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مقدمه

های . او در عرصهو پروشِ ایران است بان، یکی از مجاهدانِ بزرگِ تاریخِ آموزشبان. باغچه، مروری است بر زندگیِ جبار باغچهمتن حاضر

ی تعلیم و تربیت ایجاد کرد. با این همه، به دالیل متعدد و مختلف، متعهدانه و خالقانه به مبارزه پرداخت و تحوالت بسیاری در عرصه

ی آموزش و و در زمینههای اگذشته از تالش، فردی ناشناخته است. ی آموزشفعاالنِ عرصهآور، امروزه برای عموم مردم و حتی تأسف

زندگی تلقی  ی کاملِ آموزشِتوان یک دورهبخش دارد؛ چنان که سرگذشتِ او را میبسیار الهامای پرفراز و نشیب و پرورش، وی زندگی

د چاپ نشده ده نیز اغلب تجدیشهای نوشتههای چندانی وجود ندارد. معدود کتاببان، کتابهای باغچهفعالیتها و ی اندیشهکرد. درباره

حیاتِ پربرکتِ  ییبازگو ؛ به قصد1ِها و مقاالتاین کتابای است از رسد که به سختی قابل دسترس باشند. متن حاضر، گزیدهو به نظر می

 ی گلِ وجودِ مردمانِ این سرزمین بود.های شکستهشاخهگرِ که ترمیم پرتالشو  آالیشبیمردی 

 (1)بان؛ نگاهی سریع زندگی جبار باغچه

الیتش عگذشت بر فکرد. هر چه از عمرش میمندی و بدون توقع کار میبان روز و شب بدون اظهار خستگی و یا گلهتا به یاد داریم باغچه»

کوشد تا کارهایش را سامان دانید هر مسافر قبل از سفر ناچار میمگر نمی»: دادگفتند استراحت کن جواب میافزود و وقتی به او میمی

 .«م بسیارام تنگ است و کارهای ناتماما. من هم مسافرم و وقتبدهد

 ،مبارزه در راه آزادی زنان تشکیل جمعیت حمایت از تئاتر،» :از جمله .و فرهنگی زیادی انجام داد اجتماعی هایدر طول عمرش فعالیت

 های مختلفایجاد روش جدید خواندن و چاپ کتاب اولین کودکستان ایرانی در تبریز، تأسیس ان بود،مکه زبان معل« زبان»ی مجله انتشار

ها که هدف آن عالوه بر تعلیم خواندن و نوشتن زباناول برای ترک کالسِ هاینوشتن کتاب اد،سوبرای شاگردان دبستان و سربازان بی

و  تربیت معلم ر،صوَّ، ایجاد زبان مُتدریس به کودکان و کر و الل جمعیت حمایت از کودکان کر و الل، تأسیس، تعلیم زبان فارسی نیز بود

 .مبارزه در راه تغییر روش تدریس خواندن و نوشتن سرودن اشعار کودکان کر و الل،

 .های آموزشی و ... انواع بازی ،نماساختن گاه استخوانی و تلفن گنگ، سمعک اختراع عبارت بودند از: اوکارهای ابتکاری همچنین 

که شروع به نوشتن  نمود این بودعجیب میبرایمان چه آنکدام از ما تازگی نداشت. برای هیچ ناپذیر اووقفه و خستگیهای بیتالش

ی ثأثر تاریک ی روشن او از سایهنوشت. در این زمان چهرهها آرام و متفکر مینشست و ساعتاش کرده بود. در اتاق خود مینامهزندگی

کرد ده زندگی میاندیشید و اهل گذشته نبود و همواره با روحی شاد و مبارز برای آینده و در آینشد. این کار از او که هرگز به خود نمیمی

  نمود.بعید می

او را در دوران نگارش آن دریافتم. انگیز صدای فریاد او را شنیدم و علت گرفتگی ی او را خواندم در طی ماجراهای شگفتنامهوقتی زندگی

های ه منزل رساندن هدفکرد احساس کردم و از رنجی که او برای بتر از همیشه، وزن بارهایی را که بر دوشش سنگینی میاین بار روشن

 انسانی خویش متحمل شده بود آگاه شدم.

من دردی دارم »ی خودش: به گفتهبر علیه ظلم نوشته است.  «فریادی»نوان یک اثر ادبی بلکه به عنوان نامه خودش را نه به عاو زندگی

 «.خراش استزنم و صدای فریاد البته گوشو فریاد می

 «بر ستم است که زنده و بیدار است.انتشار این سرگذشت اعتراض بر مردگان نیست بلکه اعتراض 

 (باندختر جبار باغچه) بانثمینه باغچه روایتِبه          

 (2بان؛ نگاهی سریع )زندگی جبار باغچه

کرد. من در با شغل معماری و قنادی زندگی می« ایروان»نام داشت و در شهر « رعسگ»بود. پدرم  از اهالی تبریز« رضا»جد من 

بوده است تحصیالت من با اصول قدیمی و در مساجد نام گرفتم.  جبار عسگرزادهمتولد شدم و « ایروان»شمسی در شهر  1264سال 



5 

های حرفه ام از طریق اشتغال بهدگیشدم. گذران زنمجبور به ترک تحصیل  ارزشی که داشتمو در پانزده سالگی، با مختصر سواد بی

و از « قفقاز»های دادم و از خبرنگاران روزنامهدختران درس می]به[ پدرم بود. در دوران جوانی به طور قاچاق در منازل 

« ایروان»در شهر  «لکلک»شمسی مدیر مجله فکاهی  1291بودم. در سال « مالنصرالدین»فکاهی  ینویسان و شاعران روزنامهفکاهی

 تعطیل گردید. اول جهانیه پس از شروع جنگ شدم. این مجل

و چندی پس « ایگدیر»دار شهرداری شهر گیر و دارها به ترکیه رفتم. پس از چندی تحویلی در آخرین سال جنگ در نتیجه

ها شده و به «داشناق»یم تسلیم ت دولت عثمانی چون اسلحه و قدرت جنگی نداشتسکهم فرماندار آن شهر شدم. پس از شاز آن

 بازگشتم.« ایروان»

راه سرزمین  1298جا را فرا گرفته بود پس از ازدست دادن پدر و مادرم، در سال های محلی که همهو جنگ بیماریدر قحطی و 

ن انگشتان پاهایم ی آای که در نتیجهپدری خود را در پیش گرفتم و باالخره پس از گریز از چنگال چند بیماری مهلک و حصبه

ی آن شهر با سمت آموزگار« احمدیه»رساندم و در مدرسه « مرند»جا بود بریده شد، خود را به ی تنها طبیبی که در آنبوسیله

 گذرد.غاز زندگی و خدمات اجتماعی من در ایران بود که نزدیک به پنجاه سال از آن میآمشغول کار شدم. این 

ترین موفقیت من اعتمادی هایی نیز به دست آوردم. بزرگو رنج و مرارت بسیار بردم و توفیق در این مدت زحمت بسیار کشیدم

 ...کنم مردم به صداقت من پیدا کردنداست که احساس می

با این  ،امکه در دنیا مالک هیچ ملکی نبودهام و با اینی کسب مال و گردآوری اندوخته نبودهمن تا به امروز هرگز در اندیشه

ی دنیا به عشق من ساخته و آباده شده و نیز اطمینان دارم که کنم که همهدانم و چنین حس میتمام دنیا را از آن خود می وجود

 به هر کجا که بروم هیچ دری به روی من بسته نیست.

اند دانستهحساب میار خوشبه این دلیل بوده که مردم مرا یک بدهک ،نوعان خود را کسب کنمام احترام هماگر در زندگی توانسته

چیز هستم دانسته و در این راه زحمت کشیده است. از این رو گرچه به ظاهر ندار و بیی خود میکه همیشه ادای دین را وظیفه

 نیاز می شناسم.نهایت غنی و بیولی در باطن خود را بی

 کودکی

فشار و محرومیت بوده. مانند مرغ یا گوسفندی که برای  پر ازرسد زندگی و تربیت ابتدایی من که به خاطرم می جاتا آن
 دست و پای من بسته بوده است.  ،از فرارش دست و پایش را ببندند جلوگیری

اندیشیدم که بودم و حتی به آن اعتقاد داشتم زیرا میپدرم خو گرفته  من در زمان کودکی به پندهای توأم با خشونت و استبدادِ
خوردن داروی تلخ  ای جزچارهمانند بیماری که  را دادسعادت من است. نه فقط زجرهایی که به من می هانیت او در آن خشونت

نیز او را  دانستم. حتی آشنایانکردم بلکه او را مجسمه و مظهر درستی و راستی نیز میبا خوشی تحمل و استقبال می ندارد،طبیب 
  شمردند.اهلل می از اولیاء

دانستم زیرا در نوع تربیت و تعلیم پدرم کس مالیم و مهرآمیز بود و من آن را مفیدتر از روش پدرم میطرز تربیت مادرم برع
در دانایی و درستی گفتار و کردار او شکی دانستیم و تر و برتر از دیگران میی ما در خانواده او را عاقلهمهآزادی صفر بود. 

جز توانست باشد زیرا من تا هفده سالگی در حصار چهار دیوار خانه بهاز این هم نمیغیر  اصوالًاسیر استبداد او بودیم. نداشتیم و 
آفرین و رد و نوشکُ های رستم و سهراب و اسکندر و حسینِروی پدر و مادر جایی و کسی را ندیده بودم و غیر از داستان

ز آن داشته باشم. احیاناً اگر از کسی چیز دیگری ی جای پدرم چیزی از کسی نشنیده بودم که فکر و عقیدههای مستبدانهموعظه
دیدم که همه با می ،شدی کوچک ما تشکیل میدر مجالس دوستانه که اغلب در خانهآمد. معنی میشنیدم به نظرم سخیف و بیمی

 بیاتِ از شنیدن آوازِ حتیشنوند. های شیرین و تاریخی پدرم را میدهند و با اشتیاق داستانادب و احترام به سخنان او گوش می
 چنان در خور احترام.بالیدم که پدری دارم آنآمدند و من به خود میرک و شور و ابوعطای او نیز به وجد میتُ
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ها زیبا کاریسازد و گنبدهای مساجد را با کاشیهای عالی میگفتم که پدرم خانههایم میشاگردیخانه برای همدر مکتب
دهد و خواند و قرآن درس میگوید، نوحه میاستاد است و حتی شعر می ،قنادی کند. در کارِند بنا میآراید و منارهای بلمی

 ماند.ها از حیرت باز میگوید؛ دهان بچهبهتر از هر کس داستان می

، وقتی دفتر پدرمهایی کرده بودم. یک روز گیر آورده و نقاشی به نقاشی عالقه داشتم. به زحمت یک دفتر و چند تا مدادرنگی

پدرم به من تشر زد و « این آدم است، این گُل است، این بچه است.»گفتم: « ای؟ها چیست که کشیدهاین»: ام را دید پرسیدنقاشی

