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روزهایی که بر ما می گذرد، سالگرد جنگ افروزی 
حزب موسوم به دمکرات کردستان، در شهر نقده و 
در آغازین روزهای پس از پیروزی انقالب اسالمی 
است. بی تردید مقاومت نیروهای مردمی در این 
نبرد خونین، موجب شــد که ضد انقالب، سودای 
تسلط بر این شــهر و کوچاندن مردم ناهمفکر را 
فرو نهد و نهایتا این خطــه را ترک گوید. در گفت 
و شنود پی آمده، غالم بناوند، از فعاالن مواجهه 
با حمالت این حزب در نقده، به بازگویی خاطرات 

خویش از این رویداد تاریخی پرداخته است. 
 * * *

با توجه به اینکه نقده، از دیرباز یک شهر 
دوقومیتی است، روابط اجتماعی میان ترک ها با 

کردها در سال۱۳۵۸ چگونه بود؟
در ابتدا، باید یک مسئله مهم تاریخی را روشن کنیم 
و آن هم اینکه جنگ نقده، نخستین جنگ بین ترک 
و کرد در تاریخ نبوده اســت اما امیدواریم که آخرین 
جنگ داخلی در این منطقه باشد. جنگ های متعددی 
در این منطقه صورت گرفته، ولی هر زمان که آرامش 
و امنیتی برقرار شــده، نتیجــه آن روابط صمیمانه 
بین ترک ها و کردها و برقراری دوســتی بین این دو 
بوده اســت. در چنین مقاطعی ترک و کــرد، با هم 
روابط اقتصادی و اجتماعی داشــتند، حتی بین آنان 
ازدواج های فراوان هم صــورت می گرفت و حوادث 
تاریخی، کنار گذاشته یا فراموش شده قلمداد می شد.

طرح آمریکا برای تاســیس کشــور 
کردستان آزاد شامل چه مفادی بود؟

بعد از کودتای عبدالکریم قاسم، در سال ۱۳۳۷شمسی 
در عراق، شــرایط بین المللی به ضرر آمریکا تمام شد. 
کارشناسان کاخ ســفید، طرحی به نام هالل آمریکا، 
که »هالل سبز« هم نامیده می شــد را برای پیشبرد 
منافع خود ارائه کردند. آنها منطقــه را به بخش ها و 
به نام هایی چون مدیترانه، لبنان آزاد، کردستان آزاد 
و خلیج فارس تقسیم کرده بودند. این طرح سدی در 
مقابل شوروی بود تا کمونیست های تزاراندیش نتوانند 
در زمین و خشــکی، به طرف آب های گرم پیشروی 
کنند و به وصیــت پطر کبیر جامه عمل بپوشــانند. 
آنها می خواســتند در فاصله عراق و شوروی، عالوه بر 
ایران و ترکیه، کشور ســومی به نام کردستان باشد تا 
شــوروی ها در راه نیل به آرزوی خود )مبنی بر اینکه 
ما تا آب هــای گرم یک قدم فاصله داریــم( به مانع بر 
بخورند. در بررسی های آنها، مرزهای دولت موسوم به 
کردستان مشخص هم شده بود؛ کشوری بود به شکل 
دو سوم هالل که بخش سوم آن از لبنان تشکیل می شد. 
به همین دلیل، مقدمات آشــوب در لبنان هم فراهم 
آمد و این کشور به ســوی بی ثباتی رفت. آنها در این 
مورد، از مرزهای ایران آغاز کردند و بزرگ ترین مشکل 
آنها، تعیین مرز ایران با کشــور به اصطالح کردستان 
بود! ارومیه و ســلدوز )نقده(، در داخل مرز تصورشده 
کردستان می ماند و آنها دیدند،که اگر بخواهند مردم 
این دو شهر را از آنجا بیرون کنند، بی تردید مسئله ای 
شبیه آوارگان فلســطینی رخ خواهد داد که مشکل 
بزرگی برای آنها پیش خواهد آورد. در نهایت مسائلی در 
منطقه پیش آمد که از اعتبار طرح هالل کاست و آمریکا 
دستور بایگانی این برنامه مفصل را صادر کرد. الزم به 
ذکر است که طرح» هالل ســبز«، به صورت مبسوط 
توسط حجت االسالم مرتضی رضوی در کتاب »ایل قره 
پاپاق« مطرح شده است که اکنون مجال پرداخت به 
آن نیست و عالقه مندان می توانند به آن مراجعه کنند.

