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شب كه دور هم نشسته ايم از او مي خواهيم كه انشا خود را   
بخواند . لطيف كمي سرخ و سفيد مي شود و عاقبت شـروع     

 مي كند به خواندن . 
من در محله چناني زندگي مي كنم . محله اي كه آشغـال   «  

از سر تا پايش باال رفته است . بچه ها با كوچكترين بيمـاري   
نزديك به مرگ مي شوند . معلم ها تا مي توانند مشق مـي     
گويند و براي هر چيز كوچكي بهانه مي گيرند و آدم را بـا        
چوپ و شالق مي زنند . يكي از معلم ها كه خيلي عصبـانـي    
است و به قول خودش اهل سياست هم نيست ، يـك روز        
فتي كچل را به كنار ديوار كالس برد و با پونز گوش او را به 
ديوار چسباند . اين معلم كه بهتر است اسمش را نگويم مشت 
هم مي زند . سيلي صدا دار هم مي زند . سيلي هايش مـثـل     
بال كبوتر صدا مي كند . فحش هم اگر دلش بخواهد ، مـي     
دهد . باباي مدرسه ما هم براي خودش يك ديكتاتور است .    
در مدرسه ما هيچ كس آزاديخواه نيست . در محله ما الـبـتـه     
آدم هاي پولدار هم زندگي مي كنند . حاجي هامان ، حـيـرت   
خان و حاجي شريف كه سالي يك بار آن هم در مـاه هـاي     
محرم فقط ده روز او را مي بينيم . حاال من از شما مي پرسم  
كه آيا سزاوار است كه من روزي ده شاهي خرجـي داشـتـه      
باشم و مچل ( كه نام اصلي اش فيروز است ) روزي ده تومن   
فقط گوچان  آب نبات بخورد . آيا سزاوار است كه مـن بـه        

خاطر نسيه بردن از اوسا ابل روزي چهار بار مثل سگ تـازي   
از جلو دكانش فرار كنم كه مرا نبيند و مچل هر چه دلش مي 
خواهد بخورد . من حتي ناچارم از آن آلوچه هاي قجري كـه   
روي سر نصي كچل مالييده اند و قير رويش كشيده اند جـدا  
كنم و بخورم . چون دلم مي خواهد و آب دهانم با ديدن سـر   
كچل او سرازير مي شود . اما مچل تا مي تواند لـواشـك و        
ترشك و پسته و فندق و بستني و چيزهايي كه من اسمشـان  
را بلد نيستم مي خورد . اي دكتر مصدق ، اي رهبـر مـلـت       
ايران ، تو بيا و محله ما را از نزديك نگاه كن . ما بـراي تـو      

شعارهاي خوب روي ديوار نوشته ايم . عكس تو را بـا دمـاغ      
كوچك و عكس شاه را با دماغ برزگ كشيده ايم . ما عكـس   
تو را توي خانه به ديوار چسانده ايم . تو هميشه ما را نـگـاه      
مي كني اما چه فايده كه هيچ نمي بيني و نمي شوي . پـس   
بيا و ما را نجات بده . هركس ما را از اين بدبختـي نـجـات       
بدهد براي او زند باد مي نويسيم و عكسش را قشنگ تـر از    
خودش مي كشيم . آيا سزاوار است كه شكم پدر مچل كچل  
مثل بشكه باشد و به او بگويند حيرت بشكـه و پـدر مـن          
شكمش به اندازه آفتابه هم نباشد و بعضي به او بگويند چل و 
چو . اي دكتر مصدق ، تو كه هر روز  شاه را مي بيني ، به او  
بگو كه ما چقدر بدبختيم . به او بگو كه كمتر پول هاي ملت  
را از بين ببرد . مادر من از صبح تا غروب و حتي شب ها پاي  
چرخ خياطي مي نشيند و زحمت مي كشد براي پانزده قران ، 
در حالي كه ثريا خانم ملكه ايران دو هزار تومن به ماتيك و   
سرخاب مي دهد و فقط خرج يكي از سگ هايش روزي چند 
هزار تومن است . آيا سزاوار است ؟ آيا سزاوار است كه مـن     
يك فيلم تارزان يك صاعقه نداشته باشم كه وقتي دلـتـنـگ    
هستم به آن نگاه كنم ، اما مچل آن قدر دفتر فيلم دارد كـه    
خودش هم شماره آنها را نمي داند . آيا سزاوار است كه برادر  
بزرگ مچل يعني بيژن را هر روز به زور به گرده حمـال بـه     
مدرسه ببرند ، در حالي كه جيب ها و كيفش پر از باسلـق و    
راحت الخلقوم است و هنوز از گرده حمال پايين نيامده پا بـه  
فرار بگذارد ، اما من با پاي خودم به ايـن مـدرسـه پـر از             
ديكتاتور بروم و در جيبم حتي يك تكه ترخينه خشك بـراي  
عوض كردن مزه دهانم نداشته باشم . پس بياييد و جواب مرا  
بدهد اي دكتر مصدق ، اي آيت اهللا كاشاني و تو اي شاه كـه  

 »نوكر انگليس هستي . 
هاج و واج مانده ايم . ماتمان برده است . سكوت اتاق را در       

 برگرفته است . راستي اين لطيف است كه انشا نوشته ؟ ! 
 »برگرفته از كتاب سالهاي ابري « 

 آيا سزاوار است ؟  1391

  »نوشته علي اشرف درويشيان « 
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 تشكيل شعور 
 شعور چيست ؟ 

مي دانيم كه دستگاه عصبي هر حيواني 
تنظيم كننده ي كليه ي حركات اوست 
، و مي دانيم كه حيوانات ، يـه ويـژه       
حيوانات پست ، در برخورد با هر حادثـه  
اي حركتي مشخص و معلوم دارنـد .      
اين حركات مشخص و معلوم در هـر      
نوع حيواني ثابت است و تغيير ناپذير . اما ببينيـم   
اين حركات مشخص و معلوم چيست و از كجا آمده . هر حيوانـي   
در طي تكامل خويش مجبور به فرا گرفتن عاداتي شده كه ايـن    
عادات زندگي او را حفظ مي كند . اين عادات كـه بـه دسـتـور          
دستگاه عصبي حيوان انجام مي گيرد و در هر نوع حيوان كـامـال   
ارثي است . عادات ارثي را غريزه مي گويند . به عبارت ديگر مـي    
توان گفت غريزه ناشي از تاثيراتي است كه محيط ، در طي دوران 
تكاملي هر نوع حيواني ، در دستگاه ععصبي آن باقي مي گذارد .   

است و اين غرايز در تنظيم و حفظ زندگي   البته انسان داراي غرايز
او نقش زيادي دارند ، اما بايد به ياد داشت كه در حيوانات غـرايـز   
تعيين كننده تمام رفتار و كردار است ، در صورتي كه در انسـان      
چنين نيست و رفتار و كردار هر فرد انساني را تنها غريزه تعيـيـن   
نمي كند . در تعيين رفتار و كردار انساني شعور نقش قاطعي دارد .  
اما ببينيم شعور چيست ؟ چگونه در انسان بوجود آمده ، و چـه        
رابطه ي با غريزه دارد . دستگاه عصبي انسان با دستگاه حيوانـات   
اختالف كيفي دارد . تاثيرات محيط دستگاه عصبي حـيـوانـات را       
تغيير مي دهد و اين تغيير در نوع حيوان باقي مي ماند . به عبارت  
ديگر تاثيراتي كه محيط بر دستگاه عصبي يك نوع حيـوان مـي     
گذارد ، به طور ارثي منتقل مي شود . محيط بر دستگاه عصـبـي      
حيوانات بسيار كند اثر مي كند ، بطوري كه در حيوانات پسـت ،      
ميليون ها سال طول مي كشيده تا غريزه اي دگرگون شده و يـا    
غريزه ي جديدي بوجود آيد . اما چنان كه مي دانيم انسان داراي    
پيچيده ترين و متكامل ترين دستگاه هاي عصبي اسـت . ايـن        
دستگاه چنان كه گفتيم اختالف كيفي با دستگاه حيوانات دارد .     
يعني محيط بسيار زود و سريع در آن اثر مي كند و تاثيرات محيط 
بر آن نيز باعث ايجاد عادات ارثي ( غريزه ) نمي گردد . به عبارت    

ديگر اغلب تاثيراتي كه محيط بر دستگاه عصبي فرد انساني باقـي  
مي گذارد از طريق ارث منتقل نمي شود و فقط تعداد بسيار كمـي  
از اين تاثيرات از طريق ارث منتقل مي گردد و سـبـب ايـجـاد           
تغييراتي در سيستم عصبي نوع انسان مي شود . ولي اين تاثيـرات  
آن قدر ناچيز است كه قابل قياس با تاثيرات نوع اول ( تـاثـيـرات     
غير قابل انتقالي و ارثي ) نيست . به طوري كه مي توان گـفـت       
تقريبا  هيچ يك از تاثيرات محيط بر دستگاه عصبـي انسـان از       
طريق بيولوژيك به فرزندان او منتقل نمي شود . تاثيرات محـيـط    
بر دستگاه عصبي انسان را كه از طريق بيولوژيك غير قابل انتقال 

مي گويند . پـس       ”  آگاهي ”  و يا ”  شعور ”  يا ” شناخت ”  است ، 
چنان كه گفتيم غريزه از طريق بيولوژيك منتقل مي گردد ، يعني 
كسب غريزه جديد براي حيوان نوعي است ، در حالي كه كسـب    
شناخت يا شعور براي انسان فردي است ( منتها فقط بـا كـمـك       
جامعه ) . اما ببينيم آيا براي انتقال شعور انساني هيچ راهي وجـود    
ندارد و يا به ديگر سخن ، شعور انساني اصال منتقل نمي شـود ؟    
شعور يا شناخت هم منتقل ميشود ، منتها راه انـتـقـال آن راه            
بيولوژيك نيست ، بلكه راه اجتماعي است . يعني انسان شعـور و     
شناخت خود را از طريق جامعه منتقل مي كند . به عبارت ديگر ،    
هر فرد انساني شناخت خود را با كمك جامعه بدست مي آورد و     

 نيز آن را در اختيار جامعه مي گذارد . 
 تشكيل شعور 

، چنان پيچيده و   » استرالوپيته كوس «گفتيم كه دستگاه عصبي 
متكامل شده بود كه حيوان را وا داشت در اشياي پيرامـون خـود     
كنجكاوي كند و در نتيجه از سنگ و چوب به عـنـوان وسـيلـه         
بدست آوردن غذا و وسيله ي دفاعي استفاده نمايد . خـود ايـن        

استرالوپيته  «تجربه نيز يعني برداشتن  سنگ ، در دستگاه عصبي 
، ديگر به يك شناخت نايل آمده بود ، يعني آموخته بـود    »كوس 

كه ابزاري ، اگر چه خيلي ابتدائي و ناقص ، بسازد . او با تـغـيـيـر      
دادن بيشتر طبيعت ، يعني با ساختـن ابـزارهـاي گـونـاگـون ،             
شناختنش بيشتر مي شد و اين شناخت را از طريق جامعه به نسل 
هاي بعد منتقل مي كرد . نسل هاي جديد نيز بر مبناي شنـاخـت    
پيشينيان ، خود به شناخت هاي جديدتري نايل مـي آمـدنـد .          
شناخت داراي سه مرحله است : تجربه يا بر خورد مستـقـيـم بـا        
محيط بر دستگاه عصبي ابتداي آن است . سپس نوبت بـه كـار        
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ذهن مي رسد . اندوخته هاي ذهني با يكديگر رابطه برقـرار مـي      
كنند و سر انجام شناخت جديد خود به اندوخـتـه هـاي ذهـنـي          
( شناخت هاي قلبي ) افزوده مي شود و با آن تركيب مي گردد .     
ذهن پس از اين كار دستور به عمل مي دهد يعني فرد انسـانـي     
متقابال در محيط اثر مي كند و باز ، محيط متاثر شده از عـمـل       
انساني در انسان اثر مي نمايد و باز هم عمل دروني ذهن و بـاز      

 هم عمل انساني و ... 
و ديگران روي ميمون هاي آدم    »پاولف  «در آزمايش هايي كه

نما انجام داده اند ، به اين نتيجه رسيده اند كه اشـكـال بسـيـار         
ابتدائي و ناقصي از شناخت در آنها وجود دارد كه اين اشكـال بـا     
شناخت انساني ، از نظر كيفي متفاوت است ، به طوري كه تقريبـا  
مي توان گفت شناخت مخصوص انسان است . خانم دانشمـنـدي    

، كه تحققات و آزمايش هاي او روي ميمون هـا   »كوتز «به نام 
فوق العاده براي علم گران بهاست ، در آزمايش هايي كـه روي      

 شمپانزه كرده ، چنين نتيجه گرفته است كه : 
 الف ـ حركات شمپانزه آن قدر كه تقليدي است ، ابتكاري نيست .  