ای به تو نشان خواهد هایی را که کشیدهسازی در اسالم حرام است؟ روز قیامت خدا این صورتدانی که صورتمگر نمی»گفت: 

ها جان بدهی، چرا ها جان بدهی، و البته که نخواهی توانست به آنای، باید به آنها را کشیدهگفت: حاال که اینداد و خواهد 

ها را هم بشکن و که جان دادن فقط در ید قدرت خداست، و به جهنم خواهی رفت ... زود برو این دفتر را پاره کن، مداد رنگی

 «سازی توبه کن.دور بریز، و از صورت

راست و دروغ آشنایم نکرده بود. در صورتی که در اجتماع ما در  هِبْراستی و درستی را به من آموخته بود ولی با شِ سِفْم نَپدر

های کاریها و ندانمکهنه و غرض راست وجود دارد. البته کسی که خود گرفتار تعلیم و تربیتِ هِبْهزار شِ ،راست مقابل یک حرفِ

 توانست فرزند خود را بار بیاورد.بهتر از این نمی ،بین بوده باشدکوته متعصبِ مربیانِ

 مدرسه

م مزید بر علت شد. پدرم به جای اداستان مدرسه رفتن ،ست پدرم کافی نبودی من در خانه و زیر دو جاهالنه تربیت نادرست

از نی بوریا که  ای تنگ و تاریکحجره فرستاد: خانه، به مکتبهایی که جدیداً احداث شده بود بفرستدکه مرا در مدرسهاین

 .ساخته شده بود

شان را به این مدارس ها فرزندانخیلی «.دبستان روس و اسالم»س جدیدی در ایروان تأسیس شده بود؛ از جمله در آن ایام مدار

مورد تعلیم و تربیت من تصمیم بگیرد، ای مسجد خودمان ـ در لّاکبر ـ مُکه بدون مشورت با شیخفرستادند. اما پدرم از اینمی

 واهمه داشت.

مبادا، مبادا این بچه را به این مدارس جدید »اکبر به پدرم هشدار داده بود که رفت خدمت شیخ اکبر. شیخ ،برای کسب تکلیف

فتد و یک کلمه دین و کافر هستند، و بدان که اگر چشم این بچه به خط روسی بیبفرستی، چون که معلمان این مدارس همه بی

 «دین خواهد شد.ش نجس خواهد شد و طولی نخواهد کشید که بیاروسی به زبان بیاورد، چشم و زبان

این بود که گوشت بچه مال  ،دانستندی بوریایی میخانهرایج مردمی مانند شیخ ما که بهترین مدرسه را همان مکتبی فلسفه

 آخوند و استخوانش از آن پدرش است.

بعد از نزد او به آموختن قرآن پرداختم.  ،که پدرم مرا به آخوند سپردپس از این

به تعلیم زبان  ،ریافت کردی کالن خود را دقرآن ختم شد و مال هدیهکه آن

 2اثر مرحوم رشدیه« فلینالغاتنبیه»ا از کتاب لّفارسی پرداخت. در آن زمان اتفاقاَ مُ

 طلب العلم فریضه»ی وقتی که جملهداد. عمول شده بود به من درس میکه تازه م

از او پرسیدم چرا مادر و خواهر  ،3را برای من ترجمه کرد« علی کل مسلم و مسلمه

روند. استاد پاسخ داد علمی که برای اند و دختران به مکتب نمیرس نخواندهمن د

ی یوسف را نخوانند هم به شرطی که سورهزنان منظور است علم قرآن است و آن

 «زیرا روح این جنس مایل به فساد است.
ها را برای بدبین شده بودم و وجود آنه فقط نسبت به مادر و خواهر خود بلکه نسبت به تمام زنان جهان نمن از آن روز به بعد 

 دانستم. می ناموسیو بی ی ننگها مایهخانواده

او را از کشیدن نقاشی نهی  ،پدر

نقاشی  رسید که روزگاری .کردمی

شد برای زندگی ای وسیله

بخشیدن جبار به کودکان بسیاری 

 ورزید.ها عشق میکه به آن
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چون و چرا بار بیاورد و این درست ش این بود که مرا هم مانند خودش مقلدی بیاها بود. هدفلوح من عقالً اسیر آنپدر ساده

 خواست.می خانه(همان چیزی بود که شیخ اکبر )شیخ مکتب

 سالگی مجبور به ترک تحصیل شد و همراه با پدرش به کار معماری و قنادی مشغول شد. 15ر سن جبار د

 زندان

و اغتشاش شدیدی  ـ به جان هم افتاده بودند دولت وقت روسیه انگیزیفتنه ابـ های قفقاز و مسلمان هاارمنی میالدی 1905در سال 
دانست. تعصبات مذهبیِ هر دو گروه به شدت . مسلمان، ارمنی را نجس، ارمنی هم مسلمان را منفور میدر آن مناطق ایجاد شده بود

 خواستند از آن فرار کنند. برانگیخته شده و سرزمین قفقاز را تبدیل به جهنمی کرده بود که همه می
کردم. یک روز هم بیش نبودم، شرکت می ایبستهدر این زد و خوردها من هم که مسلمانی متعصب و جوان ساده و چشم و گوش

به همراه یک جوان مسلمان به  جا فرصت مناسبی پیش آمد ودر آن ها گرفتار شده و به زندان افتادم.در یکی از این درگیری
اچاقی وارد بند من کاغذ و ژالتین و سایر لوازم را از بیرون تهیه و قی فکاهی بنام )مالنهیب( افتادیم. همفکر انتشار یک مجله

بندم آن را به همکردم. نوشتم و حتی مصور میای با دست میی هشت صفحهکرد و من در مدت یک هفته پنجاه نسخهزندان می
نام مالباشی منتشر رساند. عایدی ما هم بد نبود. مجله به دالیلی یک ماه تعطیل شد و ما دوباره آن را بهبرد و به فروش میخارج می
 کردیم. 

گفتند زندانی سیاسی است. وارطان اغلب یه دیدن پیرمرد ارمنی مجاور ما زندان یک جوان ارمنی بود به نام وارطان که میدر 
، پیرمرد از جا در رفت و با او دست به گریبان شد. برای میانجیگری خودم را وارد پیرمردآمد. یک روز هنگام گفتکو با می

کرد که به مقدسات او توهین کرده است. من هم که تعصبم نسبت به مریم ن را متهم میریزان وارطا. پیرمرد اشکمعرکه کردم
ای بود و در مدت کمی بر و عیسی مسیح کمتر از پیرمرد نبود از جا دررفتم و با وارطان گالویز شدم. وارطان جوان قوی بنیه

او  .«خواهم تو را بکشممی»گفتم: « خواهی بکنی؟چه می»دوستانه از من پرسید: من مستولی شد اما پیدا بود که قصد جدال ندارد. 
وارطان پرسید: «. که کشتن کفار بر هر مسلمانی فرض واجب استبرای این»گفتم: « چرا؟»با همان صدای نرم دوستانه پرسید: 

ی که گفتهای نتوانستم جواب بدهم. تا اینچند لحظه« تر ثواب دارد، یا به دین اسالم درآوردن او؟آیا کشتن یک کافر بیش»
  «.اگر بشود کافری را مسلمان کرد، ثوابش بیشتر از کشتن اوست»: اکبر به یادم آمد و گفتمشیخ

 جای جدل و مناقشه.آن روز اولین درس زندگی را به من آموخت. درس صلح و آرامش و استدالل و منطق به وارطان،
چای ریخت. یکی را رویی دو تا روز عصر، وارطان با یک قوری چای و دو تا استکان و نعلبکی به دیدن من آمد. با خوشهمان

دانست که من دست شد. وارطان میجلوی من و یکی را جلوی خودش گذاشت. من به استکان دست نزدم. چای داشت سرد می
 . چای مرا هم خودش خورد.دانم و چای او را نخواهم خورد، اما هیچ به رویش نیاورداو را نجس می

نفکر و خالی از تعصبات دینی و نژادی. رفتارش با من بسیار مهرآمیز منش، روشخوان، بزرگکتابوارطان جوانی بود مطلع، 
ها را به مسخره بگیرد با آنکه به معتقدات من مستقیماً حمله کند یا آنبود، رفتار آموزگاری دانا نسبت به شاگرد مستعد خود. بی

پنداشتم او را به عقاید خود که گاهی میحدی به داد آزادانه سخنرانی کنم؛جازه میهایش اکرد و در مقابل سؤالمن گفتگو می
از تاریخ و جغرافیا و ی خود گرفته بود. ام. اما او بود که آموزش مرا بر عهدهمعتقد ساخته و حتی به دین اسالم دعوت کرده

ر او و بعد به اصرار من گفت. این جلسات روزانه در ابتدا به ابتکاعلوم طبیعی و پیدایش دنیا و منشأ حیوان و انسان برایم درس می
آمد. زندان برایم حکم کالس ی که در زندان با هم بودیم همه روزه به دیدن من میکشد. خالصه در مدت سه ماه و اندبرگزار می

او مرا از چنگ موهومات و خرافات  های خود مرا برای همیشه از زندان آزاد کرد.درس را پیدا کرده بود. وارطان با درس
با نهایت خلوص آن منابع فساد و جهل و گمراهی را که موجب بدبختی ی غفلت را از پیش چشمانم کنار کشید و نجات داد و پرده

 .ه ساختبّنَتِی تاریکم مُپدرم و اجدادم و باالخره خودم شده بود به خوبی به من نشان داد و مرا نسبت به گذشته

 سفر دارد میکده اکنون رهِ به عزمِ          هادنِتقوا قدم برون نَ از رهِ کسی که
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چند بار صمیمانه او را بوسیدم ولی متأسفانه دیگر هیچ اثری از این  ،رفت به امید دیدار مجدد اوروزی که این جوان از زندان می
 بوده است. ه در خاطرم زنده و باقیهمیش ،عزیز جوان نیافتم ولی یاد این استادِ

*** 

 دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم   دم خنده شدمدم زنده شدم گریه بُمرده بُ
 این ژنده شدم نو بافت دلم دشمنِ اطلسِ   شد و بشکافت دلمواتابش جان یافت دلم 

*** 

چاپ مطالب  ضرورت بهجبار  وارطان در زندان، با آشنایی جبار پس از

انتقادی و طنز آمیز و رساندن آن به دست خوانندگان در راستای آگاه 

 و کودکان به آموزش اهمیت به سازی جامعه پی برد و همچنین او 

 مخاطرات وجود با زندان، از آزادی از بعد رو، این از. کرد پیدا اعتقاد زنان

تدریس  و پرداخت دختران خصوصی تدریس به پنهان طور به فراوان،

های اول ابتدایی شهر ایروان را شروع کرد. روش ابتکاری جبار در کالس

شد. برای کودکان قفقاز ریزی میبرای آموزش الفبا، در همان روزها پایه

های منظوم تحت عنوان تانداس اولیننوشت. شعرهای کودکستانی می

عید(  مژده رسانی) «چلیق بایرام»)برگ زراندود( و  «قیزیللی یا پراق»

