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 )1منشا و ظهور انسان (
مساله ي پيدايش انسان يكي از مسائلي است كه هميشه ذهن را به خـود  
مشغول داشته است . اين مساله از ديدگاه هاي مختلفي مورد بـررسـي و      

 پاسخ گويي قرار گرفته است . ديد گاه مذهب و ديد گاه علم .
 � ديدگاه مذهب  1

مذاهب اصوال معتقد به آفرينش اولين انسان هستند . آنها همگي نظريـات   
كمابيش مشابهي در اين باره دارند . مثال مصريان باستان عقيده داشتـنـد    

نخستين مرد و زن جهان را در روي      «هنوم  »يا  «خنوم  »كه خداي 
چرخ كوزه گري ، از گل آفريد . تورات نظر مشابهي با اين دارد . مثال آيـه    

از باب دوم كتاب پيدايش ، از كـتـب عـهـد        7
خداوند آدم را از خاك  »عتيق چنين مي گويد :  

زمين بسرشت و در بيني وي روح حيات دميد و 
مسيحيان نيز معتـقـدنـد     «آدم نفس زنده شد .  

كه خدا آدم را از گل آفريد و حوا را از پـهـلـوي    
آدم . در مورد آفرينش آدم و حوا در قرآن هم از  

الـبـقـره     »،    «طـه     »جمله در سوره هاي   
و غيره چنين نظرياتي وجـود دارد .       ( 1 ) «

داستان آفرينش آدم و حوا در قـرآن ، مـورد         
تفسير و تاويل بسياري از مفسران قـرآن قـرار     
گرفته است . در اين اين جا خالصـه داسـتـان       

، كه  «تفسير طبري  »آفرينش آدم و حوا را از 
يكي از معروف ترين تفسيرهاي قرآن است نقل 

پس از اين كه خلقت آدم تمام شد «  مي كنيم:  
، خدا به شيطان دستور داد كه آدم را   
سجده كند ، ولي شيطان قبول نكـرد  
و گفت آدم از خاك است و من او را   
سجده نمي كنم ، زيرا كـه مـن از         
آتشم و از او برترم . خدا نيز شيـطـان    

را به جرم نافرماني از بهشت بيرون كرد . از طرفي ، آدم در بهـشـت بـه       
خوشي مي گذرانيد تا اين كه يك روز هنگامي كه آدم در خواب بود ، خـدا  
، حوا را از دنده چپ او خلق كرد ، زيرا كه مي خواست نسل آدم را زيـاد      
كند . شيطان بر آدم حسد مي برد و نيز مي خواست كه بر او تالفي كند .    
روزي در الي دندان مار مخفي شد و به دورن بهشت رفت و به هر حيلـه  
اي كه بود آدم و حوا را فريفت و به خوردن ميوه اي كه خدا حـرام كـرده     
بود واداشت حوا پنج دانه گندام را از درخت گندام چيد و دو دانـه آن را        
خودش خورد و هيچ حادثه اي پيش نيامد ، در نتيجه آدم هـر سـه دانـه        
ديگر را از حوا گرفت و خورد كه ناگاه تمام موهاي بـدن هـردوشـان        

ريخت . از يك ديگر شرم كردند و هريك برگي از درخت انجير را كندنـد   
و خود را پوشاندند . درختان بهشت سر فرود آوردند و با شاخه هاي خـود     
موهاي آنها را جمع كردند و آدم و حوا و شيطان و ابليس را از بـهـشـت        
بيرون انداختند . شيطان به سمنان افتاد ، حوا به جده ، مار به اصفهـان و     

سرانديـب   »در هندوستان . آدم بر سر كوه   «سرانديب  »آدم به سر كوه 
نشست و صد سال تمام گريست . از اشك چشمانش جويباري بـه راه      «

 افتاد و از كوه سرازير گرديد . 
در كنار جويبار ، گياهان شفا بخش روييدند . پس از صدسال ، آدم پيـر و     
ناتوان شده بود و مي خواست بميرد كه خداوند او را بخشيد و اجازه داد كه 
با همسرش حوا در روي زمين زندگي كنـنـد و     

  «فرزنداني به وجود آورند . 
  � ديدگاه علم 2

قبل از اين كه مساله ي پيدايش انسـان را از        
ديدگاه علم بررسي كنيم ، كمي به معني تكامل 
مي پردازيم . تكامل اينك ، ديگر مقـوـلـه اي       
فلسفي شده كه دانستن و درك آن نه تنها براي 
كار علمي مفيد ، بل كه الزم نيز هست . پيروان  
نظريه ي تكامل معتقدند كه جهان بي وقفه در   
مسيري به سوي كمال پيش مي رود . الـبـتـه       
كمال به طور مطلق معني ندارد و تكامـل هـم     
كلمه اي است كه فقط معنايي نسبي مي توانـد  
داشته باشد . با توجه به اين مطلب بايد پرسـيـد    
كه دراين صورت تكامل يافتن جهان بـا چـه       
معياري و نسبت به چيست ؟ واضح اسـت كـه     
تكامل داراي معيار و مالكي اخالقي نيسـت و    
نمي تواند باشد . تكامل داراي برنامه اي سنجيده و از پـيـش        
تعيين شده نيز نيست . اين تصور برداشتي صرفا متافيزيكـي از     
واقعيت است تعبير فيزيكي تكامل در واقع همان بعد چهـارمـي   

براي اولين بار آن را كشف كرد . يعنـي جـهـان ،          «انيشتن  »است كه 
همان گونه داراي بعد مكاني است ، يك بعد زمان هم دارد و به عـبـارت     
ديگر هيچ وجودي را نمي توان خارج از زمان تصور نمود . هر مـوجـودي      
خود در مسير زمان شكل هاي گونه گون مي گيرد و دم به دم تغيير مـي    
كند . به عبارت ديگر هيچ چيز در حال بودن نيست و همه چيز در حـال       

و يـك   11)  با جهان ساعت  A 11(  11شدن است . يعني جهان ساعت 
) فرق دارد و اين فرق ، مسير حركت جهان را نشـان    A  11�    1دقيقه (  

 مي دهد :
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 مقدمه اي بر تاريخ  

 نوشته فدائي خلق 
 حميد مومني



پس جهان و هر چيز موجود مرتبا در تغيير است و اين تغيير را ما حـركـت   
ماده مي ناميم . اما چرا مسير اين حركت تكاملي است ؟ مي دانيم كه هـر   
حادثه اي چهره ي طبيعت را تغيير مي دهد و خود سبب حوداث ديگر مي 
گردد . حوداث گروه دوم نيز جهان تغيير يافته در حوداث اول را تغيير مـي   
دهند و بدين ترتيب سير انباشگتي تغييرات بوجود مي آيد . يـعـنـي هـر          
تغييري خود بر زمينه ي تغييرات قبلي است . بدين جهت تغييرات جـهـان    
مسيري مشخص و معين مي يباند كه چون ما خود در مسير اين تغييريـم  

. پس تكامل چيزي  و در واقع جز نفس تغييرايم ، آن تكامل مي ناميم 
نيست جز پيچيدگي دم افزون جريان ( پروسـه ) پـويـاي          

ناميده مي شود و حادثه اي را نيـز   Aفرض كنيم جهان فعلي ما وجود .  
بناميم . اين حادثه هر چقدر ناچيز بـاشـد     1كه هم اكنون مي افتد ، حادثه 

به وجـود   1باز هم چهره ي جهان را تغيير مي دهد و جهاني كه حادثه ي 
 مي ناميم .  Bمي آيد ، جهاني ديگر است كه ما آن را 

 بدين صورت مي نويسيم :
خـود     1اما مي دانيم كه حادثه ي  

حوداث ديگر مي شود كه در واقـع    
نـيـز      2مي دانيم . حوداث   2جزو همان تغييرات است و ما آنها را حوداث 

 بدل مي كند :  Cرا به جهان  Bچهره ي جهان را تغيير مي دهد و جهان 
مي شود  2به همين ترتيب حوداث 

را مـي       Dنيز جهان  3و حوداث 
 آفريند والي آخر ...  