 ب ـ شمپانزه مغز مقلد و منعكس كننده اي دارد . 
 پ ـ شمپانزه به تجربه عملي كافي نياز دارد . 

مي توان چنين نتيجه گـرفـت   »كوتز «در واقع از تحقيقات خانم 
كه از مراحل سه گانه ي شناخت ، مرحله ي دوم كه كـار ذهـن     
باشد در حيوانات بسيار كم و اغلب وجود ندارد . اين مـرحلـه از        
شناخت در انسان بسيار رشد يافته ، به طوري كه انسان مي توانـد  
بدون تجربه ي مستقيم و با توجه به تجربه ي ديگران و يا حتـي  
استفاده از عناصر تجربه هاي ديگر در ذهن خود بـه نـتـايـجـي        
برسد . برخي از دانشمندان روانشناسي حيواني كه خود مسالـه ي     
تبديل كميت به كيفيت در مراحلي معين را نمي توانند بفهمنـد ،    

، بـا    »پاولف    «براي ميمون ها نيز شعور قايلند ، در صورتي كه 
اتكا بر تجربيات علمي فراوان شعور را مخصوص انسان مي داند و 

 «مي گويد ، شعور و فكر كردن ميمون فقط در عمل اسـت .         
پس از آزمايش در روي شمپانزه نتيجه مي گيرد كه تمام  »پاولف

به تجريه و تحليل و تداعي معاني محدود مـي  ”  رفتار اين حيوان 
معتقد است كه سيستم عالئم ثانوي ( عـالئـم     »پاولف«” .  شود 

مصنوعي ) فقط مخصوص انسان است . عالئم مصنوعي عالئمي   
است كه انسان براي اشيا و ساير تصورات ذهني خود به طور قرار 

” دادي تعيين مي كند . زبان خود يك دستگاه عالئـم تـانـوي         
 ” انحراف از ولقعيت است و بدين جهت موجب تعميم مي شود . 

در واقع تجربه و تعميم كه عناصر سازنده ي تخيل هستند ، كـه    
، زبـان    »پاولف «فقط با كمك زبان امكان پذيرند . زيرا به قول  

انحراف از وافعيت است ، يعني مثال نام گـذاري بـراي اجـزا و          
خواص و مشخصات گوناگون صندلي به ما كمك مي كند كه اين 
عناصر و خواص و مشخصات را در ذهن خود از هم جدا كـنـيـم      
( تجريد ) و بعد با كمك اين عناصر و عناصر ديگر در درون ذهن   
خود چيز ديگري بسازيم ( تعميم ) . تصور يك مداد بـه بـزرگـي         
قامت يك انسان در خيال ، در واقع چيزي نيست بـه جـز يـك        

” را از قامت انسان و   ”  بزرگي ”  تجريد و تعميم . يعني ما صفت  
را از خود مداد تجريد مي كنيم و سپس اين دو را در   “  مداد بودن

هم ادغام مي نماييم و در خيال ، مدادي به بزرگي قـامـت يـك      
انسان مي سازيم . تصور چيزي كه تمام عناصرش در طبيعـت و     
محيط اطراف انسان يافت نمي شود ، كاري محال است . نتيـجـه    
اين است كه تفكر بدون تكلم نمي تواند وجود داشته بـاشـد ، و       
چنان كه مي دانيم تكلم هم بدون كار نمي توانست بوجود آيد و   

 كار هم بدون ابزار . 
 ابزار ... كار ... تكلم ... تفكر.

و چنان كه گفتيم ( مثال صندلي ) زبان به انسان كمك مي كنـد    
تا خواص و مشخصات و خالصه عناصر تجزيه اشيا را از خود آنها 
تجريد كند و سپس اين عناصر را به طور غير واقعي به يكديـگـر   
پيوند دهد . مثال ما يك مداد قرمز و يك دفتر سفيد داريم ، مـي     
توانيم در خيال خود مدادي سفيد و دفتري قرمز مجسم كنـيـم .     
جدا كردن خاصيت قرمزي از مداد ، و دادن آن به دفتر ، همچنين 
جدا كردن خاصيت سفيدي از دفتر ، و دادن آن به مـداد كـاري       
است صرفا ذهني و غير واقعي . بر قرار كردن چنين رابـطـه ي        
پيچيده اي بين اين دو چيز بدون كمك زبان ممكن نبوده ، زيـرا    
تصور قرمزي مداد جدا از خود مداد فقط در سايه نامگذاري ممكن 

به ما كمك كرده ”  قرمز ”  است و بس . به عبارت ديگر كلمه اي  
تا رنگ قرمز را به طور انتزاعي در نظر گيريم و سپس بتوانيم آن   
را به هر چيز ديگري كه بخواهيم تعميمش دهيم . البته شـكـي      
نيست كه تجريد قرمزي شيئي از خود آن كاري است كـه بـراي     
اولين بار قبل از نامگذاري رنگ قرمز و الاقل هم زمـان بـا آن       

 1391فروردين ماه   22شماره  كار كودكان ممنوع



5 parasilka 

انجام گرفته ، ولي اين كار حاصل يك تالش شديد ذهنـي بـوده     
كه از مقايسه ي وجه تشابهي كه بين چند چيز مختـلـف قـرمـز       
وجود داشته ، حاصل شده است . اكنون ما وقتي نام قرمز را مـي     
بريم و يا در نظر مي آوريم ، در واقع احتياج نداريم كه آن تـالش  
شديد ذهني را دوباره تكرار كنيم . به عبارت ديگر كار ذهن بـراي   
دريافتن رنگ قرمز جدا از هر شي قرمز ، كاري است كه با داشتن 
كلمه قرمز بسيار ساده است و احتياج به يك رابطه ساده ذهـنـي     

دارد كه به كمك كلمات و جمله به آساني برقرار مي شود . به هر  
حال تفكر بدون زبان امري محال است ، خاصه با توجه به روابـط  
پيچيده اي كه در مراحل پيشرفته تمدن انساني بـيـن اشـيـا و           
مفاهيم مجرد وجود دارد . زبان تنظيم كننده و نظام دهـنـده ي        
مفاهيم است و بدون آن ذهن قادر نيست تصورات گنگ و درهـم  
پيچيده ي خود را از محيط مرتب كند و روابط بين آنها را روشـن  

 نمايد .  

 1391فروردين ماه   22شماره 

در روز اول ماه مـه سـال       
ــراخــوان         1886 ــه ف ، ب

ساعت  8فدارسيون كارگران آمريكا جهت به دست آوردن حق 
كار در روز ، كارگران بسياري از شهرهاي آمريكا چون شيكاگو 
، نيويورك ، بالتيمور ، بستن و واشنگتن دست به اعـتـصـاب      
زدند . مركز اعتراضات شهر شيكاگو بود كه در انجا بـيـش از      

كارگر در اعتراض به شرايط طاقت فرسا و سـاعـات        30000
طوالني كار دست به اعتصاب زدند . سرمايه داران به كـمـك    
ارگانهاي سركوب دولتي كوشيدند مانع ادامه ي تظاهرات شوند 
، اما تظاهرات متحد و متشكل كارگران ، خيابانهاي شيكاگو را 
به لرزه در آورد . در روز دوم ماه مه ، رقم اعتصاب گنندگان در  

نفر گذشت . در سوم ماه مه پليـس بـا       80000شيكاگو از مرز 
خمله و گشودن آتش به روي تظاهرات كنندگان چندين نفر را 

 كشته و زخمي كرد . 
در اعتراض به كشتار وحشيانه ي پليس ، تظاهرات وسيعي در   
روز بعد برگزار شد ، اما سرمايه داران با استفاده از چند عنـصـر   

 مزدور بمبي در ميان جمعيت منفجر كردند . 
پليس با بهانه قرار دادن اين انفجار ، يورش وحشيانه تري بـه    
تظاهرات كارگري را سازماندهي كرد . در پي اين حـملـه ي        
نيروهاي سركوب ، چند  نفر كشته و صدها كارگر زخـمـي و       

 تعداد زيادي دستگير شدند . 
سرمايه داران با وقاحت در روزنامه نوشتند : ( گلـوـلـه بـراي         

طناب براي رهبرانشان ) . چهار تـن از رهـبـران           –كارگران 
جنبش كارگري در بيدادگاههاي دولت سرمايه داري محاكمه و 

سپس اعدام شـدنـد . در        
بزرگداشت اين روز تاريخي 

روز اول ماه مـه را     1887كنگره ي انترناسيونال در سال بعد ، 
 بعنوان روز كارگر انتخاب كرد .

كارگران جهان هر ساله اين روز را با شكوه هرچه بيشتر جشن 
مي گيرند و در اين روز خواستهاي خود را مطرح و همبستگـي  
خود را به نمايش مي گذارند . درست در نقطه مقابل سرمـايـه    
داري جهاني ، با همه توان خويش مي كوشد كه به اشـكـال     
مختلف با برگزاري جشن هاي فرمايشي يا در دست گـرفـتـن    
اتحاديه هاي كارگري ... با سركوب و اعمال ديكـتـاتـوري از         
اعالم همبستگي كارگران و از به حركت در آمدن آنان در ايـن  

 روز جل.گيري كند .
بايد گفت كارگران بزرگداشت اين روز را نه به آساني بلكه بـا   

مبارزات قهرمانانه و خونين خود به سرمايه داران تحميل نموده 
و انها را مجبور كرده است كه اين روز را بعنوان روز تعطيـلـي   
عمومي كار و جشن همبستگي كارگران برسميت بشناسـنـد .     
روز اول ماه مه تنها روز جشن و سرور كارگران سراسر جـهـان   
نيست ، ايده درخشان اول ماه مه عبارتست از اقدام مسـتـقـل    
توده هاي كارگر و بيان همبستگي طبقاتي كارگران سـراسـر     
جهان . برگزاري اول ماه مه توسط كارگران سراسر جـهـان ،      
قدرت و اتحاد جهاني كارگران را به نمايش گذاشته و اعـالم      
مي دارد . به اين دليل سرمايه داران سراسر جهان از ايـن روز     
وحشت دارند و در سراسر جهان مي كوشند مانع از تـجـلـي        

 همبستگي جهاني كارگري شوند . 

