


 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

فهرست مطالب

*مقدمه

*گفت وگو با علی اشرف درویشیان درباره فعالیت  کانون نویسندگان

*رضـــــا خـــــندان مـــــهابـــــادی: مجـــــموعـــــه «داســـــتان هـــــای مـــــحبوب مـــــن» ۹ جـــــلدی مـــــی شـــــود / 

درویشیان قادر به نوشنت نیست

* نگاهی به کتاب «انفرادیه ها» به قلم رضا خندان (مهابادی)

بهرام رحمانی

*رضا خندان مهابادی در گفت  و گو با کردپرس

*تقدیر از علی اشرف درویشیان

*گفت  وگوی رادیو فردا ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ با رضا خندان درباره کتاب «دانه و پیمانه» 

*ایسنا ۲۸ مهر ۱۳۹۳، نوشت: حال این روزهای علی اشرف درویشیان و کتاب هایش 

*افسانه های مردم ایران؛ «آملانجیر»  

*به مناسبت زادروز تولد علی اشرف درویشیان

یادداشتی از خندان مهابادی 

*نقد رضا خندان بر قصه «وهم سبز» 

*وزارت اطالعات از برگزاری نشست کانون نویسندگان ایران جلوگیری کرد

*هدایت مشهورترین ممنوعِ جهان

 2

https://www.radiozamaneh.com/207812


 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

رضا خندان(مهابادی)

*تداوم جهان سنت؛ فقدان انساِن چالش گر - رضا خندان

*روزنامه بهار آذر ۱۳۹۶، هژمونی ادبیات متعهد / گفت و گو با رضا خندان (مهابادی)

*وزارت ارشاد، انتشار شناختنامه درویشیان را ممنوع اعالم کرد 

*رضـا خـندان مـهابـادی در تـاریـخ ۲ شهـریـور ۱۳۹۷ از وضـعیت چـاپ کـتابهـای مشـترک 

خود با علیاشرف درویشیان و هم چنین دیگر آثار این نویسنده فقید

*فرهنگ عامه،  راهی برای دست یابى به روان اجتماعى  

 گفتگوی اختصاصی حضور با رضا خندان(مهابادی) 

*رضـا در بـرنـامـه ای در مهـر مـاه ۱۳۹۸، در یـک نشسـت فـرهـنگی تـحت عـنوان «عـصِر نـقد 

داستان - تقدیمی به رضا خندان» سخنرانی کرد.

*کانون نویسندگان ایران

*اطالعیه مطبوعاتی کانون نویسندگان ایران 

*بازداشت رضا حندان عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران

*رضا خندان (مهابادی) با تودیع قرار وثیقه آزاد شد 

*رضــا خــندان عــضو هــیات مــدیــره کــانــون نــویــسندگــان: بــیانــیه در اعــتراض بــه ســانــسور را 

تبلیغ علیه نظام می دانند  

*رضا خندان مهابادی: آزادی بیان آستانه و درگاه همه آزادی هاست

 3



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

*رضا خندان مهابادی: یک صحنه از سکانس دادگاه

*بـیانـیه پـن جـهانـی در حـمایـت از رضـا خـندان (مـهابـادی)، بـکتاش آبـتین و کـیوان بـاژن سـه 

عضو کانون نویسندگان ایران

*وداع با علی اشرف درویشیان

*زندگی و مبارزه و آثار علی اشرف درویشیان

* بیوگرافی رضا خندان (مهابادی) بیوگرافی رضا خندان (مهابادی)

*علی اشرف درویشیان: «من سر سفره  خون نمی نشینم»! بهرام رحمانی

*منت سخنرانی بهرام رحمانی در مراسم بزرگ داشت علی اشرف درویشیان

*در کشوری که نویسنده و هنرمند آزاد نباشد هیچ کس آزاد نیست!