 Cعبارت خواهد بود از جـهـان          Dدر اين صورت شرط وجودي جهان 
عبـارت  

خــواهــد 
ــود از    ب

. پس مـي     Aعبارت خواهد از جهان  Bو شرط وجودي جهان  Bجهان 
بينيم كه اين سلسله تغييرات الزم و ملزوم يكديگرند و واقعيـت در هـر       
لحظه نمي تواند بدون وجود لحظه ي قبل وجود داشته باشد . پـس در         

وجود مي آيد كه تمام شرايط وجودي آن مهيا باشـد .     Cلحظه اي مثال 
 .  2و پس از وقوع حوداث  Bيعني درست در جهان 

مثالي ديگر : وقتي ماري دور خود حلقه مي زند ، هر حلقه گسترده تـر از     
 حلقه قبل است دليل اين گستردگي نيز وجود حلقه قلبي است : 

نفر شاگرد وجود دارد . يكـي از      100مثالي ديگر : فرض كنيم در كالسي  
شاگردان راديويي مي سازد و براي ديگران ساختمان راديوي خود را چنان 

شاگرد ديگر به خوبي بتواننـد مـثـل آن را           99تشريح مي كند كه تمام 
بسازند . حال اگر شاگرد ديگري يك راديو بسازد و باز ساختمان  رايـودي    
خود را براي شاگردان تشريح كند و عيب هاي راديو قبلي و مزيت هـاي    
راديو خود را بگويد ، و باز سومين شاگرد رايوي ديگري بسازد و عيب هاي 
رايود قبلي و نيز مزيت راديوي خود را براي شاگردان تشريح نمايد ، و اين 
كار به همين شكل ادامه پيدا كند ، بي گمان آخرين شاگرد كالس كامـل  
ترين راديو را خواهد ساخت و به عبارت صنعت راديو سازي در آن كـالس  
خود به خود تكامل پيدا مي كند . البته ممكن است بعضي از شـاگـردان        
نسبت به رفقاي خود راديو ناقض تري بسازند ولي اين اشتباه ، قانون كلي 
را نفي نمي كند و از تكامل خود به خودي جريان ( پروسه ) راديو سـازي      
جلوگيري نمي نمايد . به اين ترتيب فهميديم كه تكامل ، جرياني خود بـه   

” شدن ”  خودي است كه از وجود جدا نيست . به عبارت ديگر وجود يعني  
داراي مسيري است مشخص و جهت دار ، كه ما آن را تكامل ”  شدن ”  و 

مي ناميم . البته در جريان بازگشت نيز وجود دارد ، ولي اين جـريـان اوال      
كوتاه است و در ثاني نادر است و جريان كلي را نفي و يا خنثي نمي كند . 
( مانند رايوي ناقض تر در مثال راديو سازي ) واضح است كـه پـروسـه          
بازگشت ناشي از حوداث خنثي كننده است ، كه مي دانـيـم اوال وجـود          
حوداث خنثي كننده در مسير كلي حوداث ، اتفاقي است نادر ( بر حسـاب     
احتماالت ) و در ثاني خنثي كردن به معني مطلق ، در زمينه وجود معـنـي    
ندارد ( زاير كه بوده هرگز چون نابوده نيست يا به عبارت ديگر حوداث بـا     
هم جمع جبري نمي شود . ) بدين جهت است كه مسـيـر تـكـامـل را              

 زيگزاكي ( گژمژ ) گويند ، نه خط راست .
اما بينيم جهان از كجا به 
وجود آمده و چـگـونـه        
تكامل يافته است . مـي     
گويند كه زمين و منظومه 
ي شمسي از عـبـارهـاي    
كيهاني به وجـود آمـده       
اند . اين مسله اي اسـت   
كه احتيـاج بـه بـحـث         

جداگانه دارد . اما مي دانيم كه ابتدا زمين گلوله اي آتشين بود ، پس از آن  
به خاكستر نشست و پوسته ي سردي روي گلوله اي آتشين را پوشـانـد .     
ولي درون زمين همچنان گداخته باقي ماند . در روي پوسته ي سرد زمين  
پستي و بلندي ها به وجود آمدند و در اثر فعل و انفعاالت شيميائي آب بـه  
وجود آمد و پستي هاي زمين را پر كرد و قسمت اعظم زمين را درياها فرا 
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گرفتند . در درون آب در اثر تركيبات شيميائي خاص حيات به وجود آمد .    
موجود زنده ابتدا تك ياخته اي بود ، سپس پر ياخته شد و آنگاه در شرايط 
مختلف به صورت هاي گوناگون در آمد و به ماهي ها و سايـر جـانـوران      
دريائي تبديل شد . نوع خاصي از ماهي ها هم به دو زيستي تبديل شدند .  
دو زيستي ها نيز به خزندگان ابتدائي و آنان نيز به پستانداران و پستانداران 
به نيمه ميمون ها ، و آنگاه به ميمون هاي آدم نما ، و پس از ؟ آن بـه        

 انسان تبديل گرديدند . 
ــداران             خزندگان ابتدايـي            دوزيستي            ماهي             ــان ــت پس

ميمون انسـان            ميمون ها           نيمه ميمون ها           
انسان . اما بينيم كه اين دگرگوني ها چرا و چگونه انجام گرفت . معمـوال    
در طبيعت حو داثي مي آيد كه يك نوع خاصي از جيوانات نمي توانند اين 
حوداث را تحمل كنند . بدين جهت قسمت اعظم آنها ار بين ميروند ولـي     
آن تعداد اندكي هم كه باقي مي مانند ، چون حادثه را از سرگذارنده انـد ،    
در نتيجه ، در آنها اثر گذارده و تغيير شان داده است . بنابراين ، حـيـوان        
حادثه ديده با حيوان قبل از حادثه فرق دارد ، يعني تكامل پيدا كرده ، و     
چون طبيعت خود پي در پي دچار دگرگوني است ، پس انواع حيوانـي آن    
هم مرتب دگوگون مي شوند و به اصطالح تكامل مي يابند . اين اصل را    
انتخاب طبيعي يا اصل برتر گزيني طبيعت مي گويند . حال بينيم مـنـشـا     
نظريه ي تكامل جانداران از كجاست و چه كسي اين نظـريـه را واضـح        
كرده ؟ از دوران باستان ، بشر به تشابهي كه بين خودش و حيوانات وجود 
داشت ، توجه كرده بود . اين مطلب نه تنها در افسانه هاي مذهبي و قصه  
و فولكور ، بلكه در آثار علمي گذشته نيز مشاهده مـي شـود . گـاهـي              
استخوانهاي بزرگ حيواناتي پيدا مي شد كه نسلشان منقرض شده بـود ،    
ولي مردم خيال مي كردند كه اين استخوانها مربوط به انسانـهـاي غـول      
پيكر و افسانه اي است . و سرانجام اين هر دو موضوع سبب كنـجـكـاوي     

دانشمـنـد بـزرگ قـرن         »  لومونوسف «  دانشمندان و متفكران گرديد .  
هيجدهم روسيه ، گفته بود كه حيوانات كنوني همان حيوانات بـاسـتـانـي     

 »ژان باتيست المـارك    «  منقرق شده هستند كه تكامل پيدا كرده اند .  
دانشمند زيست شناس فرانسوي ، معتقد بود كه محيط طبـيـعـي سـبـب        
تكامل حيوانات و گياهان مي شود . برخي دانشمندان ، هنگام نـقـسـيـم        
بندي حيوانات ، را هم جزو آنها بررسي كرده بودند . حتي برخي انسان را    

دانشمند قرن هـيـجـدهـم     »  راديشچف «  در راسته ميمونها گذاشته اند .  
” روس ، متعد بود كه انسان شناسي مهمترين علم است . او مي گفت :       

كه بعدا خواهيم ديد اين ”  دست ها راهنماي عقل و منطق انسان بوده اند 
چقدر اهميت دارد و دست ها در انسان كردن ميمـون   »راديشچف«گفته 

چه نقشي اساسي و قاطعي داشته اند . خالصه ، نظريات دانشمـنـدان در      
مورد منشا طبيعي انسان چنان اوج مي گيرد كه كلسيا به دست و   

پا مي افتد و به تعقيب و دستگيري دانشمندان بزرگ شكاك مي پردازد .   
را در ژنو ، بـه      » ميگل سروت «مثال يكي از دانشمندان بزرگ و به نام 

خاطر نظرياتش در اين مورد در آتش مي سوزانند . تا اين كه سرانجام در    
 «ظهور مي كند »چارلز داروين «قرن نوزدهم دانشمندي انگليسي به نام 

، به گشت و گذار و مطالعه عيني طبيـعـت مـي پـردازد ، و               »داروين
كلكسيوني از گياهان گوناگون و استخوانهاي حيوانات براي خود گرد مـي  

 «و   »اصل انواع در نتيجه طبيعي  «آورد . او دو كتاب عمده به نام هاي 
مـي      »منشا انسان و انتخاب جنسي ، ابزار احساس در انسان و حـيـوان    

در دو كتاب خويش به دفاع از تكامل مي پـردازد و       »داروين  «نويسد .  
برمنباي حقايق گوناگوني كه ارائه مي دهد ، منشا طبيعي انسان را اثـبـات   
مي كند . او سه عامل را علت تكامل مي داند : انتخاب طبيعي ، وراثت و     
تنازع بقا ( جنگ براي باقي ماندن ) . بي شك ، داروين به گردن علـم و       