 .شمسی در ایروان به چاپ رساند 1290 در سالبرای کودکان را 

 سومین انتشار به دست ،«نصرالدین مال» جمله از قفقاز روزنامه مشهورترین با همکاری شامل مطبوعاتی فعالیت جبار بعد از مدتی 

 آن در «عاجز» مستعار نام با را خود مطالب و زد (میالدی 1914)  شمسی 1291 سال در ایروان در «لک لک»کاهی خویش فُ ینشریه

 .ساندر چاپ به

*** 

 داریتمرینِ خویشتن

ی پرهیاهو گذاشتم حال نابینایی داشتم که در کوهستان پرسنگالخی خبری و سادگی و تنگ خانه پا به جامعهبی محیط وقتی از
کرد. حالت شدید عدالتی و خودپرستی محیط مرا خرد میصداقتی و بیدانستم. بیرهایم کرده باشند. راه و رسم با مردم را نمی

خواستم آدمی بردبار و نرمخو باشم و دارا کنم و این برخالف آرزویم بود. زیرا میتوانستم با مردم مکردم و نمیعصبی پیدا می
گذاشتم و هر کس چیزی مشکلم را با مردمان بسیاری درمیان می. گشتمچاره می یِنبودم. از این ضعف خود در رنج بودم و پِ

 گفت. می
گیر و پدر سختام. درواقع تقلیدی است که از روزی، آشنایی به من گفت تندخویی من عادتی است که از پدرم به ارث برده

قل را از شان باشد قدرت فکر و تعی کوچکترین چیزی که خالف میلگفت این نوع مردم با مشاهدهمی کنم.پرخاشجویم می
 ریزند.شان میطالح در دلاص هکنند و بخوری مییا خودخو دهنددست می

خالصه به من فهماند ی را از سرم بیندازم. نفس خود مسلط شوم و این عادت موذ ی این درد به دست خودم است باید برچارهگفت 
یک جو  خواست و شکی در آن نبود.البته این کار همت می و ای باشم.که نباید چشم به راه کمک دیگران یا منتظر وقوع معجزه

زد و همتی به من میها اتهام بییک جو همت! کلمات این راهنمای جهاندیده سخت و آزار دهنده بود زیرا در خالل آن همت،
 جانب اوست.که فرصت یافتم که بیشتر در این باره بیندیشم دیدم که حق بهاین برایم گران بود. معهذا همین

است که  گفت غسل نیت برای آنهای مادرم افتادم که مییاد حرف ها در این فکر بودم که در یکی از شبهای رمضان بهمدت
 که عبادت خدا کند و وقت عهد بستن با خدا باید پاکیزه باشد. آدم در ماه مبارک رمضان با خدا عهد ببندد
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در گوشم صدا کرد؛ « بندی که در پنهان و آشکار کار بد نکنیدر این ماه با خود عهد می»گفت: چند بار کلمات مادرم که می
 مثل آن بود که تا آن هنگام به اهمیت معنای آن پی نبرده بودم. 

های علیه عصبانیت و خواهش بر ،در پی این افکار تصمیم گرفتم و با خود عهد کردم که سالی دو ماه با شرایط و تعهد سخت
همه ساله آن را رعایت  تعیین کردم و از آن زمان تاکنون ناروای نفس مبارزه کنم. این دو ماه یکی در بهار و دیگری را در پاییز

 4ام.کرده
بردباری در های مالی و جسمی، خودداری از اضطراب، پرهیزهای من عبارت بود از متأثر نشدن در مقابل زیان ،پاییزی در ماهِ

ها و اجتناب مالیمتناها، مالیمت در برابر ها، تحمل و گذشت در مقابل زورگویی، ندیده و نشنیده گرفتن نارواییعدم موفقیت
ی امساک در غذا و نخوردن گوشت و ترک دخانیات. هر گاه ها بود به اضافه. پرهیزهای بهاری من همیناز تندخویی و ترشرویی

خود « ریاضت»یک هفته به مدت  ،یکی از شرایط باال خطایی پیش آمده برای تنبیه خود در مقابل هر اشتباهاشتباهاً در انجام 
 ام.افزوده

گذاشتند سر به سرم بگذارند و مرا عصبانی کنند. و شدند و قرار میها دوستان و خویشان دور هم جمع میگاهی در این ماه
گذاشتم. چیزی کردم و با کبریت روی میز مقابلم میی سیگار را باز میبسته تر کردن شرایط پرهیز،گاهی خودم برای سخت

  کردم.که شاید باورنکردنی بود این است که میل به سیگار کشیدن نمی
روزی آید کردم. یادم میشد راهی برای کشیدن سیگار پیدا میهر طور می ،پرهیز دورانِ پیش از شروعِبود که  حالی راین د

از عابران کبریت بگیرم. پانزده دقیقه طول کشید تا از گدایی که  از طرفی دوست نداشتمبرای کشیدن سیگار کبریت نداشتم. 
 کرد کبریت بگیرم.چپق خود را روشن می

بسیاری از  ام ایجاد کنم کهعصبانی را در خود تغییر بدهم و انضباطی در کار و زندگیبه مرور توانستم آن شخصیت پرخاشجو و 
 های من نتیجه آن بوده است.ها و کامیابیموفقیت

 *** 
 تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن  ب که برآید آفتابی؟ـدارد امشـآن ن سرِ

 نـکـار بشـن دیــای تِـشـوح ی دژِـمـرنّـه تـب           ی تا که هستی که سرودن است بودنرابسُ                        

 وسار بشکنـی دیاین سایه ،یـه آذرخشـو بـت  تاران همه سو فکنده سایهغارت تَ شب 

 نـکـشـار بـتـتَ هِپَسِ ،رون آـن بُـتـویشـو ز خـت  تو اینجا کسی نیاید چو به یاریِ رونز بُ 
*** 

 فرار 

به جان هم  دولت وقت روسیه، انگیزیفتنهبا  های قفقاز،ارامنه و مسلمان میالدی، 1905در سال تر گفته شد طور که پیشهمان
دانست. تعصبات مذهبیِ هر دو گروه به شدت برانگیخته شده افتاده بودند. مسلمان، ارمنی را نجس، ارمنی هم مسلمان را منفور می

 خواستند از آن فرار کنند. و سرزمین قفقاز را تبدیل به جهنمی کرده بود که همه می
گاه به  ،و دهات رفت. در این جنگ و گریزها، قصباتگای صورت میرحمانهن نبود. کشتارهای بیهمسایه از همسایه در اما

و به کشورهای  کردنداری و حتی پای پیاده فرار میبا اسب و قاطر یا گمردم افتاد. دست ارامنه و گاهی به دست مسلمانان می
ای از سرما و گرسنگی و بسیاری هم از بیماری حصبه و عده شدند. در این فرارهاجوار ـ ایران و ترکیه ـ پناهنده میهم

بردند و به ساحل ارس هایی که از سرما و گرسنگی و بیماری جان به در میشدند. آندر راه تلف می ،های دیگرناخوشی
س عبور کنند و خود را کردند از رود ارشد، با قایق و حتی با شتر سعی میهایی که با سرعت سرهم بندی میرسیدند، با کَلکمی
زده از رود ارس، آن هم با این وسایل، کار بس خطرناکی بود. بسیاری برسانند. اما گذشتن این جمعیت انبوه و وحشت« ساکو»به 

شدند ... گروهی دیگر ها پرت شده و در رود ارس غرق میاز روی شتر یا کلک یرها و گاه زنان و دختران جوانها و پاز بچه
ها از گرسنگی و سرما و بیماری، در یخبندانِ ای از اینکردند. عدهی مرزیِ ترکیه ـ قارص یا ایگدیر ـ فرار میبه شهرها

 شدند.های کوهستانی تلف میراه
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ام مجبور شدیم راه رود ارس را در نفریی پنجدر یک زمستان یخبندان به همراه خانواده ،سوز جهانی اولدر اواخر جنگ جهان
مبتال به بیماری ام ی افراد خانوادهمن و همه« نوراشین»ی های دهکدهیم. اما قبل از رسیدن به رود ارس، در نزدیکیپیش بگیر

ی جهنمی دست به گریبان شدیم. نه طبیب، نه دارو، نه همگی با تبخبر از خود و جهان خارج، کنار هم افتاده و حصبه شده و بی
نام ربیعه، که هر روز با حال نزارش خود را به صحرا ای بود بهسالهیگانه پرستار ما دختر ششای نان داشتیم. پرستار، و نه لقمه

بود « پای غازی»یا « غاز ایاقی»چید. یگانه غذای ما در مدت بیماری، منحصر به سبزی کشید و برای ما سبزی صحرایی میمی
  مکیدیم.ی آن را جویده و میکه ساقه

که به خود آمدم متوجه شدم که دو پای من بر اثر پس از این مان همین بود.آمدن دوا و غذای خانوادهتا ده روز پس از بهوش 
به دهی دیگر. در این دهکده  سسرما از مچ به پایین سیاه شده است. پس از چند روز مرا به شتری بستند و به دهی بردند و سپ

نفر طبیب تنها تفاوت این بود که در این دهکده یک دید.دلسوزی را می رسید و نه چشم ما روینیز نه دست ما به لقمه نانی می
 ی یک لقمه نان عاجز بودم.توانستیم از وجود او استفاده کنیم آن هم برای من که از تهیهوجود داشت ولی چگونه می

دم از طرف مردم مأمور بودم سال پیش از این من در زادگاه خو دهد. یکهایی از خود نشان میبه راستی که زندگی چه چهره
شناخت و نه قادر بودم برای خود و برای آوارگان جای و مسکن پیدا کنم و گندم توزیع نمایم. اما اکنون نه کسی من را می

 ام نان تهیه کنم.خانواده
ی یک یدا کردیم گوشهی فراریان و آوارگان پر شده بود. تنها جایی که پها به وسیلهتمام خانه ،وقتی وارد این دهکده شدیم

ها نگذاشتند ما به آن طویله بریم و طویله بود. از قضا زن مرد نابینایی مرا شناخت و موضوع را با شوهرش درمیان گذاشت. آن
ای در سقف داشت و زیر آن تنوری بود. تمام چهار بود که روزنه ایی آنان چهار دیواری گلیدند. خانهی خود را به ما داخانه

 .از دود سیاه و بوی دود در هواانه پر بود طرف خ
ما را به شهر ایروان  ساند. پس از رسیدن او قرار شدرو خود را در این دهکده به ما  شددوستی از محل ما آگاه  ،پس از چهار روز

ی من به ایروان رفتند مرا به ناچار به امان خدا سپردند و خانواده ،ببرد ولی چون وجود زار و نحیف من قابل نقل و انتقال نبود
 و من تنها ماندم.

