سرگذشت صفر خان
زندان قصر
زندان قصر ،مثل ساير زندانهای زمان شاه ،پر از افرادی است که با رژيم ديکتاتوری سر سازش ندارند .عمر بسياری از انسانهای مبارز،
روشنفکران ،دانشمندان ،جوانان پر شور ،در اين زندان که يادگار ستمگریهای بسيار است ،تباه شده است .بر در و ديوار بندها و سلولهای
انفرادی آن ،يادگار درد و رنجی که زندانيان تجربه کرده بودند ،از دوره قاجار تا زمان پهلوی ،نقش بسته است .در دنيای بستهی زندان ،روز
و شب بهم پيوسته است،
درد زندانی بودن وقتی بهاوج میرسد که ستيزی نيز در دل در بند نشستگان ،روييده باشد .کينهيی ،دوستیهارا از ميان برده باشد و دشمنی
را بجای آن نشانده باشد« .من مذهبی هستم و تو کمونيستی» پس ما باهم يک دنيا فاصله داريم ،در شرايطی که بناچار بايد در نيم متری
هم نفس کشيد ،غذا خورد ،صدای يکديگر را شنيد و با هم نشست و برخاست کرد ،ديوار سترگ انديشه و مذهب ،دلها را از هم جدا میکند
و قهر و کينه را به دلها مینشاند .در زندان قصر به سراغ مردی می رويم که ديوار سترگ انديشه و مذهب را شکسته است.
يکی از روزهای سال  ،1350مردی از زندانی به زندان قصر منتقل شد .او از سالها پيش بهجرمی که هرگز انجام نداده بود ،.محکوم شده
بود .نامش صفرخان قهرمانی است .وقتی قدم بهزندان قصر گذاشت ،زندانيان از او بسان قهرمان استقبال کردند .به اراده آهنين او ،بهصبر بی
پايانش ،بهاميد خلل ناپذيرش ،آفرين گفتند .همه میدانستند که يک ماه در زندان ماندن بهچه معناست .صفرخان بيست و شش سال در
زندان مانده بود .بههنگام ورودش ،همه با او دست دادند ،رويش را بوسيدند و بههنگام غذا بهاو فراخوان دادند .هيچکس نگفت نجس است.
کمونيست است .در شعور زندانيان ،انسانيت برتر از هر چيزی بود.
زير چهره آرام صفر خان و در سايهی موهای پر پشت خاکستری رنگاش رنج بيست و شش سال زندان و پنجاه سال زندگی پر از درد،
پنهان است .زندانهای گوناگون را از سر گذرانده است.
صفر خان در سر زمينی بدنيا آمده بود که زمين و آب و هوا و رعيت آن ،همه متعلق به نسلی از خاندان قاجار بود .مظفزالدين شاه ،درياچه
اروميه و همه روستاهای پيرامون آنرا به امامقلی ،از بستگانش ،بخشيده بود .آنالی خانم و پسرانش که نسل بعدی شاهزادگان قاجار بودند ،از
 476روستا در منطقه ماکو  350روستا را در مالکيت خود داشتند .وابستگان به دربار قاجار ،مناطق خوش آب و هوا و پربار را بين خودشان
تقسيم کرده بودند که همراه با رعيت آن ،از دست نسلی به دست نسل ديگر می رفت .هزاران روستايی تهی دست ،زمينهای کشتزار را با
تالش روزمره و بی پايان خود زنده و آباد نگه میداشتند .صفرخان و همه بستگان و آشنايان و قوم و قبيلهاش همگی خوش نشينان
زمينهايی بودند که بنام شاهزادگان بود .کشاورزان و حتی صاحبان زمينهای کوچک ،هرساله ،به مالکان بزرگ ،بهره مالکانه می
پرداختند ،.مالکان ،باج می گرفتند و بيگاری می کشيدند و در مواقع الزم برای زهر چشم گرفتن ،از زندان و طويله و غل و زنجير و کشتن
رعيت نيز ابايی نداشتند .هر گاه سوارهيی وابسته به اربابان از دهی میگذشت ،سواره د يگری را بر نمیتافت .رعيت بايد در برابر اربابان ،که
از قماش شاهان بودند ،از اسب خود پياده میشدند و ادای احترام میکردند .روزی که زنهاو دختران اربابان ،به حمام می رفتند ،اهل ده
میبايست همه در خانه می ماندند واگر کسی در ده مانده بود بايد رو به ديوار میايستاد ،تا مبادا چشم ناپاکش حريم مقدس خانوادهی
ارباب را لکه دار کند .رعيت نا فرمان را گاهی به ژاندارمها می سپردند تا آنها نيز از اين بهرهکشی ،سهمی داشته باشند .ژاندارمها دستگير
شدگان را فرسنگها پياده میبردند تا به شهر برسانند ،شکنجه و تحقير کنند و رشوه و جريمه بگيرند .رعيت ،زمين شخم می زد ،می
کاشت آبياری میکرد ،پرورش می داد ،درو میکرد و خرمن را میکوبيد ،مالک يا نمايندهاش میآمد و بخش مهمیاز محصول را می برد.