در مورد تكامل براي زيست  »داروين « فلسفه حقي عظيم دارد . نظريات  
شناسي و انسان شناسي فوق العاده پر اهميت است . فلسفه نيز در مـورد       
تكامل پديده ها ،از داروين الهام بس بزرگي گرفته است . زيست شناسي ،  
جديد عقايد داروين را در مورد تكامل انواع و منشا طبيعي انسان تقـريـبـا    
پذيرفته است . اما عقايد اين دانشمند در مورد پيدايش انسان و تكامل آن    
و جدا شدن مسير تكامل انسان از ساير حيوانات ، به هيچ وجـه كـافـي        
نيست و بايد به سراغ علم انسان شناسي كه اخيرا وسعـت و اعـتـبـاري         

در مورد شناخت منشا و تكـامـل    »داروين   «بدست آورده ، رفت . بعد از  
انسان كار زيادي شده است . ديرين شناسان استخوانهاي زيادي از اجسـاد   
نياكان انسان بدست آورده اند . و جامعه شناسي نيز به تغيير و تـبـيـيـن          

در     »دارويـن       «تكامل انسان و علل اين تكامل پرداخته اند . خدمات  
زمينه زيست شناسي شايسته قدرداني و سپاسگزاري است ، اما بايد به يـاد  
داشت كه برخي از اصل تنازع بقاي داروين سواستفاده كرده و داروينيسـم  
اجتماعي ( كوششي است براي سرپوش گذاشتن بر تضـادهـاي اسـاسـي        
جامعه و نفي قانون مندي هاي آن . داروينيسم اجتماعي از ايـن نـظـر           
محكوم است كه مي كوشد با بيان جنگ همه با همه ، مفهوم طبقه را در   
جامعه ناديده بگيرد ، البته خود داروين هم در اين كوشش سهمي دارد ) را  
بنا نهادهاند . اكنون ديگر داليل و مدارك بسياري براي اثـبـات مـنـشـا         
طبيعي انسان وجود دارد . اين داليل و مدارك اغلب از دسـت آوردهـاي      
ديرين شناسي است . مثال بقاياي جسد حيواني پيدا شده است كـه آنـرا        

( ميمون حيواني ) ناميده اند . ديـريـن شـنـاسـان             »استرالوپينه كوس «
 »استرالوپينه كـوس  « معتقدند كه انسان از فرزندان ميمون است . تسل 

اكنون ديگر منقرض شده و فرزندانش به چند تيره تقسيم شده انـد كـه       
روي دو پـا  »استرالوپينه كوس « يكي از اين تيره ها نياكان انسان است .  

راه مي رفته و براي شكار و كشتن حيوانات از سنگ و چوپ كمـك مـي     
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را با اين كه از نياكان انسان است ، نـمـي       »استرالوپينه كوس   «است . 
توان انسان ناميد . دانشمندان اين حيوانات را ميمون ناميده اند . و ما نـيـز     

 »استرالوپـيـنـه كـوس      « بعدا دليل اين موضع را خواهيم گفت . پس از  
( ميمون انسان ) .         »پيته كانترو پوس« حيواني زندگي مي كرده به نام 

اين حيوان كه مي توانيم به آسان بگوييم ، نزديك به يك ميليـون سـال     
پيش زندگي مي كرده و به طور دسته جمعي براي خود از سنگ و چـوپ    

ساخته اند . اين ابزارها براي شكار ، دفاع و  نـيـز        ابزار مـي    
ــيــرون  آوردن ريشه هاي گيان و كرمينه هاي حشرات از ب

پينه كانترو پوس «زمين يه كار مي رفته . پس از  دورن 
ــا  ( انسان چيني ) بـوجـود     »سينا نتروپوس ها  «،  »ه

، نيز بـه صـورت     »  سينا نترو پوس ها «  آمده اند .  
آتش را نيـز كشـف     گله زندگي مي كرده اند و   

. در غـاري در نـزديـكـي پـكـن ،                كرده بودند 
سـيـنـا     «استخوانهايي پيدا شده كه باقي مانده جسد 

ست . در كنار اين استخـوانـهـا     »نترو پوس ها 
مقداري نـيـز ابـزار سـنـگـي و               
استخوانهاي حيوانات ديگر و تـلـي     
عظيم از خاكستر كشف شده . ايـن   
موضوع ثـابـت مـي كـنـد كـه             

، آتـش را      »سينانتروپوس ها «
هميشه نگاهداري مـي كـرده     

روشن كردن آتش را بلد نـبـوده   اند . ( يعنـي    
اند . ) و حيوانات ديگر را نيز شكار مي كـرده انـد . چـون بـرخـي از                   

در غار نام برده شكسته بوده ، مي توان  »سينانتروپوس ها «استخوانهاي 
سينـا  «چنين نتيجه گرفت كه حيوانات وحشي به آن غار حلمه كرده اند و 

را كشته و زخمي كرده بودند . وجود ابزار سنگي و نوع ايـن   »نتروپوس ها 
را نشـان مـي     »سينانتروپوس ها  «ابزارها نيز درجه پيشرفت ابزار سازي 

مي رسد و »انسان هايد لبرگ  «نوبت »سينا نتروپوس ها «دهد . پس از  
)كـه   »هوساپـيـن     «و سپس انسان انديشه ورز (  »نئاندرتال «پس از آن 

از نظر ابزار سازي پيـشـرفـت    »  نئاندرتال ها «همين انسان كنوني است . 
بسياري كرده بودند ولي آن ها هم هنوز به صورت گله زندگي مي كـرده    
اند و خانواده نداشته اند . انسان انديشه ورز نزديك پنجاه هزار سال پيـش   
به وجود آمد . انسان هاي انديشه ورز تقريبا به همين انسان كنوني شبـيـه    
بوده اند . انسانهاي انديشه ورز نيز ابتدا به صورت گله زندگي مي كردند و  
سپس نزديك چهل هزار سال قبل جماعت خانواده را تشكيل دادنـد كـه     

 اين خود موضوع بحث و گفتگوي ديگريست .
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ان             ي داي اد ف ح ان ات آدرس سايت سازم
 کمونيست 

Www.fedayi.org 
 ايميل کميته کردستان 

Kurdistan@fedayi.org 
 ساير آدرسهای مرتبط

Www.kare-online.org 
 آدرس نشريه در فيس بوک

Www.facebook.com/
regaygal 

 ( ادامه دارد)

آبان ( شنبه سرخ ) نشان قدرت و اراده  13
 راسخ دانش آموزان پيشرو 

آبان ـ شنبه سرخ را به انـگـيـزه اي بـراي          13دانش آموزان انقالبي ياد 
سازماندهي مبارزات انقالبي و آزاديخواهانه در پيوند مستحكم بـا ديـگـر        
اقشار تحت ستم جامعه تبديل كنيد . مبارزات دانش آموزان ميهنـمـان در      
روز شنبه سرخ نقطه عطفي بود كه دانش آموزان آگـاه و انـقـالبـي بـا            
بكاريگري تجارب ارزنده آن ميتوانند مبارزات ترقي خواهانه و مسـتـقـل        
خويش را در شرايط كنوني سازماندهي نمايند و بسوي هدفي روشن همانـا  
هدف مشترك تمامي توده هاي تحت ستم كه براندازي حاكميت جمهوري 
اسالمي و استقرار نظام دمكراتيك است رهنمون سازند . اگر هـر دانـش        
آموزي به چنان سطح آگاهي و هوشياري دست يابد كه درك نمايد تحقـق  
مطالباتش در گرو كسب پشتيباني ديگر اقشار تحـت سـتـم و نـاراضـي            

آبانها و مقـابلـه بـا       13ميهنمان و بخصوص طبقه كارگر است آنگاه خلق 
طرحهاي سركوبگرانه حاكميت و مزدورانش بسيار سهل و آسـان خـواهـد      

 گرديد .  
 جوانان و دانش آموزان انقالبي ؛ 

براي تحقق مطالبات خويش راهي عملي تر از ايجاد سريع و تشـكـلـهـاي     
مستقل در محلهاي آموزشي وجود ندارد . سالح موثر براي خنثي نـمـودن    
تحاجمات حكومت جهل و خرافه پرستـي و ارتـجـاع و بـراي حـفـظ                 
دستاوردهاي انقالبي و دمكراتيك ، سازماندهي و فعاليت جمعي و مشترك 

 در تشكلهاي مستقل است . 



