احساس داشتن ممنوع است!
حسن قزلجی
ترجمه :کامران امين آوه

"با مرگ حسن قزلجی ،دانشمندی بزرگ ،نويسندهيی نابغه ،زبان شناسی بی ھمتا ،داستان نويسی آگاه،
کردی ميھن پرست ،انترناسيوناليستی معتقد ،شخصيتی متواضع و صادق ،انسانی پاک باخته برای
ملت خود ،نابغهيی خوش سخن و دست و دل باز ما را ترک کرد" .کريم حسامی
"با مرگ تراژيک حسن قزلجی ،خلق کرد يکی از فرزندان راستگو و با وفای خود و ادب کردی و
جھانی داستان نويسی بزرگ را از دست داد" .جويس بالو)(١
• پيش سخن مترجم*
استاد حسن قزلجی نويسنده ،مترجم و روزنامهنگار انقالبی کرد يکی از ستارگان درخشان آسمان ادب
و ھنر کردی و از پيشکسوتان و بنيان گذاران داستان کوتاه کردی است که از اوان جوانی و بويژه از
دوران اعالم جمھوری کردستان در مھاباد ـ در دوم بھمن ماه سال  ١٣٢۴تا ھنگام دستگيری توسط
نيروھای امنيتی جمھوری اسالمی ايران در بھمن ماه سال١٣۶١درعرصه ھنروادبيات کردی
درخشيده ،خدمات ارزندهای به رشد ادبيات کردی کرد .بنابه گفته "ھيمن" شاعر ميھنی و مبارز کرد،
استاد قزلجی از ياران نزديک و مورد احترام قاضی محمد بود .پيشوا قاضی محمد در پاسخ
نويسندهای که در مورد خوب نويسی اما کم نويسی استاد قزلجی انتقاد کرده بود با ستايش و تمجيد از
کارھای ارزنده حسن قزلجی به دو بيت از شعر سعدی اشاره کرده بود:
خاک مغرب شنيدهام که کنند
به چھل سال کاسه چينی
صد به روزی کنند در بغداد
الجرم قيمتش ھمی بينی
استاد حسن قزلجی در سال  ١٢٩۴در شھر بوکان بدنيا آمد ،در تشکيل کومهله ژک و حزب دمکرات
کردستان و تجديد حيات آن بعد از سقوط جمھوری کردستان نقش فعال داشت .او يکی از نويسندگان
نشريه کوردستان ارگان مرکزی حزب دمکرات کردستان در دوران جمھوری کردستان و در سالھای
 ١٩٦٥تا  ١٩٧٠در اروپا ،سردبير مجله ھهالله در بوکان ،از دست اندکاران اصلی چاپ مجله ريگا
بعد از سقوط جمھوری کردستان ،گوينده بخش کردی راديو پيک ايران و سردبير نامه مردم به زبان
کردی بعد از انقالب بھمن  ١٣۵٧و عضو کميته مرکزی حزب توده ايران بود .بيشتر آثار او در
مھاجرت و بويژه درجنوب کردستان]عراق[ به چاپ رسيد .کتاب خنده گدا که مجموعهيی از داستان
ھای کوتاه کردی او است يکی از ارزندهترين و به يادماندهترين آثار رئاليستی در کردستان است .علی
اشرف درويشان نويسنده برجسته کرد که به ترجمه برخی از داستانھای کردی و از جمله داستان کوتاه
خنده گدا مبادرت ورزيده است در پيشگفتار کتاب داستان ھای کوتاه کردی چنين می نويسد:
"حسن قزلجی ،از پيش کسوتان و بنيان گذاران داستان کوتاه کردی ،در داستان »خنديدن گدا« با
روايتی ساده و رآليستی ،حکايت مردی را به نگارش در می آورد که جوانی و توان خود را در
خدمت کسانی گذاشته که اينک ،به ھنگام درماندگی اش ،حتی از دادن تکه ای نان برای رفع گرسنگی

او ،خودداری می کنند و داستان با طنزی تلخ به پايان می رسد .با خواندن زندگی نامه نويسنده ،در
می يابيم که نوشتن در شرايط دربدری و بی سروسامانی ،چه کار طاقت فرسا و مشقت باری است"
استاد حسن قزلجی مانند بسياری از روشنفکران ھم نسل خود ،با اعتقاد و تصور اينکه راه رھايی و
سعادت ملل تحت ستم و از جمله ملت کرد در گرو استقرار سوسياليسم است به انديشهھای
سوسياليستی و حزب توده ايران روی آورد و در يورش اول به رھبران اين حزب در بھمن ماه
 ١٣۶١دستگير و بعد از سالھا مبارزه ،در مھرماه  ١٣۶٣در زندان اوين تھران به کاروان شھيدان
راه آزادی پيوست.
