
 66 
 

ردـادب مؤدبانه زیست و محترمانه م  
  زاده جالل جاللی

بــه نظــر مــن ایــن    
ــوم    ــاي مرح ــخن و دع س

ی در مــورد مرحــوم شــریعت
مهنـــدس ادب مـــصداق  
پیـــدا کـــرده اســـت کـــه 

خــدایا چگونــه زیــستن را «
ــه     ــاموز چگون ــن بی ــه م ب
  .»مردن را خود خواهم آموخت

ــدح و      ــق و م ــیف و تمل ــتار توص ــن نوش ــدف از ای ه
تمجید نیـست، چـون مهنـدس ادب در قیـد حیـات نیـست         

کـه تحلیـل و بررسـی حیـات      تا آن را ببیند و یا بـشنود بـل         
 شخـصیتی اســت کـه ماننـد هــر شـخص دیگــر     و زنـدگی 

مهنــدس ادب . در زنــدگی، فــراز و فرودهــاي داشــته اســت
ــانواده  ــک خ ــه     در ی ــشم ب ل چ ــو ــنتیِ متم ــذهبیِ س ي م

بـرخالف بـسیاري از جوانـانی کـه در چنـین           . جهان گـشود  
ــگ هــایی متولــد مــی خــانواده مــرده  شــوند و بــه دنبــال ری

ــی   ــه زحمــت م ــر ب ــود را کمت ــستند و خ ــد،  ه ــراي اندازن ب
ي تحــصیلْ مهــاجرت را پیــشه کــرد و در دبیرســتان  ادامــه

ــران در رشــته» هــدف« ــه و در  ته ــپلم گرفت ي ریاضــی دی
ــشگاه رشــته ــه   دان ــا کارشناســی ارشــد ادام ــران را ت ي عم

  .داد
مهنــدس ادب بنــا بــه مقتــضیات تحــصیل و شــغل در  

ــته ــازندگی     رش ــی و س ــاي عمران ــه کاره ــاختمان ب ي س
فی و مــدنی نبــوغ خــود را هــاي صــن پرداخــت و در تــشکل
خواســت بــه دور از چــشم متعــصبان  نــشان داد چــون مــی

ــی ــستگی      ب ــتعداد و شای ــر اس ــه ب ــا تکی ــق ب ــم و منط عل
هــاي مختلــف را در بخــش خــصوصی بــر عهــده  مــدیریت

  .گیرد
ــالی تحـــت   هرچنـــد در اوایـــل انقـــالب از نظـــر مـ

ي   فشارهاي مختلف قرار گرفـت و حتـی تـا پـاي مـصادره             
ش رفــت، امــا بــا منطــق مخــصوص بــه اش پــی خانــه  سـرد 

خـود مـسئوالن را اقنـاع کـرد کـه کـشور بـدون بهــا دادن        
  .آفرینان شاهد توسعه نخواهد بود به مولدان و کار

آلـود و جنگـیِ دو     با پـشت سـر گذاشـتن فـضاي وهـم          
ــه  دهــه اي  ي بعــد از انقــالب و آغــاز دوران ســازندگی زمین

ه بـا   ي سیاسـی فـراهم شـد کـ          براي حضور ادب در صحنه    

ــر    ــردم بـ ــنندج و رأي مـ ــدگی در سـ ــداتوري نماینـ کاندیـ
ي پـنجم بـه سـبب عـدم           در دوره . صندلی وکالـت تکیـه داد     

شــناخت فـــضا و نبـــودن بـــستر فعالییـــت امکـــان بـــروز  
هـاي جزئـی و       شخصیت ایشان فـراهم نـشد و حتـی رقابـت          

شخصی و برخی مـصالح جنـاحی و فـردي و مـسائل جنبـی               
  .ایف ایشان شدها و وظ مانع از انجام فعالیت

ــشم    ــس ش ــرداد و مجل ــبش دوم خ ــروزي جن ــس از پی پ
هـاي مهنـدس ادب ایجـاد گردیـده       تحول زیـادي در دیـدگاه     

ــی  ــب نزدیکـ و موجـ
ــه نیروهــاي  ــشان ب ای

ــی ــواه دموکراسـ و  خـ
طلـــب جامعـــه  آزادي

شـــد؛ هــــر چنــــد  
هـاي اوایـل      مهري  بی

ــه   ــشم ک ــس ش مجل
ــشه در   ــاید ریــ شــ

ــ مجلــس پــنجم داشــت مــی د تحــوالت توانــست او را از رون
ــسیر را    ــارانْ م ــدلی همک ــري و هم ــا همفک ــد ام ــارج نمای خ