حزب دمکــرات در فروردین۱۳۵۸، 
با پخش اعالمیه در شــهرها و روستاها، به بهانه 
تشکیل دفتر این تشکل در شهر نقده، از کردها 
دعوت کرده بود که در میتینگ آنها شرکت کنند. 
به نظر شما دلیل آنها برای انتخاب این شهر چه 
بود؟ به عبارت دیگر آنها در پی این گزینش، چه 

چیز را دنبال می کردند؟
موقعیت سیاســی، جغرافیایی و استراتژیک منطقه 
نقده که در طرح هالل ســبز هم به آن اشــاره شده 
بود، همواره برای کشورهای توسعه طلب همسایه و 
جنبش های کرد، مطرح بوده است. منطقه حاصلخیز 
و مهمی که غالب جمعیت آن ترک بود، مانعی ســر 
راه تشکیل کشور کردســتان به شمار می رفت. آنها 
به بهانه افتتاح دفتر حزب در نقــده، در همه ایالت 
و عشایر استان های کرمانشــاه، بخش های جنوبی 
آذربایجان غربی و حتی کردهــای ترکیه و عراق که 
با ما هم مــرز بودند، فراخــوان داده بودند. حزب در 
میتینگ ۲۰۰۰نفری مهاباد اعــالم کرده بود که در 
شهر کردنشین نقده، دومین میتینگ خود را برگزار 
خواهد کرد. در این باره باید ۲نکته را به شــما عرض 
کنم: اوال: نقده بنا بر ادعای حزب دمکرات در ســال 
۱۳۵۸، به عنوان یک شهر کردنشین شناخته می شد، 
درحالی که در آن زمان و بنا بر آمارهای رسمی، اغلب 
جمعیت این شهر از ترک ها تشکیل می شد. ثانیا: دفتر 
حزب دمکرات در نقده از روزها و هفته های قبل از آن 
فعال بود. سؤال اینجاست دفتری که در بخش جنوبی 
شهر و در منطقه کردنشــین واقع بود، چه ضرورتی 
داشت که میتینگ افتتاحیه آن، در آخرین منطقه 
ترک نشین و میدان ورزشی شهر برگزار شود؟ مسلما 
حزب دمکرات قصد داشــت تا با نمایش تسلیحات، 
تجهیزات و تهدید ضمنــی، فضایی را ایجاد کند که 
پس از برگزاری میتینگ، ترک های نقده دچار ترس  
و وحشت شده و به تدریج منطقه را ترک کنند. البته 
عده ای اعتقاد دارند حزب دمکرات با برنامه منظم و 
مفصل جنگی وارد شهر شده بود اما نظر من برخالف 
این است. این حزب برای آینده منطقه برنامه داشت. 
آنها در مرحله نخست می خواستند با کمترین هزینه 
و تلفات، مســئله خود را حل کنند. اگر کشتارهای 
گسترده ای علیه ترک ها یا شــیعیان رخ می داد، در 
سطح کشور و منطقه ابعاد گسترده ای پیدا می کرد و 
این در مرحله اول خودمختاری، به نفع آنها نبود. لذا 
با قدرت مانور نظامی، تهدید و ارعاب، می خواستند 
ترک ها، با اراده خــود منطقه را تــرک و مهاجرت 
کنند. به نظر من، این مطلــوب آنها بود و فی البداهه 

نمی خواستند وارد جنگ شوند.