گاه و بيگاه در کنار همهی سختیها و ناکامیها ،کورسويی از شادی در افق تاريک زندگی روستائيان ديده میشد و آن وقتی بود که
پيوندی زناشويی در ميان روستا نشينان میروئيد تا ميوهاش نسل خوش نشينان روی زمين را دوام بخشد و سبزينههای دست پروردهی
آدمی ،آبادی را در آن روستا زنده نگه دارد.
روستائيان پيرامون شيشوان برای شرکت در جشن و سروری که در پيش بود دعوت شده بودند .روستاهای اطراف ،همه خود را برای
شرکت در جشن عروسی که پيوند دو قبيله بود ،آماده میکردند .مشکهای ماست ،حلبهای روغن ،گوسفندهای پرواری .کيسههای برنج
به عنوان هديههای عروسی آماده شده بود .شب عروسی که فرا رسيد ،در شيشوان ،غلغله بود .کوچههای شيشوان ،تا بامداد ،پر از شادی و
سرور و نور بود .دل سياه شيشوان آنشب ،پر از ستاره بود .چراغهايی که ميهمانان با خود آورده بودند ،همه جا میدرخشيد دهها چراغ نفتی،
نفس میزد و چند چراغ زنبوری بر تاريکی نور میپاشيد ..اين روستا آنشب خواب به چشم خود نديد .صدای طبل و دهل و تنبک ،و آواز

خوانندگان محلی همه جا را پر کرده بود .نور و صدا آنشب کوچهها را غرق شادی کرده بود .پس از رساندن عروس به کلبهی داماد،
هلهلهها کمکم فرو نشست .کوچهها بهتدريج از شور و هيجان افتاد .غبار مهآلود سحرگاهان کوچه ها را پر کرد .هنگام سپيده دم جز
صدای شنیده نیم شد.
نوحهگری خروس سحری
ی
روستا در آرامش صبحگاهی آرميد و روز بعد فرارسيد .اهل روستا که دست از کار کشيده بودند ،تا پاسی از روز ،در کلبههای خود استراحت
کردند .عصر آن روز جشن بزرگ پاتختی بشکل زنانه بر گزار شد و شور و نشاط روستائيان را به اوج خود رساند .اين مراسم مهر تاييدی بر
سالمت مردانگی داماد و بر سالمت زنانگی عروس بود .شامگاه آن روز ،سفره کوچکی در کلبه صفرخان پهن بود که دور آن جمعی نشسته
بودند .صفرخان بود ،شوهر خواهرش و دو جوان روستايی که به ميهمانی فراخوانده شده بودند .نا گهان يکی از رعيت ،سراسيمه ،در دهانه
اتاق ظاهر شد .مراد ،از سالها پيش برای ارباب نوکری میکرد .بر افروخته و نگران بود .سينه ستبرش از ميان بالههای جليقهاش بيرون
افتاده بود و بازوان کلُفتاش زير آستينی با الياف از هم گسيخته ،نمايان بود .چشمان پر خشمش را به کوفته تبريزی وسط سفره ،دوخته
بود .حيدر سر بسوی مراد گرفت و گفت که ديشب روستای ما هم تا صبح بيدار بود .بگو ببينم پس از آنکه ما رفتيم ،در شيشوان چه
گذشت .عروس را کی آوردند و از عروسی چه خبر؟ مراد سکوت کرد ،نگاه بی حرکتش مثل چشمان مرده زل میزد .رنگ سرخ اما کمکم
چهرهاش را برافروخت .نا گهان بغض در گلويش ترکيد .با صدای بريدهيی گفت که ديشب مصيبت بود .بر سفره نشستگان همه خيره او را
نگاه کردند و بی صدا يا با صدا پرسيدند چرا؟
مراد که صدای مردانهاش شکسته بود و ترس گوشهايش را سرخ کرده بود ،شرمگينانه گفت «:ديشب ،جوانشير ،پسر بزرگ مالک ،من و
چند نفر از تفنگدارانش را به شيشوان فرستاد ».بر سفره نشستهها يک پارچه گوش بودند .مراد ادامه داد « بدستور خانزاده عروس را به خانه
او برديم ».گفتار مراد ،لرزهيی بجان بر زمين نشستهها انداخت .و صدايی عجوالنه گفت «:بعد چی شد ».مراد ادامه داد « بعد ......عروس را
که جانی بر تن نداشت بر زين اسب بستيم و به خانه داماد رسانديم».