از نويسـنـدگـان    )  1923) (زاده   Yaşar Kemalياشار كمال (به تركي:   
در روستاي هميـتـه،    1923  همعاصر مشهور و كردتبار تركيه است. وي زاد 

كـمـال صـادق      »است. نام اصلـي او        استان عثمانيه در كردستان تركيه
است. والدينش از كردهاي تنگدست وان بودند. وي كـودكـي        «گوكچلي

بسيار سختي را پشت سر گذاشت و در اين ايام بود كه يك چشم خـود را    
پدرش هـنـگـام نـمـاز            از دست داد. وي همچنين شاهد به قتل رسيدن 

يا شار كمال، نويسنده بلند آوازه كرد تـركـيـه، در        خواندن در مسجد بود. 
هاي ياشار كـمـال بـه       ميان خوانندگان ايراني نامي آشناست. بيشتر رمان 

است. آثـار يـاشـار        زبان فارسي ترجمه شده و مقبوليت خاص و عام، يافته
انـد،     كمال اگر چه از متن سرزمين و جغرافيايي محدود ومشخصي بر آمده

اما ساختار و محتوايي جهاني دارند. رمان اينجه ممد او تا كنون به بيش از  
نـخـسـتـيـن        آثـار :     اسـت.     زبان منتشر شده و بارها به فيلم در آمده 20

بود. وي بال فاصـلـه     ) 1952هاي كوتاهي به نام گرماي زرد (چاپ   داستان
ممد (محمد قرقي) شهرت يافت. به عنـوان يـك         بعد از چاپ كتاب اينجه

هاي كردهاي تـركـيـه       روشنفكر مطرح وي از سخن گفتن درباره مصيبت
در    1923) در سال  Kemal – Yasarياشار كمال (   است.  ابايي نداشته

شهر (هميته) تركيه به دنيا آمد . نام وي به عنوان از نويسنده مشـهـور و        
هـاي  كرد تبار تركيه در ميان خوانندگان ايراني نامي آشناست. بيشتر رمان 

ياشار كمال به زبان فارسي ترجمه شده و مقبوليت خاص و عـام يـافـتـه       
است. آثار ياشار كمال اگر چه از متن سرزمين و جغرافيـايـي مـحـدود و          

وي در مراسـم    اند، اما ساختار و محتوايي جهاني دارند . برآمده    مشخصي
خـود را     1997فروشان آلمان در اكتبر دريافت جايزه صلح ناشران و كتاب

من مردي اهل هنر، شعر و عاشقي هستـم. از     »كند:  اين گونه معرفي مي
ام، تمام تالـشـم را بـه كـار           زماني كه خودم را با اين هنر مشغول كرده

ام كه آن را به بهترين وجه ممكن انجام دهم. گفتم مردي اهل هنر  گرفته
و شعر وعاشقي هستم نه ادبيات. زيرا قبل از اين كه نوشتن را شروع كنم،  

 «نـــــــقـــــــال و عـــــــاشـــــــق بـــــــودم.                       

ساله بود كه شروع كرد توروس را ده به ده گشتن و هـمـراه آن        17-18
ها را به عنـوان هـنـرآمـوز، از         هاي حماسي را نقل كردن، كه آنداستان

گوروا ياد گرفته بود. در كنار اين كار نـيـز،    ي چوسراي منطقهاستادان ترانه
پرداخـت.  آور مردمي ميها و همچنين اشعار شاعران نامبه گردآوري مرثيه

-آوري فرهنگ عاميانه را خيلي سادهحضور وي به عنوان عاشق، كار جمع
خواني توسط زنان، اشعاريش راجع به مدح و ستايـش  در مرثيه  كرد . تر مي

اي و سوگواري و مصيبت، براي بزرگداشت مردگان يا به مناسبت حـادثـه    
ها كه دهان به دهان نـقـل   شد. اغلب زنان اين مرثيه انگيز ، خوانده ميغم

خوانـدنـد. بـه       اي ميسرايان حرفهشده و به آنها رسيده بود را، مانند مرثيه
خواندند براي هـر كسـي     ها از زناني كه آنها را ميدست آوردن اين مرثيه

-توانست به سادگي صورت بگيرد ولي آنها با كمال راحتي نزد او مـي نمي
هايي كه خواندن آنها برايشان سليس و روان بـود، بـرايـش      آمدند و مرثيه

-ي داسـتـان  سالگي با نوشتن اولين مجموعه 20در سن   كردند. ديكته مي
هايي كه شخصاً جـمـع آوري     هايش به ادبيات نوشتاري روي آورد. مرثيه 

در يك كتاب كوچك منتشر شد و چند سال بعـد   1943كرده بود در سال 
اولين رماني كه نوشتن آن را  1953اولين داستان و سال  1952يعني سال 

اولين داستانش را بـه نـام           آغاز كرده بود، منتشر شدند.   1947در سال 
وي برنده سه جايزه رپرتاژ ، رمان و     نوشت .  1947داستان كثيف در سال 

 1973نمايشنامه گرديده است؛ همچنين نامزد جايزه نوبل ادبيات در سال   
زميـن   -پيت حلبي  -از آثار وي مي توان النه هاي پريان  نيز بوده است .

 -افسانه كوتاه آقـري       -علف هميشه جوان  -آهن است و آسمان مس 
 -درخت انار روي تـپـه        -اگر ما را بكشند  -تنهايي -ياغي  -قهر دريا 

(كه تا كنون به بيـش   »اينجه ممد  «ستون خيمه و شاهكار چهارگانه وي
هـاي  زبان منتشر شده و بارها به فيلم در آمده است) نام برد. كتـاب    20از 

ياشـار    نوشته شده است .  1987تا  1955هاي  مذكور در فاصله زماني سال
فروشان موفق به دريافت جايزه صلح ناشران و كتاب 1997كمال در اكتبر 

جلد دوم از    ي ياشار كمال ي آب خوردن مورچه در جزيره قصه  آلمان شد . 
آب خـوردن    »ي ياشار كمال بـا نـام         »  ي جزيره قصه»ي  گانه سه رمان

ي    «ي جزيره قصه«   الديني منتشر شد .  ي عليرضا سيف با ترجمه «مورچه
ي اقامت يونانيان در تركـيـه اسـت و         ياشار كمال شامل خاطراتي درباره

به تازگي »  آب خوردن مورچه«   جنگ، يكي از محورهاي اصلي آن است . 
تر، مـجـلـد اول ايـن          پيش  از سوي انتشارات ققنوس منتشر شده است . 

منتشر شد و مجلد آخر بـا نـام        «بنگر فرات خون است»مجموعه با نام 
همچـنـيـن بـا         از سوي نشر يادشده منتشر خواهد شد .  «خوان خروس»

 «تاريخ روم بـاسـتـان     »و  «ي شيرين صد قصه»الديني،  ي سيف ترجمه

 چيني هسـتـنـد .          ي حروف شوند، كه در مرحله براي كودكان منتشر مي
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 نامداران

 

 

يـــاشـــار 
كـــمـــال 
نويسنـده  

و   معاصر
مشــهــور 

 تركيه



جـلـدي بـراي        25ي      جلد اول از يك مجموعـه  «شيرين ي صد قصه« 
الديني اين اثـر را از       اند. سيف  آوري شده هاي آن جمع هاست كه قصه بچه

زبان تركي به فارسي ترجمه كرده است و تصميم دارد مجلدهاي بـعـدي     
كه اثـري     «تاريخ روم باستان»همچنين جلد اول   آن را نيز ترجمه كند . 

ي اين مترجم از زبان انگليسي بـه     آموزشي براي كودكان است، با ترجمه
ي شعر او با عنوان  از سوي ديگر، اولين مجموعه  فارسي منتشر خواهد شد. 

بـه   84تا  70هاي  شعر مربوط به سال 29شامل  «ام نويساني  بنفش»
، «سـنـدبـاد   »هـاي     الديني قبال كتاب سيف  چاپ سپرده شده است . 