*معرفی کتاب: «بهای آزادی»، گفت و گوی بهرام رحمانی با رضا خندان (مهابادی) 

*موخره

***

مقدمه

 4

https://www.kar-online.com/taxonomy/term/168


 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

فــــرهــــنگ و تــــمدن بشــــری و پــــویــــایــــی خــــود را مــــدیــــون و مــــرهــــون نــــویــــسندگــــان 

مـردمـی، مسـتقل، متعهـد، کـوشـا و انـسان دوسـت بـوده اسـت. ایـن نـویـسندگـان 

هـرگـز در بـرابـر ظـلم و سـتم، سـانـسور و اخـتناق خـامـوش نـمی  مـانـند و هـمواره 

بـا جـسارت و صـداقـت تـمام عـلیه آن مـی خـروشـند. راه یـابـی جـوامـع مـختلف بـه 

قـله هـای پیشـرفـت و تـرقـی، اغـلب بـا پـیش گـامـی نـویـسندگـان آن جـامـعه میسـر 

شده است. 

امیل زوال، رمان نویس فرانسوی و رهبر مکتب ناتورالیسم، می گوید: 

«نـویـسندگـان تـوانـا و متعهـد گـذشـته، بـه مـنزلـه  شهـریـاران مـقتدری 

هســـتند کـــه هـــم چـــنان از مـــیان مـــقابـــر خـــویـــش، بـــر مـــا ســـلطنت و 

حــکم روایــی دارنــد؛ زیــرا قــدرت قــلم مــتکی بــر حق و عــدالــت، از هــر 

اسلحه ای قوی تر و برنده تر است.» 

هـوشـمندی و حـساس بـودن بـه رویـدادهـای جـامـعه، از ویـژگـی هـای مـمتاز یـک 

نـویـسنده  خـالق اسـت. در واقـع پـیش زمـینه  ورود بـه عـالـم هـنر، وجـود هـوش و 

حساسیت است.
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همینگوی می گوید: 

«اگـــر نـــویـــسنده ای در جـــوار جـــمعی دیـــگر از نـــویـــسندگـــان قـــرار 

بـــــگیرد، مســـــلم اســـــت کـــــه انـــــگیزه اش بـــــرای کـــــار کـــــردن بـــــیش تـــــر 

می شود.»

اگــر صــادقــانــه ایــن دو نــویــسنده و دو یــار دیــریــن کــانــون نــویــسندگــان ایــران، 

یــــــــعنی زنــــــــده یــــــــاد عــــــــلی اشــــــــرف درویــــــــشیان و رضــــــــا خــــــــندان (مــــــــهابــــــــادی) آن 

ویــژه گــی هــا و خــصلت هــا و روحــیات هــمان نــویــسندگــانــی را دارنــد کــه در بــاال 

بـــدان هـــا اشـــاره شـــد و بـــه هـــمین دلـــیل، ایـــن دو نـــویـــسنده در نـــزد بـــخش آگـــاه 

جــــــامــــــعه ایــــــرانــــــیان داخــــــل و خــــــارج کــــــشور، از جــــــایــــــگاه و احــــــترام خــــــاصــــــی 

برخوردارند. 

رضــــا خــــندان مــــهابــــادی نــــویــــسنده، مــــنتقد و فــــعال اجــــتماعــــی را بــــیش تــــر بــــا 

مجــموعــه «داســتان هــای مــحبوب مــن» و «فــرهــنگ افــسانــه هــای مــردم ایــران» 

مــی شــناســیم. وی مــتولــد ســال ۱۳۳۹ اســت و هــمواره در مــحافــل ادبــی از او 
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بـه عـنوان یـکی از مـنتقدیـن مـطرح و شـناخـته شـده و بـی بـاک و صـادق نـام بـرده 

می شود. 

رضـــا و زنـــده یـــاد عـــلی اشـــرف درویـــشان کـــارهـــای مشـــترک فـــرهـــنگی ارزنـــده و 

مـانـدگـاری دارنـد. شهـریـور ۱۳۹۱ در مـصاحـبه ای در رابـطه بـا هـمکاریـش بـا 

علی اشرف چنین می گوید: 

هــمکاری مــن و درویــشیان از ســال ۱۳۵۸ در «شــورای نــویــسندگــان ادبــیات 

کـــودک و نـــوجـــوان» شـــروع شـــد. الـــبته مـــن در آن زمـــان نـــوجـــوان بـــودم بـــا ایـــن 