با این همــه و در نهایت جنگ خونین 
نقده آغاز شد. این رویداد در کجا و چگونه کلید 

خورد؟ 
جنگ خونین و البته ناخواســته نقده، در روز جمعه 
۳۱فروردین ۱۳۵۸ آغاز شد. اعضای حزب دمکرات 
از مناطق جنوبی شــهر، بــا رژه افراد مســلح و در 
صفوف منظم، از خیابان اصلی شهر که امروز خیابان 
امام خمینی نامیده می شود، به سوی میدان ورزشی 
شهر که در منتهی الیه منطقه ترک نشین شهر قرار 
داشت، در حرکت بودند. آنها با شعارهای تند و آتشین 
که »ما تا آخریــن قطره خون، حقمــان را خواهیم 
گرفت« و »پیگیر مطالبه خود مختاری کردســتان 
هستیم«، روانه میدان ورزشی شهر شدند. برخی از 

شعارهای آنها از این قرار بود:
تشکل توده ها ایجاد باید گردد
حماسه ویتنام تکرار باید گردد

بژی ایران/ بژی کردستان 
خاطرم هست که داریوش فروهر قبل از آغاز جنگ 

نقده، در سردشت، پیرانشهر و نقده سخنرانی کرده و 
اعضای حزب در آنجا و برای نخستین بار »بژی ایران/ 
بژی کردستان، دمکراسی بو ایران/ خودمختاری بو 
کردان« را سر داده بودند. به هرحال در روز میتینگ 
و وقتی در میدان ورزشــی، عبدالرحمن قاســملو 
صحبت خود را آغاز کرد، تیری شــلیک شد. البته 
ما این صحنه را نمی دیدیم. ممکن بــود یک نفر از 
سر احساسات  یا حتی مســتی، گلوله ای را شلیک 
کرده باشد. باید داخل پرانتز اشاره کنم که متأسفانه 
نقده، تنها شــهری بود که فرمانداری، بخشــداری، 
ژاندارمری و دادگستری منظمی نداشت. به هرحال 
و به دنبال آن شــلیک، اوضاع به هــم ریخت. حزب 
دمکرات هم در میدان شهر، آسمان را به رگبار بست. 
صدای غرش های مهیبی شــنیده می شــد. تا ظهر 
یکی دو ســاعت درگیری پیش آمد، چند نفر کشته 
شدند و بعد از آن تا حدودی وضعیت آرام شد. ما در 
آن لحظات، در باالی ســاختمان فرمانداری بودیم 
)شهرداری هم در طبقه پایین همان ساختمان قرار 
داشت(. کمی به ساعت ۲بعد ازظهر مانده بود که یک 
نفر وارد ساختمان شد و به زبان فارسی گفت: »من 
عباسی استاندار آذربایجان غربی هستم. می خواهم با 
سران ۲قوم صحبت کنم.«. ایشان به صورت تلفنی، 
با مرحوم حاج آقا محــرر، حاج عظیم معبودی و مال 
صالح رحیمی صحبت کرد اما مثل اینکه نتیجه ای 
نگرفت. آقای اســتاندار بعد از به نتیجه نرســیدن 
صحبت تلفنی، خواســت به صورت حضوری با آنها 

صحبت کند. ما هم گفتیم منــزل محرر و معبودی 
نزدیک است و می توانیم شــما را تا آنجا راهنمایی 
کنیم اما به مال صالح رحیمی دسترسی نداریم. او به 
هر زحمتی که بود، رفت اما نهایتا نتیجه ای نگرفته و 

به ارومیه برگشت.