 «نـگـار قـوم        بختك»، «هزار و يكشب»بازنويسي چند حكايت از 

ي    ي آثار غالمحسين ساعدي، ويرايش و تصحيح مجـمـوعـه    درباره
مـلـك   »،   «ي نـامـدار       شيرويـه »، «مختارنامه»ي  ادبيات عاميانه

اردال  «زخـمـي  »ياشار كـمـال،      «مرد كوهستان»ي  و ترجمه «جمشيد
ي احمد آلتان، از نويسندگان اهل تركيه، را   «عشق روزهاي بلوا»اوس و 

اولين جـلـد از دوره         ].  Ince Memetمنتشر كرده است . اينجه ممد [
)، نويسنده ترك، كه نخستين بار     -1922رمان چهار جلدي ياشار كمال ( 

به صورت پاورقي در روزنامه جمهوريت، چاپ استانبول، منتـشـر    1955در 
شد. اين اثر جايزه اول رمان را دريافت كرد و در ميان مردم نيز شهرت و    
موفقيت فراوان پيدا كرد. و اين توجه مردم بعدها با انتشار مجلدات بعـدي   

اي كه هـمـه     هاي كوه توروس، در دهكدهاي در دامنهبيشتر شد. در جلگه 
زمينهاي آن متعلق به آقا (ارباب) محلي است، نوجواني ممد نام زنـدگـي       

نامند. ارباب هرساله اجاره سنگـيـنـي از       كند كه او را اينجه (قلمي) مي  مي
كند كه در فقر فجيعي زندگي كنند. زمينها مي گيرد و روستاييان را رها مي

اي با تسلط سركوب و وحشت ادامه دارد. ممد چنديـن   نظام اجتماعي كهنه
كند و خديجه را هم كه عاشقش است اما ارباب براي برادرزاده بار فرار مي

كنند، برادرزاده برد. وقتي دستگيرش مي خود درنظر گرفته است، همراه مي
كند. او كه شهره خاص و عـام   كشد و خود او را هم زخمي ميارباب را مي

شده است ديگر هيچ راهي ندارد جز اينكه بزند به كوه و ياغي شود. ولـي     
چون در برابر زورگويي و استبداد سردسته راهزاني كه به آنها پـيـوسـتـه       

دهد و طـولـي   عاصي شده است، به زودي دسته خاص خود را تشكيل مي
داران و   شود كه مايه وحشت پـول كشد كه ممد به راهزني تبديل مينمي

محبوب بينوايان و محرومان است. ماجراهاي او در مجلدات بعدي، اينجـه   
) دنبال شـده   1987(   4)، و اينجه ممد 1984( 3)، اينجه ممد 1969( 2ممد 
زمينه سياسي آشفته انتشار اينجه ممد قسمتي از علل و اسباب آن را   است. 

انـد،  دهد. دموكراتها، كه از پنج سال پيـش روي كـار آمـده          تشكيل مي
-آميز طبقه سرمايـه مانده آناتولي را تسليم سلطه خشونتهاي عقبدهكده
كنند. روستائيان، كه سابقاً تحت استثمار خوانين بودند، باز هم تحت  دار مي

آيند كه همان قدر غيرانساني است. پيش از آن، روايات  اي درميتسلط تازه
محمود ماكال (روستاي ما) و اورهان كمال (در زمينهاي حاصلخيز) مسئله     

خويشـتـنـي و دوام        انفجار جامعه سنتي را زير ضربات تجددي كه جز بي
اند. ياشار كمال نخست، با  استثمار چيزي با خود نياورده است مطرح ساخته

رپرتاژهايش درباره سرزمين چوكورووا مردم را در اين باره هشـيـار كـرده      
خـواري و    اشتهاي زمـيـن  »نويسد:  است. در روزنامه جمهوريت چنين مي 

حد و مرز روستاييان به دست مالكان، علل اصلي فقـر كـهـن      استثمار بي
سو مالكان زمين كه هركدام ده تا پانزده دهـكـده و       مردم ماست. از يك 

صدها هكتار زمين دارند، از طرف ديگر استثمارشدگان بينوا و گرسنه كـه    
تواند در اين قرن ادامـه  عدالتي نميكنند. چنين بي روي اين زمينها كار مي

يابد: در قرن نيروي اتمي، از مدتها پيش مي بايستي اين لكـه سـيـاه را         
نويس بود. با مـالقـات يـك         ياشار كمال، كه در آدانا  نامه  «حذف كنند. 

دار فراري كه ياغي و راهزن شده بود، به فكر نوشتن ايـن رمـان       سرمايه
افتاد. رمزي بيگ، كه از خانواده بزرگ مالكان و حقوقدان درخشاني اسـت،   

گويد و تاريخ مفصل راهزني در دهـات  براي نويسنده از ماركس سخن مي
كند. براي نويسـنـده ايـن       و شروع عصيان در تركيه را براي او تعريف مي

كتاب، عمل نوشتن در درجه اول نبردي بر ضد نظم موجود است. يـاشـار      
آورد. داسـتـان      گويان سيار را به ياد ميكمال همچنين سنت شفاهي قصه

كـرد.  سنتي كوراوغلو، ياغي معروف، ضرورت حركت مردمي را بيـان مـي    
اينجه ممد، كه به شكل رمان درآمده است، آن سنت شفاهي را تـجـديـد      

كند. نويسنده پلي است بين فرهنگ شفاهي و كتبي، گذشته و حـال،       مي
اي باهم مربوطند. ياشار كمال نه از    واقعيت و خيال، كه به صورت پيچيده

بازسازي اساطير جامعه زادگاه خويش راضي است، و نه از معرفي آن بـه      
عنوان يگانه واقعيت اجتماعي. ياشار كمال هدفي قاطعانه و مدرن را دنبال  

هاي خاص خـود را      نشان دادن اينكه چگونه مجتمعي اسطوره«كند:  مي
هـاي  سازد و چگونه هر فردي در درون اين مجتمع براي خود اسطـوره مي

اما در عين حال گفتني است كه اثر او، بر طـبـق   »آفريند. خاص خود را مي
داري نوشته شده و به سنت پيوسته هاي شب زندهضرباهنگ شاعرانه قصه

خوانـنـد،   است. امروزه نيز آوازخوانان سيار آناتولي حماسه اينجه ممد را مي 
آنكه بدانند كه داستان يك رمان امروزي است، معتقدند كـه آن را از        بي

 اند.يك روايت سنتي شفاهي به ارث برده
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تانم گرم شدود. نوك انگ  هاي سردم مي گيرم. گرما در دست  اش را مي زير بغل
اش    شود به سينه و قلبم. او هنوز اين گرما را در تـن    شود و گرما كشيده مي مي

ها زانو بـه   نگه داشته است؛ گرماي انتظار زنده ماندن براي ديدار كسي كه سال
برمش تا بخوابانمش. در زير نـور      اي منتظرش بوده است. آرام مي  بغل در گوشه

نارنجي ِ مرموز ِ چراغ ِ بادي ِ روي ديوار، زيـر كـتـه قـهـوه خـانـه، جـاي                   
براي آنكـه در     «زند.  هايم لول مي تمام استخوان»كند:   اش. سرفه مي  هميشگي

از سرماي ِ اين برف است كه يـك  »گويم:   سكوت يخ زده چيزي گفته باشم مي
اش به رنگ نـان ِ ذرت اسـت.            صورت  «. بارد امان هفته هاست مي ريز و بي

همان زبري و شكنندگي جاي پاي آفتاب و باد و باران و اشك؛ و جاي شيون    به
اي بود، بـه جـا      هايي كه آن زمان مثل گل تازه دميده ها بر گون و خراش ناخن

 ...  مانده است. آن زمان
همـان     تر است تا او. شايد براي او همين ديروز است. تنها   آن زمان براي من دور

گـردانـد،      دويدن رقص وار به دنبال وانت باري كه نعش عزيزش را در شهر مي
همان چشمان جوان و    اش اش را پالسيده كند؛ اما چشمان كافي بود تا گل ِ چهره

اي مناسب در  اي است كه با فاصله درخشان. مثل دو دانه گيالس تازه چيده شده 
ها  آه... باز شب جمعه است. صاحب قهوه خانه و مشتري    .  نان ذرت نشانده باشي

اي ولو شده است. در گوشه كته، توي سه كـنـجـي      اند. پيرزن در گوشه  زود رفته
اش    تابد كـه رنـگ     اي نمي سياهي كه نور نارنجي با تمام رمز و رازش به اندازه

اش را به سوي در ورودي آبي رنگ قـهـوه خـانـه          بكند. چشمان تازه گيالسي 
كنم كه حـتـي    خوابد. خواب كه نه، من باور نمي  گرداند. هميشه رو به در مي  مي
ام چشمانش باز و مـنـتـظـر      اش رفته ها هم بخوابد؛ چون هر وقت كه سراغ شب

گذارد كه زمـانـي      اي مي كشد و سر بر كوله بار و پيرهن كهنه بوده است. آه مي 
متعلق به عزيزش بوده است و بوي دودي از عرق تن او را هنوز در خود نـگـه     

ها، در برف و بوران، در چوبـي   هميشه منتظر است كه شبي از شب.  داشته است
هـا را از       آبي به هم بخورد و او پاهاي پر قدرتش را در آستانه در بكوبد و برف
بـابـك،   «خود بتكاند و پيرزن با نگاهي به او و نگاهي به من با غرور بگـويـد:      