احساس داشتن ممنوع است!
دندان آقای "دولتی" درد می کرد ،نزد دندانپزشک رفت و بعداز  ٤-٣نفر نوبت به او رسيد ،وارد اتاق
شد و روی صندلی نشست.
دندانپزشک :دھانتان را باز کنيد
دولتی دھانش را باز کرد.
دندانپزشک )يلهيی به دندانش زد( احساس درد می کنيد؟
دولتی :نخير
دندانپزشک ميله رابه ترتيب به تمام دندانھای او زده ،سوال را تکرار کرد و ھر بار دولتی جواب می
داد نخير .دندانپزشک :در اين صورت دندانتان درد نمی کند.
دولتی :چطور دندانم درد نمی کند ،پس چرا اينجا آمدهام؟
دندانپزشک :ميله را به تمام دندانھايتان زدم و شما ھر بار گفتيد درد نمی کند.
دولتی :شما درست سوال نمی کنيد .می گوييد "آيا احساس درد می کنی؟
از من بپرس درد می کند يا نه؟"
دندانپزشک :چه فرقی می کند؟
دولتی :فرقشان زياد است .دندانم درد می کند اما احساس درد نمی کنم.
دندانپزشك كه تازه بعد از اتمام تحصيالتش از اروپا برگشته بود و از برخی کارھای مخفی دولت بی
خبر بود ،تعجب کرد ،اما بيشتر فکر می کرد که اين مرد قاطی کرده است ،با خونسردی گفت :دوست
دارم مرا متوجه اين قضيه بکنيد که چرا سوالم درست نيست
دولتی :چون احساس داشتن قدغن است
دندانپزشک )با تعجبی بيشتر( :احساس داشتن قدغن است؟ مگرميتوان احساس داشتن انسان را ممنوع
کرد؟
دولتی :بله ممنوع است .چطور ممنوع نمی شود.
دندانپزشک :اين چيز بسيار عجيبی است .اولين بار است چنين چيزی می شنوم .شما به خاطر
ممنوعيت جواب نمی دھيد؟
دولتی :بله
دندانپزشک :کی ممنوع کرده است؟
دولتی :وزارتخانه.
دندانپزشک :کدام وزارتخانه؟
دولتی :وزارت داخله.
دندانپزشک :چنين چيزی نشنيدهام.
دولتی :شما حق داريد نشنويد ،شما که کارمند دولت نيستيد.

دندانپزشک :يعنی کارمندھای دولت حق احساس کردن ندارند؟
دولتی :بله
دندانپزشک :گفتند احساس نکنيد و شما ديگر احساس نمی کنيد؟
دولتی :تنھا گفتن نبود ،مرا معالجه ھم کردهاند.
دندانپزشک :مگر احساس کردن بيماری است تا درمان شود
دولتی :بله
دندانپزشک :ازحرف ھايتان سر در نمی آرم ،خيلی می بخشيد ،شما که بخاطر دندان دردتان مواد
سرگيجهآور مانند مرفين ،بنگ و از اين قبيل چيزھا مصرف نکردهايد؟
دولتی :نه به خدا چيزی نخوردهام و ھوش و حواسم ھم کامال سر جايش است.
دندانپزشک )زير لب حرفھای دولتی را تکرار می کرد :احساس نمی کنم ،احساس داشتن ممنوع
است ،مداوا شدهام و ديگر احساس نمی کنم( :کی می گويد احساس داشتن بيماری است ،شما را به چه
شکلی درمان کردهاند؟
دولتی )با ترس نگاھی به اتاق می اندازد( :نمی توانم به شما بگويم ،شما دندانم را درمان کنيد ،چرا
اينقدر اصرار می کنيد؟
دندانپزشک :حرف ھايتان خيلی عجيب است ،دلم می خواد بفھمم مساله از چه قرار است؟ من
دندانپزشکم و به ھيچ طرفی وابسته نيستم ،به من اعتماد کنيد ،من تمام دندانھايتان را رايگان درست
می کنم تنھا بمن بگوييد موضوع از چه قرار است.