جنگ عصرگاهی در همان روز چگونه و 
در کدام منطقه آغاز شد؟

شهر در سکوت به سر می برد تا اینکه در ساعت ۵-6 
بعدازظهر یکی از دوستان آمد و گفت: آقای بناوند! 
چرا در فرمانداری نشسته اید؟ تپه »قاال باشی« دارد 
ســقوط می کند، بیایید به آنجا برویم! )البته ایشان 
فرزند یکی از کســانی بود که در جنگ نقده، ناجی 
شهر نامیده شــدند(. ما با ســرعت راهی قاال باشی 
شــدیم. در راه، یک نفر هم به ما ملحق شد. وقتی به 
آنجا رسیدیم، نه تپه در حال سقوط و نه درگیری و 
تیراندازی در کار بود. البته اکثر خانه ها تخلیه شده 
بود. مدتی از رسیدن ما نگذشته بود که درگیری پیش 
آمد و آنجا را شدیداً به رگبار بستند. فرد ملحق شده 
به ما از ناحیه پیشانی تیر خورد و او را به بیمارستان 
منتقل کردند. همراهان به بنده گفتند: شما هم همراه 
او به بیمارستان بروید که من قبول نکردم و گفتم بهتر 
است اینجا بمانم. من سینه خیز خزیدم و سنگرها را 
عوض کردیم. وقتی از طــرف ترک ها و برای دفاع از 
خود تیراندازی نشــد، از طرف کردها هم تیراندازی 
قطع شد و نهایتا باز هم شهر در سکوت فرو رفت! من 
به همراه چند مدافع که یک ارتشی هم در میان آنها 
بود، کشیک می دادیم. فرد ارتشی خطاب به من گفت: 
به باالی منبع آب برو و از آنجا کشیک بده. گفتم: آنجا 
سنگری نیست و طرف مقابل، مجهز به دوربین های 
لیزری است و مرا در نخستین لحظه با تیر خواهند زد. 
من بعد از چند ساعت، خواستم تا برای استراحت به 
منزل بروم. همراهانم که از اهالی همان منطقه بودند، 
گفتند: شما بروید، ما هم می رویم . دقایقی با خودم 
فکر کردم: اگر ما اینجا را ترک کنیم و حزب دمکرات 
بر این منطقه مسلط شود، کار سخت خواهد شد و آنها 
از هر چهارطرف می توانند شهر را به گلوله ببندند. به 
هرحال شب را همراه با دوستان، در قاالباشی سپری 
کردیم. تا صبــح از هیچ طرفی صــدای تیراندازی 
نیامد. فردا صبح از فرط خســتگی به خانه آمدم تا 
کمی استراحت کنم. مدافعان شهر اسلحه ها را از من 

گرفتند، تا از آن سنگر همچنان دفاع کنند.

با پخش خبر دخالت ارتش در جنگ و 
امیدواری اهالی شهر به خاتمه ماجرا، چرا سران 
حزب دمکرات مانع از حضور نظامیان در صحنه 
شدند؟ آیا حضور ارتش به معنای شکست آنها بود؟

طبیعتا حضور ارتش در جنگ مطلوب حزب دمکرات 
نبود و آنها هرگز راضی نبودند کــه تا زمان حصول 
نتیجه نیروهای نظامی در ایــن جنگ حضور یابند. 
به هر حال، دوباره جنگ از هر دوطرف شــروع شد. 
صدای تیراندازی شدیداً به گوش می رسید. 4۰نفر از 
اهالی ارومیه، خودجوش و مستقل درحالی که وابسته 
به هیچ نهادی نبودند با شــنیدن خبر درگیری ها از 
رادیو و تلویزیون، شــبانه خود را به نیروگاه رسانده 
بودند.)البتــه توضیح این واقعه مفصل اســت و من 
به اختصار عــرض می کنم( 6 نفــر از آن 4۰ نفر، در 
درگیری ها شهید شدند. آنها بسیار به موقع به داد ما 
رسیدند. در طول شب دوم جنگ ادامه داشت. فردای 
آن روز شــدیدترین روز جنگ نقده بود. متأسفانه 
طی این سه روز شــاهد صحنه های جانکاهی بودیم. 
مهم ترین مصداق این مدعا، دختر خردسالی بود که 
در اثنای جنگ و تبادل شدید آتش، بین فرود آبادیان 
غیور و کردهای مهاجم، به شــهادت رسید. کودک 

۵ساله ای بود که در وسط خیابان مورداصابت گلوله 
قرار گرفــت. آن دختر معصوم کــه نامش معصومه 
حســینی بود، بعد از تیر خوردن بر زمیــن افتاد و 
دســت و پا می زد. مدافعان فرود آبادی به علت تبادل 
آتش رگبار به سرعت نتوانستند او را از مهلکه جنگ 
نجات دهند. نهایتا با تالش یکی از دوســتان به نام 
سیدرسول فاطمی، کودک زخمی را از محل درگیری 
دور می کنند. معصومه بعد از ادای کلماتی، به دور از 
آغوش پدر و مادرش -که آنهــا یکدیگر را گم کرده 

بودند- همانند غنچه ای ناشکفته پرپر می شود.