دادم و چشم به راه جوانمردی بودم که دستم ی دیوار تکیه میرساندم و به سینهکندنی بود خود را به کوچه میهر روز به هر جان

شناختند آشنایی که به کمک بیاید اثری نبود. مردم مرا نمییا ناگذشت و از آشنا وزها میرا بگیرد و از زمین بلندم کند ولی ر

خواست به کمک من بیاید مردی چون من آسان نبود. اگر کسی میفرار بودند. زیرا کمک به افتاده شناختند از من دریا اگر می

م از هر کس ساخته نبود و کسانی هگونه دستگیری اش ببرد و دوا و درمان کند. در چنان روزگاری اینناچار بود مرا به خانه

ها بفهمانم که خواستم به آنمی« مردم، مرا زنده کنید تا شما را زنده کنم»زدم که گاه فریاد میکه امکان داشتند عاطفه نداشتند...

من »م: دچند بار فریاد زها چیست. این رجزخوانی ،گویی گزافشد که حتی بپرسد ای بیچارهمن معلمم. ولی کسی پیدا نمی

با وضع و حالی که داشتم « های شما درس خواهم داد و مزد نخواهم گرفت.آموزگارم، مرا کمک کنید تا بلند شوم. من به بچه

 ام!مردم فکر کرده بودند، من دیوانه

ه بود. آیا م از دست رفتاکرد. توان و تحملخونی و ضعف شدید مشکل را دوچندان میعاطفگی مردم مأیوس شده بودم. کماز بی
 کم دردی است؟ ،محیط عاطفگیِپولی و بیکاری، بیکسی، بیبیماری، بی

ی آن ی وسیلههم برایم میسر نبود زیرا از تدارک و تهیهشرمی. به فکر خودکشی افتادم. ولی آنبرای گدایی نه پا داشتم و نه بی
جا به قعر گودالی پرتاب کنم. جای بلندی برسانم و از آن حتی پا نداشتم که خود را بهکردم؛ بلندی هم پیدا نمیعاجز بودم. 

به زندگی هم اعتنایی نداشتم و درواقع به این  .اعتنایی نسبت به آن تبدیل شدنگرانی دست نیافتن به مرگ پس از چندی به بی
 حال عادت کرده بودم.

جمعی بودند که مرا ترک نکردند. اینها فراریان و مهاجران جنگ  ،گریختندی اهالی دهکده از من میدر آن زمان که همه
ی تسلی و حتی تفریح خاطر آنان بود زیرا با وجود حال نزاری چاره بودند. وضع من مایهکس و بیبودند که مانند خود من بی

 ها را تسلی بدهم و امیدوار کنم.کوشیدم با سخنان خود آنکه داشتم می

*** 



11 

 ؛برف می بارد

 .رف می بارد به روی خار و خاراسنگب

 ،ها خاموشکوه

 ،ها دلتنگدره

 ...کاروانی با صدای زنگ ها چشم انتظارِراه

 ،دودی هابر نمی شد گر ز بام کلبه

 ،آوردمان نمی چراغی گر پیامی یا که سوسویِ

 ،لغزان هاافتاد روی جادهپاها گر نمیّرد

 ؟سرددم یآشفتهدل کردیم در کوالكِما چه می

 ،آنك کلبه ای روشن ،آنك

 ...روبروی من ،روی تپه

 

 .در گشودندم

 .ها نمودندممهربانی

 ،برف و سوز خشمِ که دور از داستانِ ،زود دانستم

 ،آتش یشعله در کنارِ

 های خود عمو نوروزقصه می گوید برای بچه

 .گفته بودم زندگی زیباست...»

 «..ت.کاینجاسها ای بس نكته ،گفته و ناگفته

 سیاوش کسرایی

***

 ی امیدروزنه

 جاآن طبیب یگانه که زادهصفی خانقلیحسین دکتر نزد او راهنمایی و کمک با که شد پیدا یکی تصادف سنِحُ از روزها همان در
 پر روزگار آن در. شدند شاد بسیار بودم معلم کهاین نظر از خصوصاً شدند، مطلع سوابقم از و دیدند مرا ایشان وقتی. بروم بود

 محیط آن در طبیب یک وجود که طورهمان. بود شده پاشیده هم از مدارس و کرده فرار ایگوشه به یک هر آموزگاران آشوب
 ایغیرمنتظره و باارزش نعمت بازار، و کوچه از کودکان گردآوری و دبستان یک تأسیس و آموزش نظر از هم من بود، غنیمت

 رسید. می او خود به نخست من سود جهت این از و بازمانده تحصیل از هم طبیب این فرزندان که مخصوصاً. بودم
 با هم آن بیهوشی، داروی بدون و تنهایی به نداشت کمک چون. شد مشغول من پاهای درمان به عالقه نهایت با و درنگبی دکتر

 کرد.می بندیزخم و بریدمی مرا پای انگشتان درمیان، روز یک خنجر، یک
 سیاه شده له حشرات و موش یفضله و هاسال دودِ از که تشکی همان روی بود، شده من یخانه که ایتنورخانه همان در شبی
 را توانم هایمانگشت شدید سوزشِ و درد دیگر طرف از و طرفی، از هاپشه و هاکک. نبرد خوابم صبح هاینزدیکی تا بود، شده
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 به گرسنه هایموش که دیدم خواب در برد، خوابم که صبح هاینزدیکی. بخوابم گذاشتندنمی بود؛ آورده بند را نفسم و گرفته
 اما بکشم کنار سرعت به را پایم خواستم هاموش ترس از و زده فریاد خواب در. جوندمی را هایمانگشت دارند و کرده حمله پاهایم

 گاه گذرد،می روزها آن از سال پنجاه و است هنوز که هنوز... رفتم هوش از درد، شدت از و کوبیده دیوار به شدت به را پایم
 پرم.می خواب از زدهوحشت و بینممی را خواب همان گاه به

 یمدرسه» و کرده کرایه را جایی دیگر، نفر چند و دکتر کمک با افتادم، راه کههمین و بروم، راه بتوانم تا کشید طول مدتی
 دیگر. دختر دو و پسر دو و دکتر فرزند چهار با کردیم؛ دایر را «نوراشین یپسرانه و دخترانه

 و پسرانه مختلط دبستانِ یک در شمسی 1297 سال در دو هر. کرد شروع را مشترک زندگی و ازدواج «میربابائی صفیه» خانم با جبار

 انقالب از ناشی) ایروان در دینی و قومی هایکشمکش. پرداختند آموزگاری کار به بود، ایروان توابع از که نوراشین قصبه در واقع دخترانه

 1298 سال در ناچار به او و همسرش سرانجامداد.  دست از را خود والدین حتی بانها، جبار باغچه( شدت گرفت. طی این درگیریروسیه

 بیش بانجبار باغچه وقت آن در ند.شد «مرند» شهرِ وارد ، جلفا راه از و ندکرد کوچ جبار پدری سرزمین ایران، به هم همراه به شمسی

 .نداشت سال چهار و سی از

*** 

 ،ناپیدا هایساحل سوی شناور

 .بودیم رهگذر موج دو

 .بودیم همسفر موج دو

 ما گریز

  ما نیاز

 ما نشیب

 ما فراز

 هم با ما، شاد شتاب

 توأم ما، پاك تالش

 ...دریا یپرده روی بود را ما که هاجنبش چه

 سیاوش کسرایی

*** 

انگیزترین ها، رقتاست. دیدن جسد بچهخها برمیبود و بوی تعفن از آن طرف افتادهطرف و آناجساد زیادی در طول راه، این

زده از آن وحشت این جمعیتِ ردند خود را به رود ارس برسانند که ]البته[ گذشتنِکی این فرار بود. گروهی سعی میمنظره

 ام در این گروه بودیم. کار بس خطرناکی بود. گروهی عظیم هم راه جلفای تبریز را در پیش گرفته بودند. من و خانواده ،رود

***

 دسیار گل که از کف من برده است باب
 ،مینغ اما منِ

 .نمکس را پرپر نمی ک های یادِگل
 امرگ هیچ عزیزی ر من

 .کنمباور نمی

بان در کنار همسرش، ثمین )پسرش( جبار باغچه

 و ثمینه )دخترش(
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 عاقبت،می ریزد 
 منیك روز برگ 

  شودیك روز چشم من هم در خواب می
  چشم هیچ کسی را گریز نیست ،زین خواب
 غ،اما درون با

 .ر استمن در هوا پُ باورِ همواره عطرِ

کسراییسیاوش  
*** 

 مدرسه احمدیه

به امید رسیدن به تبریز و یافتن دوست یا خویشی که بتواند ما را پناه دهد راه افتادیم، اما نتوانستیم از مرند دورتر برویم. من با 

 ها شروع کردیم.های بیرون شهر پناه بردیم و زندگی جدیدمان را در آن خرابهام به خرابهخانواده

البته استخدام مثل منی به سال داشتم.  34در دبستان دولتی احمدیه مشغول به کار شدم. آن موقع حدود  زیاد هایبعد از پیگیری

نوبری و چند نفر از معلمین و  لفتِاُ علیِی کالس اولِ هیچ دبستانی را نداشتم. آقای عباسوجه عملی نبود چون من کارنامههیچ

و « شود که سوادِ نامبرده، در حدود کالس ششم ابتدایی است.گواهی می»ه این مضمون: ای نوشتند بنامهند، شهادترَفرهنگیان مَ

 را امضا کردند و با این مدرک به استخدام رسمی وزارت معارف درآمدم.همه آن

آور بود که به ای تهوعام. هوای کالس به اندازهاولین روزی که وارد کالس شدم تا به امروز از یاد نبرده دبارِر اِی پُخاطره

البته متوجه  های چرک و کثیف شاگردان قابل توصیف نیست.ی سرهای کچل و بدنمحض ورود احساس سرگیجه کردم. منظره

رسه نبود. حتی در شهرهای بزرگی مانند تبریز و شیراز وضع به همین و غیره منحصر به آن مد 6مراخُو تَ 5شدم که بیماری کچلی

گرفتم از آشنایان اعانه می ،ی من مبارزه با کچلی شاگردانم بود. چون از خود پولی نداشتممنوال بود. یکی از کارهای روزانه

دستورهای بهداشتی برای مادران خریدم و همراه حتی صابون می رساندم.ها میو به مصرف دوا و درمان و تمیز کردن آن

 هایشان را بشویند.های بچهفرستادم که سر و لباسشاگردان فقیر خود می

کردم. یک اتاق مخصوص در مدرسه ترتیب دادم و کودکانی ی سر و چشم اطفال از همکاری پزشکان شهر استفاده میبرای معالجه
ها را با داروهای رایج آن زمان کردم. خودم سر بچهداشتم و معالجه میجا نگه میکه وضع بدتری داشتند دور از سایرین در آن

