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 سنندج جدید، شهری زنانه و کارگری 

 مقدمه

سنندج شهر بزرگی است، قدمتی را پشت سر گذاشته و مهر تحوالت مهمی را بر خود دارد. 

بزرگترین شهر و مرکز استان کردستان را حتما میشود با عالقه از زوایای مختلف مورد 

مطالعه قرار داد. آنچه در این نوشته مدنظر است، تحوالتی است که در مدتی کمتر از دو 

دهه شهری کارگری و بر دوش زنان را بجا گذاشت. در طول دو دهه اخیر دیگر نه اثری از 

معدود کارخانه های نساجی شهر باقی مانده است، و نه مرکز تولیدی قابل اعتنایی احداث 

شده است، در تشابه با سایر شهرهای کردستان و ایران بیکاری بخش بزرگ جمعیت را در 

خود بلعیده است.  در عوض شهری تازه با ساختار اجتماعی و اقتصادی متفاوت، گام به گام 

شکل گرفته است... سنندج جدید بشدت کارگری و متکی به نیروی کار زنان است. خانه ها 

وسیعا به مراکز تولیدی تبدیل شده است، و  به همان نسبت که زیست و خانه، به همان نسبت 

نیز مناسبات خانوادگی، چهره، مراودات، و آنچه روزمرگی شهروندان نامیده میشود، 

 دستخوش تغییرات اساسی شده است.  

با این نوشته برای آشنایی به شهر من به شما خیر مقدم میگویم. از شما دعوت  میکنم از 
نزدیک با  دوستان من آشنا شوید، از همسر و سابقه عشق و دلبستگی، از چگونگی تامین 
زندگی، غذا و وضع خانه، بچه ها و همسایه ها، از عادت ها و خرافه ها، از باال پشت بام و 
"کفتربازی" تا درد دلهای دم درب خانه و خیلی چیزهای دیگر از این شهر برایتان تعریف 
خواهم کرد. اجازه بدهید با چینی خانم و شوهر او آقا جمال شروع کنیم. تا بتدریج سر از لب 
کالم  در بیاوریم که در این خالصه میشود< مردان در بیکاری و زنان در اشتغال مجمع 
الجزایر بیغوله های تولید خانگی.  هدف از این تفحص بدست دادن سرنخ های الزم برای 

 سازمان یابی حق طلبی طبقاتی در سنندج زنانه کارگری است.

 جزوه حاضر انعکاس گامهای نخستین از یک پروژه بزرگتر است که کماکان ادامه دارد. 

 

 ُوَ ؽخصیت ُا دس ًْؽتَ ّالؼی ّ اعاهی غیش ّالؼی ُغتٌذ.

 سارا ارجمند
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معصومه خانم از جمله  زنهایی است که به زبان رسمی  

دولتی "بی سرپرست" به حساب می آید. این در حالی 

است که   خود سرپرستی خانواده را برعهده دارند. کفر 

معصوم خانم بیشتر وقتی درمیاید که او را "زن تنها" 

خطاب میکنند. معتقد است که جامعه زن را به خاطر بی 

شوهری تنبیه میکند. او میگوید< "زن تنها به زنی گفته 

میشود که شوهر نکرده است یا شوهرش مرده است یا از 

هم جدا شده اند. اگر این زن پنج بچه و شش خواهر و سه 

برادر و پدر و مادرش را هم داشته باشد، در نگاه جامعه 

باز هم تنهاست زیرا ازدواج امری ضروری و مقدس 

شمرده میشود و زن محکوم به آن است. حال بماند در 

حقیقت نود درصد ازدواجها برای زن پایان رویاها و در 

نهایت اسارت اوست. اما مرد کمتر "تنها" میشود. حتی 

اگر مردی باشد و با چهار عدد کبوتر باالی پشت بام، در 

 نگاه همین جامعه مردی تنها بحساب نمیاید!"
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 آقا جمال و چیىی خاوم 

کیلْ ّصى، دس ُواى ًگاٍ اّل هشد  81عاًتیوتش لذ ؽایذ  081عالَ اعت، تا   54آلا خوال 

اػ عٌؼ سا خیلی تیؾتش ًؾاى هیذُذ. هُْای عشخ اّ، تا  فشعْدٍ ای تٌظش هیشعذ. چِشٍ

ّخْد ایٌکَ تخؼ صیادی اص هُْایؼ سیختَ ّ طاط ؽذٍ، تْ چؾن هیضًذ. سیؼ هؼوْال 

ًتشاؽیذٍ ّ اًثٍْ هُْای صائذ تیٌی ّ اتشُّا لادس تَ پْؽاًذى چؾوِای دسؽت ّ عثض سًگ  

اّ ًیغتٌذ. دًذاًِایی کَ ًصف تیؾتشؽاى افتادٍ اثش آؽکاسی دس گًَْ ُا ّ طشص حشف صدى 

اّتدا گزاؽتَ اعت. لذم ُای تلٌذ ّ کوی ُن هیلٌگذ. ٌُگام ساٍ سفتي، ُویؾَ عشػ پاییي 

 اعت، کوتش تَ کغی ًگاٍ هیکٌذ. کن حشف ّ خدالتی، فمظ عالم ّ دیگش عکْت.  

سا تا  عش کاس هیشّد. تخؾی اص هغیشؽغل آلا خوال ًظافت هٌاصل ثشّتوٌذاى اعت.ُش سّص

تاکغی، ّ تخؼ دیگش سا تخاطش صشفَ خْیی تا پای پیادٍ طی هیکٌذ. ُویؾَ فکش هیکٌذ 

چمذس خْب هیؾذ اگش هثل تؼضی هحالت دیگش ًضد خْدؽاى ُن اتْتْط هیثْد. اتْتْعِا 

دس عٌٌذج ُوگی تفکیک خٌغیتی ؽذٍ اًذ، آلایاى تخؼ خلْ تا تؼذاد صٌذلی تیؾتش ّ خاًن 

 ُا دس لغوت ػمة. 

عاًت هیشعذ، ّصى اّ  041چیٌی خاًن ُوغش اّ اعت، صًی چِل عالَ کَ  لذػ تَ صّس تَ 

کیلْ یا ؽایذ کوتشُن تاؽذ. هُْای خْگٌذهی ّ ػوذتا ؽاًَ ًؾذٍ کَ ًصف صْست سا 41

هیپْؽاًذ، دًذاًِای اُّن تیؾتشػ خشاب ؽذٍ ّ سیختَ اًذ. اّ یک دعت لثاط کشدی تش تي 

داسد کَ ػْض ًویؾْد. هْلغ حوام  تلْص ّ داهي تش تي هیکٌذ، لثاط ُویؾگی سا هیؾْیذ 

هؼطل هیواًذ تا خؾک ؽْد. دس ایي فاصلَ اعت کَ الغشی هفشط اّ آؽکاس اعت، هیتْاًی 

دًذٍ ُایؼ ساتؾواسی. هُْای تلٌذ ّ کن پؾت اّ ًیض حکایت اص کن خًْی هضهي ًاؽی اص 

 صایواًِای هتؼذد اّ داسًذ. 

چِشٍ چیٌی خاًن دلیما یادآّس "اّسعال" دس کتاب "صذ عال تٌِایی" اعت، صًی الغش، 

هُْای خْگٌذهی آؽفتَ، اص خذا تتشط... اّ ًغثت تَ تچَ ُایؼ صیاد عختگیش ًیغت، 

 ُویؾَ کاسی تشای اًدام دادى داسد ّ ؽثِا عخت خغتَ اعت. 

صى ّ ؽُْش، ُش دّ اُل سّعتاُغتٌذ. تؼذاص اصدّاخؾاى تَ ؽِش آهذٍ اًذ ّ آلا خوال اًْاع 

کاسگشی ُا ساتدشتَ کشدٍ اعت. چشّکِای سّی صْست ُش دًّفش ؽاى ًؾاى دٌُذٍ 

صًذگی عختؾاى اعت. ّاضح اعت کَ ُوذیگش سا خیلی  دّعت داسًذ. پظ اص عالِا ٌُْص 
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ُوذیگش سا دس خوغ  "آلا خوال" ّ "چیٌی خاًن" صذا هیضًٌذ. تواؽای ایي خاًن ّ آلا دس 

لثاعِای عادٍ ّ هشتة ٌُگاهی کَ تا خْؽحالی تَ هیِواًی هیشًّذ، رّق آّس اعت... تْی 

صاتْى اص  ُش دّ،  گْیای ًاتْاًی آًِا دس خشیذ ؽاهپْ ّ لْاصم تِذاؽتی کوی گشاًتش 

 اعت.   