در شامگاه روز شــنبه ۲اردیبهشت 
۱۳۵۸و در دومین روز از جنــگ نقده، زنده یاد 
حجت االسالم والمســلمین غالمرضا حسنی با 
عده ای از نیروهای تحت امر و مســلح خود وارد 
نقده شدند. ورود ایشان چه تأثیری بر ادامه روند 

جنگ داشت؟
 حضور مرحوم آقای حسنی در روحیه مردم شهر تأثیر 
بسیار خوبی داشت. قطعا برای مردم امیدآفرین بود. 
فهمیدند تنها نیستند و پشــتیبان دارند اما مرحوم 
حسنی در آخرین شب درگیری ها و در ساعت ۱۲شب، 
با ۲نفربر ضد شــورش وارد شهر شدند. گشتی هم در 
خیابان های شهر زدند. البته در جلوی در خانه بوزچلو، 
یکی از نفربرهای آنهــا مورداصابت گلوله قرار گرفت. 
یکی هم نزدیک کمیته ترک ها از کار افتاد. ورود آقای 
حسنی و مانور نیروهایش بســیار مؤثر بود، هر چند 
قدری دیر آمدند. در آن ماجرا دولت موقت، کوتاهی 
کرد؛ چرا که شاید تا آن موقع فاجعه بزرگ انسانی رخ 
می داد. مردم محلی، چاره ای جز دفاع از خود نداشتند.

جنگ نقده چگونه خاتمه یافت؟ این 
توقف در چه فرایندی اتفاق افتاد؟

 جلســه تــرک مخاصمــه در روز یکشــنبه 
۲اردیبهشت۱۳۵۸ در محمدیار برگزار شد. ارتش از 
قوشچی وارد نقده شد. البته در این میان توپی هم به 
مقر اصلی حزب دمکرات شلیک شد. حزب دمکرات 
می دانست که فردای آن روز و با ورود ارتش به شهر، 
خودبه خود ترک مخاصمه اتفاق خواهد افتاد. لذا از 
شب قبلش و از سمت روســتای بالیقچی به سمت 
پیرانشــهر و مهاباد منطقه را ترک کرده بود. چهره 
جنگ آرام آرام از شهر رخت بربست. البته طی چند 
روز، درگیری های متفرقه پیش آمد و به تدریج آنها نیز 
خاتمه پیدا کرد. گروگان ها آزاد شدند و مردم به دیدار 
خانواده هایشــان رفتند. البته و در نگاه کلی سال ها 
طول کشــید تا مجددا در این منطقه آرامش برقرار 
شــود. جنگ های چریکی و مین گذاری در منطقه 
همچنان ادامه داشت. دمکرات ها به سادگی حاضر 
نبودند این منطقه را واگذار کنند. »تامین جاده« در 
مقرهای مستقر در دامنه کوه ها ایجاد شد که باعث 
امنیت تردد در منطقه می شــد. تــردد از ۸صبح تا 

۵بعدازظهر، صورت می گرفت.

شما به عنوان یکی از مدافعان حاضر 
در صحنه شهر نقده، نقش مردم را در دفاع از آن، 
با توجه به خسارت جانی و تالمات روحی ای که 

متحمل شدند، چگونه دیدید؟
مدافع حاضر در صحنه بودن مــرا تنها خدا می داند 
و بس! بدیهی اســت که باید در آن شرایط، از جان، 
ناموس و مال خــود دفاع می کردیــم. در حقیقت 
فداکاری اصلی توســط مردم گمنــام نقده صورت 
گرفت؛ افرادی که بســیار بیشــتر از آنان که ناجی 
ملت قلمداد شــدند با تقدیم جان خود از شهر دفاع 
کرده و به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان 

گرامی باد.