 اول ماه مه روز جهاني كارگر چگونه بوجود آمد !
 پايان

 كار كودكان ممنوع
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سالگي از يكي از روستـاهـاي    پدرم در سيزده
آناتولي به استانبول آمد. مادرم هـم وقـتـي       
خيلي بچه بود از روستاي ديگري در آناتولـي  

ها مجبور بودنـد سـفـر       به استانبول آمد. آن 
ديگر را در استانبول ببـيـنـنـد و        كنند تا يك

ازدواج كنند تا من بتوانم به دنيا بيايم. حـق     
انتخابي نداشتم، به همين دليل در زمـانـي       

ترين روزهاي جنگ  بسيار نامناسب، در كثيف
؛ و در يـك جـاي         1915جهاني اول، سال 

ي هيبلي، متولد شـدم.   بسيار بد به نام جزيره
هيبلي، ييالق پولدارهاي تركيه در نزديكي استانبول است و از آن 

هاي فقير زنده بمانند، ما هـم     توانند بدون آدم جا كه پولدارها نمي
 كرديم. در آن جزيره زندگي مي

خواهم بگويم كه آدم بدبختي بودم. برعـكـس،    ها نمي با اين حرف
زاده و مشـهـور      ي ثروتمند، نجيب شانسم كه از يك خانواده خوش
ي عربي است بـه     بود. نصرت يك واژه »  نصرت« نام من  نيستم. 
ي ما بود چـون   اين اسم مناسب خانواده».  كمك خداوند«معناي 

هـاي     اسپارتاهاي قديمي، بچه ها اميد ديگري جز خدا نداشتند.  آن
هـاي     كشتند و تنها بـچـه     ضعيف و الغرشان را با دست خود مي

ها اين فـرايـنـد     كردند. اما براي ما ترك  قوي و سالم را بزرگ مي
شد. وقتي بگويم كه   ي طبيعت و جامعه انجام مي انتخاب به وسيله

اند چون نتوانستند شرايط نامطـلـوب    چهار برادرم در كودكي مرده
شق بودم كـه   قدر كله محيط را تحمل كنند، خواهيد فهميد كه چه

سالگي مرد و اين دنـيـاي      26در بردم. اما مادرم در   جان سالم به
داري، شرايـط   در كشورهاي سرمايه ترها گذاشت.  زيبا را براي قوي

براي تاجرها مناسب است و در كشورهاي سوسياليـسـتـي بـراي       
ها. يعني كسي كه عقل معيشت داشته باشد، بايد در يـك    نويسنده

داري،  ي سوسياليستي، نويسنده شود و در يك كشور سرمايه جامعه
تاجر. اما من با وجود اين كه در تركـيـه، يـك كشـور خـورده             

توانسـت   ام نمي كردم و هيچ كس در خانواده دار، زندگي مي سرمايه
ي  بخواند يا بنويسد، تصميم گرفتم نويسنده شوم. پدرم، مانند همه 

ي فكر كردن را بـه فـرزنـد خـود يـاد             پدرهاي خوب كه شيوه
ي نـوشـتـن را           اين فكر احمقانه«دهند، به من توصيه كرد:   مي

فراموش كن و به فكر يـك كـار خـوب و          
شرافتمندانه باش كه بتواني با آن زنـدگـي       

 اما من حرفش را گـوش نـكـردم.         »كني. 

چنان ادامـه داشـت. آرزو           شقي من هم كله
داشتم نويستده شوم و قلم دست بگيرم، امـا    

 اي رفتم كه تفنگ به دستم دادنـد.   به مدرسه

هاي اول زندگيم نتوانستم كارهـايـي    در سال
انجام دهم كه دوست داشتم و به كـارهـايـي    

خـواسـتـم       مند نبودم. مي  كردم عالقه كه مي
نويسنده شوم اما سرباز شدم. در آن زمـان،       

هـا   توانستند در آن پول مي هاي فقير و بي هايي كه بچه تنها مدرسه
هاي نظامي بود، بنابراين مـجـبـور       مجاني درس بخوانند، مدرسه
 ها شوم. شدم وارد يكي از اين مدرسه

 1933سال 

هاي قشنـگ تـمـام       ي اسم بار همه مانند هميشه دير رسيدم، اين
شده بود و هيچ اسم  فاميلي نبود كه بتوانم به آن افتخـار كـنـم.      

» تو چي هسـتـي؟  «را بپزيرم. نسين يعني  »  نسين« مجبور شدم 

كنند، به اين فكر كنم كـه   خواستم هر بار كه اسمم را صدا مي مي
افسر شدم، ناپلئون شدم. بـاور      1937در سال  در واقع چي هستم.

ي افسـرهـاي    ها بودم. همه  كنيد! تازه من تنها يكي از ناپلئون  نمي
كردند ناپلئون هستند و اين بيماري در بـعـضـي از       جديد فكر مي

كرد. تعدادي هـم    ها عالجي نداشت و تا آخر عمر ادامه پيدا مي آن
يك بيماري مسري و »  ناپلئونيتيث«شدند.   بعد از مدتي خوب مي

هاست: بيـمـاران تـنـهـا بـه             هايش اين خطرناك است كه نشانه
هـا     هـايـش. آن      كنند، نه به شكست هاي ناپلئون فكر مي پيروزي

ي دنيا را  ايستند و با يك مداد قرمز، همه ي جهان مي مقابل نقشه
خورند كه چـرا دنـيـا         كنند و بعد غصه مي در پنج دقيقه فتح مي

ها مثل كسي كه تب بااليي دارد، هذيان  قدر كوچك است. آن  اين
گويند. خطرات ديگري هم وجود دارد. در مراحل بعدي ممكـن    مي

است فكر كنند تيمور لنگ، چنگيز خان، آتيال، هانيبال يـا حـتـي      
سه  -من، به عنوان يك افسر تازه نفس بيست و دو هيتلر هستند. 

ساله در مدت كوتاهي با يك مداد قرمز جهان را تسخيـر كـردم.     
ام يك يا دو سال طول كشيد. البته در تمام ايـن      ي ناپلئوني عقده
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از بـچـگـي آرزو داشـتـم           مدت هم تمايلي به فاشيسم نداشتم. 
نظام، توپخـانـه و      نويس شوم. در ارتش، واحدهاي پياده  نمايشنامه

نويسي وجود نداشت. بنابراين بـه    تانك داشتيم اما واحد نمايشنامه
جا بودم و سرانجـام در سـال        دنبال راهي براي خارج شدن از آن

بعضي افسرها حتي بعد از ژنـرال شـدن هـم           آزاد شدم.  1944
خـاطـر خـوشـايـنـد          حسرت نوشتن شعر يا رمان را دارند، البته به

ديگران نه خودشان. اما اگر يك شاعر پنجـاه سـالـه بـخـواهـد            
در  مـعـنـا اسـت.          نظرشان احمقانه و بي ي ارتش شود، به فرمانده

دوران سربازيم نوشتن داستان را شـروع كـردم. در آن زمـان،             
مـهـري      نوشت مـورد بـي     ها مطلب مي سربازي كه براي روزنامه

نوشتم. بـا      گرفت؛ بنابراين با نام خودم نمي ها قرار مي كسوت پيش
ام،    كردم و به همين دليل نام اصلي نام پدرم، عزيز نسين، كار مي

ها مرا به عـنـوان      آن نصرت نسين، ناشناخته ماند و فراموش شد. 
شناختند، در حالي كه پدرم پيـر بـود و        ي جوان مي يك نويسنده

ي دولتي رفته بود و خودش را عزيز  وقتي براي كاري به يك اداره
كرد. البته او   نسين معرفي كرده بود، هيچ كس حرفش را باور نمي

كرد تا عزيز نسين بودنش را    چنان تالش مي تا زمان مرگش، هم
هاي ديگر تـرجـمـه     هايم به زبان ها بعد كه كتاب سال . ثابت كند

خواستم حق تاليفي را كه به نام عزيز نسين بود بگيرم،  شدند و مي
هستم با اين كـه  »  عزيز نسين« ها مبارزه كردم تا ثابت كنم  مدت

اين روزهـا بسـيـاري از         بود. »  نصرت نسين« نامم در شناسنامه 
چـه   كنند كه آن چنان فكر مي كنند شاعرند، هم كساني كه ادعا مي

گويند شعر است چون ارزش و احترامي بـراي شـعـر قـايـل           مي
كنم شاعر بودن هنر بـزرگـي اسـت چـون            نيستند. من فكر مي 
هايي كه شاعران خوبي نبودند، مجبور شـدنـد      بسياري از نويسنده

هاي مشهور و موفقي باشند. ايـن را در مـورد خـودم              نويسنده
توان بد شعـر گـفـت.       طور مي ام كه چه گويم چون نشان داده نمي

ها نيست،  توجه زيادي كه به شعرهاي من شده به دليل زيبايي آن
آيد. شعرهايم را با نـام    ها مي به علت نام زني است كه در پايان آن

ي    هاي عاشـقـانـه    ام، اسمي كه نامه مستعار يك زن منتشر كرده
از بچگي آرزو داشتم مطالبـي   زيادي خطاب به او نوشته شده بود. 

بنويسم كه اشك مردم را درآورد. داستاني را با همين هدف نوشتم  
اي فرستادم. سردبير مجله آن را درست نفهميد و بـه    و براي مجله

جاي گريه كردن، بلند بلند خنديد، البته بعد از آن همه خنـديـدن،   
عالي است. باز هـم   «هايش را پاك كند و بگويد:   مجبور شد اشك

همين روند در نوشتنـم ادامـه      »ها براي ما بنويس.  از اين داستان
تر چيـزهـايـي كـه بـراي           پيدا كرد. خوانندگان كارهايم به بيش 

خنديدند. حتي بعد از آن كـه بـه         ها نوشته بودم، مي گرياندن آن
دانستم طنز يعنـي چـه.      عنوان يك طنز نويس شناخته شدم، نمي

دانم. نوشتن طنز را بـا انـجـام        توانم بگويم كه االن مي حتي نمي
پرسند طنز چيست، انگار  دادنش ياد گرفتم. اغلب طوري از من مي 

دانم اين اسـت كـه      يك نسخه يا فرمول است، چيزي كه من مي
، حكومـت، هـزاران     1945در سال  طنز يك موضوع جدي است. 

را نابود كننـد. مـن      »  تان«ي  گرا را تحريك كرد تا روزنامه واپس
هـا هـيـچ         كار مانـدم. آن     كردم و بعد از آن بي جا كار مي هم آن
پذيرفتند، بنابراين با بيش از دويست نام  اي را با نام من نمي نوشته

نوشتم، از سرمقاله و لـطـيـفـه        ها مطلب مي مختلف براي روزنامه
هاي پليسـي. بـه       ها و رمان گرفته تا گزارش و مصاحبه و داستان

شد نـام مسـتـعـار          محض اين كه صاحب آن روزنامه متوجه مي
هـاي     ين اسـم   ا كردم.  مربوط به من است، نام ديگري اختراع مي

راه داشت. بـه عـنـوان          هاي زيادي را به هم درآوردي، مساله من
را »  رويـا آتـش    « هاي دختر و پسـرم، نـام        نمونه، با تركيب نام

ها نوشتـم. حـكـومـت ايـن را              انتخاب كردم و كتابي براي بچه
هاي ابتدايي از آن    ي مدرسه دانست و به همين دليل در همه نمي

ي زن در  به عنوان يك نويسنده»  رويا آتش« كرد. نام   استفاده مي
داستان ديگري را بـا   ي نويسندگان زن ترك منتشر شد.  نامه كتاب

اي چـاپ كـردم كـه در               يك اسم مستعار فرانسوي در مجلـه 
 هاي طنز جهان به عنوان يك طنز فرانسوي مطـرح شـد.      گزيده

ي    داستاني هم بود با يك اسم ساختگي چيني كه بعدها در مجله
ديگري به عنوان برگرداني از زبان چيني منتشر شد. در مدتي كـه   

توانستم بنويسم، كارهاي زيادي را تجربه كردم مانند بقـالـي،    نمي
كـدام   فروشي و عكاسي، البته هيچ فروشندگي، حسابداري، روزنامه

خـاطـر      در مجموع، پنج سال و نيـم بـه     را به خوبي انجام ندادم. 
هايم زنداني شدم. شش ماه آن به درخواست فاروق، پادشـاه    نوشته

هايم بـه     ها ادعا كردند من در مقاله مصر و رضاشاه ايراني بود. آن 
ام و از طريق سفيرانشان در آنكارا، مرا به دادگـاه   آنان توهين كرده

سال . 18ممنوعيت كار اطفال و جوانان كمتراز   1391فروردين ماه   22شماره   
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چهار فـرزنـد دارم،        كشاندند و به شش ماه زندان محكوم كردند.
بـراي     1946در سـال     دوتا از همسر اولم و دوتا از همسر دومم. 