پغش داسًذ. هیالد، عثحاى، هحوذ ّ ػادل. پغش تضسگؾاى هیالد تا کالط ایي خاًْادٍ چِاس 

اّل دسط خْاًذٍ اعت ّ فمظ دس حذ کالط اّل خْاًذى ّ ًْؽتي تلذ اعت. اصهذسعَ 

هیتشعذ، اگش دسعؼ سا اداهَ هیذاد االى کالط دُن تْد. ُویؾَ تاالی پؾت تام اعت ّ چٌذ 

تا کثْتش ُن داسد. خشیذ خاًَ سا تا دّچشخَ اػ اًدام هیذُذ. اگش دسایي ؽِش ؽغلی تحت 

ػٌْاى "پغش ُای پغتچی" ّخْد هیذاؽت، هیالد تشای  چٌیي کاسی هؼذى اعتؼذاد ّ لاتلیت 

 هیثْد. 

پغش دّهؾاى عثحاى تغیاس آسام اعت. کالط ُؾتن اعت. تؼذ اص ایي کَ کالط پٌدوؼ سا  

توام کشد تا ًیوا، پغش ػلی آلا، ُوغایَ ؽاى تَ هکاًیکی سفتٌذ ّ آًدا ؽاگشدی هیکٌٌذ. 

فصلِایی کَ هذسعَ تاص اعت فمظ پٌدؾٌثَ ّ خوؼَ ّ سّصُای تؼطیل سعوی عشکاس 

هیشًّذ، اها کل تاتغتاى سا عش کاس حاضش هیؾًْذ. پغش عْهؾاى،  هحوذ،  کالط چِاسم 

عال داسد. دیذى ایي خاًْادٍ،  یاد آّس  کتاب )خاکغتش  6اعت ّ پغش کْچکؾاى ػادل 

آًدال، اثش فشاًک هک کْست( اعت. تا ایي تفاّت کَ آلا خوال دائن الخوش ًیغت ّ تغیاس 

 صحوتکؼ اعت. 

هذاسط دس ؽِش عٌٌذج دس تاالی ؽِش ّ پاییي ؽِش دّ داعتاى هتفاّت ُغتٌذ. ؽاگشداى 

هذاسط تاال ّ هشکض ؽِش سّپْػ هؾتشک تش تي هیکٌٌذ ّ اکثشا تا عشّیظ تَ هذسعَ 

هیایٌذ. دس پاییي ؽِش ؽاگشداى لثاعِای خْد سا تش تي داسًذ ّ اص عشّیظ خثشی ًیغت. 

تخؼ صیادی اص ؽاگشداى ّ تخصْؿ کْچکتشُا تْعظ ّالذیي تا هذسعَ ُوشاُی هیؾًْذ. 

فشاس اص هذسعَ ّ دسط ّ هؾك دس ایي هٌاطك تغیاس ػادی تلمی هیؾْد. گفتَ هیؾْد کَ " 

تچَ ُا دس ایي هذاسط حْصلَ دسط خْاًذى ًذاسًذ، تدایؼ دّعت داسًذ کاس کٌٌذ". 

ظاُشا ایي یک طلغن اعت، آیَ اعت ّ اص آعواى ًاصل ؽذٍ.  کغی، ًَ هذسعَ، ًَ ّالذیي، 

ػاللَ ای ًذاسد تثیٌذ هؾکل چیغت. هیاى ؽاگشداى ؽایغ اعت کَ ؽغل هکاًیکی ّ 

صافکاسی ًاى ّ آتذاس اعت.  دیگش تایذ سّؽي تاؽذ چشا عثحاى دس هذسعَ آًمذس پض هیذُذ 

 ّ تمیَ تَ اّ حغادت هیْسصًذ. 
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تشای چیٌی خاًن ّ ؽُْشػ هذسعَ تچَ ُا یک گشٍ کْس اعت، هذسعَ ُن تَ ًْتَ خْد 

فمظ لْص دیگشی سّی لْصُای دیگش اعت. لیغت دعتْسات هذسعَ تشای اًْاع  ُضیٌَ ُا 

طْالًی اعت ّ هخاسج فشعتادى ُش کذام اص تچَ ُا اص لثاط ّ دفتش ّ هذاد ّ کتاب تا کوی 

 پْل تْ خیثی اتذا کن ًیغت. تحصیالت تاالتش، اصال فکشػ سا ُن ًویؾْد کشد... 

خوال ّ چیٌی حغشت تی عْادی خْد سا تش دل داسًذ،  تچَ ُا سا تا ُضاس صحوت تَ  

هذسعَ هیفشعتٌذ، دلؾاى هیخْاد آًِا کاسٍ ای تؾًْذ. اها کوک صیادی اص دعتؾاى عاختَ 

ًیغت. پظ چَ تِتش کَ  تچَ ُا دعتؾاى ُش چَ صّدتش تَ کاسی تٌذ تؾْد. دیي ػلی آلا 

سّی عشایي خاًْادٍ تشای خْسکشدى ؽاگشدی تؼویشگاٍ خیلی آؽکاس اعت.   ؽاًظ هِوتش 

خاًْادٍ اص طشف خْد عثحاى اعت، پغشک پش کاس ّ هِشتاى دیگش اص پذسػ پْل ًویگیشد 

ّ حتی تا پْل کوی  کَ اص کاس دس هکاًیکی  تذعت هیاّسد تشای خاًَ ُن، هثال ًاى ّ 

عثضی خشیذ هیکٌذ. دس هیاى ُوَ عختیِا، عثحاى لْت دل ایي خاًْادٍ اعت کَ پغشُا 

 تضسگ ؽًْذ، ؽغل عادٍ ای داؽتَ تاؽٌذ، تتْاًٌذ اصدّاج کٌٌذ ّ عش ّ عاهاى یاتٌذ. 

 

 خانواده علی آقا و ایران خانم 

آنها در یکی از محالت حاشیه ای و فقیر نشین و بسیار شلوغ زندگی میکنند.. دراین 

محله خانه کوچک هستند و هر خانه ای را که میبینی مانند النه کبوتر به دوطبقه و سه 

طبقه تبدیل شده اند و داخل آنها هم مانند قوطی کبریت کوچک است.. دراین محله و چند 

محله آن ور تر هم یک پارک، یک ورزشگاه یا یک مکان تفریحی وجود ندارد که بچه 

ها درآن سرگرم باشند. هیچ نوع اداره ای هم در این محله نیست. فقط یک خانه بهداشت 

برای دادن قرصهای ضد بارداری و تنظیم خانواده دراین محله کار میکند.. بچه ها هم 

برای ادامه تحصیل از راهنمایی به بعد باید به محالت داخل شهر بروند و البته بسیار 

سخت ثبت نام آنها راقبول میکنند. از آنجایی که محالت حاشیه نشین اتوبوس ندارند مردم 

مجبورند با تاکسی یا آژانس تلفنی رفت و آمد کنند.. محل زندگی اکثر دست فروشان، 

میوه فروشان، کهنه فروشان، کارگران فصلی، کشاورزان و مهم تر ازهمه)بیکاران(، 

زنان فرش باف و فروشندگان  مغازه های کوچک، ساکنان اصلی این محالت هستند.. 