هــاي مهنــدس ادب  بــراي اســتفاده از اســتعدادها و پتانــسیل
ــل      ــرد و اه ــروم کُ ــوم و مح ــردم مظل ــه م ــدمت ب در راه خ
ســنت همــواره نمــود؛ در مجلــس شــشم بــر اثــر اســتفاده از  
خـــرد جمعـــی و تجـــارب مفیـــد و مثبـــت مهنـــدس ادب، 

ــت ــورت گ  فعالی ــایی ص ــابقه    ه ــان س ــا آن زم ــه ت ــت ک رف
ــت ــا     : نداشـ ــرد بـ ــدگان کُـ ــسیون نماینـ ــشکیل فراکـ تـ
تفـاوتی برخـی از       هـاي متنـاقض و متفـاوت و یـا بـی             دیدگاه

آنان، تـشکیل مجمـع نماینـدگان اهـل سـنت، فعـال کـردن               
ــاریخی    ــتعفاي ت ــتان و اس ــتان کُردس ــدگان اس ــع نماین مجم
ــل       ــازمان مل ــومی س ــع عم ــه مجم ــسأله را ب ــه م ــان ک آن

 دیـدار بـا رهبـري نظـام و دیگـر مـسئوالن و طـرح                 کشانید،
کــاري، اقــدامات  مــسائل کُردســتان بــدون تــرس و مالحظــه

سـازي   ي اسـتان اعـم از نیروگـاه و سـد     زیر بنـایی در توسـعه   
و راه و دانـــشگاه و کارخانـــه، دفـــاع از کُردهـــاي خـــارج و 

  ....ها و  ي اقلیت حقوق همه
ــادق      ــدل و ص ــصیتی پاک ــدس ادب شخ ــصافاً مهن و ان

اللهجـه بـود کـه بایـد گفـت نیـک فرجـام بـود و هـر                    صریح
هـا و     گذشـت بـا مـراوده و گفتگـو بـا شخـصیت              روز که مـی   

ــأثیر گــروه ــف ت ــشان مــی  هــاي مختل ــذاري خــود را ن . داد  گ
ــود     ــؤدب ب ــق م ــه ح ــود و ب ــرم ب ــرم و محت ــسیار مک در . ب

ــود و    ــد بـ ــردي مقیـ فـ
همیـــشه بـــا شـــوخی    

گفت که شـما مرجـع        می
ــستید و   ــن هـ ــد مـ تقلیـ
ــذهبی  ــؤاالت مـــ   ســـ

  .پرسید می
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ــا هزینــه داد تــالش  ي خــود تــشکیل مــی مجالــسی کــه ب
رح شـوند و در هرکـاري       کـرد کـه دیگـران بیـشتر مطـ           می

ــه او واگــذار مــی ــستگی را  کــه ب شــد نهایــت دقــت و شای
کـاري را بـه طـور     کـاري و محافظـه    مالحظـه . داد  نشان می 

در مالقـات بـا رهبـري در حـالی          . کلی کنـار گذاشـته بـود      
که به شدت بر اثر بیماري ضـعیف شـده بـود امـا بـا بیـان                  
شیواي خـود از حقـوق اهـل سـنت و مـسجد شـیخ فـیض             

ــس ــسجد  و م ــاخت م ــلماس و ضــرورت س ــادان و س جد آب
اهل سنت تهـران دفـاع کـرد و تحـسین نماینـدگان را بـر                

  .انگیخت
گفـت کـه    فردي مقیـد بـود و همیـشه بـا شـوخی مـی            

ــذهبی را      ــؤاالت م ــستی و س ــن ه ــد م ــع تقلی ــما مرج ش
  .پرسید می

ایـم کـه زنـدگان را        متأسفانه مـا ایرانیـان عـادت کـرده        
لیـل نمـاییم، امـا شـکر خـدا      مـان را تج  فراموش و مردگـان   

از آن زمــان کــه بــا مهنــدس ادب آشــنا شــدم همــواره بــر 
ــستگی او حرمــت شــان را رعایــت  اثــر درك جایگــاه و شای