پرسيـد:   نخستين بار دستگير شدم، شش روز تمام پليس از من مي
 »هايي كه با نام تو منتشر شده، كيست؟ ي واقعي مقاله نويسنده«

 ام. ها را نوشته كردند كه خودم مقاله ها باور نمي آن

كـرد     بار پليس ادعا مـي  حدود دو سال بعد ماجرا برعكس شد. اين 
كردم ثابـت   ام. بار اول، سعي مي  هاي ديگر نوشته هايي با نام مقاله

خواستم نشان بـدهـم    ها كار من بوده و بار دوم مي كنم كه نوشته
شود. اما يك شاهد خبره پيدا شد و شهـادت    كه به من مربوط نمي

ام و به همين دليل شش ماه  اي با نام ديگر نوشته داد كه من مقاله
اي كه ننوشته بودم، زنداني شدم. در روز ازدواج بـا        خاطر مقاله به

همسر اولم، در حالي كه گروه اركستـر يـك آهـنـگ تـانـگـو              
نواخت، زير شمشيرهاي افسراني كه دوسـتـانـم بـودنـد راه             مي
هاي زندان بـه     ي ازدواج دومم را از پشت ميله رفتيم. اما حلقه  مي

 بينيد كه شروع درخشاني نبوده است. همسرم دادم. مي

ي جهاني طنز اول شدم و نـخـل طـال       در مسابقه 1956در سال 
هايم را چاپ  هايي كه پيش از آن، نوشته ها و مجله گرفتم. روزنامه 

شكستند اما اين شرايـط   ها سرودست مي كردند، حاال براي آن نمي
هـا     هايم در روزنـامـه   بار ديگر چاپ نوشته خيلي ادامه پيدا نكرد . 
مجبور شدم نخل طالي ديگري ببرم  1957ممنوع شد و در سال 

، 1966هـا ديـده شـود. در              ها و مجله تا دوباره نامم در روزنامه
ي جهاني طنز در بلغارستان برگزار شد و به عنوان نفر اول،  مسابقه

در تركيه؛  1960ي  مه 27بعد از انقالب  خارپشت طاليي گرفتم . 
ي دولـت       ام را به خـزانـه     هاي طالي با كمال ميل يكي از نخل

بخشيدم. چند ماه بعد از اين ماجرا، مرا بـه زنـدان انـداخـتـنـد.            
خارپشت طاليي و نخل طاليي دوم را براي روزهاي خوش آينـده  

درد خواهنـد خـورد. مـردم          ترديد به نگه داشتم و با خود گفتم بي
ام. امـا        كنند كه تا االن بيش از دو هزار داستان نوشته تعجب مي

ام به جاي ده نفر بيست نفر بـودنـد،      اين تعجب ندارد. اگر خانواده 
شدم بيش از چهار هزار داستان بنويسم. پنجاه و سـه        مجبور مي

ام، چهار هزار ليره بدهي، چـهـار      ام، پنجاه و سه كتاب نوشته ساله
هايم به بيست و    كنم. مقاله  فرزند و يك نوه دارم. تنها زندگي مي 

هايـم   اند. نمايشنامه  هايم به هفده زبان چاپ شده سه زبان و كتاب

توانم از ديـگـران      تنها دو چيز را مي اند .  در هفت كشور اجرا شده
ام را و سنم را. به جز اين دو همه چـيـز در         پنهان كنم: خستگي 

تر از سنم نشان  گويند جوان زندگيم شفاف و آشكار بوده است. مي 
قدر كار دارم كـه وقـت          دهم. شايد به اين دليل است كه آن  مي

اگر دوبـاره بـه     »ام:   هيچ وقت به خودم نگفته ام پير شوم .  نكرده
در ايـن     «دادم.    آمدم، همين كارها را دوباره انجـام مـي     دنيا مي

تر از بار اول كار كنم، خيلـي خـيـلـي        خواهد بيش صورت دلم مي
اگر در تاريخ بشر تنها يك نفر جاودان  تر و خيلي خيلي بهتر.  بيش

طور جاودان بمانم.  گردم تا راهنماييم كند چه باشد، به دنبال او مي
افسوس كه در حال حاضر الگويي ندارم. تقصير مـن نـيـسـت،          
مجبورم مانند همه بميرم. اما از اين بابت عصبانـيـم، چـون بـه          

 .  ورزم ها و انسانيت عشق مي انسان

 1391فروردين ماه   22شماره 

زندگي ميكنم ، حتي اگر 
بهترينهايم را از دست 

 بدهم ! 

چون اين زندگي كردن 
است كه بهترينهاي ديگر 

را برايم ميسازد . بگذار هر 
 چه از دست ميرود برود ! 

من آن را ميخواهم كه به 
التماس آلوده نباشد ، حتي 

 زندگي را . 

 «چه گوارا»
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 سالم آقا معلم !  
سالم ... چطوري پسر ، گوسفنداتو كجا ول كرده اي ، اينجا چـه       

 ميكني ؟ 
گوسفندامون دارن ميچرن ، ديديم تو ميائي اينجا ، اومديم بگـيـم   

 كه بده لباساتو ننه مون بشوره ، چرا خودت ميشوري ؟ 
چرا مگه من بدتر از ننه تو ميشورم ، نيگا كن چقدر خوب چنگش 

 ميزنم . 
بلدي آقا ، ولي بده تو بشوري ، لباساي آقاي معلم قبلي مونو هـم  

 مي شست .  
چي بده ؟ اين كه آدم كارشو خودش انجام بده ، يا اينكه دستـاش  

 سالم باشه و بده كارشو ديگرون واسش بكنن ؟  
اصغر به فكر فرو رفت . معلم حرف تازه اي ميزد كه او جوابش را  
نميدانست . تا حاال چيزهايي غير از اين شنيـده بـود . مـعـلـم              
لباسهايش را توي چشمه مي شست و آنها را روي سنگ چشـمـه   
ميگذاشت . اصغر با نگاهي حيران او را برانداز كـرد ، چشـمـان         
مهربان و سبيل آويخته اش را . اولين بار كه او را ديد تصـمـيـم       

گرفت ، وقتي بزرگ شد ، اولين كاري كه بكند ،سبيلهائي مـثـل     
سبيلهاي معلم بگذارد بعد هم برود معلم بشود ، نه مثل آقا معـلـم   
قبلي كه محلشان نميگذاشت ، و اصال توي ده پيدايش نميشـد ،    
اگر هم ميشد آنها را به بحال خود رها ميكرد ، بلكه مثل همـيـن   
آقا معلم سبيلو ، كه همه بچه ها از روز اول از او خوششان آمـده    
بود ، و حاال در برابر او نشسته بود . يك عالمه حرف داشـت كـه      

بطرف چشمه مي آيد ، »سبيل  «بزند ، اصال از دور كه ديده بود 
بهمين منظور گوسفنداشو بحال خود گذاشته و آمده بود تا بـه او    
صحبت كند . اما او يكباره حرفي زد كه باعث شد همه حرفـهـاي    
خودش ، از يادش برود . او گفته بود اين بده كه آدم دستش سالم  
باشه ، ولي كاري كه ميتونه خودش بكنه ، بده ديگـرون واسـش     
بكنن ... معلم كه نميتونست دروغ گفته باشه ؟ و در اينصورت بايد    

ارباب ده و خانمش و پسرانش هميشه كـار بـد       »چيگيز خان  «
 كرده باشن . و همينطور كه فكر ميكرد بزبان آورد :  

و خانـمـش و پسـرانـش         »چنگيز خان  «آقا معلم پس اونوقت 
 هميشه كاربد ميكنن . 

 داستان 1391فروردين ماه   22شماره 
مــرضــيــه احــمــدي   
اسكـوئـي در سـال        

در خانواده اي    1324
كشــاورز در شــهــر     
كوچـك اسـكـو در        
نزديكي تبريز تـولـد     
يافت . در دوران كودكي با غم و دردها و محروميت هاي روستائـيـان    
فقير آشنا گيرديد . پس از پايان تحصيل دوره ابتدائي به دبـيـرسـتـان      
رفت ، در اين دوره از تحصيل بود كه به مطالعه كتاب عالقمند و بـا      
عده اي از مردم آگاه در مسائل اجتماعي آشنا گشت و بـه مسـائـل          
سياسي تسلط يافت . پس از پايان رسانيدن دوره اول متوسـطـه وارد      
دانشسراي مقدماتي گرديد و چون دوره دو ساله آنرا به پايان رسـانـيـد    
بعنوان معلم استخدام و به اسكو اعزام گرديد . پس از سه سال معلمـي   
و آشنائي با زندگي فقيرانه روستائيان به اخذ ديپلم متوسطه نائل شد و   
آنگاه وارد دانشگاه تبريز گرديد ، ولي همچنان به تدريس و آموزگـاري  
مشغول بود تا اينكه بواسطه وضع نابسامان مالي مـجـبـور شـد وارد         
دانشسراي عالي سپاه دانش گردد . از اين زمان به روستاها و مـدارس   

ورامين رفت و آمد داشت و با مردم روستائي آشنائي بيشتري يافـت و    
براي كودكان و مدرسه هاي روستائي كتابخانه ايجاد مي نمـود . در       
فعاليت هاي سياسي صنفي دانشجوئي و به راه انداختن اعتـصـاب در     

سهمي عمده داشت از اينرو مورد شناسائي دژخيمـان   1349اسفند ماه 
رژيم قرار گرفت ، اما چون در ميان دانشجويان از احـتـرام فـراوانـي         
برخوردار بود ، ماموران از ترس اعتصابات بعدي موقتا از دستگيري وي 

با شـروع تـعـطـيـلـي            1350خود داري كردند تا اينكه در خرداد ماه 
دانشسراي عالي وي را توقيف و پس از بازجوئي هـاي بسـيـار آزاد          
نمودند و براي محدود ساختن فعاليت هاي سياسي وي را بـه اسـكـو      
فرستادند . رفيق مرضيه در اين دوره به سازمان پيوسته و به عـنـوان      

دالغـاي   »يك كادر با ارزش عالوه بر ادامه نوشتارهاي ادبي ، داستان 
او يكي از زيباترين رمان هايي بود كه در اوايل انقالب انتشار يافـت   «

، در عمليات مسلحانه نيز فعاالنه شركت مي نمود . بـعـد از مـدت           
كوتاهي به تهران باز مي گردد و زندگي مخفي را آغاز مي نـمـايـد .      

در    1354رفيق مرضيه احمدي اسكوئي در روز ششم ارديبهشت ماه   
محاصره نيروهاي ساوك قرار مي گيرد و آخريـن رزم خـود را بـه            

 شايستگي با مزدوران رژيم پيش برده و قهرمانانه شهيد مي گردد . 

فدائي خلق مرضيه احمدي 
 اسكوئي

من نمي خواهم با نويسندگي «
زندگي كنم بلكه ميخواهم قصه 

 »هايم را با زندگيم بنويسم 
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 ارباب و زنشو ميگي ؟ 
 بله ديگه آقا ، اونا هر وقت ميان ، همه كاراشونو ، ما ميكنيم ... 

 خيلي ميان ... ؟ 
تابستونا ميان ، اما خيلي مهمون واسه شون مياد . او نوقت نـنـه      

 هامون كاراي اونارو انجام ميدن . دده هامونهم ، خودمونهم ... 
 خب ديگه تقصير خودتونه ...

 ولي آقا اون اربابه ...!  
 ارباب باشه ، مگه چطو ميشه ؟  

ده ، مال اونه ، اگه ما واسش كار نكنيم ، مارو از ده بيرون ميندازه 
 ، ما كشنه ميمونيم ، كوسفندامون ، خودمون ...

 چرا مگه شماها كار بلد نيستن ...؟  
 ولي آخه زمين نداريم ، زمينو ارباب بماميده ... 