کاری ممکن بود بندی مرا تعویض کنند، زیرا مادران بر اثر ندانمهایشان زخمدادم در خانهبستم و اجازه نمیشستم و میمی
 اثر کنند. معالجات مرا بی

شان بردم و یادم هست روزی از دیدن سر کچل یک کودک اوقاتم به قدری تلخ شد که پس از مداوا دست او را گرفتم و به خانه
ها مجاز نبودند صدایشان را مرد بیگانه شان حاضر کردم )چون در آن روزگار زنمادر او را پشت در خانه ،حتی جدالو با اصرار 

 ش کردم.ابشنود( و با تندی و خشونت مالمت
از ها نیز فایده نداشت. لذا ها مداد و دفتر نداشتند. فشار به اولیای آناز نظر درس و تعلیم نیز گرفتاری داشتم زیرا بعضی از بچه

خریدم و به طرنجی میی ش، مداد و دفترچهتوانستم حتی کرسی خانه خود را گرم کنمه تومان حقوق که با آن نمیهمان نُ
وجود آمده ی زیادی بهعالقه تیب در شاگردان شوق ودادم. به این ترها رسم و خط و نقاشی یاد میو به آن دادمشاگردان می

 بود.
های سال گذشته و ده نفر رفوزه بودند ده نفر شاگرد جدید در کالس من ،تدریس آغاز کردموقتی که من در کالس اول به 

وارد کالس من شدند و پس از  های سال قبل نیز[]رفوزه ها. بیست و پنج روز طول نکشید که آنندشان بودزیر دست معلم سابق
 آمیز بود.تشکیل دادم که موفقیت امتحانی در کالس درس ،دو ماه و نیم
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ای که من در دبستان احمدیه مشغول مدیر مدرسه از نخستین هفته
من  که از روش تدریس آموزگاری شدم به تمام آموزگاران توصیه کرد

از کار من به  های مفصلی در تمجیداستفاده کنند و همچنین گزارش
یجان در تبریز نوشت و به این ترتیب با فرهنگ فرهنگ مرکزی آذربا

با  ،که ماه به پایان نرسیده بودمرکزی ارتباط مستقیم پیدا کردم. چنان
ی فرهنگ مرکز برای شاگردان خود لباس متحدالشکل تهیه کردم اجازه

چندی بعد  و برای یقه و کالهشان نشان مخصوص دبستان احمدیه ساختم.
برای تأسیس یک دبستان دخترانه امتیاز گرفتم ولی بر اثر تحریک و اغوای 

از یک مرد )روحانی( نتوانستم آن مدرسه را دایر کنم و اگر حاکم مرند 
کرد ممکن بود مریدان آن مرد به جان من نیز آسیب من حمایت نمی

 7برسانند!
ی من یکی پس ها نوشته بودم در حیاط مدرسه اجرا کردم. کارهای تازهرا که برای بچه« خُر خُر»ای بنام در آن مدت نمایشنامه

شهید شد و وضع شهر مرند به هم خورد  خیابانیمد محگرفتم که کرد و تازه داشتم ریشه میاز دیگری نظر فرهنگیان را جلب می
من دیگر برای مردم  کردم همچنان با نهایت گرمی و صمیمیت مشغول انجام وظیفه باشم.سعی می . البته من8و حاکم عوض شد

  د.نامیدنمی« آقا میرزا جبار خان عسکرزاده»ها مرا ی مرندیساده نبودم. همه« یمیرزا جبارخان عسکرزاده»مرند 
 جا منتقل کنم.های بیرون شهر به آنام را از خرابهی کوچکی کرایه کرده و خانوادهتوانستم خانه ،مالین حقوقبعد از گرفتن او

 انتقال به تبریز

رند به وزارت فرهنگ ها، مدیر مدرسه و روشنفکران مهای مفصلی که در تمجید کار من توسط اولیای بچهبه خاطر گزارش
کردم با وزارت فرهنگ مرکزی ارتباط مستقیم پیدا کردم جا دریافت میهایی که از آنرسید و تقدیرنامهجان میآذربایمرکزی 

 ، تصمیم گرفتند مرا به تبریز منتقل کنند.10جانآذربای، مدیر کل معارف 9و طولی نکشید که آقای فیوضات
ست. جاآن« شاطر رضا»یا « رضا» ،تپید، چون زادگاه پدربزرگ منتبریز میدر سرتاسر راه دلم برای با امید تمام به تبریز رفتم. 

ی زیبایی هم داشت و ملک شخصی آقای دیباج، رئیس معارف آذربایجان، دستور دادند یک خانه را که باغچهپس از ورود به تبریز 
  ایشان بود به طور رایگان در اختیار من بگذارند.

ی شغل و معاش خبر از اوضاع به آیندهی فرهنگ متشنج بود. من بیوضع اداره ،دت مرحوم خیابانیاز قضا در آن ایام به سبب شها
خود امیدوار بودم. متأسفانه خیلی زود به اشتباه خود پی بردم. رئیس اداره در این اوضاع عوض شد و بقیه من را به یکدیگر حواله 

ام کردم که تنها من نیستم که دچار آن تحقیر شدهت متأثر کرد. حس میعاطفگی رئیس جدید مرا سخاعتنایی و بیدادند. بیمی
 شود.بلکه حق و عدالت و روح انسانیت است که زیر پا گذاشته می

ام او را به ی خدمت من مورد توجه رئیس واقع شد و نه تنگدستی و فالکت خانوادهوقتی برخالف انتظار دیدم که نه حسن سابقه
ی بازگشتن را نداشتم و وانایکه به ایران آمده بودم سخت پشیمان شدم. اما چه فایده که تحالم دگرگون شد. از این ،رحم آورد

ام را به ی بزرگانش این باشد چه کنم. آیا خود را بکشم؟ یا خانوادهکه عاطفهپولی در شهر غریبی دانستم با بیکاری و بینمی
 گذراندم.ولناکی را میها بریزم و فرار کنم؟ دقایق هکوچه

شدم. روزی که وارد مدرسه شدم بیشتر از ده  «دانش» یهای زیادی باالخره استخدام شدم و وارد مدرسهبعد از مدتی با پیگیری
داران مدارس دولتی را که با اصول که مکتبنفر شاگرد در کالس اول وجود نداشت. این کمبود شاگرد دو علت داشت: یکی این

کودکان خود را با روزی یک  ،که مردم از شدت فقر و استیصالکردند و دیگر اینکردند تکفیر و تحریم میمیجدید کار 
 فرستادند تا کمک معاشی داشته باشند.بافی میهای قالیعباسی و سیصد دینار مزد به کارگاه

بان به گردن فرهنگ این کشور حق فراوان باغچه»

دارد، و پس از مرحوم حاج میرزا حسن رشدیه، بسیار 

بیش از او کوشید و راه تعلیم الفبا را که از 

های تعلیم بود بسیار آسان کرد، و کسانی که دشواری

یمی درس قد کاهِجان تعلیمِ به همان روشِ ،چون من

اند، به خوبی ارزش خوانده و شاهد تحوالتی بوده

دانند و پیوسته برای او زحمات این مرد فداکار را می

 «کنند.طلب رحمت می

 معاصر( ینویسنده و احمد آرام )مترجم
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 ،نویسی کنندهای فقیری که در دبستان اسمرئیس فرهنگ با یک تدبیر ماهرانه این طلسم را شکست. اعالنی پخش کرد که به بچه
ی فرهنگ داده خواهد شد. در نتیجه شاگردان من به هفتاد نفر رسید. چون در آن محیط یک دست لباس مجانی از طرف اداره

  شد.برای من فرصت مناسبی محسوب می ،همه بچه را نداشتتعلیم و تربیت آن کسی قدرِ
کردم، صابون گرفتم و برای شاگردان دفتر و مداد تهیه میدو قران می ، یک قران وماز هر کسی که تازه آشنا شده بود

رفتم. در آن ایام اگر بنا بود ها میی کچلی به خانهفرستادم و اغلب برای آموختن طرز معالجهها میخریدم و برای خانوادهمی
 شد.های کچل را به مدرسه راه ندهند دبستان بسته میکه بچه

سامان کار آسانی نبود و اکنون هم نیست ولی برای من که آشنا و تفریحی بهو نا دادن به آن همه بچه با آن وضع پریشاندرس 
 ی سرگرمی نیز بود.ی درس و کارهای روز بعد برای من وسیلهنداشتم کار دشواری نبود. تهیه

ها یاد آنخواندن و نوشتن، عدد شماری، جمع و تفریق و حتی کمی اعداد کسری به 
شاگردان را به دُهُل و طبل آشنا جغرافی نیز داشتند. من در آن دبستان دادم. درس 

بردم راه انداختم. شاگردان را به گردش میهای ورزشی بهبار برنامهبرای اولینکردم. 
  دادم.ی دو ترتیب میو مسابقه

دبستان  ،سیصد دینار مزدمانده بودند )بقیه به عشق نفر باقی 58طفل  70در آخر سال از 
جهت خوشحالی را ترک کرده بودند(. همه امتحان دادند و به کالس دوم رفتند. از این

طفل را  58دانستم در آن زمان معلمی وجود ندارد که بتواند تعلیم من کامل بود زیرا می
د شد. ها به من سپرده خواهدر کالس دوم به عهده بگیرد و به ناچار سال آینده تعلیم آن

خوشی دیگرم نیز آن بود که خواهم توانست هر سال همراه شاگردانم به کالس باالتر دل
بروم و به تدریج تا کالس ششم طی مراحل کنم و میزان سواد خود را باال ببرم. آخر من 

  در آن زمان مانند اکنون سواد فارسی درستی نداشتم.
موجب نگرانی مدیر  ،سه شوددیر مدرکه مورد تقهای من به جای اینمتأسفانه فعالیت

ی کرد. در نتیجه به مدرسه چینیشد که مبادا جای او را بگیرم و شروع به دسیسه مدرسه
 منتقل شدم. «بلوری»

نویسی در این دبستان تماشایی بود. از طرفی اطفال آن محله ـ مقصودیه ـ و از طرف دیگر تمام شاگردان دبستان دانش روز نام
نویسی نکرد ـ در نهایت رئیس نویسی ازدحام کردند ـ حتی یک نفر هم در دبستان دانش نامته در آن بودم برای اسمکه سال گذش

 همان مدرسهبه ]به ناچار[  «دانش» یشاگردان مدرسه ،حدودی را مشخص کردند و بنا به آن ،فرهنگ با مشورت شهربانی
 برگشتند.