خوب شاید از آنجایی که سنندج در کل ایران به شهر )مسجد و مناره( معروف است، 

تعداد مساجد دراین محالت ازتعداد مدارس و جاهای آموزشی بیشتر است.. هر  دو یا سه 

 .کوچه دارای یک مسجد میباشد
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 برویم سر اصل مطلب

نیما تنها پسر علی آقا و ایران خانم است که به قول خودشان خدا بعد از کلی راز و نیاز 

سال سن دارد و 96سال به آنها داده است.. علی آقا 59و صدقه و پیش شیخ رفتن بعداز 

قدش متوسط و جثه نسبتا ضعیفی دارد. سر کوچکش را موهای زبر و خشنش پوشانده 

است. پیشانی کوتاه، ابروهایی بسیار پرپشت، چشمهای ریز که دورشان را چروک 

دندان  84احاطه کرده است، بینی متوسط و دهان گشادش که حس میکنی بیشتر از 

دارد.. گردن باریک و سینه اش مانند کبوتر باال آمده است. همیشه سرش را موقع راه 

رفتن باال میگیرد و هیچ چیز از چشمهای نخودی اش پنهان نمیماند. بسیار رک و بذله گو 

است.. او کشاورز است. شش ماه از سال به روستا میرود و شش ماه هم به شهر 

بازمیگردد. مقداری زمین از پدرش به او ارث رسیده و روی آنها کار میکند. قبل از آن 

در شهرهای تاکستان و طالقان به عنوان کارگر در مرغداری کار میکرد و رنگ پوست 

تیره شده و کک مک های روی صورت و دستهای ایران خانم به خوبی زندگی مشقت 

 .بارشان را توصیف میکند

علی آقا شش ماه پاییز و زمستان بیکار است و سه ماه زمستان ازنظر مالی بسیار تحت 

فشار قرارمیگیرند. قبال به عنوان کارگر ساختمانی بادوستانش به سرکار میرفت اماشش 

سال پیش در حین کار از ساختمان به پایین پرت شد و پشتش شکست،تمام پس اندازشان 

را خرج عمل و پالتین کردند و از آن سال به بعد زندگیشان خیلی سخت شده است و 

 .دخترشان بخاطر این بحران مالی شروع به قالی بافی کرد

ساله،باقدی کوتاه و پایین تنه ای چاق است.موهایش را به دلیل =8ایران خانم زنی 

سفیدشدن قهوه ای رنگ میکند اما موهایش را شانه نمیکند و با تل استیل آنها را جمع 

میکند. پیشانی بلند، ابروهای ساده و چشمهای فرورفته و گود رفته اش نشان از کم 

خوابی و اعصاب ناراحتش میدهد. بینی اش دراز و دندانهای باالیش مصنوعی است. 

صورتش به دلیل کار در مرغداری و کار کشاورزی جلوی آفتاب مستقیم پر از کک مک 

شده است. چهره اش یاد آور زن بابای اولدوز در قصه های صمد بهرنگی است. همیشه 

از بی خوابی شکایت میکند و دلیل بی خوابی اش ازدواج نکردن دخترش است و اگر 

چیزی شبیه توپ مرواری  بخت گشا در سنندج وجود داشت قطعا با پای پیاده به طواف 

اش میرفت که شاید فرجی شود و بخت دختر نگون بختش باز شود. هر روز صدقه 

میدهد، خرما خیرات میکند، تسبیح می اندازد و پیش بیشتر از بیست دعا نویس رفته 

است اما معتقد است که بخت دخترش رابسته اند و امیدوار است دستی ازغیب بیرون 



 سنندج جدید 8صفحه   

 .بیاید و کاری بکند

ساله ی بخت برگشته ی آنها دختری تقریبا قدبلند، الغر اندام، موهای بلند :6نسیم، دختر 

و سیاه و نرم، پیشانی کوتاه، چشمهایی درشت با ابروهای ساده است. بینی بزرگ و 

برجسته اش را از دخترعموهایش به ارث برده است و دندانهای مرتبی دارد.. دیپلمش را 

هم گرفته است. هروقت غصه ای داشته باشد صورتش پراز جوش و معده اش شدیدا درد 

میگیرد و این به خاطر عشق نافرجامش نسبت به پسرعمویش است که ایران خانم این 

رابطه رابه هم زد.چون میگفت از داماد الغر خوشم نمی آید و داماد باید چاق و شکم 

گنده و پرخور باشد، ماشین سایپا داشته باشد و ریش و سبیلش  هم مردانه و پرپشت باشد 

و با ازدواج این بیچارگان مخالفت کرد. نسیم قالیبافی میکند. هر صبح از ساعت 

شب فرش کامپیوتری میبافد. روزی حداقل پانزده دست میبافد. شانه ها و 54صبح تا 54

پشتش قوز شده است و گردنش درد میکند اما دست بردار نیست و خرج خودش، بعضی 

از خرجهای خانه، خرید لباس برای مادرش را برعهده گرفته است..دخترخیلی آرامی 

است. خیلی دوست دارد ازدواج کند بامردی که دوستش داشته باشد. میگوید ادعایم زیاد 

نیست همینکه بتواند کار کند و خرج زندگی را تامین کند و خانه ای اجاره کند برایم 

کافیست.. ایران خانم وقتی اورا نصیحت میکند میگوید آرام بودن در زندگی به درد 

نمیخورد چون توسری خور میشوی وازت سواستفاده میکنند باید سیاست داشته باشی و 

شوهرت را به زبان بگیری که سرت کاله نرود. نسیم دقیقا انگار کوزت در داستان 

 .بینوایان اثر ویکتور هوگو است. دختری زحمتکش و بیچاره

ساله باقدی کوتاهتر از هم ساالنش و جثه ای بسیار نحیف و شکننده دارد. 56نیما پسری 

اخالقش خیلی شبیه مجید در کتاب قصه های مجید اثر هوشنگ مرادی کرمانی است. 

موهایش چتری و لخت است. صورتش سبزه و مایل به سیاه است بعضی وقتها ازبس 

الغرمیشود که احساس میکنی از قحطی زدگان اتیوپیایی است. چشمهایش درشت و 

مشکی است و بینی اش رامانند  نسیم از دخترعموهایش به ارث برده است خودش 

میگوید این بینی عقاب تنهایی است که تا ابد روی صورتم جاخوش کرده است و 

امیدوارم جلوی چشمانم را نگیرد. دندانهایش هم مرتب و سفید است... در درسهایش 

متوسط است و گاهی اوقات حوصله درس ندارد.. از سال گذشته با پسرهمسایه شان 

سبحان، تصمیم گرفته اند که به مکانیکی بروند و کار کنند. پول خیلی کمی عایدشان 

میشود اما آنها خوشحال هستند که برای خودشان درآمدی دارند و مي توانند بدون کتک 

خوردن از دست مادر هایشان برای گرفتن پول توجیبی، برای خودشان ساندویچ بخرند.. 
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آنها باهم یک رمز دارند که همدیگر را صدا کنند. )هو هو( اسم رمزشان است.. جمعه 

ها اگر سرکار نروند در جاده خاکی پشت خانه هایشان فوتبال بازی میکنند. نسیم و نیما 

فقط در مواقعی که کار زیاد داشته باشند مانند خرمن کوب، برداشت نخود و... به روستا 

میروند و به پدر و مادرشان کمک میکنند و بعد از اتمام کار روستا بازهم به کارهای 

فرش بافی و مکانیکی مشغول میشوند.. باهزار بدبختي و وام گرفتن و قرض کردن از 

این و آن توانسته اند یک پراید مدل پایین که شبیه ماشین )مش ممدلی( است بخرند و با 

آن به روستایشان برگردند و نشان دهند که بی عرضه نیستند و ماشین خریده اند. ایران 

خانم ماشین را مانند مرقد سید کرده است از تبرک امام رضا تا سید خلیل هم والیتی اش 

به دسته دنده و فرمانش بسته است.و معتقد است مردم چشمشان شور است و چشمشان 

 ..میزنند

ایران خانم هر روز عصر باچینی خانم و بقیه زنهای کوچه جلوی در خانه چینی خانم 

 .مینشینند وهمیشه در حال حرف زدن هستند

ازنامالیمتی روزگار میگویند، از برادرها و پدرهایشان میگویند که احوالی ازآنها نمی 

پرسند. از غصه هایشان میگویند و گریه میکنند. سبزی پاک میکنند،کارهای دستی مانند 

گیوه بافی، قالب بافی، ملیله دوزی انجام می دهند. کارفرمای آنها مانند کارفرمای نسیم 

بازاری است. جنس ها را به آنها میدهد و یک زمان برای پس گرفتنش تعیین میکند و 

اگر کمی دیر شود از دستمزدشان کم میکند. بیمه ندارند، دستمزدشان بسیار ناچیز است. 