حـال دو کـتاب منتشـر کـرده بـودم. اولـی «بـچههای محـل» نـام داشـت و دومـی 

«از کـــوزه هـــمان بـــرون تـــراود کـــه در اوســـت.» اولـــی مجـــموعـــه داســـتان بـــرای 

نـوجـوانـان بـود و دومـی نـقد داسـتانـهای خـانـم قـدسـی قـاضـی نـور. در سـال ۵۸ 

بـــه پـــیشنهاد درویـــشیان و هـــمراهـــی ده و دوازده تـــن از نـــویـــسندگـــان ادبـــیات 

کــــودک و نــــوجــــوان «شــــورای نــــویــــسندگــــان...» را ایــــجاد کــــردیــــم کــــه تــــا ســــال 

۱۳۶۰ فــعال بــود. در ایــن شــورا آثــار منتشــر شــده بــرای کــودکــان و نــوجــوانــان 

را بـررسـی و نـقد مـیکردیـم کـه حـاصـل آن سـه مجـموعـه نـقد بـود. الـبته سـومـین 
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شـــــماره گـــــرفـــــتار بـــــالیـــــای ســـــال ۶۰ شـــــد و منتشـــــر نشـــــد. تـــــا ســـــال ۱۳۶۷ از 

درویـــــشیان خـــــبر نـــــداشـــــتم. در ایـــــن ســـــال بـــــاز دیـــــداری دســـــت داد و ایـــــشان 

پــیشنهاد گــردآوری فــرهــنگ افــسانــهها را داد کــه بــرای مــن شــروع مجــدد کــار 

ادبـی بـود. از آن سـال بـه ایـن کـار مـشغول هسـتیم و تـا بـه حـال نـوزده جـلد از 

«فــرهــنگ افــسانــههای مــردم ایــران» منتشــر شــده اســت. مجــموعــه دیــگری کــه 

ســالــهاســت مشــترکــا بــا درویــشیان انــجام مــی دهــیم انــتخاب و نــقد و بــررســی 

داســـــتان کـــــوتـــــاه ایـــــران در طـــــی ۸۰ ســـــال اســـــت. (۱۳۸۰ تـــــا ۱۳۰۰) انـــــتخاب 

داسـتانـها بـا درویـشیان اسـت و نـقدهـا را مـن مـینویـسم. تـا بـه حـال شـش جـلد 

از ایـن مجـموعـه ده جـلدی بـا عـنوان «داسـتان هـای مـحبوب مـن» منتشـر شـده 

و تـــا ایـــن جـــا داســـتانـــهای مـــنتخب دهـــههای چهـــل تـــا هـــفتاد خـــورشـــیدی نـــقد و 

بـــررســـی شـــدهـــانـــد. جـــلد هـــفتم آن نـــیز بـــه دهـــههای آغـــازیـــن داســـتانـــنویـــسی 

مــــــدرن ایــــــران اخــــــتصاص دارد. گــــــذشــــــته از ایــــــن هــــــا طــــــی ایــــــن ســــــال هــــــا گــــــاه 

نــــقدهــــای مشــــترکــــی بــــر رمــــان یــــا داســــتان هــــایــــی نــــوشــــتهایــــم کــــه در نشــــریــــات 

مـــختلف چـــاپ شـــده اســـت. ایـــن نـــقدهـــا را هـــمراه بـــا چـــند نـــقد مـــنفرد و چـــاپ 
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نشـده در کـتابـی بـا نـام «دانـه و پـیمانـه - نـقد و بـررسـی چـند رمـان و مجـموعـه 

داستان» گرد آوردیم که فعال در محاق وزارت ارشاد است. 

در روز چــــهارشــــنبه ۹ اردیبهشــــت مــــاه ســــال ۱۳۹۴ خــــورشــــیدی، چــــند تــــن از 

مـــامـــوران امـــنیتی بـــه مـــنزل رضـــا خـــندان یـــورش بـــرده و بـــعد از تـــفتیش مـــنزل 

رضــــــا خــــــندان مــــــهابــــــادی، دســــــت نــــــوشــــــته هــــــا، آرشــــــیوهــــــای گــــــونــــــاگــــــون، هــــــارد 

کــــامــــپیو تــــر، گــــوشــــی مــــوبــــایــــل و… او را ضــــبط کــــرده و بــــا خــــود بــــرده و ایــــن 

نویسنده نیز به اطالعات احضار گردیده بود.