ــی ــساس      م ــالی او را اح ــاي خ ــاً ج ــروز واقع ــردم و ام ک
کـنم و مراسـم تـشییع و تـرحیم پرشـکوه او در سـنندج            می

ــم ــدادي از     و ه ــران و تع ــرحیم او در ته ــم ت ــین مراس چن
ــ ــی و  شـ ــر عظمـــت روحـ ــشین دلیلـــی بـ هرهاي کُردنـ

  .ي اقشار بود محبوبیت ایشان در میان همه
هـا و     زندگی و مرگ ادب نـشان داد کـه اگـر حکومـت            

هـا مـانع پیـشرفت و شـکوفایی اسـتعدادها نـشوند و                قدرت
انــدازي نکننــد، مــردم  در راه وحــدت ملّــی ایرانیــان ســنگ

ر تعــصبات انــد کــه بــر اثــ تــر از آن ایــران بــسیار فرهیختــه
کورکورانـه و القائـات ناشـیانه قــدر خـدمتگزارن خـود را بــا      
هـر مـذهب و دیـدگاهی پــاس ندارنـد؛ و مـرگ و مجلــس      
تــرحیم ادب درس عبرتــی بــراي همــه کــسانی اســت کــه 

کننـد و     پـروري خـرج مـی       پروري و مقلـد     ي تعصب   از کیسه 
نظرانـه از دیـنْ شمـشیر تکفیـر را از نیـام بـر             با قرائت تنگ  

ي خــدا در تقــسیم بهــشت و   و خــود را نماینــدهکــشند مــی
 .روانش شاد و مرامش پر رهرو باد. دانند جهنم می

  ؛ ها» من«شدن » ما«
    71ي  ادامه از صفحه

آوري اسـت، پـس دیگـر      ویران کننده و انحطاط  ....
خواهی چه معنایی     گرایی و برچسب زنی و تمامیت       جزم
  ؟تواند داشته باشدمی

ي تواند چارهمطمئناً برخورد حذفی و انگ زدن نمی     
درد این مردم باشـد، بایـد در کنـار جـسارت در بیـان               

الزم . عقیده، جرأت پذیرش خطا را نیـز داشـته باشـیم         
هاي بسته و منجمد،    گرایانه و دیدگاه    اعضاء  است روحیات 

پایه و اسـاس را کـه حاصـل           هاي بی   تهمت، برچسب زدن  
حیات پارانوئیدي اسـت را کنـار گذاشـته،      توهم توطئه و رو   

هـاي ملّـی، مـذهبی،       رفـع سـتم   (پیرامون اهداف مشترك    
دست در دست هم و در کنار هم حرکت کنـیم و             ) طبقاتی

  .بدانیم که دست خداوند با جماعت است
  
ــه!  کــوردالوي ــه داره ده کــه خــوت ن ــت یت   ســتی دوژمن

  یــدان بــو بــراي خــو کوشــتنت دوژمنــت نــه تباتــه مــه
  وه یــاره ي دوژمنــی عــه نــوي بــه الیــه د نــه قــه! هکــورد

  وه ن بــه ژاري مــاره تمــه لــه حــه شــیري دوژمــن تیکــه
  

وجدان خود را قاضی قرار دهیم و به این نکته که ما را چرا     
  .اند، پاسخ دهیمو چگونه، این چنین کرده

اند ادب و نزاکت و روحیـه ي          این بزرگان به ما آموخته    
تـوان همـدیگر را پـذیرفت        تساهل و تسامح اگر باشد مـی      

)         مادامی که بر خالف منافع مردم حرکت نکـرده و خیانـت
  .هر چند که مخالف یکدیگر باشیم) پیشه نکنیم
الدین عربی خدایش رحمت کند چـه زیبـا گفتـه             محی

  :است
کیش من نبود مخالفـت       تا امروز، با همنشینی که هم     «
ا هـ  ي صـورت  ورزیدم، لکن امروز دل من پذیراي همـه       می

  .»شده است
ریزي اصولی و سازماندهی صحیح توسـط         اگر با برنامه  

ـ ملّی این منشور تهیه و        هاي دینی   نخبگان، احزاب و گروه   
اي روشـن     پیرامون آن اتفاق و وحدتی صورت پذیرد، آینده       

  .توان متصور شد را می
.                       اتحاد، رمز جاودانگی حیات یک ملّت است: بدانیم که

  .مأخذ مقاله در دفتر نشریه موجود می باشد
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