نود درصدشان آرتروز گردن گرفته اند اما برای تامین مخارج زندگیشان مجبورند تن به 

این کارهای سخت و جانفرسا بزنند. برای تسکین دردهایشان از ژل پیروکسیکام و قرص 

 ..ژلوفن یا استامینوفن استفاده میکنند

دراین محله ها مسئول خرید نان زنها هستند و هر روز نان تازه میخرند.. نان یکی از 

ضروری ترین و اساسی ترین مواد مصرفی این خانواده هاست. نود و پنج درصد 

غذاهایشان بجز ماکارونی و در بعضی موارد برنج، را بانان لواش یا سنگک مصرف 

 .میکنند
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 مریم خانم و آقا عبدهللا 

 .خانواده پنج نفر میباشند. پدر و مادر، دو پسر و یک دختر این 

ساله است و دارای قد و هیکل متوسط  میباشد. موهایش  >9آقا عبدهللا مردی  

کامال سفید است و آنرا با ماشین کامال کوتاه میکند. چشمهایش همیشه خیره و 

قرمز است، ابروهایش هم حتی سفید شده است. بینی اش گوشتی و سبیلهایش 

تاسوراخ بینی اش امتداد دارد. چانه اش سوراخ دارد. به دلیل مصرف قرصهای 

افسردگی همیشه آرام یک گوشه مینشیند و سیگار میکشد. آقاعبدهللا نمیتواند هیچ 

عدد قرص مصرف میکند. با همسر 66کاری انجام دهد و بیکار است. روزی 

خود، رابطه شان خیلی خوب است و همدیگر را خیلی دوست دارند. لباس محلی 

میپوشد و هنگام راه رفتن سرش را پایین نگه میدارد و خیلی کم به اطرافش نگاه 

میکند. خودش میگوید خوشش نمی آید با هرکس حرف بزند، وقت و بی وقت با 

 .مردم مراوده داشته باشد

 ساله است.. تا دهانش را باز نکند و حرف نزد، 99همسرش مریم خانم زنی 

نمیدانی ایرانی و کرد زبان است، احساس میکنی روسیه ای است. چشمهای 

روشن، صورتی سرخ، موهای سفید، دندانهائی مرتب... ولی چهره اش شکسته 

شده است. مریم خانم از زمانی که دست راست و چپ خودش را شناخته است 

مشغول قالی بافی است. سجاده، گلیم، فرش دستباف، پشتی و... دستهایش زبر و 

خشک شده اند. از آرتروز گردن روزگار سیاهی دارد. همیشه مسکن مصرف 

 .میکند. تمام کارهای خانه هم برعهده خودش است

روشنش  سال دارد. قیافه اش شبیه پدرش است. موهای بلند و 79دخترشان ناهید 

را ازمادرش به ارث برده است. پوستش سفید است و جثه ضعیفی دارد. وقتی 

هجده سال داشت با پسر عمه اش ازدواج کرد و چهار سال باهم زندگی کردند. 

چهار سال که سگ مرگی بود، مانند کوزت در داستان بینوایان شب و روز 

مشغول کار در خانه پدر شوهرش بود. بعداز چهارسال طاقتش طاق شد و برگشت 

خانه پدرش. بعداز دوسال توانست طالقش رابگیرد. ناهید درمدرسه شاگرد 

زرنگی بود و بعداز طالقش کنکور شرکت کرد و توانست لیسانس روانشناسی 
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بگیرد. اما بدشانسی آورد و نتوانست مطابق با رشته اش کاری پیدا کند. به ناچار 

مجبور شد دنبال خیاطی برود. یک وجب قوز کمر روی چرخ قراضه و پر سر 

وصدای چرخ خیاطی تمام زندگی اوست... بقول خودش " به خیاطی کردن 

 مشغول هستم". 

ساله است. چهره علی کپی مادرش است، اما رنگ  76پسر بزرگشان علی 

مانند پدرش سبزه است... طفلک علی  بعداز اینکه مدرک سیکلش را  پوستش

گرفت مجبور شد با چند نفر از دوستانش به معدنی در روستاهای نزدیک شهر 

برود و به کار سخت و جانفرسای سنگ شکنی بپردازد. ازهمان دوران نوجوانی 

کارگری راتجربه کرد. به قول مادرش "کارگری قد و قامت علی جان  را شکست 

و نسبت به بقیه همساالنش قدش کوتاه تر است". علی بعداز چند سال کارکردن 

شانس آورد و ازطریق یکی از اشناهایشان به عنوان امدادگر درهالل احمر 

مشغول به کار است. خودش میگوید که کارش بیگاری است اما از بیکاری بهتر 

 .است

سال دارد. اوهم شبیه مادرش است، منتها قدش بلند  :6پسرکوچکشان سیروان  
است و همیشه دوست دارد موهای سرش را بتراشد.همیشه عصبی است و به خدا 
و پیغمبر و زمین و زمان فحش و ناسزا میدهد.. او باکمک خانواده توانسته است 

  .لیسانس کامپیوتر بگیرد و به عنوان تعمیرکار سیار کارکند

 

 کوچکشان، آرتین  خانواده آقا محمد، توران خانم و پسر
 

آقا محمد، مردی چهل و دو ساله، قد بلند و نسبتا الغر است. موهایش فر و کم پشت 

است. چشمهایش درشت، ولی به شدت کدر و کمی قرمز است. بینی معمولی، دندانهایی 

مرتب، سبیل متوسط و ریش آنکارد دارد،. ریشش را بخاطر این میگذارد که الغری 

ساله، دارای قد اندامی متوسط است که  =7صورتش به چشم نیاید... توران خانم هم زنی 

نه چاق و نه الغراست. موهایش جوگندمی است. چشمهای سیاه و نخودی، بینی گوشتی 

و دندانهایش بخاطر اینکه خانوادگی جنس دندانهایشان ضعیف است، کم کم دارد خراب 

سال دارد. پوستش 6میشود  واو هنوز نتوانسته است ترمیمشان کند.. پسرشان آرتین هم 

سفید، موهایی مجعد و چشمهای درشتش را از پدرش به ارث برده است و در همان سن 
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 و سال رفتار مودبانه ای دارد.

 برویم سر اصل مطلب<

سال )از 56سالگی در یک کارگاه کفاشی به مدت  76سال پیش یعنی تا 54آقا محمد تا 

سالگی با  دخترعمویش، توران، که در  69سالگی( کار میکرد. او  در 76سالگی تا 64

روستا زندگی میکرد ازدواج کرد. زندگیشان را با هزار مکافات و قرض و قوله اداره 

میکردند. اما چون از همان بچگی عاشق هم بودند بخاطر دست تنگی خم به ابرو  نمی 

آوردند و همیشه شاد بودند. تازه کم کم بعد از گذشت هفت سال، داشتند نفس راحتی 

میکشیدند که یکدفعه آقا محمد متوجه شد که جفت کلیه های خود را ازدست داده است و 

باید فورا دیالیز کند. حالش به شدت وخیم بود و بدنش خیلی ضعیف شد. چیزی که آنها را 

اذیت میکرد وضعیت مالی اسفبارشان بود. برای خرید کلیه به هر دری زدند. تقاضای 

بدری، یک  فرد خّیر در یکی   وام و کمک به جایی نرسید.  بعداز دوسال تالش و در

ازبیمارستانهای تهران حاضر شد تمامی هزینه هایشان را پرداخت کند و برای آقا محمد 

کلیه بخرد. یکسال بعد از پیوند آقا محمد به سرکار خودش برگشت و کارش را شروع 

کرد. اما چون کم خون بود و پالکت خونش پایین آمده بود، غش میکرد و نمیتوانست کار 

کند. بخاطر همین، به هزار اصرار، توران خانم توانست راضیش کند که درخانه بماند و 

 سرکار نرود.

توران خانم زنی فوق العاده مهربان، خوشرو، و صبرش از ایوب پیامبر هم بیشتر است. 

هیچوقت لبخند از گوشه لبش محو نمیشود. اگر دقت کنی در موقع شرح حال و وضعیت، 

میبینی گوشه پلکهایش از اشک پر میشود، اما به روی خودش نمی آورد.. وقتی آقا محمد 

خانه نشین شد توران خانم به کمیته امداد مراجعه کرد و تقاضای کمک کرد. به واسطه 

آشناها توانست پرونده ای تشکیل دهد که ماهانه کمی به آنها بدهند. این کمکها مقداری 

کمی پول و کمک هزینه خرید داروهای بعد از پیوند کلیه آقا محمد بود.. اما باالخره 

زندگی خرج دارد و از همه مهمتر اینکه آنها در خانه ای کوچک در حاشیه شهر سنندج 

 در محله )دوشان( اجاره نشین بودند. 

توران خانم تصمیم گرفت خودش سرکار برود و بخش دیگر هزینه ها را خودش تامین 

سال کار برای بازار سبزی فروشها توانست شغلی در کارگاه بسته بندی 7کند. بعد از  

سبزی پیدا کند و به آنجا برود. خانه شان را تغییر دادند و به یکی از محالت پایین شهر 

آمدند که از آن خانه کمی بزرگتر است. خانه ای دو طبقه است که طبقه باال صاحب خانه 

در آن زندگی میکند و آنها هم طبقه همکف هستند. از درب ورودی خانه وارد راه پله ای 

شش متری میشوی،  کفشها را آنجا درمی آوری و وارد هال میشوی. دور تا دور خانه 



 سنندج جدید 03صفحه   

پشتی است. میز تلویزیون شیشه ای و تلویزیون نسبتا کوچک هم در وسط هال زیر 

پنجره گذاشته اند. ساعت گرد طالیی و عکسی از روز عروسیشان به دیوار نصب است. 