شـعبه ی ۱۲ بـازپـرسـی دادگـاه رسـانـه و فـرهـنگ خـندان را بـه «فـعالـیت تـبلیغی 

علیه نظام» متهم کرده است.

رضــــــا خــــــندان مــــــهابــــــادی، نــــــویــــــسنده و مــــــنتقد ادبــــــی از شهــــــریــــــورمــــــاه ۱۳۹۳ 

بـــــه هـــــمراه حـــــسن اصـــــغری، عـــــلی اشـــــرف درویـــــشیان، بـــــکتاش آبـــــتین و مهـــــدی 

غبرایی به عنوان عضو هیات مدیره کانون نویسندگان برگزیده شد.
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عـــــــــــلی اشـــــــــــرف درویـــــــــــشیان ۴ آبـــــــــــان مـــــــــــاه ۱۳۹۶ در پـــــــــــی یـــــــــــک دوره بـــــــــــیماری 

طــوالنــی مــدت در ســن ۷۶ ســالــگی درگــذشــت و ۸ آبــان مــاه در بهشــت ســکینه 

کرج به خاک سپرده شد.

عـلی اشـرف درویـشیان، داسـتان نـویـس و پـژوهـش گـر حـوزه ادبـیات عـامـه، سـوم 

شهریورماه ۱۳۲۰ در کرمانشاه به دنیا آمد.

مجــــموعــــه ای کــــه در مــــقابــــل خــــود داریــــد هــــر کــــدام بــــه ســــال هــــا و دوره هــــا و بــــه 

مـــناســـبت هـــای مـــختلف مـــربـــوطـــند از ایـــن رو شـــایـــد پـــراکـــنده بـــه نـــظر آیـــند. امـــا 

مـــطالـــب طـــوری تـــنظیم شـــده انـــد کـــه از هـــدف تـــعیین شـــده خـــارج نـــگردد یـــعنی 

هـــدف یـــادی از عـــلی اشـــرف درویـــشان و ارج گـــذاری بـــه تـــالش هـــای فـــرهـــنگی 

مشـترک وی و رضـا خـندان (مـهابـادی) و هـم چـین فـعالـیت هـای رضـا در کـانـون 

نــــویــــسندگــــان ایــــران بــــا وجــــود هــــمه فــــشارهــــایــــی کــــه بــــر وی و ســــایــــر اعــــضای 

کـانـون و بـه طـور کـلی بـه پـیکارگـران و عـداالـت جـویـان و آزادی خـواهـانـی کـه در 

کـانـون نـویـسندگـان ایـران مـتشکل شـده انـد و تـمام خـطرات را آگـاهـانـه بـه جـان 

خـریـده انـد تـا بـا تـمام قـدرت و تـوان جـمعی و مـتشکل خـود، بـر عـلیه سـانـسور 
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و اخــــتناق و دفــــاع از حــــقوق و آزادی هــــای فــــردی و جــــمعی هــــمه شهــــرونــــدان 

به ویژه جنبش های اجتماعی حق طلب و پیشرو تالش و مبارزه کنند.

مــــطالــــعه ایــــن مــــطالــــب را بــــه هــــمه کــــتاب خــــوان هــــای عــــالقــــه مــــند بــــه ویــــژه بــــرای 

آن هــایــی کــه در عــرصــه هــای مــختلف فــرهــنگی، ســیاســی و اجــتماعــی بــر عــلیه 

ظـــلم و ســـتم و ســـانـــسور و اخـــتناق حـــاکـــم بـــر جـــامـــعه ایـــران مـــبارزه مـــی کـــنند 

توصیه می کنم!

***
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گـفت وگـو بـا عـلی اشـرف درویـشیان دربـاره فـعالـیت  کـانـون 

نویسندگان 

کیواندخت قهاری

۱۹/۰۴/۲۰۰۷

کـانـون نـویـسندگـان ایـران از مـهم تـریـن سـازمـان هـای فـرهـنگی غـیردولـتی اسـت 

کـــه ســـال هـــاســـت بـــه خـــاطـــر فـــعالـــیت عـــلیه نـــقض حـــق آزادی عـــقیده و بـــیان زیـــر 

فــشار اســت. مــصاحــبه دویــچه ولــه در ســال ۲۰۰۷ بــا عــلی اشــرف درویــشیان، 

نویسنده و پژوهشگر درباره کانون.