 محبوبیت و سیاست

صحت عمل و پرکاری در میان تمام طبقات خصوصاً روشنفکران نفوذ ی من در تبریز در سایه
وجود آوردم و جمعیتی بنام اتفاق معلمین و محبوبیت زیادی پیدا کردم. جمعیت تئاتر به
های حزبی و سیاسی ننمودم. هر چند حتی تأسیس کردم. ولی هرگز خود را وارد فعالیت

، مورد سوءظن پلیس ی که کسب کرده بودمهای فرهنگی و اجتماعی و محبوبیتهمین فعالیت
 زیرا من از روسیه آمده بودم. بود،

و البته دو بار من را برای فعالیت در سیاست دعوت کردند ولی من هر دو بار با عذر کسالت 
ی سیاست ترجیح ها و کارهای فرهنگی را به ورود به صحنهمعذرت خواستم زیرا که فعالیت

  دادم.می

 ی اطفالباغچه
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جا که آقای فیوضات در رأس فرهنگ کردم. اواخر سال دوم خدمت من در آندر دبستان بلوری خدمت می 1302سال تا پایان 
مترقی  رسید که آیا درست است که در کشورهایجان بود و از سوابق من نیز اطالع داشت روزی مرا پیش خود خواند و پآذربای

هایی وجود دارد ولی هایی وجود دارد؟ من شنیده بودم در پایتخت روسیه چنین بنگاهبرای تربیت خردساالن سه چهار ساله بنگاه
خواهند بنگاه مشابهی ای دارند و اضافه کردند که میها در تبریز چنین مؤسسهبه چشم خود ندیده بودم. ایشان گفتند ارمنی

پرسیدند که اگر چنین مؤسسه تأسیس  .دهده بگیربه عرا  آن یاند حاضر نشده ادارهتأسیس کنند ولی به هر معلمی رجوع کرده
 ی آن را به عهده بگیرم و من با اشتیاق قبول کردم.توانم ادارهکنند آیا می

کودکستانی  ،رفتیم. این بانوی ارزشمند و فاضل «زادیاننخا»فردای آن روز به همراه آقای فیوضات به کودکستان مرحوم خانم 
نفر دختر و پسر شاگرد داشت که  15ی تربیت اطفال ارامنه در تبریز تأسیس کرده بود و در حدود در پنج سال قبل از آن برا

 آن بازدید برای من بسیار آموزنده بود. همه ارمنی بودند.
را برای آن پیشنهاد کردم  11«ی اطفالباغچه»یک هفته طول نکشید که با کمک آقای فیوضات کودکستانی تأسیس شد. من نام 

گذاشته شود. البته تازگی کار مانع از آن شد که  «بانباغچه»  کودک،که مقبول افتاد. در ضمن پیشنهاد کردم که عنوان مربیانِ
 استعمال این کلمه تعمیم یابد.

کنی! ... تو داری میی باغچهو دار های تبریز باغچه دایر کردهتو برای بچه»یک روز یکی از دوستانم با شوخی به من گفت: 
این نام را که برای شغل خود انتخاب کرده بودم نام خانوادگی خویش قرار دادم  که منپس از این شوخی  ...«ای! بان شدهباغچه

 بانی مهمتر از آموزگاری نباشدکنم اگر باغچهمن فکر می سابقه شروع به خدمت کردم.بانی در آن بنگاه بیو در سمت باغچه
 کمتر از آن هم نیست.

چیست؟ من جواب به این سؤال را یک ماه پس « ی اطفالباغچه»اولین مشکل کار در آن روز جواب به این سوال بود که هدف 
گونه وسایل تربیتی برای از آغاز به کار پیدا کردم. مشکالت بعدی تهیه وسایل برای رسیدن به اهداف بود. در آن زمان هیچ

 کارهای دستی، بازی، نمایشنامه، سرود، شعر و قصه و غیره در ایران وجود نداشت.کودکان از قبیل 
 ،نمایش ها نمایشنامه و شعر، سرود و چیستان ساختم. برای کارِهای عامیانه که از بچگی به یاد داشتم برای بچهمن با استفاده از قصه

 خود را در این زمینه مدیون پدرم بودم. انواع حیوانات و حشرات تهیه کردم. قسمت بزرگی از توانایی ماسکِ
 در همین کودکستان دخترم ثمینه و پسرم ثمین به دنیا آمدند.

 هاآموزش کر و الل

در رأس فرهنگ آذربایجان قرار گرفت. در آن تاریخ سه سال از تأسیس « دکتر میم»مردی به نام  هجری شمسی 1305در سال 
ها در مدارس معمولی عملی گذشته بود. دو ـ سه کودک کر و الل را هم ـ که پذیرش آن« کودکستان تبریز»یا « ی اطفالباغچه»

ها را شند و در خانه زندانی نشوند، به کودکستان آوردند. من آنهایی و محیطی برای بازی داشته باکه همبازینبود ـ برای این
شود راهی برای آموزش خواندن و نوشتن و حرف آیا نمی»پذیرفتم. با دیدن این کودکان فکری در من پیدا شد. به خودم گفتم: 

س از چند ماهی آزمایش، یقین کردم گذراندم. پها میهر روز یکی ـ دو ساعتی از وقتم را با آن...« ها، پیدا کرد؟ زدن با آن
 ها عملی است و من توانایی این کار را دارم. که آموزش کر و الل

م را با رئیس فرهنگ درمیان گذاشتم با خونسردی تمام گفت: اوقتی نیت 12.ها افتادمروزی به فکر تأسیس کالس برای کر و الل
ی اطفال به کودکان فارسی بیاموزی. بهتر است که در باغچه ،دار کنیزبانها را بینی که اللاگر تو چنین استعدادی در خود می»

 «ها احتیاج نداریم.ما به دبستان کر و الل
ی شما نیاز کنم که به اجازهمن قمارخانه باز نمی»لطفی رئیس متأثر شدم. بغض گلویم را فشرد. پا شدم و عذر خواسته گفتم: از کم

 «شما دستور بدهید پایین بیاورند. .واهم زدفردا تابلو را خداشته باشم. 
ها را باال بردم و هر روز در انتظار مزاحمت بازرسان فرهنگ بودم ولی تا آخر سال کسی تابلو دبستان کر و الل ،دو روز بعد

ها[ از مدت]پس که او در این مدت مشغول اقداماتی بود که کردم که رئیس مرا بخشیده ولی غافل از ایننیامد. من گمان می
 .را در جنین خفه کرد هامنحل و هم دبستان کر و اللرا ی اطفال هم باغچه
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کالسی برای خواندن و نوشتن  ،ی اطفالدر باغچه»: نوشته شد تابلوروی 
تواند و الل افتتاح شد. هر طفل کر و الل می های کرو حرف زدن به بچه

ی ه دفتر باغچهاسم نویسی ببعد از ظهر برای  9تا  4به طور مجانی از ساعت 
 «اطفال مراجعه کند.

ای مرا ای مرا تکذیب و تمسخر کردند و عدهبعد از زدن این تابلو عده
 برداری زدند. ها هم به من اتهام کالهشیاد خواندند و بعضی

ی اطفال نویسی کردند. شش ماه بعد یک امتحان در باغچهسه کودک اسم
مام فرهنگیان و دانشمندان تبریز و برای آن سه کودک برپا شد. ت

مرحوم خیابانی  سخنرانی ی اطفال که محلها در آن جشن شرکت داشتند. در حیاط بزرگ باغچهها و اعضای سفارتخانهخارجی
  بود برای یک صندلی جا نمانده بود. دیوارهای حیاط هم مملو از آدم شده بود.

 ...شروع شد تمجیدها ندند و روی تخته دیکته نوشتند.س خواها برای مردم درخالصه امتحان شروع شد و بچه

***

 ،به تماشا سوگند
 ،و به آغاز کالم

 ،و به پرواز کبوتر از ذهن
 .ستواژه ای در قفس ا

ناپیدایی  گوهرِ ،زمین دستِ در کفِ

 است
خیره  ،آن که رسوالن همه از تابشِ

 ند.شد
 شید.گوهر با پیِ

 ید.رسالت ببر ها را به چراگاهِلحظه
پیك  و من آنان را، به صدای قدمِ

 م.بشارت داد
 یم.زیر بیدی بود

باالی سرم چیدم،  یبرگی از شاخه

 گفتم:
 چشم را باز کنید،»

 «آیتی بهتر از این می خواهید؟
 گفتند:شنیدم که به هم میمی

 «سِحر!داند، حر میسِ»
 .سر هر کوه رسولی دیدند

 دند.انکار به دوش آور ابرِ
 باد را نازل کردیم

 د.تا کاله از سرشان بردار
 هاشان پر داوودی بود،خانه

 بستیم.شان را چشم
ی شان را نرساندیم به سرشاخهدست

 ش.هو
 یم.عادت کرد رِشان را پُجیب

ها آینه سفرِ شان را به صدایِخواب

 شفتیم.آ

«ریسهراب سپه»

*** 

، «الفبادستور تعلیم »هم تألیف کتاب ، که آنمکردها را هم آغاز میزودتر آن بارزات دیگری هم در پیش داشتم که باید هرچهم

ها، های تربیت معلم و یاد دادن روش خودم به آننوشتن و به چاپ رساندن مقاالتی در مورد روش خودم، به وجود آوردن کالس

 سوادی در سرتاسر کشور بود...و مبارزه با بی

سته بودم تابعیت ایران ی ترکی داشتم. هنوز نتوانخوب نبود. لهجهچنان ام هنوز آنجنگی سخت و طوالنی در پیش داشتم. فارسی

 را بگیرم. مهاجر قفقازی بودم و پاسپورت آذربایجان شوروی را داشتم...