آشپزخانه کوچک و نقلی و کابینتهای فلزی قهوه ای رنگ قدیمی داخل آشپزخانه است. 

یخچالشان هم قدیمی و کوچک است و فقط دوطبقه فریزر دارد. اتاق خواب کوچکی هم 

متری است. یک کمد لباس و سبد اسباب بازیهای پسرشان آنجا نگه =دارند که تقریبا 

 داری میشود... باالی کمد هم آینه و شمعدان و دسته گل روز عروسیشان را گذاشته اند.

 بحث اصلی ما اینجا شروع میشود

درتمام طول مدتی که آقا محمد بیمار بود توران خانم و یکی از برادرهای محمد مراقبش 

بودند. درخانه و بیمارستان توران خانم مانند پرستار باالی سرش بود.. از وقتی که 

عصر سرکار است. محل کارش در شهرک 9صبح تا  ۱۱سرکار میرود صبحها ساعت 

صنعتی شماره یک سنندج است. هر روز یک مینی بوس دنبال او و  همکارانش میرود 

و عصر هم آنها را تا سر کوچه  می آورد. سرجمع بیست نفر کارگر هستند. ماهانه 

هزار حقوق میگیرند. کارشان هم بسته بندی انواع سبزی ها شامل 944میلیون و 5

سبزی خورشت و کرفس سرخ شده، سبزی دلمه، لوبیا سبز، باقالی و نخود است. اضافه 

کاری، بدی آب وهوا، سختی کار و.. شاملشان نمیشود. در یک کارگاه بدون پنجره کار 

میکنند. المپهای زیادی باال سرشان روشن است و همین باعث می شود که پیشانی 

روز اول  9اکثرشان همیشه مرطوب و عرق کرده باشد. فقط جمعه ها تعطیلی دارند و 

سال جدید. بقیه روزها دیگر سرکار هستند. عصرها هم خسته و کوفته به خانه 

 برمیگردند و کارهای خانه هم روی دوش خودشان است... 

توران خانم دوسال پیش آرتین را به دنیا آورد و تا سه ماهگی با هزار بدبختی و انجام 

بعضی کارهای مربوط به کارگاه مانند پاک کردن نخود فرنگی توانست پیش پسرش 

درخانه باشد.. از وقتی سرکار برگشته است آقا محمد مسئول نگهداری آرتین شده است. 

برایش شیرخشک میخرند و هزینه هایشان خیلی باال رفته است.. برادر آقا محمد برایش 

یک پیکان مدل پایین خریده است که وقتی توران خانم از سر کار برمیگردد آقا محمد 

بتواند مسافر کشی کند و کمک خرج خانه باشد. شبها تا دیر وقت سرکار است و صبحها 

هم تا زمان رفتن توران خانم به کارگاه مشغول جا بجایی مسافر است و از وقتی هم که 

 بنزین گران شده است وضعیت اقتصادی شان وخیم تر شده است.. 

اما نکته جالب این خانواده این است که حاضر هستند جانشان را برای هم بدهند و 

 امیدوارند که به زودی سختی هایشان تمام شود و پسرشان خوشبخت شود.
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 معصومه خانم و پسرش ریبوار
 

معصومه خانم زنی چهل و پنج ساله، قد کوتاه، بگی نگی چاق است. موهای کامال سفید 

و براق خود را همیشه پسرانه کوتاه  میکند. پوستش گندمی و دارای چروک است و دور 

چشمهایش را حلقه سیاهی پوشانده است. یک خال مشکی در طرف راست گونه اش است 

که بی اندازه به صورتش می آید... خود با یک لبخند و از قول شاعر  میگوید که خال 

گونه او تکه ای از شب است که شتابان از آسمان به دنبال ماه آمده است! چند تایی از  

 دندانهایش افتاده، پیداست اما کماکان روی هم رفته کل صورتش زیباست.. 

سال داشت بخاطر اینکه از دست نامادریش خالص شود مجبور شد با ;5معصومه وقتی 

کا حبیب هللا که مردی پنجاه ساله و دارای چندین فرزند بود وهمسرش را از دست داده 

بود ازدواج کند. معصومه خود میگوید از چاه درآمد و به چاله افتاد. حبیب هللا مردی 

سال داشت، ریبوار به دنیا آمد. 69بداخالق و دل چرکین بود.. وقتی معصومه خانم 

فرزندان همسرش آنقدر اذیتش کردند که مجبور شد دنبال طالق بیافتد. شانس آورد 

سرپرستی پسرش را گرفت. بعد از آن  به عنوان پرستار یک پیرزن در محله مبارک 

آباد سنندج مشغول به کار نگهداری از آن زن و نظافت منزلش شد.. تا هشت سال  پیش، 

که  آن پیرزن درگذشت. معصومه پس از آن  و با مختصر پس اندازی که روی هم 

گذاشته بود و مقداری هم کمکهای فرزندان آن زن توانست خانه ای اجاره کند، وسایل 

خانه تهیه کند.  در بازار ترشی فروشها، اتفاقی با ملکه خانم آشنا شود و او هم ترشی 

درست کند. بعد از مدتی هر دو به اتفاق توران خانم با هم در کارگاه بسته بندی 

سبزیجات همکار شدند. هر وقت یکی از این سه نفر مریض باشد آن دو نفر دیگر  

 کارهایش را انجام میدهند.

ساله است. کپی مادرش است. ریش و سبیل مشکی و مد روزی  64االن ریبوار پسری 

سالگی رسید 58دارد. همیشه قیافه اش مرتب، ناخن و دندانهایی تمیز دارد. وقتی به سن 

تابستانها در یک سوپر مارکت به عنوان شاگرد کار میکرد و در هزینه ها با مادرش 

شریک میشد، ولی معصومه خانم  دست به پولهای او نمیزد و برای روزهای دانشگاه 

 ریبوار جمع کرده است که "خیالش برای آینده تمام امیدش، ریبوار، راحت باشد.

معصومه خانم از جمله  زنهایی است که به زبان رسمی دولتی "بی سرپرست" به حساب 

می آید. این در حالی است که   خود سرپرستی خانواده را برعهده دارند. کفر معصوم 

خانم بیشتر وقتی درمیاید که او را "زن تنها" خطاب میکنند. معتقد است که جامعه زن را 

به خاطر بی شوهری تنبیه میکند. او میگوید< "زن تنها به زنی گفته میشود که شوهر 
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نکرده است یا شوهرش مرده است یا از هم جدا شده اند. اگر این زن پنج بچه و شش 

خواهر و سه برادر و پدر و مادرش را هم داشته باشد، در نگاه جامعه باز هم تنهاست 

زیرا ازدواج امری ضروری و مقدس شمرده میشود و زن محکوم به آن است. حال بماند 

در حقیقت نود درصد ازدواجها برای زن پایان رویاها و در نهایت اسارت اوست. اما 

مرد کمتر "تنها" میشود. حتی اگر مردی باشد و با چهار عدد کبوتر باالی پشت بام، در 

 نگاه همین جامعه مردی تنها بحساب نمیاید!"
 

 خانواده آقا طالب و آرزو خانم
 

سال پیش باهم ازدواج کردند. حاصل این ازدواج یک  :6آقا طالب و همسرش ملکه 

 ساله و یک پسر ده ساله است. 68دختر 

سال سن به قیافه اش ;8یا :8آقا طالب مردی درشت اندام، قد بلند و چهار شانه است. 

میخورد. موهای فر، سبیلهای کلفت، چشم و ابروی مشکی و در کل قیافه ای الت مسلک 

مثل داداش فرمان در فیلم قیصر برای خودش درست کرده است.. آزاده خانم زنی 

ساله است. قیافه ی توپری دارد. پوستش خیلی سفید است و میتوانی مویرگهای روی 88

دست و گونه هایش را ببینی. ابروهایش را کمانی میگیرد و معتقد است ابروی زن باید 

کمانی باشد که زیبایی چشمهایش مشخص باشد. چشمهایش روشن است. بینی کشیده و 

 دندانهایش مرتب و تمیز است.