 از كجا آورده؟ از كجا ... از 
 راستي از كجا ...؟ يادش اومد كه ننه اش گفته بود : 

 خدا داده آقا ...  
 چرا باو داده ، بپدر تو و سلمان و عباد و حسين و لطيف نه ...؟ 

ننه ام ميگه ، خدا روزي رسونه ، از سوراخ خونه آدم كه روزيشـو    
نميريزه تو . خدا ارباب را وسيله ساخته ، زمين را داده بـاون ،           
اونهم گذاشته ما روش كار كنيم . هم خودمون زنده بمونيم و هـم   

 باون بديم ... 
 چرا خدا دده ترا وسيله نساخت ؟  

آقا معلم چه حرفي ميپرسيد ! براستي جوابش دشوار بود . اصـغـر       
يك آن ارباب را در نظر آورد ، كه روي تخت ، كنار استخر بزرگ 
باغش به بالش لم داده دستهاي سفيد و تميز و صورت قـرمـز و     
گوشتالو ، موهاي شانه خورده و براق و لباسهاي خوب و تازه او را 
پيش  خود مجسم كرد ، و آنگاه چشمان گرد و فرو رفته ، چـهـره   
سياه سوخته و استخواني باريشهاي سيخ سيخ در آمده ، پـاپـاخ       
( يك نوع كاله روستائي ) چرك و دستهاي پينه بسته و زمـخـت     
پدرش را هم بياد آورد ... نه ..! اگر خودش هم جاي خـدا بـود ،             
ارباب را وسيله ميساخت ، نه دده اش را . و در حاليـكـه بشـدت       

 بخنده افتاده بود آنچه فكر ميكرد ، بزبان آورد ... 
كه شلوارش را مي چالند ،مدتي همانـطـور بـچـهـره         »سبيل«  

 اوخيره ماند ، چهراش جدي بود . 

اصغر فهميد كه بيخود خنديده است . دهانش را بست . آيـا او          
 حرف بدي زده بود ؟ 

چنين گفت . اصغر نگاهش را از او دزديـد و بـا         »سبيل «نگاه 
 چوبدستي خود شروع بكشيدن خطوط نامربوط روي زمين كرد.

 سبيل اين بار كه حرف زد ، صدايش كمي گرفته بود : 
اصغر هيچوقت ديده اي ارباب مثل دده تو بيل بزنه ، توي بيابـون  
دنبال گوسفند بدوه ، زير آفتاب داغ عرق بريزد ، يونجه بچينه ، يا 

 علف درو كنه ؟  
 نه آقا ...! 

هيچ فكر كرده اي كه اگه ارباب هم مثل دده تو كار مـيـكـرد ،        
خودش هم مثل اون ميشد ؟ اونوقت اگه بازهم جاي خدا بـودي    
زمينو به ارباب ميدادي ؟ اصغر هر چه فكر كرد نتوانست مجـسـم   

حتما  »سبيل «كند كه ارباب قيافه پدر او را پيدا كرده باشد . ولي  
راست ميگفت . او مي بايست فكر ميكرد . معلم حرفهاي عجيـب    
غربيي ميزد كه او هرگز پيش از آن نشنيده بود . از جاي برخاست  
و بدون خداحافظي پا بفرار گذاشت . گوئي گناهي مرتكـب شـده      
بود . ننه اش گفت : ميخواستي بگي ، مگه تو از خـدا بـيـشـتـر          

البـد     »چنگيز خـان   «ميدوني ، اگه صالح بود دده منهم ميشد 
بگم ، مـيـگـه       »سبيل «صالح نبوده ... اصغر فكر كرد ، اگر به    

 صالح يعني چه ؟ اونوقت چي جواب بدم ؟ ننه صالح چيه ؟ 
پر حرفي نكن ، سرمو بردي ، صالح صالحه ديگه ، بـگـو خـدا        
اينطور صالح ديده ، تو كارهاي خداهم نميشه دست برد ... اصغـر     
ميدانست بيفايده است كه با ننه اش حرف بزند . او جوابي روشـن   

چه بگويد ...؟ در همـيـن       »سبيل«تر از اين نخواهد داد ... اما به    
فكرها بود كه خوابش برد ... وقتي بچه ها فكركردند و نفهميدند ،    

داده و اگر به همـه دده     »چنگيز خان «چرا خدا زمين را فقط به 
هاي آنها داده بود ، خيلي بهتر ميشد ، وقتي هيچكس نتـوانسـت   

بگويد صالح يعني چه ؟ وقتي همه پذيرفتند كه اگر  »سبيل« به 
چنگيز خان و زنش هم مثل دده و ننه ي آنها كار ميكردند مـثـل   
آنها ميشدند ، دستهايشان پنيه مي بست و تنشان بوي عرق ميداد 

حرف ديگري بميان كشيد : پس بچه ها بعد از     »سيبل«، آنگاه 
ديـگـه حـق         »خدا خواسته «، »خدا كرد «اين هروقت ميگيم 

نداريم ، تا دنبال علت كارهامون نگشته ايم زودي همـه چـيـزرو      

 1391فروردين ماه   22شماره 



11 parasilka 

بيندازيم گردن خدا و خودمونو راحت كنيم . .آنوقت بود كه بـچـه     
ها فكر كردند : اگر دده هاي اونهاهم زمين ميـداشـتـنـد اربـاب         
اينهمه زمين نداشت . آنوقت آنهمه گندمي را كه او ميبرد ، ميشـد   
بين همه قسمت كرد . و همه شير و پنيري را كه او ميبرد ، ميشد  
آنها خودشان بخورند . سلمان گفت : آقا معلم پـس اربـاب مـا            

 چي ...؟ اونهمه فرش داره ، ميگي يعني باو هم خدا نداده ؟ 
 سلمان ، دستاتو نيگا كن ! 

سلمان دستهايش را نگاه كرد ، همه هم بطـرف دسـتـهـاي او         
برگشتند . انگشتانش را با شندره شلوار ننه اش بسته بود . هـيـچ       
جاي سالمي در انگشتانش پيدانميشد . انگشتان ديـگـرش هـم         
بسكه بريده و دوباره خوب شده بودند ، شـكـل اولـي خـود را             

آن دستهاي شندره پيچ شـده را درون         »سيبل«نداشتند . حاال  
 دستهاي بزرگ و قوي خود ميفشرد . 

 فرشها را اين دستها به ارباب تو داده ...  
سلمان جواب خوبي داشت : آقا اگه ارباب پول نده جنس نخـره ،     
ما چطور مي بافيم و مزد ميگيريم .؟ پول را از كـجـا آورده ؟            
سلمان خواست بگويد خدا داده ... كه حرفش را خورد چون باز هم    

گوئي فهمـيـد    »سبيل «همان قصه زمين و چگيز خان ميشد ...    
كه در فكر سلمان چه ميگذرد .. هم ... جواب بده ، اما اول از همه      
بگردن خدا ننداز ... همه بچه ها فكر كردند : اگر ميشد . هـمـه            
اونها توي خونه هاشون فرش داشته باشن ، جمشيد خان چـطـور   
ميتونس اونهمه فرشو روم بچينه و هي ببره تو شهر بفرشه ... اگر    
همه پول داشتن ، ميتونستن جنس بخرن و واسه خودشـون كـار     
كنن ، نه براي جمشيد خان ... ديگه كسي هـم اونـارو كـتـك              

 نميزد ... 
داود پرسيد : آقا .. چطور ميشه همه مون پولدار بشـيـم و بـراي           
خودمون كار كنيم ...؟ سعي كنيد جواب اين سوال را خودتون پيدا    
كنيد ، اما يادتون باشه جواب سوالتون روي زمين پيدا كنين ... بـا     
آمدن معلم تازه ، هر روز دريچه تازه اي بروي بچه هـا گشـوده       
ميشد . آنها ياد ميگرفتند درباره ساده ترين چـيـزهـائـي كـه در           
اطرافشان ميگذشت و آنها هيچوقت فكر نميكردند ، ممكن اسـت  
آنها را تغيير داد ، فكر كنند . دليل بيابند و بفهمنـد كـه چـطـور          
ميشود آنها را عوض كرد .. وقتي بچه ها دور هم جمع ميشدند ،     

ديگر خيلي حرف براي زدن پيدا ميكردند . معلم گـوئـي آرام و          
بدون تشويش فكر آنها را بيكباره عوض كرده بود ، آنها نـاراضـي   
نبودند . چيزهاي فراواني وجود داشت كه آنها گوئي نديده بودند ..   
و حاال مي ديدند . هنگام گوسفندچراني ، پشت كارگاه قـالـي ،        
موقع يونجه چيدن ، شير دوشيدن ، درو كردن ، هميشه و هميشه 
آنها پرسيدنيهاي زيادي مي يافتند و معلم هم با حوصلـه جـواب     
ميداد . او ديگر شده بود ، پاره اي از مغز آنها .. كه اگر نـمـيـبـود        
،انديشه هاي ديگرشان راه بجائي نميبرد . نه باين معني كـه بـه      
جاي آنها فكر ميكرد ، نه ، ولي آنچه را كه بچه ها مي انديشيدند 
و جوابش را نمي يافتند ، معلم در يافتنش ، به آنها كمك ميكرد . 
اولها كه ارباب بافك و فاميل و مهمانهاي رنگ و وارنگش به ده   
ميامد ، آنها همگي جلو مايش او ميدويدند ، بين آنها و خود فاصله 
اي از زمين تا آسمان مي يافتند ، كسي حتي فكر نميكرد كه آرزو 
كند ، كاش ميشد ماشين مال پدر اونها باشد . اسباب بازيهاي ريز  
و درشت دوچرخه و سه چرخه و راديو و چيـزهـاي خـوردنـي و         
لباسهاي تروتميز و خيلي چيزهاي خوب ديگر هم كه آنها اسمش 
را هم نميدانستند همينطور . چنين آرزوئي بزرگتر از آن بـود كـه      
دردلهاي كوچك آنها جاي گيرد ! اگر هم فكر ميكردند ، با خـود     
ميگفتند : گيرم كه اين ماشين قرمز مال دده من باشد ، اگـه اون     
با دستهاي كبره بسته اش پشت اون بشينه ، با اين پاپاخ و لباسها 
و صورت مگه ميشه ؟ چنين چيزي ممكن نيس . همه ميخندن !    
بچه هاي همسن و سال خود را كه ارباب و مهمانهايش از شـهـر   
مي آوردند ، ميديدند . شرمي بزرگ اما بيدليل احساس ميكردند .    
گوئي كار بدي انجام داده اند ، چه كار بدي ؟ هرگز نـيـانـديشـده     
بودند ... اولها تا مايشن ارباب پيدا ميشد بچه ها ميدويدند . هـمـه       
براي انجام كارهاي او از همديگر پيشي ميگرفتند و حتي گاهي با 
هم دعوا ميكردند و همديگر را كتك ميزدند كه فالن كار را ارباب 
بمن گفت تو خودتو انداختي جلو و پيشدستـي كـردي ! اربـاب           
بوسيله مباشرش خبر داده بود كه فردا ميايد . معلم توي ده نـبـود    
،بچه ها همديگر را خبر كردند . غروب بود كـه تـوي صـحـرا            
همديگر را ديدند قرار شد فردا كسي توي ده پيداش نـبـاشـد تـا       
ارباب و بچه هاش نتونن باونها فرمون بدن . اما ننه هامون چي ؟  
اونارو ولش ،اونا كه نميفهمن ، عين ما كه تا حاال نميفهميديـم ،    
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هر چي هم بگيم فايده اي نخواهد داشت . بـيـخـودي چـرا            
خودمونوخسته كنيم ؟ ميذاريم كارشونو بكنن بـعـد بـهـشـون          
ميفهمونيم ... اگه اونا هم كاري نكنن ، ارباب ميفهمه كه هـمـه      
چي زير سر آقا معلمه ، بالئي سر اون مياره ، بهتـره بـه نـنـه         
هامون چيزي نگيم ... قرار شد فردا صبح آفتاب نزده هريك از      
بچه ها بهانه اي براي رفتن به صحرا پيدا كنند و چنين كردند و 
روستا از بچه ها خالي ماند . شب كه اصغر به خانه آمد ، بـنـد        
بزرگي تو باغچه كشيده ديد كه رويش پر از لباس شسته بـود ،    
لباسهائي كه هيچيك مال خود آنها نبود . اصغر سالهاي پـيـش    
هم چيزهائي ديده بود ، اما حاال ديگر نميتوانست تاب بيـاورد .    

 گلويش كيپ گرفته بود . ننه اش را ديد .  
 ننه اينارو توشسته اي ؟ آره ...  