شدم. به یاد حرف مادرم رسید. باید در این جنگی که آغاز کرده بودم، پیروز میها میمشکالت زیاد بود و باید زورم به آن

تصمیم گرفتم سالی یک  «چیزهای دیگر هم زورش خواهد رسید!اگر مردی زورش به خودش برسد، به خیلی »گفت: افتادم که می

و به عنوای غذای اصلی ماه روزه بگیرم. زور و قدرت خود را آزمایش کنم. برای این روزه اردیبهشت ماه را در نظر گرفتم، 

ها تدریس به کر و الل تصمیم گرفتم در این ماه از خشم و عصبانیت هم روزه باشم، چون ،غیر از این کاهو را ]انتخاب کردم[.
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خواهد، گاهی فهماندن یک مطلب و توضیح معنی یک کلمه ممکن است از یک ساعت هم بیشتر طول بکشد، و صبر و حوصله می

 بشود، تشر بزند و غیره. که دست خودش باشد، ممکن است عصبانی آدم بدون این

 حرکت به سوی شیراز

امور فرهنگ فارس در دست  زمامِ ،ساختی اطفال را فراهم میانحالل باغچه ، موجباترئیس فرهنگکه  1306سال اواخر در 
 ی تأسیس یک کودکستان در شیراز را فراهم آوردند.درنگ زمینهآقای فیوضات بود. با شنیدن این خبر ایشان بی

های شان، به یکی از اتاقو خانواده پس از یک ماه با تشکر از ایشانن را در اختیار ما گذاشتند. شاایشان در ابتدا اتاقی در خانه
 نویسی را شروع کردیم. جا شدیم و نامکودکستان جابه

 شغل و سالمتیِ و خوی، ی اخالق و روحیات، عادات و خلقؤاالتی دربارهای حاوی سنامهنویسی در مهد کودک پرسشبه هنگام نام
ی تکمیل کنند که این مبنای شناسایی طفل و نحوه تا شدها داده میبه اولیای آن ،کودک بودند زندگیِ کسانی که در محیطِ

 دادند.نویسی مشکوک بودند و جواب صحیح نمیرفتار با او در کودکستان شود. البته بعضی از مردم به این نحوه اسم
د و تبریز، من در مبارزه با این دو بیماری های مرنوضع کچلی و تراخم در شیراز به شدت مرند و تبریز نبود. اما پس از تجربه

 استاد شده بودم و این مبارزه را در کودکستان شیراز هم آغاز کردم.
ی بدی ندارم. در این شهر بسیار به من خوش گذشت. سالی که در شیراز زندگی و خدمت کردم کمترین خاطره 5در تمام مدت 

 .موجب رضایت من بود دم این سرزمینآالیشی و غریب دوستی مرشک بیبی

کردم تا بلکه بتوانم برای زبانی همیشه کوشش میها بود. با وجود این بیمشکلی که در شیراز داشتم فهمیدن زبان محلی بچه
 ریزی کنم.زندگی نوباوگان، فرهنگی پی

های آن عبارت بود از شعرها و سرودهای بخش«. زندگی کودکان»نام تألیف کتابی شد به ،در شیراز ی زحمات مننتیجه
دو  یمجادله»، «خاله خزوک»، «انگرک و چوپ»، «پیر و ترب»هایه نامها. همچنین شش نمایشنامه نوشتم به و چیستانکودکان

ی نخست در شیراز به چاپ رسید. هر شش نمایشنامه بارها در کودکستان سه نمایشنامه«. منگول شنگول و»، «شیر باغبان»، «پری
  شیراز بازی شده است.

 هاالل سه کر وتهران و تاسیس مدر

سر کشور، ترویج روش ابتکاری الفبا، دایر مرکزی برای کودکان کر و اللِ سرتا یک دبستان تأسیس اما فکر رفتن به تهران،
های تربیت آموزگار ـ برای مدارس معمولی و تربیت آموزگاران متخصص برای تدریس کودکان کر و الل ـ کردن کالس

ها هدیه کرده و شیرازیبه به را کودکستان شیراز  1312سال  اواخر در کهگرفت. تا اینمیروز به روز بیشتر در من قوت 
ی ی خشت و گِلی کرایه کردم. در این بیابان غیر از خانه ما خانهشدم. به تهران که رسیدیم، در یک بیابان خانه راهی تهران

 شتم.م را نداابه تهران آمدم حتی خرجی ماهدیگری ساخته نشده بود. 

سی به همسر خود و سپس با کمک و بان ابتدا با آموزش زبان فارجبار باغچه ،شدای که حضور زن در اجتماع نکوهش میدر زمانه

ها و دوخت. صحنه نمایش، ماسکهای نمایشنامه را همسرم میلباس» :کندهایی برای آموزش دختران دایر میهمکاری او، کالس

های های کودکانه نداشتند. روی آهنگهای شیراز سرودهبچهبرای مثال ساختم. ای را هم خودم میدکورهای نمایشنامه

در این دوران ]شیراز[ همکاری همسرم که  ..وجود آوردم.های کودکانه بهشعر گذاشته و برایشان سروده ،ناسبآسان و م

 ،های کودکستانیها در همه برنامهآن یدر ایجاد ارتباط با کودکان و خانواده ،آسانی و روانی آموخته بودزبان فارسی را به

های موزیکال را برایم ممکن آموزش سرودهای کودکستانی و نمایشنامه ،های تار اویار و مددکارم بود. صدای خوش و ضربه

 «.دادساخت و به کارهایم رونق میمی
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ی ر اداره(، دقای همایون سیاحه در شیراز با او آشنا شده بودم )آدوستی ک
رفتم ی دخانیات میام به ادارهدخانیات کاری برایم جور کرد. با دوچرخه

گشتم. این دوچرخه یادگاری دوست عزیزم آقای احمد آرام بود. و برمی
وشنفکر، پژوهشگر با آرام در شیراز آشنا شده بودم. آرام جوانی پرشور، ر

 و آموزگار یکی از مدارس شیراز بود. 
ی کوچکی کرایه چهار ماه خانهبعد از سه

را روی « هامؤسسه کر و الل»کردم و تابلو 
ها خودمان آن نصب کردم. در یکی از اتاق

شدیم. یک اتاق برای کالس اختصاص  ساکن
دادم. یک اتاق به یکی از دانشجویان پزشکی 
ـ دکتر هشترودیان  به نام محسن هشترودیان 

اندارم ـ و زیرزمین را به یک گروهبان ژ امروزی که بیمارستان و زایشگاه بزرگی در تهران دارد
 کرایه دادم. 

هیچ شباهتی به کالس  ،ی کوچردند. اما این خانهشان را به مؤسسه آوهای کر و اللبچه ،چند نفری
خواهم مردم را لخت کنم. سیاه را هم نداشتیم. شایع شده بود که من شیاد هستم و میحتی پول خرید میز و صندلی و تخته .نداشت

 نویسی کنند یا نه.مردم هم با دیدن خانه دودل بودند که نام
م را به او توضیح دادم و در همان اش به نام صوفیا را به مؤسسه آورد. من روشاالل کر و دختر ،که مردی به نام دکتر لبنانتا این

سیاه خریده و به جلسه دو سه کلمه به صوفیا یاد دادم. دکتر لبنان به من اعتماد کرد و روز بعد یک میز و نیمکت و یک تخته
اداره دخانیات را با تشکرهای صمیمانه از دوستم آقای سیاح سه شاگرد دیگر هم به صوفیا اضافه شدند. کار  مؤسسه هدیه کرد.

 ها را آغاز کردم.ترک کرده و تدریس کر و الل
را برای تدریس  «دبستان ابن سینا»در آخر سال به وزارت معارف، پیشنهاد دادم که سه ماه تابستان که مدارس تعطیل هستند، 

نویسی کردند و توانستم به د و از کرایه خانه راحت شدم. دو سه شاگرد نامشاگردانم در اختیار من بگذارند. پیشنهادم قبول ش
ها، نظافت کالس و آب و جاروی دبستان مدت سه ماه در این محیط بزرگ و آبرومند به شاگردانم درس بدهم. بعد از رفتن آن

  دادم.ی خود گرفته بودم ـ انجام میرا ـ که به عهده
کردیم. دولت نگران مان دنبال میهای ایرانیو اعصاب خردکنی را هم برای گرفتن شناسنامهدر همان روزها دوندگی سخت 

مان صادر و نام های ایرانیای جاسوس شوروی یا بلشویک در میان مهاجران رخنه کرده باشند. اما سرانجام شناسنامهبود عده
  تغییر کرد.« بانباغچه»به « عسکرزاده»ما از خانوادگی

نگ را شروع کرده بودم. در گُ ساخت تلفنِ ،مدت همچنین با همراهی دوست جوانی که در کارهای برقی مهارت داشتدر این 
« تلفن گنگ»اختراعم را به ثبت رساندم. اما این دستگاه به بزرگی یک صندوق بود و سرمایه زیادی هم الزم داشت.  1313سال 

 ام.داری کردهی اتاقم نگهدر گوشهاش را به همان صورت اولیه
الل و همچنین  و جا کردیم و کار تدریس به کودکان کرمان را جابهچند باری خانه

کتاب  ادامه دادیم.مان خانه یهادر اتاق را شداداره می کودکستان که توسط همسرم
تعلیم الفبا را هم در این مدت چاپ کردم و مقاالتی در مورد روش آموزشی خود در 

 ها و مجالت نوشتم.روزنامه
پی، ناچار شدیم مهد کودک را تعطیل کنیم. در طول این درهای پیخاطر نقل مکانبه

ها، الل، و راهنمای تدریس این کتاب و ها چند کتاب درسی ویژه کودکان کرسال
تاب الفبای سربازان، الفبای کارگران و بزرگساالن و راهنمای تدریس این ک

های دیگری نیز نوشته و برای چاپ آماده ها نوشته و به چاپ رساندم و کتابکتاب
 کردم.
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ی مجلهبرای دفاع از حقوق آموزگاران و شناساندن و ترویج روش تدریس خود 
از فکر کودکان غافل نبودم و در هر را منتشر کردم. در این میان هیچ وقت  زبان

  سرودم.ها شعر میفرصتی برای آن
سالگی  16الل را تأسیس کردم. ثمینه دخترم از سن  جمعیت حمایت از کودکان کر و

ای شده بود. با کمک ثمینه کرد و متخصص برجستههای من کارآموزی میدر کالس
 13یافت.میرفت و توسعه یشتر پیش میکارهایم با سرعت ب

با  ؛های کودکستان، دبستان و دبیرستان استبان دارای دورهامروز آموزشگاه باغچه
 1342آموزگاران. و در سال د شاگرد و آموزگاران متخصص و کمکبیش از ص

ناهار به صورت رایگان  ،در آموزشگاه آموزشگاه تأسیس شد. کلینیک مجهز شنواییِ
هیچ وقت به روی کودکان فقیر  ،موزشگاه منگیرد. آدر اختیار کودکان قرار می

 بسته نبوده و نخواهد بود.
ام. هایی زمین خوردهام. اما بارها به خاطر کارشکنیخود، همیشه از پشتیبانی مردم برخوردار بوده قرنیِمن در تالش تقریباً نیم

ترسی، خوردن میشأن پهلوانان است. اگر از زمین زمین خوردن هم در»ام: ام. به خود گفتهوقت از زمین خوردن نترسیدهولی هیچ
 ام.تر و امیدوارتر از گذشته به راه خود ادامه دادهام و مصممام، پا شدهو من هر بار که زمین خورده« اصوالً نباید کشتی بگیری.