 »د!ديدي گفتم كه او برمي گرد
چراغ را نكش تا او بدانـد  «گويد:   كند و مثل هر شب مي سرش را كمي بلند مي

 »كه ما بيداريم.
به پشت پيشخوان قهوه خانه برمي گردم. قهوه خانه خلوت ِ خلوت است. ميدانم   

اش در برف فرو رفته است. بـرف چـنـان        كه در بيرون تا زير دو پنجره كوچك
كني هفته هاست كسي پاي در قـهـوه      پشت در ورودي را پوشانده كه فكر مي

 خانه نگذاشته است در حالي كه همين دو سه ساعت پيش 
 پيرزن در خواب و بيداري لند  ها و صاحب قهوه خانه بيرون رفتند. مشتري
 »او برمي گردد. چراغ را نكش.«كند:  و لند مي

كنـد. مـن مـنـتـظـر             كم خوابم. من هم منتظرم. اما انتظارم با پيرزن فرق مي  
اي كه آماده باشم  هاي درونم را سركوب كنم. لحظه  اي هستم كه وسوسه لحظه

از روي همه آن چيزهايي كه مرا به اين چهارديواري نارنجي رنگ بسته اسـت    
بگذرم؛ اما عجالتا بايد با چيزي خودم را سرگرم كنم. چيزي بايـد بـه مـن         

حرارت و گرما بدهد. مثل گـرمـاي    
زير بغل او. يا گرماي انـتـظـار.       
نبايد سرد بشوم. سرد شدن يعني  

شدن. باد خاكسـتـر را       خاكستر
كـنـد؛ امـا       پراكند و نابود مي مي

كند. آتش ِتيز و   تر مي آتش را تيز
هايم را كـه     دست. وسوسه رفتن

هنوز گرماي زير بغل او را دارد     
گيرم. آيـنـه     روي آتش منقل مي

حلبـي روي ديـوار بـا يـك             
شكستگي خنجر مانند، سه تكـه  
شده است. سه تصويـر از سـه        
ــه روي           ــان ــوه خ ــه ــاي ق ج

آيـد. بـا ايـن            ها مي شكستگي
دهـد   دهم. شكستگي دست راست، كته را نشان مي  ام معنا مي تصاوير به زندگي

كه مادرم در آن دراز كشيده است. روي پهناي خنجر، ميز و صندلي وسط قهـوه   
شود. شكستگي دست چپ سرخ رنگ اسـت و چـيـزي مـثـل              خانه ديده مي

 برد تا حاشيه حلبي آيـنـه.   اي خون همراه با تصويري گنگ و ناپيدا را مي باريكه

در كنار آينه چيز ديگري هم هست كه مرا به زندگي آويزان كرده است و خلوت 
كند. يك مقواي چهارگوش كـه    وهمناك اين شب سرد را برايم قابل تحمل مي

ها پيش، روي مقوا، تابلو كوچكي چسباندم.  ام. سال  با نخي به ديوار آويزان كرده
ام    تابلو، چهره نقاشي شده بابك خرقي است كه در كتاب تاريخ اول راهنمـايـي  

اي كه گل صورت مادرم را پالسيده كرد، ديگر نتوانستم به  بود. پس از آن حادثه 
مدرسه بروم. تابلو بابك را از كتابم با تيغ بريدم و آن را روي هـمـيـن مـقـوا           

شود و سـوي     ها مقوا را برمي گردانم. چهره بابك رو به ديوار مي  چسباندم. شب 
هايـم   گيرد. اين طرف، عكس ديگري است كه شب  ديگر مقوا رو به من قرار مي

اي چاپ كرده بودند و    ها، روي اعالميه همان روز   گذرانم. عكسي كه  را با آن مي
كردند. عكس سياه و سفيد است. مردي است طناب پـيـچ        بين مردم پخش مي

اند. يـك      شده كه يك دستش بريده است. دست بريده را روي زانويش گذاشته 
اش را شكافته. چشمانش نيمه باز است. مثـل خـواب و          گلوله سمت چپ سينه

به آيـنـه       هاي تابلو بابك خرمي است.  هايش درست مثل سبيل بيداري و سبيل
كنم. در اين تنهايي و سكوت كسي نيست كه با او حرف بزنم. به لـبـه      نگاه مي

آيـد و       كنم. نوك تيزش پايين مي  تيز خنجر كه وسط شكستگي است نگاه مي
رود. نگاهم را از نوك به سوي دستـه    درست در لبه قاب حلبي در حاشيه فرو مي

بينم كه پشت ميز قهوه خانه نشسته است.  سرانم. ناگهان تصوير مردي را مي  مي
مشتري را بايد راه بيندازم. طبقه عادت دو سه ضربه با دستمال به كله سـمـاور      

شود. دوباره چشم به پهناي خنـجـر     كوبم. جزجز ِ ضعيفي در سكوت بلند مي  مي
اش را به سوي من دراز كـرده اسـت:        بينم كه مرد انگشت اشاره دوزم و مي مي
دانم كه فقط اوست كه هميشـه   مي»يك دانه تخم مرغ برايم نيمرو كن پسر. «
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ام. ناگهان قلبم   خواهد. اين را از صاحب قهوه خانه شنيده  يك دانه تخم مرغ مي
افتم. مثل كسي كه مسـافـت     كند به تند و تند زدن. به نفس نفس مي  شروع مي

گيرم تا نيـفـتـم. از        هايم را به لبه گچي پيشخوان مي زيادي دويده باشد. دست 
دوم. بيش از حد توانايي   دوم. تند مي  ام و دارم مي خستگي از دويدن. دوازده ساله 

حس شده است. يك بچـه    هايم بي كشد. پا  ام. پهلويم از خستگي تير مي  و تحمل
تواند زير آفتاب داغ بدود. دويدني همراه با ترس و دلهره. همراه    مگر چه قدر مي

با بغض و اشك. همراه با شور و شوق ِ ديدار، به دنبال يك وانت بار ارتشي، در    
كنند. در بـرابـرم مـرد        هايم را لگد مي گاه پا زنند و ام مي هياهوي مردم شهر. تنه 

انـد. دو سـربـاز            اش داده طناب پيچ شده است كه به پشت اتاق وانت بار تكيه
هاشان را رو به مـردم   اند و لوله مسلسل مسلسل به دست در دو طرفش زانو زده

اش نباشد. اگـر جـاي       اند. اگر دست بريده  دوند، گرفته كه پشت سر وانت بار مي
د كه او مرده است. صـورتـش      رك اش نباشد. هيچ كس باور نمي  گلوله در سينه

گرفتم و كشيدم، سالم است. حتـي جـاي       سالم است. گوشش را كه هميشه مي 
اش سالم اسـت. امـا روي         هاي سفت هاي چسبناك و كوچكم روي گون بوسه
ها و  اش را روي گون هاي بابكي هايش خون پر رنگي ماليده شده. باد سبيل  گونه
دوم. حتي مادرم را كه با حركاتي شبيه رقـص    دوم تند مي پاشد مي هايش مي لب

ايستم تا به من برسد. عرق روي صورت مـثـل     گذارم. مي  دود، جا مي كردي مي
اش    هايش را خراشيده است. خون زير چانه  ها، گونه اش نشسته و جاي ناخن گل

هايش پيچيده اسـت.     زنگوله بسته. گيسوي سياهش را چپه چپه كنده و دور مچ 
بابك! اين او نيست. يك مرد سـي    «زند:   رسد نفس زنان فرياد مي به من كه مي

كنم. مرد   برمي گردم و به آينه نگاه مي» ساله نبايد اين قدر پير و شكسته باشد. 
هايم تند  دوباره نفس  »يك دانه چاي سنگين بيار! «كند:   بينم كه اشاره مي را مي
ايستد. مرد طناب پيچ شده   دوم. ناگهان وانت بار با ترمز شديدي مي  شود. مي  مي

افتد. سرباز ديگر خـود را از          ها مي شود و روي يكي از سرباز به جلو پرتاب مي
خواهد بگريزد. سربازي كه زير تنه مرد گـرفـتـار        اندازد و مي وانت بار پايين مي

كنم و دستـم را     كند كه خود را نجات بدهد. از فرصت استفاده مي  شده تقال مي
شـود.     بوسم. دستم خوني مـي     اش را مي كشم و دست بريده به صورت مرد مي

حتما او هم در برابر خليفه، دست ديگرش را در خون خود فرو برده و به صورت 
بشقاب سـيـاه و       »ام از ترس است.  تا مپندارند كه رنگ پريدگي«ماليده است:  