چرا شسته اي ؟ مگه خودشون چالقند ، زن ارباب خيلي از تـو    
چاقتر و سالم تره ، خوب ميخوره خوب ميخـوابـه تـو مـيـري          
لباساي اونارو ميشوري ؟ آخه واسه چي ؟ دهان نـنـه اش از         

 حيرت بازماند : حفه شو ، عنتر مرده شور برده ...؟  
اين حرفارو از كجا ياد گرفته اي ؟ راس ميگم . چرا بـايـد تـو         
مفت جون بكني ... مگه زمستون پاهات درد نميكرد ، هي گفتي    
دده ببردت دكتر ، كتكت هم زد ، دكتر هم نبرد ؟ ميري تو آب   
سرد چشمه هي رختاي اونارو ميشوري كه چي بشه ؟ اون اربابه 
، پدر سوخته چرا ميشوري چيه ، خانم باون خوبي و مهـربـونـي    
آدم جونشو هم واسش بده كمه . آخه كجاش خوبه ، آب خوردن  
هم شماها ميدين دستش ، تازه پيف پيف هم ميكنه كه دستتون 
كثيفه ... چرابايد تو و ننه هاي ديگه خرحمالي بكـنـيـن مـگـه         
شماها ..؟ هنوز حرف اصغر تمام نشده بود كه لنگه كفش پيـنـه     
خورده و سنگين و پهن آلود ننه مثل توپ از بـغـل گـوشـش         
گذشت و اگه اون در كوچه دويد ، زيرا ميدانست نـنـه آنـقـدر         
عصباني است كه باين سادگيها دست از سر او بـر نـخـواهـد         
داشت . حق با او بود ، هنوز يكپايش را از آستانـه در بـيـرون         
نگذاشته بود كه لنگه ديگر كفش به پايش خورد و پـايـش را       
بشدت بدرد آورد . صداي ننه اش بلند بود كه باو بـد و بـيـراه         
ميگفت . اگه ارباب بشنوه بيچارمون ميكنه ، كي گفته از اين گه  

ها بخوري ؟ اگه دستم بيفتي ، دهنتو جرميدم . اصغر مـحـلـش     
 نميگذاشت اما دلش سخت گرفته بود . 

ننه اش نميدانست چرا اين كار را ميكند . اگر آقا معلـم بـود ،        
ميتوانست باو بفهماند .ننه هرگز حرف اصغر را قبول نـخـواهـد       

 كرد . از حياط كه ميگذشت شنيد كه ننه اش ميگويد : 
ديگه خونه نيا ميكشمت ،  شيرسگ خورده ! اصغر همچنان كـه   

 ميدويد سرش به لنگه هاي آويزان يك شلور سفيد خورد .  
ايستاد ، ننه اش تو تاريك او را گم كرده بود ، شبكـور بـود و       
چشمانش شبها نميديد . لنگه شلوار را بـا كـيـنـه گـرفـت و              
دندانهايش را در آن فرو برد ، آما هر چه زور زد نتوانسـت پـاره     
 اش كند ، سگ صاحاب مثل اينكه از الستيك ساخته شده بود .

دندانهاي اصغر بدرد آمدند . شلوار را از روي بند كشيد ، مچالـه    
 كرد ، زيرا پيراهن گشاد خودش چپاند و با خود برد ...  

به صحرا كه رسيد زير چنار بزرگ نشست ، دو قطعه سنگ آورد 
و بعد بدقت شلوار را روي سنگ كوبيد . هر بار كه سنگ فـرود     
مياورد ، داندنهايش را با خشم بر هم فشار ميداد ، دلش گرفـتـه   
بود ، توي تاريكي چشمان تيز معلم را ميديد كه باو مينگرد و بـا  
سبيلهاي آويخته اش گاه ميخنديد ، گاه چهراش گرفته بـنـظـر    

 ميرسيد .  
او اينجا بود ، نميتوانست از اينجا بدور باشد كاش تابستون نمـي  
بود . اصغر به طنين صداي سنگها كه در تاريكـي و سـكـوت         

 صحرا مي پيچيد ، گوش فرادا ، سنگها يكريز تكرار ميكردند :  
 صمد ... صمد ... صمد ...  

او بروشني اين صدا را مي شنيد . پس سنگها هم ميدانستنـد او     
به كي فكر ميكند . آيا سنگها به معلم فكر ميكردند ؟ صـداي       

 پدرش را شنيد كه از دور او را صدا ميزد . 
دست از كارش كشيد ، شلوار را مچاله كرد ، بطرف چاهي كـه    

 در آن نزديكها بود دويد و آنرا در چاه انداخت .  
 آنگاه تازه احساس كرد كه بازوهايش خسته شداه اند .  

كينه دلش را سوراخ ميكرد ، كينه به ارباب به زنش و خشـمـي     
 تلخ به ننه اش كه گمان ميكرد آنها از آسمان افتاده اند .  
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 )  EXPLOITATIONاستثمار ( 
بهره «و معادل فارسي آن »ثمر  «واژه ي استثمار از ريشه ي 

است و در مباحث اقتصادي و اجتماعي بمعناي استفاده  »كشي
و بهره بردن از كار كسي است . معناي علمي استثمار چـنـيـن     
است : بدست آوردن مجاني محصول كاريك فـرد از جـانـب         

 فردي كه صاحب خصوصي وسائل توليد است . 
در اصطالح اقتصادي يعني گرفتن محصول كار اضافي و يعضي 
اوقات حتي قسمتي از كار الزم معموال هنگام بكار بردن ايـن    
اصطالح ميگويند استثمار فرد از فرد استثمار ويژه همه جوامعي 

 است كه در آن طبقات متخاصم وجود دارد . 
طبقه ، طبقه ي حاكم ، كه صاحب وسائل توليد هستنـد افـراد     
طبقات ديگر را مورد بهره كشي قرار داده و از ثمري رنج آنـهـا   
گنج بر ميدارند . پس علت استثمار عبارتسـت از مـالـكـيـت           
خصوصي بر وسائل توليد . ولي اشكال استثمار وابسته است بـه   

 خصلت آن مناسبات توليدي كه در جامعه حاكم است . 
بهره كشي از فرد ديگر مالزم با وجود بشر نيست و از آغـاز        
پيدايش جامعه ي بشري موجود نبوده و جاوداني نيز نـخـواهـد    
بود . استثمار در نخستين دوران صورت بندي اجـتـمـاعـي ـ          
اقتصادي ( يعني كمون اوليه ) وجود نداشت و تنها در مرحله ي   

 تالش اين دورن پديد گشت . 
پيدايش استثمار معلول عوامل زير بود : تكامل نيروهاي توليدي  
كه منجر به تقسيم اجتماعي كار و پيدايش اضافه محصـول و    

 بدنبال آنها مالكيت خصوصي و تفاوت در آمدها شد . 
بر اين شالوده تجزيه ي جامعه به طبقات متناقض پديد گشت و 
بجاي جامعه اوليه طيقات اجتماعي بهره كشان و بهـره دهـان     
پديد آمدند نخستين دوراني در جامعه ي بشري كه بر شـالـوده   
ي استثمار استوار  بود جامعه ي برده داريست كـه پـاي آنـرا        
مالكيت كامل برده دار بر وسائل توليد و برخود توليد كـنـنـده      
يعني برده تشكيل ميداد در دوران فئوداليسم پايه ي استـثـمـار    
عبارد بود از مالكيت خصوصي ارباب بر زمين و مالكيت نـيـمـه    
تمام بر سرف يا رعيت كه البته اين امر به نسبت كم يا بيش ،   

با خصوصيات بسيار متفاوت ، در كشورهاي مختلف ظهور كـرد  
و طيف بسيار متنوعي از انواع بهره كشي فئودالي را در ممالـك  

 گوناگون با ويژگيهاي خاص بوجود آورد .
آخريت دوران متكي به استثمار فرد از فـرد دوران سـرمـايـه         
داريست كه در آن مالكيت خوصي سرمايه داران وسيله بـهـره     
كشي از كارگران و زحمتكشاني است كه خود باصطالح آزادنـد  
و تحت مالكيتي نيستند ، ولي نيروي كارشان وسيله استـثـمـار    

 صاحبان سرمايه است . 
اينها كارخانه ها ، كارگاهها ، معادن و زمينها وسـائـل تـولـيـد        
كشاورزي و بانكها و وسائل توزيع و وسائل حمل و نقل و غيره 
و غيره را در مالكيت خود دارند و از ثمره ي كار كـارگـران و       
ساير زحمتكشان يدي و فكري كه فاقد وسيله ي تـولـيـدانـد       
برخوردار ميشوند .استثمار موجب ميشود كه بفيـمـت فـقـر و          
بدبختي توده اي كثير كه كار ميكنند و توليد ميكنند ، مشـتـي   

 افراد صاحب وسائل توليد ، ثروت اندوزند . 
 استثمار مغاير با آزادي و شخصيت بشري است . 

استثمار مغاير با عدالت اجتماعي است . استثمـار مـنـافـي بـا           
 دموكراسي و با حقوق برابري بشري است .

اين مفاهيم در جوامعي كه استثمار حاكم اسـت نـمـيـتـوانـد          
كمترين معنائي داشته باشد . تمام هياهوي ايدئولوگهاي سرمايه  
داري و مبلغين رژيمهاي عوامفريب در اين موارد بكلي پـوچ و    
ميان تهي است ، زيرا شالوده ي ظلم اجتماعي و حق كشـي ،    
نابرابري و ستمگري استثمار است و استثمار خود همزاد جدائـي  
ناپذير سرمايه داري . سود كالني كه سرمايه دار در نتيجـه ي     
كارگر بدست مياورد ، بهره ي مالكانه يا اجاره زمين كه مالك و 
زميندار از دهقان زحمتكش ميگيرد ثمره ي استثمـار اسـت و       
براي الغاي آن بايد همه وسائل توليدي از مالكيت خصـوصـي     
خارج شود تا نتيجه ي كار زحمتكشان به جيب كسـي ديـگـر      
نرود . اين امريست كه دوران سوسياليسم صورت ميپذيرد و در    
جريان آن همه طبقات استثمارگر و بهره كشي فرد از فـرد از      

 ميان ميرود . 

 واژه هاي سياسي  1391فروردين ماه   22شماره 
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سال . 18ممنوعيت كار اطفال و جوانان كمتراز    

 شعر 1391فروردين ماه   22شماره 

 تا اوج ؟ نه  

 تا اوج ؟ نه  
 تا قله ؟ نه 

تا آرزوي مردم شهرم صعود خواهم 
 كرد .

 آنجا زه كشيده شب را 
 آنقدر مي كشم  تا پاره تر شود . 

 بر چنگ صبحگاه آنقدر مي نوازم 
 تا پنجه ام به هر سر انگشت . 

 خورشيد گل كند . 
 در كوچه هاي شب 

 آنجا كه دوستي 
 همواره كيفرش 

 رگبار تير بود و سياهچال 
 مردان من  ، مردان خوب من 

 از دوستي دريغ نكردند 
 بگذار دشمنان 

 از كوچه هاي خاكي بانه 
 از قله هاي سرخ قراداغ 

 مغرور بگذرند . 
 بگذار باروت و سربشان 

بر سينه هاي خسته و غمناك ، گل 
 كند . 

 نه من هراس نخواهم كرد . 
 من با مردمم 

 باخستگان راه گشايي كه هيچگاه 
 از ره نمانده اند 

 تا دشت هاي پر شقايق تاريخ 
 آنجا كه روي چهره پر از خون الله ها 

 شاهين انقالب 
 پر پر زنان هواي نشستن دارد . 