سال دارد. قیافه اش کپی مادرش اما موهایش مثل پدرش فرفری 68دخترشان غزال هم 

ساله دارد 7سالگی با یکی از فامیل های پدرش ازدواج کرده و یک دختر >5است و در 

 و شوهرش هم پسر خوبی است.

سال دارد و کاوه هم خیلی شبیه مادرش است و آرامش چهره اش 54پسرشان کاوه هم 

 خیلی زود انسان را به خودش جذب میکند. کالس چهارم دبستان است.

آقا طالب زمان ازدواج با آزاده خانم با یکی از دوستانش طال فروشی داشتند و زندگی 

ساله بود همین  وضع ادامه داشت 8راحت و مرفهی می گذراندند.  تازمانی که دخترشان 

تا اینکه همکارش یک شب همه طالها را جمع کرد و با خودش برد. تابه امروز کسی 

سراغی از وی ندارد.. آقا طالب و آرزو خانم  ماندند و یک دنیا بدهی و چک برگشتی.. 

سال زندان محکوم شد و به زندان رفت.. 54آقا طالب به دلیل کشیدن چک بی محل به 

حاال آرزو خانم مانده است و یک بچه. حتی خانه ای که در آن زندگی میکردند و 

وسایلش را فروختند و روی زمین خالی زندگی کردند اما بازهم بدهی ها جور نشد.. 
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آرزو خانم به خانه پدرش برگشت و در یک اتاق با دخترش زندگی جدید را شروع 

کردند.. برای پاس کردن چک ها و خرج و مخارج خودشان به بازار ترشی فروشها 

رفت و برای آنها انواع ترشی درست میکرد )خانواده آقا طالب هم کامال طردش کردند(. 

بعداز چند سال کار کردن به واسطه یکی از دوستانش به کارگاهی که توران خانم آنجا 

 کار میکند معرفی شد و کارش را آنجا شروع کرد. 

توران ابتدا در قسمت بسته بندی کار میکرد اما بعد از دو سال به قسمت سرخ کردن 

سبزی ها رفت و هنوز هم آنجاست.. با هزار بدبختی و خواهش و تمنا نزد طلبکاران، 

سال از زندان آزاد کند.. >توانست مقداری از بدهی ها را پس بدهد و آقا طالب را پس از 

آقا طالب وقتی آزاد شد بیکار بود و هر روز دور میدان دنبال کار بود، بازهم در همان 

اتاق خانه پدر زنش زندگی میکردند.. پس از یک سال به همراه باجناق خود مغازه تخته 

نرد فروشی راه انداختند و باهم کار میکردند. به کمک برادر خانم و باجناقش خانه ای 

کوچک در خیابان سیروس سنندج اجاره کردند و این بار به چهار دیواری "خودشان" 

سال دخترشان ازدواج کرد و به سر خانه و زندگی خودش رفت. وقتی 8رفتند. بعداز 

ساله بود کاوه پسرشان هم به دنیا آمد و به قول خودشان کاوه با خودش خیر 58دخترشان 

و برکت به همراه داشت و برایش قربانی دادند و صدقه و ذکات پخش کردند.. آرزو خانم 

دوسالی است که آرتروز گردن گرفته است و در خانه کارهایش را انجام میدهد.. نزدیک 

خانه دخترش خانه ای اجاره کرده اند که نسبتا کوچک است و یک حیاط دارد.. یک شیر 

گاز را به داخل حیاط گازکشی کرده اند و آنجا سبزی ها را سرخ میکند و هفته ای دوبار 

به کارگاه میرود و هر وقت هم نتواند برود توران خانم و معصومه خانم به جایش کارها 

را انجام میدهند. دخترش هم درخانه کمکش میکند که صاحب کارش گیر ندهد و حقوقش 

 را کم نکند.. 

آرزو خانم زنی فوق العاده زحمتکش و همسری فداکار و مادری مهربان است که هر 

روز درد میکشد اما لبخندش را همیشه حفظ میکند و میگوید نباید در برابر مشکالت سر 

 خم کنیم، باید بجنگیم... این روحیه اش فوق العاده تحسین برانگیز است.
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 خاووادي خالد آقا، جمیلً خاوم، پسر شان ٌومه و دخترشان باران

عالَ،داسای عثیلِای پشپؾت ّ هؾکی، هُْایؼ سا ُویؾَ 56خالذ آلا هشدی تمشیثا 

تَ طشف چپ کح هیکٌذ ّ ُش سّص سیؾؼ سا هیتشاؽذ، دًذاًِایؼ، حالت خشگْؽی 

داسد ّ لغتِای ط ّ ػ سا خیلی تاهضٍ تلفع هیکٌذ. لذػ تلٌذ ّ ًغثتا الغش اعت ّ 

ایي تَ خاطش پیادٍ سّی صیاد اعت. تَ ّاعطَ ی ؽغلؼ تا چْب عشّکاس صیاد 

داسد، تیٌی اػ ُویؾَ گشفتَ ّ ػطغَ هیکٌذ. ّ خْدػ اصیي هْضْع تغیاس 

خدالت هیکؾذ ّ هیگْیذ هشدم فکش هیکٌٌذ ُویؾَ عشهاخْسدگی داسم. کت چشهی 

هیپْؽذ ّ کفؾِای کتاى ّ ؽلْاس لی. دّعت داسد هشدم فکش کٌٌذ "الت" اعت. 

 گاُی ّلتِا ُن دصدکی کفتش تاصی هیکٌذ! 

عاًت داسد. اًذام الغشی 061عالَ، لذی هتْعظ حْل ّ حْػ  54خویلَ خاًن صًی 

داسد. صْستؼ خیلی ؽثیَ صًاى ٌُذّعتاى اعت. صْست کؾیذٍ، هُْایی هؾکی ّ 

تلٌذ، پْعت عثضٍ، چؾوِایی دسؽت ّ عیاٍ ّ اتشُّایؼ کؾیذٍ اعت. دًذاًِایؼ 

 خیلی هشتة ّ تویض ُغتٌذ. ُویؾَ ی خذا هیخٌذد ّ عشؽاس اص اًشژی اعت. 

عالَ اعت. اًگاس کَ اص  صْست خویلَ خاًن یک کپی 01پغشؽاى ُْهي پغشی 

سًگی گشفتَ ایذ ّ اّ سا تچَ کشدٍ ایذ ّ سّی یک تذى هشداًَ ّ ّسصؽکاس چغثاًذٍ  

 ّ اعوؼ سا ُْهي گزاؽتَ ایذ. 

دختشؽاى تاساى ُن دختشی سیض خثَ، هُْایی لخت، چؾوِای عیاُؼ سا اص هادسػ 

 تَ اسث تشدٍ اعت. کالط اّل دتغتاى اعت. 

 تشّین عش اصل هْضْع :

آلا خالذ اص تچگی ػاؽك ًداسی تْدٍ اعت ّ االى ؽغل تختَ ًشد عاصی سا اًتخاب 

کشدٍ اعت. تختَ ًشدُای تغیاس صیثا ّ ؽیکی سا طشاحی هیکٌذ ّ دس آخش ُن تَ 

ًحْ احغي دسعتؼ هیکٌذ. تاػؾك تَ چْب کاس هیکٌذ.. اها چٌذ عالی اعت کَ 

آلشژی پیذا کشدٍ ّ عشػ دسد هیکٌذ. خویلَ خاًن اخاصٍ ًویذُذ تا چْب کاس کٌذ ّ 

فمظ کاس طشاحی سا اًدام هیذُذ ّ پغشؽاى آًشا دسعت هیکٌذ. ُْهي ػالٍّ تش ایي 
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کَ تَ داًؾگاٍ هیشّد تا پذسػ دس هغاصٍ کْچکی کَ ًضدیک خاًَ ؽاى دس هحلَ 

عیشّط )اًمالب( اخاسٍ کشدٍ اًذ، کاس هیکٌذ. ایي چٌذ عال اخیش کَ ّضؼیت 

التصادی هشدم ایشاى ّ هخصْصا کشدعتاى تغشًح ؽذٍ اعت، کغی دیگش تَ فکش 

 خشیذ تختَ ًشد ًیغت ّ ایي کاس سا تشای خویلَ خاًن عخت تش کشدٍ اعت.