ها را به دو سـو     گذارم. سبيل  گيرم و جلو مرد مي ناصاف نيمرو را با دستمال مي
اش نـگـاه كـنـم.        آورم كه به چهره گيرد. به خودم فشار مي  تاباند و لقمه مي مي
ترسم اما يك چيزي در وجودش خانه كـرده     توانم. نه اينكه بترسم نه. نمي   نمي

كه ناچارم در برابرش سرم را پايين بيندازم. تند برمي گردم و كنار پـيـشـخـوان      
اش را وارسي  شوم. مرد كوله پشتي  ايستم و به شكستگي وسط آينه خيره مي مي
شنوم و ناخودآگـاه بـه      هاي برنجي را مي كند. صداي جرينگ جرينگ گلوله  مي

هاي گوشه پنجره  رسد كه از بيرون كسي برف روم. به نظرم مي  سوي پنجره مي
گذارم. در بيرون فقط برف   را پاك كرده است. هراسان چشم به شيشه پنجره مي 

لولد ومي بارد. به جاي خودم برمـي گـردم.       شود كه كپه كپه درهم مي ديده مي
شـوم. بـاد و           رود. به عكس خيره مـي   حالي از سماور به سقف مي بخار بي

ها و  دهد. از گوشه و كنار درز  لرزاند و به داخل فشارش مي طوفان، در ِ آبي را مي
مرد سرش را پايين انـداخـتـه و      .  آيد هاي در، گرده برف ميرسد و تو مي شكاف

يـك  «كـنـد:       آخرين لقمه را از بشقاب برمي دارد. باز با يك انگشت، اشاره مي 
ريزم. صداي چند گلوله در توفان بـه گـوش       روم و چاي مي مي »چاي سنگين. 

كـنـم. در         رسد. از گوشه چشم مسير در چوبي را تا پشت سر مرد نگاه مـي   مي
هاي برف لگد نخورده كنار در ريخته و تا جلوي ميزي  همچنان بسته است. توده 

تند برمي گردم و بـقـيـه      .  شود كه مرد پشت آن نشسته، اثري از ردپا ديده نمي
بينم. بر سر و روي مرد اثري از برف نيست.   مسير را در شكستگي وسط آينه مي

اش  هاي پيچيده در توفان، كوله پشتي آرام نشسته و بدون توجه به صداي گلوله
دهد.  شوم. دارد نارنجكي را در كوله بارش جاي مي  به او نزديك مي.  كاود را مي

هايش را حس ميكنم. گرمايي مثل گرماي زير بغل مادرم. گـرمـا        گرماي دست
بـدون   »آمدي راه امن و امان بـود؟  وقتي مي «پرسم:  كند. مي  جراتم را زياد مي

 .» هيچ جا امن نيست«دهد:  آنكه نگاهم كند با صداي آشنايي پاسخ مي

 » پاسگا«
  »بدون درگيري از كنارش گذشتم.«
 »روي؟ در اين بوران و برف... كجا مي« 

  »شود مرد! هرچه بيشتر بداني دردسرت بيشتر مي«

شود. برمي گردم كه به سوي پيشخوان بروم. چشمم به    لرزد. سردم مي  پشتم مي
زنـد.     دلم پرپر مي  افتد كه پاي مرد و زمين را سرخ كرده است.  باريكه خوني مي

هايش را بكشم و به او بگـويـم    اش بيندازم و گوش خواهم خودم را توي بغل مي
هـاي     اش نقل هايش خوني است و او بدون توجه به زخمش از كوله پشتي كه پا

هايش را ببوسـم:   هاي چسبناكم گونه دهد و من با لب سفيد بيدمشكي به من مي
  »ديگر نرو بابا!«

مادر... بـابـا...          «زنم:   شنود. ذوق زده به سوي كته فرياد مي  مرد صداي مرا نمي
كند. كوله بار و پيرهن ِزيرش را برمـي دارد و        زن سرفه ميپير  »بابا... برگشته!    

رساند. صدايش جوان و نازنيـن شـده اسـت:          لنگ لنگان، خودش را به من مي
 »دانستم برمي گردد. دانستم زنده است. مي مي«

پـس...    «كنـد:      مالد. به گوشه و كنار نگاه مي  چشمان گيالسي درخشانش را مي
 »پس كجاست اين پدر در به درات؟

گيرم تا به سوي مـيـز بـبـرم. بـدنـش             اش را مي روم و زير بغل به سويش مي
 »توانم راه بروم. خودم مي«زند:  پرحرارت و داغ است. دستم را كنار مي

همين جا بود مادر.. به خـدا      «رسيم. صندلي خالي است:    به وسط قهوه خانه مي
 »همين جا بود.

اش را بـه         كند. كوله پشتي  دارد. سرفه محكمي مي  اش را راست نگه مي قامت
  »برو بنشين روي صندلي، بابك؟«دهد:  دستم مي

رود به سوي پيشخوان. شالل موهاي سفيـدش    گيرم. مي  كوله پشتي را از او مي
  »چه برايت بياورم؟«زند:  را كنار مي

يك دانه تخم مرغ برايم نيمرو كن و... و بـعـد      «كنم:   ام را بلند مي انگشت اشاره
 »هم يك چاي سنگين.
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 رفتيم به باغ هلو 
 نچيديم اينقد هلو 

 پسر لبو فروش 
 ماهي سياه باهوش 

 از حمزه و كورواغلو  
 كالغ و موش و خرگوش 

 شادي و غصه داريم  
 يه باغ قصه داريم 
 از عشق از محبت 

 هزار تا قصه داريم 
 قصه ها مثل فشنگ 

 كتابا مثل تفنگ 
 واي بچه هاي دلتنگ 

 بيائيد به باغ بهرنگ 

 شعر

 يه باغ قصه داريم 
 از عشق از محبت ، 
 هزار تا قصه داريم 

 گلهاي رنگ و وارنگ 
 رفيق خوب و يكرنگ 
 آي بچه هاي دلتنگ 
 بيائيد به باغ بهرنك 
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 يه صبح خوب و زيبا 
 در خواب و بيداري 
 با اولدوز  و كالغها 
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 ماهي سياه باهوش 
 از حمزه و كوراوغلو 

 كالغ و موش و خرگوش 
 شادي و غصه داريم 

 صمد 



فرماسيون يا شكل بندي اجتماعي ـ اقتصادي سرمايه داري كه در شمـاره  
قبلي نشريه به آن پرداختيم . در تكامل نهـايـي خـويـش بـه مـرحلـه               
امپرياليسيم عالتيرين و آخرين مرحله سرمايه داري است . اين مـرحلـه از      
اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميالدي آغاز شده است . تـئـوري      
مربوط به امپرياليسيم و تجزيه و تحليل ويژگيهاي اين مرحله توسط معلـم  
كبير كارگران جهان يعني لنين صورت گرفت . لنين پنج ويژگي اساسي را  

 براي امپرياليسيم برشمرد . 
تمركز و تراكم توليد و سرمايه موجب ايجاد اعضارها يا مونو پـولـهـا      _   1

شد . اعضارها در اين مرحله نقش اساسي را در حيات اقتصادي ايفـا مـي      
 كنند . 

تركيب و قاطي شدن سرمايه صنعتي موجب پيدايش سرمايه مالـي و    _   2
 سيادت مالي گرديد . 

 صدور سرمايه بجاي صدور كاال اهميت ويژه اي كسب ميكند .  _3
ايجاد اتحاديه ها و كنسرتهاي انحصاري سرمايه داران . اين اتحاديـه    _   4

ها بصورت كارتلها ، تراستها و كنسرسيومها جهان را از نظـر اقـتـصـادي       
 مابين خود تقسيم ميكنند . 

پايان تقسيم منطقه اي سرزمينهاي جهان بين بزرگترين و ثروتمنـد  _      5
 ترين دول سرمايه داري و آغاز تجديد تقسيم آنها . 