مراد ،خود در اين ماجرا دست داشت .او برای آنکه لقمه نانی را از دهان بچههايش بر نگيرد به اين فرمان شوم و شرم آور ،تن داده بود.
عرق سردی بر پيشانی بر زمين نشستهها نشست .مردانگی در خونشان جوشيد .لبهای خود را گزيدند و خشونت را زير لب زمزمه کردند.
احمد گفت «:غيرت مردان روستا کجا رفته بود؟» .مراد گفت «:اين داستان را کسی جز ما نمیداند».
خانواده داماد و عروس ،از ترسشان سوگند خوردهبودندکه آنرا برای کسی فاش نکنند و درد اين مصيبت را در دلهای پر کينهی خود مانند
کارهای پيشين خانزادهها ،ناگفته نگهدارند.
آتشی در سينه مردان بر زمين نشسته شعله ور بود .محمد گفت «:بايد انتقام گرفت» .احمد گفت  «:از پا نخواهيم نشست» .صفر گفت «:يا
به زمين فرو ميريم يا ايستاده انتقام میگيريم».
چهار چهره مصمم ،چشمهای خيره خود را به مراد دوخته بودند .مراد ،زير کوهی سر زنش ،مثل چوب خشک ،بی حرکت به ديوار چسبيده
بود و چشمان وحشت زدهاش پارگی زيلوی کف اتاق را تماشا میکرد.
ستيز بر عليه فئودالها و مالکان بی مرز ،آغاز شد .اينجا و آنجا هر ازچندگاهی درگيریهايی رخ داد .اما در تالشی نا برابر کار بجايی نمی
برد .سه سال که گذشت ،از آن چهار مرد مصمم ،سه نفر قربانی توطئه مشترك دولت و مالکان شده بودند.
هر سه را کشته بودند .چهارمی نيز صفر بود که پس از جنگ و گريز با مالکان سرانجام به فرقه پيشهوری در آذربايجان پيوست.
رژيم شاه به بهانه اينکه ميخواهد نظم انتخابات آزاد را برای نظارت بر انتخابات در آذربايجان بر قرار کند ،ارتشيان را به آذربايجان برد .آنها
با پشتيبانی مزدوران مسلح فئودالهائی که زمينهاشان را فرقهی دموکرات تقسيم کرده بود ،يوروش بردند .زدند و کشتند و گرفتند و فريب
دادند و ... .به نوشتهی حسين فردوست«:چه کشتاری کردند».
بيش ار  150نفر از فرقه حزب دموکرات را به اتهام اعدام يک سرهنگ ارتش بنام «معين آزاد» به جوخه اعدام سپردند صفر نيز در اين
رابطه متهم شده بود و حکم اعدام گرفته بود .او سه سال زير اعدام بود .تا اينکه با روی کار آمدن دکتر مصدق گشايشی در دستگاههای
دولت از جمله در دستگاه قضايی رخ داد .دادگاههای نطامی برای افراد غير نظامی بر چيده شد و با ياری يک افسر ميهن پرست که وکالت
صفرخان را به عهده گرفت ،دادگاهی تشکيل شد و بی گناهی صفرخان به اثبات رسيد .بجای آنکه آزادش کنند و به او خسارت بپردازند،
سر سپردگان به دژخيم بر آن شدند که از نمد آزادی او کالهی برای خود دست و پا کنند .برای آزادیاش شرط گذاشتند .از صفر خواستند

تا از شاه تقاضای بخشش کند .صفر چنين نکرد و «نه» گفت و روی حرفش ايستاد .وقتی پروندهاش را به دست شاه سپردند و «نه» گفتن
او را بگوشش رساندند ،شاه روی پروندهاش نوشت « حکم اعدام لغو شود و او تا پايان عمر در زندان بماند».
صفر ،سی و دو سال در زندان ماند و هرگز حاضر نشد از شاه تقاضای بخشش کند .ماند تا اينکه قهر مردم ستم کشيده ،رژيم شاه را از ارکه
قدرت بزير کشيد و صفر ،مانند هزاران زندانی ديگر در سال  1357از زندان آزاد شد .صفر در سال  1381در تهران درگذشت و در امامزاده
طاهر بحاك سپرده شد.