خویلَ خاًن چِاس صى دس لالة یک صى اعت. دس دسخَ اّل تِتشیي یاس ّ یاّس آلا 

خالذ اعت ّ ایي دّ ًفش اص تچگی چْى ػاؽك ُن تْدٍ اًذ، ایي ػؾك تا تَ اهشّص ُن 

اداهَ داؽتَ اعت..هادسی فْق الؼادٍ فذاکاس ّ هِشتاى اعت ّ ُویؾَ ُْای تچَ 

ُایؼ سا داسد ّ دس خاًَ یک صٌذّق کْچک گزاؽتَ اعت ّ ُش سّص صذلَ تچَ 

ُایؼ سا آًدا لشاس هیذُذ ّ عش ُش هاٍ تَ یک ًیاصهٌذ هیثخؾذ...اص تیغت ّ 

چِاسعاػت ؽثاًَ سّص تمشیثا پٌح یا ؽؼ عاػت هؾغْل تَ کاس دسعت کشدى گل تَ 

ؽاخَ گل دسعت 411ّعیلَ ی فْم ّ پاسچَ هیثاؽذ. تؼضی سّص ُا ًضدیک تَ 

هیکٌذ ّ تَ تاصاس هیفشّؽذ. اکثش گل فشّؽی ُا ّکغاًی کَ هضّى داسًذ کاسُای 

گل خْدسا تَ اّ عفاسػ هیذٌُذ.. ُش ّلت ُن صًی اص آؽٌا یا فاهیلِا یا ُوغایَ ُا 

صایواى داؽتَ تاؽٌذ ػشّعکایی کَ تَ ػٌْاى چؾن سّؽٌی ّ کادّ تَ کغاًی کَ تَ 

خاًَ ؽاى تشای عش صدى تَ ًْصاد هیشًّذ سا تَ خویلَ خاًن عفاسػ هیذٌُذ کَ تا 

خویش هدغوَ عاصی تشایؾاى دسعت کٌذ)دس عٌٌذج ایي سعن خیلی ّلت اعت کَ 

سّاج داسد ّ ُوشاٍ ػشّعک هخلْطی اص ؽکش، ًخْدچی ّ ساصیاًَ سا تَ صْست 

 پْدس ؽذٍ، دس ًایلًِْایی خیلی کْچک تَ هِواًاى هیذٌُذ(.

خویلَ خاًن اص ّلتی آلا خالذ آلشژی پیذا کشدٍ اعت حدن کاسُایؼ سا افضایؼ دادٍ 

اعت ّ تَ ؽذت تحت فؾاس لشاس گشفتَ اعت ّ آستشّص گشدى ُن گشفتَ 

اعت..تخاطش صشفَ خْیی دس هخاسج ّ هْاد اّلیَ خْدػ خویش سا تا اعتفادٍ اص 

ًؾاعتَ، چغة چْب، ّاصلیي  ّ سًگ تا صحوت صیاد دسعت هیکٌذ. ُویؾَ 

 دعتِایؼ سًگی اعت، سّصی لشهض، سّصی عثض ّ...

خاًَ ؽاى دس هحلَ عیشّط لشاس داسد. اخاسٍ ًؾیي ُغتٌذ.. خاًَ ی تمشیثا خْتی تا 

ُضاس  اخاسٍ کشدٍ اًذ. طثمَ ی ُوکف خاًَ ی 411هیلیْى ّ هاُاًَ 01ّدیؼَ ی 
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دّطثمَ ای اعت.. پاسکیٌگ خاًَ دعت خْدؽاى اعت. تاُضاس صحوت ّ صشفَ 

تخشًذ ّ کلی اص داؽتٌؼ خْؽحال 81خْیی دس هخاسج تْاًغتَ اًذ یک پشایذ هذل 

ُغتٌذ. هحیظ خاًَ ؽاى تَ ّاعطَ ی داؽتي فشؽِای لشهض، پؾتی، تاتلُْای چْتی 

عاختَ ی آلا خالذ ّ گلِای دسعت ؽذٍ ی خویلَ خاًن تغیاس گشم ّ صویوی اعت. 

آؽپضخاًَ داسای کاتیٌتِای چْتی لٍِْ ای اعت ّ ظشف ّ ظشّفِای عادٍ ای دس 

دسّى کاتیٌت ُا گزاؽتَ اعت. یک یخچال لذیوی کْچک ّ یک یخچال فشیضس 

هتْعظ دس آؽپضخاًَ خلْی پٌدشٍ لشاس دادٍ اًذ. گاص پٌح ؽؼلَ ی لذیوی عفیذ سًگ 

ُن ّعظ کاتیٌتِا عت. خویلَ خاًن چْى تَ عالهتی آلا خالذ ّ تچَ ُا یؼ خیلی 

اُویت هیذُذ دّ ػذد لاتلوَ هغی هتْعظ خشیذٍ اعت ّ دس آًِا غزا هیپضد ّ ُش 

ّػذٍ آؽپضی هیکٌذ ّ ًویگزاسد تیشّى غزا تخْسًذ. دّاتاق خْاب ّ یک پغتْ ُن 

 داسًذ کَ ّعایل اضافی سا دس آى گزاؽتَ اًذ.

هتشی اعت. دّ 04اتاق خْاتی کَ آلا خالذ ّ خویلَ خاًن ّ تاساى دس آى هیخْاتٌذ 

ػذد کوذ خای لثاط ّ ایٌَ ّ ؽوؼذاى اصدّاخؾاى سا آًدا گزاؽتَ اًذ. دیْاسُای اتاق 

ُن تا اًْاع ػکغِای خاًْادگی ؽاى تضئیي ؽذٍ اعت..اتاق ُْهي ُن کوذ لثاعِا، 

 یک تختَ ًشد ّ ّعایل ّسصؽی خْدػ لشاس داسد.

خویلَ خاًن چْى تا تاصاس کاس هیکٌذ پیچ ّ خن تاصاس دعتؼ آهذٍ اعت ّلی تَ دلیل 

کغادی تاصاس خیلی اسصاى کاسُای دعتی اػ سا هیفشّؽذ کَ هؾتشی صیادتشی 

خزب کٌذ. خیلی خغتَ هیؾْد اها خن تَ اتشّ ًوی آّسد ّ ُویؾَ پش ًؾاط اعت ّ 

دّعت ًذاسد خاًْادٍ اػ سا ًاساحت کٌذ... توام عؼی اػ سا هیکٌذ کَ صیاد کاس کٌذ 

کَ تتْاًٌذ ّام تگیشًذ ّ تا لشض ّ لْلَ تتْاًٌذ خاًَ ی کْچکی تخشًذ ّ اص دعت 

 اخاسٍ ًؾیٌی خالؿ ؽًْذ.
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 لیال از خانواده کریم آقا

نفره ی آقا کریم است. آقا کریم مردی میانسال است که >لیال، یکی از اعضای خانواده ی 

سال سن دارد. قدی متوسط و اندامی روبه الغری دارد. سرش طاس شده است و به 9:

همین دلیل کاله زر دار مشکی سرش میگذارد. سبیلهای کم پشت و چشمهای نافذی دارد، 

در چشمهایش که نگاه میکنی انگار با زمین و زمان دعوا دارد. مثل میر غضب به همه 

نگاه میکند. همیشه از دست بچه هایش شکایت دارد و اظهار میکند که بچه های ناموفقی 

ی خدا قلبش  دارد. این درحالی است که پیش خود، کامال برعکس فکر میکند. همیشه

برای زندگی در روستا میتپد و نمیتواند خودش را با زندگی شهری وفق بدهد. شغلش 

کشاورزی است، آنهم کشاورزی ای که فقط خودش و همسرش را سرکار میگذارد و در 

 .آخر هم چیز زیادی عایدشان نمیشود

سالگی اش را جشن >9همسر کریم آقا خدیجه خانم نام دارد. همین چند روز پیش تولد 

گرفتند. زنی به شدت سنتی و ساده لوح است. شب و روز قلبش توی مشتش است و 

نگران بچه هایش است. صورت پر از لکه و گودی زیر چشمها و نگرانی چشمها و 

اجزای صورتش خودش گویای زندگی پر از رنج خدیجه خانم است.. تابستان و بهار 

 .مجبور است با کریم آقا به روستا برود و آنجا کار کشاورزی انجام بدهند

سالگی با مردی به 58ساله است که از همان اوایل نوجوانی در84فرزند اولشان دختری 

شدت پر حرف و خسته کننده  ازدواج کرده است و دارای دو پسر است و در روستا 

 .زندگی میکند

ساله است که بعد از اینکه دیپلمش را گرفت با یکی از >7فرزند دومشان هم دختری 

فامیلهای مادرش ازدواج کرد، که این داماد برخالف داماد دیگرشان فردی اجتماعی و 

انسان خوبی است. خانواده ی کریم آقا همگی دوستش دارند و او هم هر کاری از دستش 

بر بیاید برایشان انجام میدهد. آنها هم دو پسر دارند، زندگی ساده و خوبی برای خودشان 