بازی حزب دمکرات 
برای ایجاد تفرقه بین کرد و ترک

»نظری بر بسترها و پیامدهای جنگ طلبی حزب دمکرات در شهر نقده« در گفت و شنود با »غالم بناوند«

معصومه محرمیگفت وگو
روزنامه نگار

حضور مرحــوم آقــای حســنی در روحیه 
مردم شــهر تأثیر بســیار خوبی داشــت. 
آنهــا فهمیدنــد تنها نیســتند و پشــتیبان 
دارند. ایشان در آخرین شب درگیری ها 
و در ساعت۱2شب با 2نفربر ضد شورش 
وارد شهر شدند و گشتی در خیابان های 
شهر زدند؛ البته در جلوی در خانه بوزچلو 
یکی از نفربرهای آنها مورد اصابت گلوله 
قــرار گرفــت. در آن ماجرا دولــت موقت 
کوتاهی کرد و مردم محلی هــم چاره ای 

جز دفاع از خود نداشتند

تاریخ پایداری

تاریخ ادبیات

تاریخ پایداری

آقا سعید
کتــاب »آقاســعید«؛ برگ هایی 
از زندگــی و زمانــه شــهید 
سیدمحمدسعید جعفری به قلم 
محمدمهــدی همتی و توســط 
انتشارات »راه یار« منتشر و راهی 
بازار نشر شده است. در بخشی از 
مقدمه این کتاب آمده است: مقام 
معظم رهبری در ســفر به استان 

کرمانشاه، در مهر ۱۳۹۰، سه بار به شهید سیدمحمدسعید 
جعفری اشــاره کردند. ایشــان ابتدا در اجتماع بزرگ مردم 
کرمانشــاه فرمودند: یک ماه بعد از پیروزی انقالب، یعنی در 
اسفند سال ۵۷، جوان های کرمانشاهی بودند که رفتند تا از 
پادگان لشکر سنندج دفاع کنند؛ نخستین گروه هایی که برای 
دفاع در مقابل ضدانقالب بسیج شدند و راه افتادند رفتند که 
بعضی از همان ها جزو شهدای نام آور کرمانشاه اند. روز بعد، در 
جمع خانواده های شهدا و ایثارگران کرمانشاه فرمودند: من 
دیروز اشاره کردم که جوان های کرمانشاهی، یک ماه بعد از 
پیروزی انقالب احســاس کردند نیاز هست که بروند. شهید 
سیدمحمدسعید جعفری، شهید پیشــرو و پیشتاز، با جمع 
رفقای خودش رفتند از پادگان لشــکر سنندج دفاع کردند؛ 
فهمیدند که معنای این دفاع چیست؛ تسلط ضدانقالب بر یک 
پادگان نظامی، معنایش چیســت. این زودفهمیدن، به وقت 
فهمیدن، به هنگام عمل کردن و پاسخ به نیاز دادن، آن نقطه 
برجسته ای است که نباید مغفول بماند... این اشاره مکرر به 
شهید سیدمحمدسعید جعفری، برای کرمانشاهی ها معنایی 
متفاوت داشت؛ معنایی بیش از تجلیل رهبر انقالب از یکی 
از شهدای شاخص استان. شهید سیدمحمدسعید جعفری، 
نخستین فرمانده سپاه غرب کشور، 4آبان ۱۳۵۹در منطقه 

قراویز سرپل ذهاب به شهادت رسید.