اساس اقتصادي و خصلت ويژه امپرياليسيم عـبـارت اسـت از تسـلـط              
انحصارها ، انحصارها در رشته هاي مختلف كامال و همه جانبه اقتصـاد و    
سياست بزرگترين كشورهاي سرمايه داري را زير سلطه خويش مي گيرنـد  
و رقابت آزاد از بين ميرود و سلطه انحصارها در حيات اقتصادي با نفـوذ و    
قدرت روز افزون آنها در زمنيه سياسي همراه است كه دستگاه دولـتـي را     
زير فرمان خويش ميكشند و تحت الشعاع منافع خود ميسـازنـد در ايـن        
مرحله سرمايه داري ، انحصاري امپراطورهاي قدرقدرتـي درهـمـه امـور         
هستند . خود لغت امپرياليسيم نيز از ريشه لغت التيني امپريو به مـعـنـي       
امپراطوري آمده است . در اين مرحله رشد و گسترش كم و بيـش دوران     
سرمايه داري در سراسر كره زمين جاي خود را به تكامل جهشي و فالكت 
آور داد . اين امر موجب شدت وحدت بيسابقه تمامي تضادهاي سـرمـايـه     
داري يعني تضادهاي اقتصادي ، سياسي ، طبقاتي و ملي گيرديد . جنگ و  

 جدال دولتهاي امپرياليستي بر سر بازار فروش و مكانهاي سرمايه گذاري و     
 بدست آوردن مواد خام اوليه و نيروي كار ارزان و كسب تسلط 

بر جهان شدت بيسابقه اي يافت كه در دوران تسلط بالمنازع امپرياليسيم  
، امپرياليسيم ناچار كار را به جنگهاي ويراني آور ميكشاند . امپرياليسم در    
عين حال مرحله سرمايه داري و مرگ آن است . در اين مرحلـه شـرايـط       
براي انقالب اجتماعي كارگران رسد پيدا ميكند . تضاد بين كار و سرمايه و  
همچنين تضاد مابين دولتهاي امپرياليسيتي و كشورهاي وابسـتـه   

به آنها شديدتر ميـگـردد امـا      
تشديد تضادهـا و مـاهـيـت         
ارتجاعي امپرياليسيم به معناي 
ركود مطلق سـرمـايـه داري      
نيست . تضادهاي امپرياليسيم  
موجب تسريع روند تـبـديـل      
سرمايه داري انحصـاري بـه     
سرمايه داري دولتي گيـرديـد   
است . اين شكل در حاليـكـه    
سلطه انحصارها را بر زنـدگـي   
مردم تقويت مي كـنـنـد در        
همان حال نيروي انحصارها را 
با نيروي دولت در دسـتـگـاه      
واحدي متحد مـيـسـازد تـا         

حداكثر سود براي سرمايه داري تامين شود و نظام سرمايه داري حـفـظ       
گردد . اما هيچ كدام از اين اقدامات نخواهد توانست پايه هاي پـوسـيـده       
سرمايه داري را حفظ نمايد . وجدان بشريت و فرد وي نـمـي تـوانـد بـا           
بزهكاريهاي امپرياليسيم آشتي كند . گناه دو جنگ جهانـي و بسـيـاري         
جنگهاي منطقه اي ارتجاعي كه در آن دهها ميليون انسان كشته شده اند 
برعهده امپرياليسيم است . فاشيسم يعني رژيم ترور سياسي و اردوگاهـاي   
مرگ مخلوف امپرياليسيم هرجا كه بتواند بر حقوق و آزاديهاي دمكراتيـك  
هجوم برده و شايستگي انسان را لگد مال ميكند و نژاد پرسـتـي را رواج       
ميدهد .امپرياليسيم مسئول محروميتها و دردهاي صدها ميليون انسان در    
سراسر جهان است . مسبب اصلي پيدايش وضع فالكت بار كنوني اسـت     
كه در آن توده هاي ميليوني مردم در كشورهاي آسيا و آفريقا و آمريكـاي  
التين مجبورند در شرايط فقر ، بيماري ، بيسوادي و مناسبات عهد عتـيـق   
زندگي كنند و به مرگ تدريجي از ميان بـرونـد . نـابـودي انـقـالبـي                 
امپرياليسيم در سراسر جهان همزمان انجام نمي كيرد . ناموزوني تكـامـل    
اقتصادي و سياسي كشورهاي سرمايه داري در دوران امپرياليسيم موجـب  
ميگردد تا انقالب در زمانهاي مختلفي در هر كدام از كشـورهـا صـورت        
گيرد . اينك بزرگترين دولت امپرياليسيتي جهان امپرياليسيم آمريكا است .  
امپرياليسيم آمرآمريكا بيش از هر كشور سرمايه داري ديگر ثروت و سامان 
كشورهاي آسيا و آمريكاي التين و آفريقا را غارت كرده و با سياست كودتا 
سازي ، پيمانهاي نظامي ، كمك و وام ، مداخالت نظامي و مـايـفـاگـري     
سياسي سعي دارد دولتهاي ديگر را مطبع خويش سازد . امپـريـالـيـسـيـم        
آمريكا اينك بزرگترين استثمارگر بين المللي ، تكيه گاه عمده ارتـجـاعـي    

 جهاني و پاسدار بين المللي سرمايه داري است .
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زمرد كلمبيايي در سراسر جهان شناخـتـه   
هـزار دالر نـيـز        10شده است ، قيمت برخي سنگهاي زمرد كلمبيايي تا   

ميرسد، برخي از سنگ ها منحصر به فرد و نادر هستند و قيمت آنـهـا تـا      
 هزار دالر در هر قيراط هم مي رسد.50

دردنيا تنها چند كشور مي توانند با كلمبيا از نظر ميزان بـرداشـت زمـرد        
درصد توليد جهـان را تشـكـيـل مـي             55رقابت كنند . زمرد كلمبيايي  

دهد.سهم باقي توليد كنندگان بزرگ زمرد در بازارها جهاني به تـرتـيـب:       
 درصد است. 5درصد ، زيمبابوه و پاكستان با  12درصد ، زامبيا  15برزيل 

واقعيت تلخي كه در پس زيبايي اين سنگها پنهان است تصوير از خشونتي 
است كه كودكان فقير بسياري قرباني اش شده اند كودكاني كه به اجـبـار   

 براي امرار معاش به اين معادن فرستاده مي شوند .  
فقر ، خشونت و گرسنگي اغلب پيش پا افتاده ترين روايتي اسـت كـه از       

ميليون كـودك     246زبان اين كارگران كوچك مي توان شنيد. نزديك به  
فـرسـا      كار در جهان وجود دارد. و بيشتر آنها در وضعيت سخت و طـاقـت   

هاى خطرناك  همچون كار در معادن، كارهاى كشاورزى و يا كار با ماشين
كودكان كار همه جا هستند، درخيابان در مسير رسيـدن بـه     .  كنند كار مى

شـونـد،      محل كار ، دانشگاه و ... با آنها روبرو مي شويم ، گاه ديده نـمـى     
ها از ديـده       هنگامى كه كار خانگى مي كنند يا در پشت ديوار كارگاه

ها دختر بچه كه در سراسر جـهـان      مانند. ميليون  پنهان مى
ها مشغول به كارند، اسـتـثـمـار        بدون دريافت پول در خانه

گيرند. در ايران   شوند يا مورد سوءاستفاده جنسى قرار مى مى
جمهوري اسالمي زده نيز وضعيت كودكان بمراتب وخيمتـر  
است . صدها هزار كودك بخاطره فقر خانواده هـا بـجـاي       
درس خواندن و نشت پشت ميز مدرسه ، در پشت دارهـاي  
قالي ، در كارگاههاي كوچك و بزرگ ، در معدن و مـزارع    
به كار گرفته مي شوند . امروزه در ايران پديده كودكان كار  
، كودكان خياباني و كارتون خواب به يك پديده اجتمـاعـي   
تبديل شده است كه بنا به اعتراف خود رژيم هـم رو بـه       
افزايش است . اين كودكان شبها در زير پلها و پاركها و يـا   
ساختمانهاي نيمه تمام صبح مي كنند . برخي از آنها توسط  
باندهاي قاچاق مورد سوء استفاده قـرار مـي گـيـرنـد .              
قاچاقچيان با زنجير اعتياد آنها را به هر كاري وا مي دارند ، 
مورد تجاوز قرار ميدهند و هر روز صبح آنها را براي توزيع مواد مخدر ، 
دزدي ، گدائي و انواع كارهاي خالف به خيابانها روانه ميكنند . روساي  
باندها كه اغلب با نيروهاي انتظامي سر و سري دارند هرگز دم به تلـه    
نمي دهند و اين كودكان بي گناه هستند كه هنگام جابجـاي مـواد و       
كاالي قاچاق دستگير و اغلب به زندانهاي دراز مدت و يـا در مـحـل          
كودكان بزهكار كه خود داستان ديگري است نگهداري مي شوند ، محـل  

 هاي كه در آن بيگاري ، تجاوز و سوء استفاده و اعتياد بيداد مي كند .

12 آبان ماه  18شماره 

بهاي  ييخون سرخ كودكان كلمبيا
  برداشت گوهر سبز

په ” ای باال بردن کيفيت نشريه بر
از خونندگان ” ره سيلکه 

درخواست ميکنيم هرگونه انتقاد و 
يا پيشنهاد و  شعر ، داستان ، 
عکس و ... را به آدرس زير 

ارسال نمايند .
(Kurdistan@fedayi.org)   

با انتقادات و پيشنهادات خود به 
 پيشرفت نشريه کمک نمايد.

 په ره سيلکه 