 .در یکی از محله های سنندج فراهم کرده اند

 .ی آخری که کریم آقا از دستشان ناراضی است حاال برویم سر چهار بچه

ساله و مجرد است. قدی متوسط و صورتی کک مک 78فرزند سومشان شاهین پسری 

دار دارد )میگویند از نسل روسهایی هستند که به ایران حمله کردند( موهایش روز به 

روز کم پشت میشود و همیشه با خودش درگیری دارد. فوق لیسانسش را گرفته است و 
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سال پیش وقتی دانشگاه قبول شد دست 59در یکی از ادارات مشغول به کار است. تقریبا 

خواهر کوچک و برادرهایش را گرفت و به شهر آمدند و در یکی از محله های فقیر 

نشین خانه ای اجاره کردند و خودش و برادر کوچکش به عنوان شاگرد سوپر مارکت  

مشغول به کار شدند و زندگیشان را میگذراندند. تا اینکه با راهنمایی یکی از دوستانش، 

برای یکی از ادارات بازاریابی انجام داد و توانست همانجا مشغول به کار شود. چند 

سالی است که پدر و مادرش را هم به شهر آورده است و در یکی از محالت خوب خانه 

ای نسبتا بزرگ و خوب اجاره کرده اند و باهم زندگی میکنند. چون خرجی خانه و اجاره 

را میدهد، نمیتواند ازدواج کند و به زندگی خودش هم برسد و مادرش خیلی بخاطر این 

 .موضوع غصه میخورد

ساله، پسری قد بلند و خوشتیپ و با ادب است. یکی از کسانی است 76فرزند چهارمشان 

که نه تنها برای خانواده اش بلکه برای کردستان مایه ی افتخار است. وقتی کالس پنجم 

دبستان بود دچار یک بیماری نادر شد و بینایی هر دوچشمش را از دست داد و تا به 

امروز هیچ دکتری نتوانسته است درمانش کند و علت بیماری اش را کشف کند. وقتی که 

دیگر نتوانست ببیند، یکسال از خانه بیرون نیامد اما بعد از یکسال با هزار بدبختی 

توانست پدرش را راضی کند که به مدرسه نابینایان برود و درسش را ادامه بدهد. )کریم 

آقا به شدت مخالف درس خوندن و در اجتماع ظاهر شدنش پسرش بود( اما خیلی زود 

توانست خط بریل را یاد بگیرد و درسش را بخواند و درحال حاضر دانشجوی دکترا 

است و از مشاورین برتر کشور است و در تهران زندگی میکند و زندگی خوبی برای 

 .خودش فراهم کرده است

 کیس اصلی ما لیال است. 

لیال، دختری سی ساله با اندامی متوسط، صورتی آرام، چشمهای مشکی و کمی پف 

کرده، که آنهم به دلیل کم خوابی است. بینی کوچک و لبهایی نسبتا باریک و دندانهایی که 

مجبور است هر سال به دلیل جنس آهکی اش ترمیم شان کند. موهایش خیلی بلند و 

مشکی است و خیلی دوست دارد قسمتی از پشت موهایش را بلوند رنگ کند اما خانواده 

 .اش اجازه نمیدهند

لیال با مجوز برادر بزرگش شاهین یک دفتر بیمه راه اندازی کرده است و در دو شیفت 

کار میکند. تمامی مسئولیتهای دفتر بیمه و کارهای خانه زمانی که مادرشان در روستا 

است بر دوش لیالست.. از کارمزدی که عایدشان میشود کل خرج خانه و فیشها را 
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پرداخت میکند، بجز اجاره خانه، که  برادرش بعهده دارد. شرایط کار او خیلی سخت 

است و همیشه ی خدا خسته است. وسواس فکری و عملی شدید دارد، وایتکس و مواد 

ضد عفونی کننده نباشد احساس استرس میکند و فکر میکند همه جا کثیف است. مثل 

مادرش کمی خرافاتی است و معتقد است که خندیدن زیاد برایشان شگون ندارد و یک 

صندوق صدقه در دفتر برای خودش گذاشته است و هر روز صدقه میدهد. وسواس 

فکری اش هم باعث شده است که به هیچ مردی اعتماد نکند. هر کس که بخواهد پیشنهاد 

دوستی به وی بدهد با میل خودش رد میکند و دلیلش هم این است که مردها قابل اعتماد 

 .نیستند

میرسیم به پسر کوچک خانواده، آرام، که لیسانس کشاورزی دارد. پسری با وقار و 

مودب است. چهره اش شبیه لیالست و موهایش را همیشه یک مدل کوتاه میکند و 

صورتش هم جای جوش و آبله مرغان دارد. دو سالی است که درسش را تمام کرده است 

و همراه پدر و مادرش به روستا رفته است. او آنجا زنبور داری و کشاورزی میکند و 

میخواهد با اجاره سند زمین کشاورزی همسایه هایشان تراکتور قسطی بخرد و اگر 

 .درآمدش خوب باشد برای همیشه در روستا بماند و آنجا زندگی کند

وضعیت خانه و زندگی< خانواده آقا کریم در یکی از محالت جدید شهری و خلوت سنندج 

زندگی میکنند. خانه ای نسبتا بزرگ اجاره کرده اند که خودشان طبقه اول هستند و 

صاحب خانه در طبقه دوم ساکن میباشد.. در ورودی خانه یک درب آهنی بزرگ میباشد. 

در را که باز میکنی وارد حیاط بزرگی میشوی که شبها شاهین و لیال ماشین هایشان را 

متری میشوی و درب =آنجا پارک میکنند. چهار پله باال میروی و وارد یک تراس تقریبا 

متر است. یک طرف را پشتی گذاشته اند و 84ورودی هال آنجاست. هال خانه شان 

طرف دیگر هم مبله است. فرشها و پشتی ها زرشکی و کرم رنگ هستند. وسط هال 

تلویزیون و میز تلویزیون و دستگاه ماهواره و یک دستگاه ویدیو قدیمی گذاشته اند که 

وقتهایی که کریم آقا و خدیجه خانم سنندج هستند بتوانند فیلم های عروسی گذشته را نگاه 

کنند و سرگرم شوند. آشپزخانه هم بزرگ است و یک میز نهارخوری و شش عدد 

صندلی درآنجا هستند. لباسشویی، اجاق گاز، و ظرفشویی کنار هم هستند و طرف دیگر 

هم کابینتهای فلزی کرم رنگ و یخچال قرار دارند. داخل کابینت زیر سنگ ظرفشویی 

پر از انواع مواد بهداشتی است.. لیال هر شب باید کل آشپزخانه را ضدعفونی کند و خانه 

را گرد گیری کند. دو اتاق خواب هم در طرف راست هال کنار هم هستند. لیال یکی از 

اتاقها را برای خودش نگه داشته است. محتویات اتاق را تخت خواب یک نفره، دو عدد 
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کمد و رخت آویز قهوه ای، آینه ی قدی و صندوقچه ای چوبی تشکیل داده اند. بر روی 

دیوار هم چند دسته گل طبیعی خشک شده که همگی کادوی برادرها و دوستانش هستند، 

لبها، کرم -چسبانده است.. وسایل آرایشش را هم روی یکی از کمدها چیده است. تمام رژ

ها و الک ناخنها رنگ تیره و برنزه دارند. در رویاهایش دوست دارد رژلب قرمز بزند 

اما چون پدرش  دوست ندارد، همیشه رژلب قهوه ای روشن میزند.. اتاق دیگر هم متعلق 

به همه است. کتابخانه و حمام و رختخوابها و وسایل اضافی آنجا نگهداری میشود و 

 .شاهین هم آنجا میخوابد. کریم آقا و خدیجه خانم هم در هال میخوابند

کل خانواده کریم آقا هیچ رابطه ای با همسایه ها ندارند. همسایه ی روبه رویشان به 

شدت فضول است و نقش دوربین مدار بسته را در محله بازی میکند. ایشان تمام رفت و 

 آمدها را زیر نظر دارد. 

میلیون درآمد دارد. چند سال قبل با  کمک پدرش و شاهین یک :تا 9لیال ماهانه حدود 

ماشین مدل پایین خرید و کم کم رانندگی یاد گرفت. االن خودش راننده ی خوبی شده 

  است و پدر و مادرش را همه جا میبرد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