*** 
اندیشی آزاد کرد و به دوست بزرگوارم را برای همیشه از زندان جزممکه « وارطان»من شرح حال خود را به معلم و دوست عزیزم 

 کنم.های پایم مرا از مرگ احتمالی نجات داد، تقدیم میموقع انگشتکه با قطع ب« زادهقلی صفیحسیندکتر »
 

***

 نیستی  بی سببیتو ا مر
  ایهکدام قصید تِلَصِ راستیبه 

 ای غزل؟
 سالمیکدام جوابِ ستاره باران ِ

 به آفتاب
 ی تاریك؟از دریچه

 .بنددتو شکل می کالم از نگاهِ
 !کنیمیخوشا نظر بازیا که تو آغاز 

  مردمکان اتپس ِ پشت ِ
  فریاد کدام زندانی ست

  که آزادی را
  به لبان برآماسیده

 -گل سرخی پرتاب می کند؟
 ورنه

 این ستاره بازی
 احاش

 نیست.چیزی بدهکار آفتاب 
 دنگاه از صدای تو ایمن می شو

 کنی!میمنانه نام مرا آواز ؤچه م
 آشتی ست، و دلت کبوترِ

 تلخ.م ِبه با درخون تپیده
  با این همه

  چه باال
 چه بلند

 کنی!میپرواز 
 

 شاملو

*** 

 ...سفر

دادند که حال پدر بد شده، خودمان را فوراً برسانیم. پدرم از آموزشگاه خبر 14.دیر وقتِ شب، تلفن زنگ زد ،1345 آبانِ در آخرین روزِ

پیچید. وقتی مأمورین کرد. از درد به خودش میاش فرو رفته باشد، غرش میی یک نیزه به سینهمثل شیری که پیکان زهرآلود و کشنده



21 

خداحافظ آموزشگاه، خداحافظ »گذشتند، داد زد: زدگی او را روی برانکارد خوابانده و با سرعت از راهرو آموزشگاه میآمبوالنس با شتاب

 «.آموزگاران، خداحافظ شاگردانم

خواست که میی توانش ـ مثل اینگشت. با همهها میرفتیم، در آسمان دنبال ستارهها پایین میوقتی از آموزشگاه خارج شدیم و از پله

 «....ها خداحافظ... ابرها خداحافظستاره»اند ـ داد زد: ها و ابرها برسهر جوری شده صدایش را به ستاره

کردند که توی آمبوالنس بگذارند، چشمش به چنارهای میدان کالنتری و دور و بر آموزشگاه افتاد. داد زد: وقتی برانکارد را بلند می

آباد یوسف»سرعت گرفت، داد زد:  آبادِ خیابان یوسفوقتی آمبوالنس راه افتاد و درسرازیری ...«.ها خداحافظ ها خداحافظ ... برگدرخت»

مکان  و نقلِآباد را خیلی دوست داشت، چون پس از سالیان سال مبارزه ی یوسفاو محله...«. ها، مردم خداحافظ خداحافظ .... همسایه

 ناشنوا بسازد.حله آموزشگاه وسیع و خوبی برای کودکان ، سرانجام توانسته بود در این مآموزشگاه از این محله به آن محلهِ

بگویید پاهایم »کرد با آخرین توانش داد بزند و بگوید: درد چنان بود که او را وادار میبه بیمارستان میثاقیه رسیدیم. در اتاقی بستری شد. 

ید بود. اما حاال هر دو های پای او نشانه و گواه مقاومت او در برابر دردهای شد؛ هر کدام از انگشت...«را ببرند ... بگویید پاهایم را ببرند 

 مردند.ها بر اثر قطع شدن جریان خون، کبود شده و داشتند میپایش از باالی ران تا نوک انگشت

زد. همچنان درد زیادی داشت و فریاد می ،که رنگ پاهایش به حالت طبیعی نزدیک شده بودپدرم در شرایط بسیار سختی عمل شد. با آن

تلفن ه و پروانه به بیمارستان آمدند. من و اِولین )همسرم( به خانه برگشتیم. تازه به خانه رسیده بودیم که ، طرف عصر، ثمینچند روز بعد

 .سفر کرده بود متاریک بود ... بارانی بود ... پدر اما صدایش جور دیگری بود. .را شناختمزنگ زد. گوشی را برداشتم. صدای خواهرم 

 :1پیوست 

 بلد که مشق دختر،» بود معروف .آموختندمی نوشتن نباید دختران ولی بود مجاز دختران برای خواندن آموزش قدیم هایخانهمکتب در

 ،دختران علمِ تحصیلِ و زنان شدنِ باسواد ،مشروطه انقالب از پس هایسال در(. نویسدمی عاشقانه نامه یعنی) «کندمی کاغذپرانی شد،

 توبا»در آن زمان، . شد آغاز دخترانه مدرسه تأسیس برای هاتالش که بود چنین این و بود ایران زنان جنبش هایخواسته ترینمهم از

 صدا به ، تهرانسنگلجِ خیابانِ در خود یخانه در را «ناموس» یمدرسه زنگ شرایطی در گامان بود. اویکی از نخستین پیش« آزموده

 128۶ در را ناموس دبستان او .«است اسالم شرع با مخالف ،دختران مدارس تأسیس» که بود داده فتوا نوری اهللفضل شیخ که آورددر

 1307 سال در و کرد حفظ مبارزه و پشتکار با را مدرسه این آزموده، توبا. کرد تأسیس بسیار هایمخالفت و فراوان مشقات با شمسی

گرفت. چنین تحصیل دختران زیر فشار و تهدید صورت میها، هم. با این همه تا سالنمود تأسیس نیز را تهران دخترانه دبیرستان نخستین

 )منبع؟(اند. های فرهنگی و اجتماعی دست به گریبانامروزه نیز در بسیاری از نقاط ایران و جهان، زنان برای تحصیل خود با تبعیض

 منابع

 سپهر. نشر خودش، قلم به( ایران در ناشنوایان آموزش گذاربنیان) بانباغچه جبار نامهزندگی -

 فرهنگی. مفاخر و آثار انجمن نشر بان،باغچه جبار فرهنگی و علمی خدمات و زندگی -

 .2۶/09/90 ،58 شماره ،«نو تعطیالت» مجله ،«صدایانبی صدای بان؛باغچه جبار» یمقاله -

 کودکان. ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه نشر ،(همسرش و بانباغچه جبار هایخودنوشت) تاریکی روشنگران -

 قطره. نشر بان،باغچه ثمین پدرم، از هاییچهره -

 ایران. ناشنوایان هایپژوهش بنیاد سایت -

 معلولین.  فرهنگ دفتر نشر نوری، محمد ،«بانباغچه جبار هایدرباره و خدمات ها،فعالیت زندگی، شمار،سال» -
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 نوشت:پی

 های خود او است.بان و بر اساس نوشتهی متن حاضر، از زبانِ خود جبار باغچهبخش عمده (1

ی علوم دینی که خود طلبه رشدیه .بود عصر مشروطه در ایران فرهنگی نهضت مانِپیشگا از «رُشدیهمیرزا حسن » به مشهور( 1322-1229) تبریزی حسن میرزا( 2
 و شود لبنان و مصر و استانبول یروانه ،طلبگی درس خواندن و نجف به رفتن جای به که گرفت تصمیم ،بود روحانیان از او نیز که پدرش مشورتِ و توصیه بابود، 
را در ها، مدارس جدید خانهی مکتباثر و کم فایدههای بیها سال کوشید تا به عوض روشطی دهپس از آن، او  .بگیرد یاد را تدریس و سوادآموزی نوین هایشیوه

ای های باورنکردنیها و مشقتنمودند. رشدیه، در این راه رنجتراشی میکردند و در این راه مانعدرپی او را آزار و اذیت میداران سنتی، پیایران رواج دهد. دولت و دین
 های او است.. ورود مدارس جدید به ایران، مرهون مجاهدترا تحمل نمود

 «. آموختن دانش بر هر مرد و زنِ مسلمانی واجب است»از پیامیر اکرم )ص(، به این معنا:  ی مذکور، حدیثی است( جمله3

 نامه است.، زمانِ نگارشِ این زندگی«تاکنون»( مقصود از 4

 زرگساالنندرت در به ها و بمعموالً در بچه است ومسری  ایبیماری ،کچلی موی سر. نوعی عفونت پوست و ریزش موی ناشی از عامل قارچی است کچلی( 5
 د. شودیده می

 شکنندگی چشم، درد به منجر تواندمی شدن سفت این. شودمی پلک داخلی سطح شدن سفت موجب عفونت این. است باکتری از ناشی عفونی بیماری یک ( تراخم6
 شود.  کوری و حتی چشم یقرنیه یا بیرونی سطح

 . 1( رجوع کنید به پیوست شماره 7

 حین در و دوم یدوره از بعد و رسید وکالت به دوم مجلس در او. بود ایران مشروطه انقالب دوره در سیاسی فعاالن یکی از ،(1299-1259) خیابانی محمد ( شیخ8
ی زیادی در خواهانههای ترقیاندیشهدر این دوره، . نهاد «آزادیستان»او اعالمِ استقالل کرده و نام آذربایجان را  نمود. اعالمِ قیام و رفت تبریز به اول جهانی جنگ

 محمد خیابانی کشته شد و آذربایجان بار دیگر تحت کنترلِ دولتِ مرکزی قرار گرفت. مخبرالسلطنه و جنگ درگیری، جدید والی ورود با تبریز جریان داشت. عاقبت

شورای ملی از شهر تبریز بود. او به لحاظ فکری، به شیخ محمد خیابانی نزدیک ی مجلس نگار، نویسنده و نماینده( روزنامه1349-1267( میرزا ابوالقاسم فیوضات )9
 بود. 

ها عبارت اند از: وزارت علوم، وزارت معارف، وزارت فرهنگ، ( در تاریخ ایران نوین، تشکیالت آموزش و پرورش، اسامیِ مختلفی داشته است. برخی از این نام10
 وزارت آموزش و پرورش. 

 است.« ی اطفالباغچه»یا « باغِ کودکان»ی آن به فارسی، نامند که ترجمهمی« Kindergarden»ای را در کشورهای انگلیسی زبان، ( چنین موسسه11

بسا که او ها افتاده بود؟ چه ای برای کر و الل«مدرسه»دهد. اما حقیقتاً چرا او به فکر بان در پانزده سالگی، شنوایی گوش راستش را از دست می( جبار باغچه12
 دردِ کر بودن و جهل و تعصب را در عمق جانش چشیده بود واکنون تصمیم داشت با هر نوع کر بودن و جهلی مبارزه کند.

اسی ی کارشنی آموزش ناشنوایان، از دانشگاه کلمبیا با درجهدر رشته 1332 سال در و رفت آمریکا به همسرش با تحصیلی، بورس با کمک ثمینه بعد از ازدواج( 13
های . اما به سبب کودتا و برکناری دکتر محمد مصدق و برخی گرفتاریپرداختتحصیل  یادامه ی گفتار درمانی بهدر رشتهسپس ارشد دانش آموخته شد و 

 د. کرها کار میی کر و اللدر کنار پدرش در مدرسه ،1345تا سال  1333 از سال ،خانوادگی، ناچارشد به ایران بازگردد. پس از بازگشت به ایران

 رنگ پر حضوری دهه چندین برای او. بود مترجم و نویسنده شاعر، آهنگساز، بان،بان، پسر جبار باغچهباغچه ثمین. بان استباغچه ثمین روایت ( این قسمت، به14
 .هستند بانباغچه فرزندانِ پروانه و ثمینه ثمین، .داشت ایران موسیقی در

                                                           