دولتی :من کارمند وزارتخانه ھستم ،خانهام دور است و ھر روز با اتوبوس سر کار ميروم و بر می
گردم .روزی در اتوبوس بودم که رئيس ادارهمان سوار شد ،بلند شده ،جای خودم را به او دادم.
گفت :اتومبيلم پنچر شده ،آن را گذاشتم تا رانندهام تعمير کند .خواست کمی با من حرف بزند.
گفت :شما کار خوبی می کنيد با اتوبوس رفت و آمد می کنيد ،از منزل تا ايستگاه اتوبوس و بعدا
ازايستگاه اتوبوس تا محل کار پياده می رويد .اين ورزش خوبی است ،بدنتان سالم می ماند و احساس
چست و چاالکی می کنيد .ھر روز اين ھمه آدمھای مختلف می بينيد ،حرفھای عجيب و غريب زيادی
ھم می شنويد ،اين ھم مثل گردش و تفريح می ماند.
گفتم :آقای رئيس می فرمائيد ما چيزھای زيادی را احساس می کنيم اما اين چيزھا عجيب نيستند بلکه
جانگدازند.
گفت :چطور ،مثل چی؟
گفتم :احساس می کنم افرادی زيادی در ايستگاه اتوبوس ايستاده ،منتظر ھستند و خيلی دير نوبت من
می رسد .بسياری از روزھا حتا نمی رسم صبحانه بخورم ،با شکم گرسنه بيرون آمده ،ميدوم تا به
اتوبوس برسم .وقتی که زير گرمای شديد آفتاب بھار و باران و کوالک زمستان خودم را به ايستگاه
اتوبوس می رسانم ،احساس می کنم مردمی که در انتظار اتوبوس ھستند ،از شدت گرما عرق کرده،
يا از سرما می لرزند ،می ترسند سر کارشان نرسند و خرج معاش آن روز را به دست نيارند .وقتی
که زنی را می بينم که فرزند بيمارش را در آغوش گرفته ،بعلت نداشتن پول نمی تواند او را با تاکسی
به دکتر برساند و دراتوبوس چنان به او فشار مياورند که کمی می ماند بچهاش خفه شود ،درد و غم
زيادی را احساس می کنم .بعضی روزھا که پولم را فراموش کرده ،از ايستگاه اتوبوس بدو برای
برداشتن آن برمی گردم درد ھزاران انسانی را احساس می کنم که حقوق روزانه آنھا در حدی نيست
که با اتوبوس رفت و آمد کنند و در گرمای بھار و سرمای زمستان راه دور و درازی را پياده می
روند و خسته و درمانده تا عصر کار کرده ،به ھمان ترتيب ھم بر ميگردند .وقتی می بينم کودکان
٩ـ ٨ساله به جای درس خواندن در ايستگاه اتوبوس آدامس و سيگار می فروشند تا لقمه نانی بدست
بياورند غم زيادی را احساس می کنم .خوشبختانه وضع شما خوب است و با اتومبيل رفت و آمد می
کنيد و اين چيزھا را نمی بينيد و ناراحت نمی شويد.

نگو که رئيس اداره اين چيزھا را برای وزير نوشته بود ،نزديک به يک ماه بعد از آن روز ،ھمه ما
را صدا زده ،دستور وزارتخانه را برايمان خواند و مفصل برايمان صحبت کرد .وزير نوشته بود :در
رابطه با احساس کردن از "ريچارد ھيلمز" متخصص آمريکايی سوال کرديم ،می گويد ٢ :نوع
احساس وجود دارد ،احساس مثبت و احساس منفی .احساس مثبت مانند باور به بزرگی ،عظمت ،نبوغ
و دانايی سردارخان و اينکه رژيم سردار خان بھترين رژيم است و داشتن اين احساس که وضعيت
موجود طبيعی است و ساليان سال بدين شکل بوده است "ليس في االمکان ابدع مماکان").(٢
احساس منفی يا "ويرانگر" مانند احساس اين کارمند و برخی از افراد منحرف است که احساس منفی
شان از اين ھم بيشتر است .چنين احساسی تازگی پيدا شده ،از نظر روحی يک نوع بيماری است .اين
بيماری "مسری" بوده ،سريعا به مردم سرايت می کند .الزم است به کارمندان توصيه الزم شود تا
مواظب خود بوده ،دچار اين بيماری نشوند .آنھايی را ھم که بيمار می شوند به تنھايی در يک مکان
نگه دارند تا شخص ديگری از طريق آنھا مبتال به اين بيماری نشود و خود آنھا نزد متخصص معالجه
شوند .دولت برای اينکه به اين بيماران کمک کرده ،پولی ھم ھزينه نکند ،توصيه می کند تا رسيدن
نوبتشان آنھا را در شھربانی نگه دارند ،وقتی نوبتشان رسيد آنھا را به "بيغولهيی" بفرستد تا از سوی
متخصصين آمريکايی و اسرائيلی معالجه شوند.