مرثیه خورشید
کتاب»مرثیه خورشید« )سوگنامه 
استاد الیق شیرعلی( با تهیه و تنظیم 
»صفر عبداهلل« از ســوی انتشارات 
خردگان در تهران چاپ و منتشــر 
شده است. در پیشــگفتار کتاب 
آمده است، این مجموعه  نه مدیحه 
است نه ستایش، نه ثناخوانی است 

نه مرثیه خوانی، بلکه »مجموعه ای است« حاوی پاره هایی از 
اشعار و افکار استاد الیق و عقاید هم زمانان او. گاه ستایش انگیز 
است، گاه قضاوتی است خصوصی، هر آیینه اندیشه هایی است 
از اطرافیان، دوستان و گاهی کسانی که فقط از راه شعرش او 
را شــناخته اند. زمان، بزرگ ترین داور این اندیشه ها خواهد 
بود. این مجموعه کتابی اســت که تا حدی زندگی استاد و 
شعرها و »پاره های دل شکسته« او را به ما می نمایاند یا الاقل 
ذره ای از همه آن چیزهایی را که ما از زندگی او و شعرهای او 
می شناخته ایم و درک می کرده ایم بازگو می کند. سوگنامه 
استاد الیق، یادواره ای اســت از زمان ما برای آیندگان، برای 
آنانی که بعدها او را به قضاوت خواهند گرفت. باشــد که این 
مجموعه، هدف خویش را به انجام رساند. استاد الیق شیرعلی 
از شــاعران معاصر پارســی گو و از چهره های ادبی مشهور 
تاجیکستان است. نخســتین مجموعه اشــعار الیق به نام 
»سرسبز« در سال ۱۹66 انتشار یافت و بعدها مجموعه های 
»خانه چشــم«، »خانه دل«، »ریزه باران«، »ورق ســنگ« 
ازجمله پرخواننده ترین کتاب های او بودند. هنر و اســتعداد 
الیق به آفرینش شعر محدود نمی شد؛ او در ترجمه اشعاری از 
شعرای خارجی به زبان فارسی هم سهم داشت. اشعار خودش 
هم تاکنون به زبان های دیگر ترجمه شــده اند. الیق در سال 
۱۹۷۸ میالدی، برای مجموعه اشعار خاک وطن برنده جایزه 

ابوعبداهلل رودکی شد.

مقتل
کتاب»مقتــل« نوشــته  
محمد بکایی، نویســنده 
معاصر، مجموعــه ای از 
داســتان های تأثیرگذار 
با مضمــون شــهادت و 
دفاع مقــدس را دربردارد 

که نویســنده در بطن این قصه ها به مقایسه  جنگ 
هشت ساله  عراق علیه جمهوری اسالمی ایران با وقایع 
کربال پرداخته است. این کتاب شامل ۷داستان کوتاه 
با عناوین »زیباترین شــعر«، »مقتل«، »تن خیس 
قمیش«، »آن سوی آب«، »تپه 6۹4«، »پاهای ِگلی« 
و »عزیز« است که در هر یک از آنها با نگاهی متفاوت 
و زاویه ای نو به مضامین دفاع و شــهادت پرداخته 
اســت. در بخشــی از کتاب مقتل می خوانیم:»وای 
اینکه تن قاسم است. قاسم با آن سر کوچک و جسم 
نارس. فقط یــک نوجوان بود. وقتی کــه آمد چادر 
گردان، هیچ کس باورش نشــد که او رزمنده باشد. 
همه گفتند »از خانه شان فرار کرده« اما او رضایت نامه 
کتبی پدرش را همراه داشــت. به همه نشان می داد 
و می گفت که پدرش کاماًل راضی است که او باشد. 
حسین مطمئن نبود. دلش رضا نمی داد. رضایت نامه 
را چندبار خواند و بعد چشم دوخت توی چشمانش. 
از آن خیره شدن هایی که ســنگ را آب می کرد. از 
آنهایی کــه هیچ کس طاقت مقاومتش را نداشــت. 
انگار به چشم های آفتاب نگاه کنی. برق می گرفتت 
و آبت می کرد. اما قاسم تکان نخورد. او هم نگاه کرد 

به چشم های حسین؛ بی ترس. بی آنکه پلک بزند.«

نمایی از برگزاری یکی از میتینگ های حزب دمکرات در منطقه کردستان

غالم بناوند