 آري صعود خواهم كرد . 
 »برگرفته از كتاب سالهاي ابري«

 چه دير بدست آمدي اي واژه ي آتش زا !  
 اي تفنك پرغوغا 
 همواره تو آغازي 

 با خلق سالم با دشمن پايان كالمي 
 چون دشمنم از هزار سو راه ببست 

 اي شعور دلپذير ! 
 ناگزير با دست نيازموده بردم به تو دست 

 يارا كن با من مدارا كن با من 
 اي چوپ تراش رنج با تن برده 

 اي آهن سخت سرد صيقل خورده 
 اي يك شبه مهمان و صد ساله رفيق 

 با من باش درسينه ي تنگ من 
 دركنارمن بمان و ايمن باش 

 هر كس را ، ناكس را كه جستجو داري ، 
 هر ميوه ي دل كه آرزو داري ، 
 هر خواهش ، هر نوازشت بامن 

 اي تقنگ دلبندم 
 تير تركشت با من 

 كوچك بودم ، تنها بودم و تك بودم 
 اندك تا به يمن آوايي 

 برخواستن دستي پپيش آمدن پايي 
 ده گشتم و صد هزار و مليون 

 صحرا صحرا بنگر ! 
 از شماره بيرون است 

يك عمر به ناروايي آن نامرد ديدي چه به 
 روزگارمان آورد؟ 

 اينك تو بگو هر آنچه بايد گفت 
 اينك تو بكن هر آنچه بايد كرد 

 بشكف بشكف اي دهان آتش گو
 كه ازدست نمي دهم تو را آسان 

 شو آزادي به خانه ام آور ! 
 رو داد مرا ز ناكسان بستان 

 سياوش كسرائي 

 تفنگ
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 9سي ام فروردين ياد آور روزي اسـت كـه         
فرزند دالور خلق ، هفت تن از فدائيان رفـقـا     
بيژن جزني ، حسن ضيا ظـريـفـي ، عـزيـز          
سرمدي ، مشعوف ( سعيد ) كالنتري عـبـاس       
سوركي ، محمد چوپان زاده و احمـد جـلـيـل       
افشار بمهراه دوتن از مجاهدين خلق كـاظـم     
ذواالنوار و مصطفي جوان خوشدل در زنـدان      
اوين بدست دست جالدان مزدور شاه بشهادت 
رسيدند . اين دالوران كه سالها علـيـه رژيـم       
سفاك پهلوي مبارزه كرده بودند تـا واپسـيـن      
لحظات حيات به آرمان توده ها وفادار ماندند و 

ايمان خلل ناپذير خود را به خلق نشان دادند . اين دالوران نـمـاد    
مبارزه ، مقاومت ، عشق به توده ها و كينه و نفرت نسـبـت بـه        

 دشمنان خلق بودند . 
رفيق بيژن از برجسته ترين و سرشناس ترين پويندگان راه رهائي 
كارگران و زحمتكشان و يكي از بزرگترين بنيانگذاران جـنـبـش      
نوين كمونيستي ايران است . اگر بيژين را عصاره ي مـبـارزات        
قريب به صد ساله ي جنبش كمونيستي ايران بخوانيم بي شـك    
سخن بگزاف نگفته ايم . آگاهي عميق بيژن از تئوري ماركسيسم  
ـ لنينيسم و انطباق خالقانه ي آن بر خود ويژگيهاي جامـعـه ي     
ايران ، خصوصيت بارزي به رفيق بيژن  مي بخشد كـه او را از        
كمونيستهاي ديگر ايراني متمايز مي كند . آثار رفيق بيژن كه بـا     
واقع بيني علمي و  درك ژرف ماركسيست ـ لنينـسـتـي اوضـاع       
اقتصادي و اجتماعي و سياسي ايران تصوير مي كند گنجـيـه اي     
است براي پويندگان راه آزادي . و اگر بر اين همه زندگي سراسـر   
مبارزه ي او را بيفزائيم ، نمونه اي از يك انسان سوسسياليست را   
مي بينيم كه مصم و خستگي ناپذير در وجود بيژن تبلور يـافـتـه      
است . فدائي كبير رفيق بيژن جزني دانشجوي دكتراي فلسفه در    
دانشگاه تهران ، نويسنده ، مورخ ، اقتصاددان ، متخصص عـلـوم     
سياسي ، نقاش ، شاعر ، انقالبي بزرگ و يكـي از بـزرگـتـريـن          

در شهر تهران متولد شد و  1316استادان دانشگاه انقالب در سال 
در سي و هشت سالگي پـس از       1354در سي ام فروردين سال 

عمري پر بار از مبارزه و انقالبيگري در زندان اويـن بـه دسـت          
دژخيمان شاه جالد به شهادت رسيد . زندگينامه رفيق جزني خـود   

داستان بلندي است از مبارزه ي يـك انسـان         
سالگي به دنياي مبارزه بر  10سوسياليست كه از 

عليه امپرياليسم پيوست و براي تحقـق آرمـان     
واالي طبقه كارگر لحظه اي نياسـود . قـدرت        
شگرف سازماندهي ، انعطاف پذيري انقالبـي و    
خالقيت رفيق جزني شخصيتي بي ماننـد از او      
ساخته بود كه چه در دوران زندگي عـلـنـي يـا       
مخفي و چـه در دوران اسـارت يـكـي از                 
سازماندهندگان مبارزه در شرايط خاص زماني و   
مكاني بحساب مي آمد . احاطه ي عـمـيـق و         
بصيرت ژرف رفيق بر تئوريهاي ماركسيـسـم ـ     
لنينيسم او را در شمار يكي از بنيان گذاران و اسـتـادان بـزرگ          
دانشگاه انقالب جاي داده بود . هم بندانش از سـخـنـرانـيـهـاي        
چندين ساعته اش در زندان و نيز استيال و اشرافش بـر مسـايـل      
حكايتها مي گويند . مبارزات رفيق در زندان و شكنجه شـكـنـي       
هايش نيز خود حماسه اي است كه درس آموز نسلهـاي آيـنـده      
خواهد بود . مشعلي كه رفيق بيژن برافروخته است روشنـگـر راه      

 آيند و آيندگان است . 

مهر ماه، يعني روز رسميت دادن به روابط عاشقانه مان  21امسال 
سال قبل در شرايطي فرا مي رسد كه من و تو در مـقـابـل       9در 

آزمايش بزرگي قرار گرفته ايم، در حاليكه كه عشق ما از بوته ي   
آزمايش سربلند بيرون امده است. خودمان در مقابل حوادثي قـرار   
گرفته ايم كه صداقت و راستين بودن ما را به آزمايش فـرا مـي       

سال اخير چنين روزي را در  9خواند. اين دومين باري است كه در  
تفاوت دارد. شايـد    44زندان بسر مي برم. ولي اين زندان با زندان  

اين بزرگ ترين حادثه، زندگي ما باشد. اينك مدتي است كـه در     
انتظار احكام جابرانه محكمه تشريفاتي بسر مي برم، و مـي دانـم     
كه تو حق داري بيش از من از اين آرا انديشناك باشي . بهر حال  
بگذار براي تو اعتراف كنم كه در حاليكه بيش از هر وقت ديـگـر   

 1391فروردين ماه   22شماره 

را خـطـاب بـه         بيژن جزنيدر زير يكي از نامه هاي 
همسرش مي آورم . اين نامه بهمراه يك نـامـه ي        

و به همت رفيق به خـون     1360بلندتر ديگر در سال 
 انتشار يافت .  «سعيد سلطانپور»خوفته 
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شيفته زندگي هستم و بيش از هر وقت ترا مي پرستم و به تـو    
احترام مي گذارم و قلبم از شوق ديدار بابك و مازيار و تو ( ولي  
نه اينكه تو موخر باشي) به تپش در مي آيد، آماده ام تا بـدون     
تاسف و اندوه شديد از زندگي خود بگذرم. چند روز پيش با بچه  
ها صحبت مي كرديم. بعضي نگرانند كه فداي هيـچ شـونـد.       
گرگ دهان آلوده و يوسف ندريده. به آنها گفتم: اگر قرار اسـت    
هريك از ما در راه آرمانهاي بشري و فكري خود جان بدهـيـم.   
تفاوت زيادي نخواهد داشت كه در اين مرحله و به اين صـورت  
و يا در مرحله ديگر و يا بصورت ديگري جان خود را فدا كنيـم.  
آنچه مهم است اين است كه تا بـه زنـدگـي عشـق داريـم،            

چيزي كـه  . جانفشاني در هر حال اين گذشت را ايجاب مي كند
هست مردن در شرايطي از قبيل شرايط فعلي دشوارتـر اسـت،     
زيرا كه در محيطي سرد و راكد جان مي دهيم و مي دانيم كـه  
مردن در محيطي كه از هر طرف بوي مرگ مي آيد و در هرآن 
ده ها نفر جان خود را از دست مي دهند، آسان تر است. خـوب،   
مرگنامه ننويسم. امروز سالروز ازدواج ماست. در چنين روزي تو   
حلقه ي ازدواج بدست كردي و در گل و سرور غرق شده بوديم 

هر چند كه فراموش نمي كنم كه در همين روز نـاراحـتـي       –
هائي نيز داشتيم. بهر حال ما در هر شرايطي كه باشيم، اين روز  
را گرامي خواهيم داشت. اين روز را سمبل عشـق خـود قـرار         
خواهيم داد. هر چند كه از چند سال پيش از ايـن روز، روابـط        
عاشقانه ما آغاز شده است. در اين روز بوسيله اين نامه لبهايـت   
را مي بوسم و تو بابك و مازيار را. من همچنان اميدوارم كه در  

مهر ماه دور هم باشيم. تو خـوب      21روزهاي بهتري بتوانم در 
مي داني كه ما خود اين نحوه ي زندگي را اختيار كرده ايم ولي 
بهتر از من مي داني كه در اين اختيار ضرورتي اجتناب ناپـذيـر   
وجود دارد، يعني كه ما نمي توانستيم جز اين بينديشيم و خـود    
را تسليم خورد و خواب و لذت فردي كنيم. در اينجا بـه نـامـه       
كوتاه خود خاتمه مي دهم و در عالم خيال تو را در آغوش مـي  

 گيرم. 
 1347مهرماه  21 ـبيژن 

 

اين برده ها كه با زنجيري بس محكم به اسارت درآمده بودند بـه  
هر صورت قصد نابودي نظام ظالمانه روم را داشتند . شورش هاي  
كوچك و بزرگي كه در گوشه و كنار بوجود ميامد جوابي بـه بـي     
عدالتي هاي اجتماع بود . آنها ميخواستند به جامعه روم بفهمانـنـد   
كه هر آنچه در روم وجود دارد ساخته دست آنهاست . اعتراضـات   
هميشگي شان بصورت حمله كردن به ارباب ، خرابي و نـابـودي     
هر آنچه كه متعلق به او بود ، بيان ميشد . طبقات مرفه مردم روم  
كامال به اين امر پي برده بودند و براي جلوگيري از اين امـر بـه     
تاكتيكهاي مختلفي متوسل مي شدند . بعضي ها آنـهـا را زيـر           
ضربات بيرحمانه شالق ميگرفتند ، گرسنه و تشنه نگاه ميداشتنـد  
و برخي ديگر در هنگام بروز ناراحتي يكي از آنها را ميكشتنـد تـا     
عبرتي براي ديگران شود . ولي به هر صورت اعتراضات غالمـان   
ضربه خود را ميزد . توليد هر روز كمتر و كمتر ميشد بـطـوريـكـه      
محصول يك زمين كشاورزي كه بردگان در آن كار ميكردند يك 

 «چهارم مقداري بود كه بدست دهقانان آزاد كشت ميـگـرديـد .      
هنگامي كه برده براي ارباب كار ميكند تنها هنرش اينسـت كـه     