دندانپزشک :شما را چطور معالجه کردند؟
دولتی :من را به شھربانی بردند .در آنجا مقدمات معالجه را آماده کرده بودند ،بعد مرا به"بيغولهيی"
فرستاده ،مداوام کردند.
دندانپزشک :شما را چطور مداوا کردند؟
دولتی ٢ :نوع درمان وجود دارد .يک نوع آن شرقی است ،با ابزارآالت قديمی مانند داغ کردن
" َ
اخرُ ال َّدواءاَلکَیُّ ") ،(٣يک نوعش ھم غربی است بويژه آمريکايی با وسايل برقی و مانند آن.
دندانپزشک :بھتون دارو نمی دھند؟
دولتی :دارو ھم می دھند ،معجون سياھی که آن را از "دشنام دادن"" ،تف کردن" و" کتک زدن"
گرفته ،به قرص تبديل می کنند .طبق تجويز متخصص به بعضی افراد روزی يکبار و بعضی ديگر
روزی  ٣بار می دھند .دندانپزشک :اين مريض ھا زود مداوا می شوند؟
دولتی :اگر اين بيماری جديد باشد ،بار اول باشد ،خفيف باشد در طی ٣ـ ٢روز خوب می شود اما اگر
بيماريش سنگين باشد بمدت بيشتری نياز دارد .اين بيماری ،بيشتر بيماری زحمتکشان و روشنفکران
است .آنھا خيلی ديرتر معالجه شده ،بسياری از آنھا در اثر اين معالجه میميرند.
دندانپزشک :ھمه اين کارمندھا ،ارتشی ھا و پليس ھا را درمان کردهاند؟
دولتی :احساس مثبت را به آنھا ياد دادهاند ،بيمار نمی شوند .اگر ھم بيمار شوند آنھا را با قرص سرب
مداوا میکنند.
دندانپزشک :پس اين ھمه مردم چطورند؟
دولتی :ھشتاد درصد آنھا بيمارند .دولت آنھايی را که خطرناکند ،شناسايی کرده ،مداوا می کند ،آنھای
ديگر ھم ھيچ.
دندانپزشک :خوب ،چنانکه گفتيد بيشتر مامورين دولت احساسشان را از دست دادهاند ،اين مردم با چه
ديدی به آنھا نگاه می کنند و نظرشان در مورد اين افراد چيست؟
دولتی :ما را مرده بحساب می آورند.
دندانپزشک :شما فکر نمی کنيد که يک روزی اين ھمه "بيمار" به اين تنھا تن "سالم" حمله خواھند
کرد؟ دولتی :در اين شکی نيست.
دندانپزشک بعد ازآغشتن پنبه در دوا آن را وارد سوراخ دندان دولتی کرد .دولتی با خود گفت :به اميد
آن روز.
دندانپزشک :فردا ھم بياييد.

دولتی در حال خارج شدن :ما چيزی نگفتيم ،ھا !...
دندانپزشک :مطمئن باشيد!
-------------------------------منبع :روزنامه " انديشه نو" شماره ١٩٧٥/٠٥/٢٦ ،١٤٧
*اين پيش سخن قبال بعنوان مقدمهيی برای ترجمه يکی از مقاالت زندهياد استاد قزلجی ـ "آيا ادبيات
کردی عقب مانده است" منتشر شده بود ،اينک با اندکی تغيير در اختيار خوانندگان عزيز قرار
ميگيرد.
 .١بيبليۆگرافيای ڕۆژنامهگهريی کوردی له ڕۆژھهاڵتی کوردستان و دهرهوهيدا) ١٩٠٨ـ ،(١٩٨٨
جوتيار تۆفيق ،بنکهی ژين سليمانی ٢٠٠٧
 .٢بھتر از اين امکان ندارد.
 .٣آخرين عالج تمرين کردن است.
سهرچاوه  :ماڵپهڕی ڕاڤه