. اقتصاد روم بر پايه بردگي بنا شـده بـود و         »كار را خراب كند 
تضاد اصلي جامعه نيز بين برده ها و برده داران بود . در اين تضاد  
، دائما شورشهاي كوچك و بزرگ بردگان در گوشه و كـنـار روم     
ايجاد ميگشت و اگر چه در آخر به شكست مي انجاميد ولي هـر    
بار خسارات و ضرباتي چند بر پيكر حكومت مـقـتـدر روم وارد          
ميساخت . اين قيامها كه در آغاز قرن دوم قبل از ميـالد شـروع      
شده و دامنه اش روز به روز وسيع تر ميشد ، عالوه بر تضـعـيـف    
قدرت اقتصادي حكومت از نظر رشد فكري افراد جامعـه تـاثـيـر       
بزرگي بجا ميگذاشت . البته طرز كار همه اين جنبشهـا چـنـدان       
درست نبود . در شورشهاي كوچك ، برده ها اغلب بـراي آزادي       
خود تالش ميكردند و بدنبال آن ، از پيش فرار كرده و به جنگلهـا  
و كوهها پناه ميبردند . اما تسلط رژيم جابرانه بردگي ، مكانـي در     
روم باقي نگذاشته بود كه برده ها را در خود پناه دهـد . آغـوش        
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جنگلها و كوهها بر روي برده داران گشوده بود و آنها هر بار بـرده  
هاي شورشي را دستگير كرده به صليب ميكشيدند . بـزرگـتـريـن     
قيام بردگان ، قيام سازمان يافته اسپارتاكوس بود كه هدف و راه     
مشخصي داشته و مدت چهار سال بطول انجاميد . ايـن مـبـارزه       
شجاعانه كه از آشپزخانه كوچك گالدياتورها و با كارد و كفگير و   
در واقع بدون اسلحه شروع شد توانست در اين مدت آنچنان پايـه  
هاي حكومت را به لرزه درآورد كه قدمي بيش تا ورطه نـابـودي     
نمانده بود . تضاد بين طبقات متوسط و حكومت نيز باعث ايـجـاد    
اين شورش ميگرديد . قيامهاي مشهور برادران گراكوس كه براي  
مدتي قدرت حكومتي را بدست گرفتند ، بخاطر تامين منافع ايـن    
طبقات بوجود آمد . آنان خواهان محدود كردن مقدار زمـيـنـهـاي     
كشاورزي تحت مالكيت يكنفر . استرداد زمين به كشاورزان آزادي  
كه در اثر تنگدستي رمينشان را از دست داده بودند و نيز خواستـار  
الغا قروض و استفاده از اراضي دولتي و شركت در مراسم رسـمـي   
بودند . عالوه بر اين قيام ، جنبشهاي ديگري نيز از طـرف تـوده      
هاي كشاورز آزاد بوجود ميامد كه اگر چه براي مدت كـوتـاهـي      
پيروز ميشد ولي مبارزه اين توده هاي بي سالح به علت محلي و   
محدود بودن و نيز نداشتن نقشه جنگي و رهبريـت صـيـحـيـح        
شكست مي خورند ( و همين كشاورزان آزاد در بـازارهـاي بـرده       
فروشي به فروش ميرسيدند .) در حقيقت از آنجا كه جـامـعـه ،          
سيرتكاملي خود را كه بسوي اوج برده داري بود ، طي ميـكـرد و     
عقربه تاريخ به عقب بر نميگشت ، از بين رفتن زمينهاي كوچـك  
كشاورزان آزاد و ايجاد واحدهاي بزرگ كشاورزي ، تولد برده هاي 
تازه و بقدرت رسيدن برده داران ، الزمه تكميل پروسه تـاريـخـي    
بود . معموال در اينگونه جنبشها ، برده ها طبقات متوسط را يـاري   
ميكردند . بطور كلي اين جنبشها با وجود نداشتن پايان موفقـيـت    
آميز مانند هرجنبش و مبارزه ديگر ،عاملي در ارتقا شرف و حيثيت 
انسان بشمار ميرفت و باالخره اثر مطلوب خود را بجا ميگذاشت .   
در اثر آن ، طبقات متوسط توانسته بودند امتيازاتي از قبيل اشغـال  
مقامات دولتي ، رسيدن به درجه افسري كسب كنند . ( حكـومـت   
روم مجبور بود براي حفظ ثروت طبقه برده دار از اندكي مـنـافـع    
خود چشم بپوشد ) بعد از اين جنبشها و قيام اسپـارتـاكـوس كـه        
تكامل يافته اين جنبشها بود، دولت مقتدر روم هـر روز طـريـق        

انحطاط مي پيمود و براي بقاي خود و برگرداندن اقتدار قبـلـيـش    
طرح هايي ريخته و دگرگوني هايي در جامعه بوجود مي آورد . به  
هر صورت ، موقعي كه قيام اسپارتاكوس پي ريزي ميشد ، روم در 
اوج قدرت بود . در واقع كتاب به شرح اين مبارزات مـيـپـردازد .       
عللي كه موجب اين قيام شده و عواملي كـه بـراي شـروع آن          
مقدمه اي گشته اند ، طرق مبارزه با فرهنگ غلطي كه طـبـقـات    
استثمارگر در ذهن غالمان تزريق كرده كه آنها را از دسـت زدن    
به مبارزه باز دارند و چگونگي جايگزيني افكار نو و طـريـقـه ي        
پروراندن روحيه جنگ طلبي ( مبارزه آزاديخواهانه ) در آنـهـا را         
بوضوح بيان ميكند . داستان همچنين ماهيت ارتش ضد خـلـقـي     
روم و ضعيف و پوشالي بودن آن را مخصوصا موقعي كه در برابـر  
تودهاي مصمم به مبارزه قرار مي گيرد و راههائي كه دشمن براي 
جلوگيري از رشد جنبش و سركوبي آن بكار ميگيرد ، يـعـنـي از      
طريق نفوذ فرهنگ غلط خود و تفرقه اندازي بيـن تـوده هـاي        
ستمكش و نيز صرف مقداري پول جهت تجهيز و تاميـن ارتـش     
بيان كرده و نيز تاكتيك هايي كه او در هر زمـان بـه هـنـگـام          
احساس نزديكي مرگ خود بكار ميبرد و با تالش مذبوحـانـه اي     
ميكوشد اعمال شجاعانه انقالبيون را جنايت و خونريزي ناميده و   
آنها را عاملين بيگانه بخواند بخوبي نشان ميدهد . عظمت مبـارزه   
را كه غالمان نيز جزئي از آن است بوسيله ي بيان خصـوصـيـات    
انقالبيون رزمنده ايكه شريف زيستند و براي حفظ و بزرگـداشـت   
انساني مايه از خلق گرفته و در راه او قدم گذاشتند و از طـريـق       
شناساندن ايمان و عشق و فداكاري و انضباطي كه توام با آزادي   
كامل در ارتش غالمان حكمفرماست مي نماياند و در ضمن ما را   
به نحوه كار يعني استراتژي و تاكتيك جنگهاي آنها نـيـز آشـنـا       
ميسازد . آنچه در كتاب جلب توجه مي كند اينست كه نويسنده در  
طي پيشبرد داستان ، تصوير زنده اي از تاريخ روم بدست ميـدهـد   
اوضاع اقتصادي و اجتماعي روم را در عصري كـه در آن بسـر         
ميبرد يعني دوره ي برده داري بوسيله شناساندن رژيم مستقر در   
آن ، نيروهاي مولد ، راه هاي كسب قدرت نيز بيان طرز زندگي و 
خصوصيات طبقات مختلفي كه در آن زمان مي زيسـتـنـد ، بـا         
انتخاب فرد يا افرادي از اين طبقات به عنوان سمبل در داسـتـان   
رابطه طبقات با هم و تضاد آنها پائين و نيز تضاد اصلي را نشـان    
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مي دهد . راه هائي كه توده هاي ستمكش براي مبارزه انتـخـاب    
ميكردند ، چگونگي مقاومت آنها ، علل شكست يا پـيـروزيشـان      
نمايان شده و علل شكست قيام بزرگ اسپاتاكوس هم بيان مـي    
شود . در داستان جواني به اسم كائيوس به عنوان سمبلي از طبقه  
اشراف انتخاب شده كه طرز تفكرش از خالل كلماتش پيدا است . 
پسرك تهي مغزي است كه وجودش انباشته از نفرت بـه انسـان     
است . از نظر او برده موجود دوپائيست كه تنها از نظر ظاهر شبيه  
به او خلق شده است و بايد تخت روان او را بكشد و مزرعه اش را 
شخم بزند ، از معدن طال استخراج كند و ساختمان خانه اش را     
بسازد و در روي ماسه هاي كف ميدان به هنگاميكه او و سـايـر     
تبهكاران در آغوش تشك هاي نرم لميده ، و مشغول نـوشـيـدن    
بهترين شرابهاي رومي هستند مانند دو حيوان وحشي بدن بـرده    
ي ديگري را بدرند و براي گشايش خاطر و به هيجان در آوردن     
آنها با خون خودشان ماسه هاي كف ميدان را رنگين سازند . هـم   
اكنون در جمعي نشسته است كه در باره غالمان صحـبـت مـي      
كنند . حوصله اش از بحث در اين مورد سر رفته متعجب است كه  
چرا اين همه درباره غالمان بحث ميكنند . احساس نفرت نه تنهـا   
به غالمان بلكه به هر انسانيكه مخالف عقيده او حرف ميزند به او 
اجازه نمي دهد كه به حرف ها گوش دهد . از تمام صحبت هـاي   

برده را نمي توان به استناد «جمع تنها اين مطلب را شنيده است :  
اين حقيقت كه راه ميرود و صحبت مي كنـد انسـان خـوانـد .           

نميدانست كه اين اظهار به چه دليل خاطرش را تسكين ميداد . »
خود خواه است ولي اين خودخواهي به درجه ايست كه نمي توانـد  
باور كند كه غالم نيز احساس دارد . ايدئولوژي اي كه از رژيـم       
برده داري زائيده شده است غالم را به هيچ وجه انسـان حسـاب     
نميكرد . اين جمله مفهوم كامل خود را دارد : برده نه يك انسـان    
است كه بايد فالن كارها را بكند بلكه اصوال حـيـوانـيـسـت و          
همچون يك اسب همدردي نميشناسد . ولي كـراسـوس سـردار       
جنگي كه با غالمان مصاف داده و از نزديك استعداد منطـقـي و     
شگرف غالمان را لمس نموده است بخوبي پي به نيروي خـالقـه   
غالمان برده و خوب متوجه گرديده كه غالم چيزي بيش از ابـزار  
ناطق است . او نيروي خشم غالم را ميشناسد و ميداند كه چگونه  

سال بـا ارتـش        4با قدرت اليتناهي خود توانسته بودند به مدت 

مجهز بجگند و پايه هاي حكومت مقتدر روم را چنان بـه لـرزه       
درآوردند كه قدمي تا لحظه سرنگوني اش فاصله نداشته باشد . در  
واقع او به اين امر پي برده است كه اوال غالم كينه و خشم دارد و 
عواملي نيز ميتواند در او ايجاد خشم و كينه بيشتري كند و ثـانـيـا    
اين خشم و كينه داراي قدرت عظيمي است پس بـا درك ايـن       
حقيقت كه خفقان ايجاد خشم ميكند ، هراس به دلش مي افتد و   

غالمان حامل تـخـت روان بـا          «واقعيت را چنين بيان ميكند :  
مصلوبين ( ياران اسپارتاكوس ) احساس همدردي ميكنند و بطـور    

و    »كلي غالمان احساس موافقي نسبت به اسپارتاكوس دارند .    
بعد اين اصل ديالكتيكي كه هر چيز ضد خود را بوجود مياورد بـه    

كشت و كشتار ميتواند توليد انـفـجـار     «اين صورت بيان ميشود :  
بكند ، منظورم كشت و كشتار زياد است ، گمان ميكنم عـواقـب     

او بهتر مـيـدانـد    »نداشته باشد و در آينده به ضرر من تمام شود .  
كه با كشتن انقالبيون نه تنها آتش انقالب فرو نمي نشيند بلـكـه   
شعله ورتر نيز ميگردد . جنگ و ستيز انسانها با يكديگر محصـول   
اسفناك و وحشتناك جامعه طبقاتيست كه در جـهـت تـكـامـل        
اجتماع الزاما بوجود مي آيد . با مطالعه علل و عواملي كه در دوره    
هاي مختلف تاريخ موجد جنگ گشته اند در مي يابيم كه جـنـگ   

 هميشه در دو جهت و به دو شكل صورت مي گيرد ...
 »ادامه مطلب در شماره بعد  «
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