 12



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

 

دویچه وله: کانون نویسندگان ایران در حال حاضر چند عضو دارد؟ 

عـــلی اشـــرف درویـــشیان: اعـــضای فـــعال کـــانـــون نـــویـــسندگـــان ایـــران، کـــه جـــمع 

مـــــــشورتـــــــی آن هـــــــر ۱۵ روز یـــــــک بـــــــار تـــــــشکیل مـــــــی شـــــــود، در حـــــــدود ۲۵۰ نـــــــفر 

هســـــتند. تـــــعداد اعـــــضای کـــــانـــــون خـــــیلی بیشـــــتر از ایـــــن اســـــت. عـــــده  زیـــــادی 

مـهاجـرت کـرده انـد بـه خـارج، عـده زیـادی بـه خـاطـر کـهولـت سـن نـمی تـوانـند در 

جــلسات بــه طــور مــرتــب شــرکــت بــکنند و هــمان ۲۵۰ نــفر و در مجــمع عــمومــی 

ساالنه ی ما اغلب این ها نزدیک ۱۵۰ نفر شرکت می کنند. 
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 در سـال هـای اخـیر شـاهـد بـوده ایـم کـه جـلوی بـرگـزاری مجـمع عـمومـی کـانـون 

نویسندگان را گرفته اند. امسال وضع به چه صورت بوده است؟ 

مــا هــمیشه تــالش خــودمــان را بــرای بــرگــزاری مجــمع عــمومــی ســالــیانــه کــانــون 

انـجام مـی دهـیم و مـقدمـاتـش را فـراهـم مـی کـنیم. محـلی را کـه در آن جـا جـمع 

مـــــی شـــــویـــــم، اغـــــلب خـــــانـــــه دوســـــتان مـــــاســـــت، چـــــون در ســـــالـــــن هـــــای بـــــزرگ تـــــر 

بـه هـیچ وجـه بـه مـا مـجوز نـمی دهـند کـه آن جـا جـمع بـشویـم. بـا وجـود ایـن آذرمـاه 

امــسال ۵ ســال مــی شــود، کــه مجــمع تــشکیل نشــده اســت و بــنابــرایــن کــانــون 

نـویـسندگـان هـیات دبـیران هـم نـدارد. خـیلی از کـارهـایـش هـم هـمین طـور مـعوق 

مــی مــانــد، بــه خــاطــر ایــن کــه هــیات دبــیران بــایــد کــمیسیون هــای فــرهــنگی، روابــط 

عـــمومـــی، پـــذیـــرش عـــضو و ایـــن چـــیزهـــا را انـــجام بـــدهـــد کـــه مـــتاســـفانـــه از ایـــن 

بابت نمی توانیم فعالیتی داشته باشیم.

پس فعالیت کانون االن چیست؟ 

در تـــمام مـــواردی کـــه مـــسئله  آزادی انـــدیـــشه و بـــیان در خـــطر مـــی افـــتد یـــا در 

بـــــــرابـــــــرش ســـــــد و مـــــــانـــــــعی ایـــــــجاد مـــــــی شـــــــود مـــــــا اعـــــــتراض مـــــــی کـــــــنیم و تـــــــمام 
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فــــــعالــــــیت هــــــایــــــی کــــــه در جــــــامــــــعه  مــــــا فــــــعالــــــیت هــــــای اعــــــتراضــــــی ، تــــــحصن هــــــا، 

اعـــــتصاب هـــــا کـــــه مـــــربـــــوط بـــــه آزادی انـــــدیـــــشه و بـــــیان اغـــــلب هســـــتند و اعـــــمال 

سـانـسور از طـرف حـکومـت مـا در بـرابـرش ایسـتاده ایـم و مـقاومـت مـی کـنیم، بـا 

تــــــمام ایــــــن کــــــه واقــــــعا جــــــایــــــی بــــــرای دفــــــتر و دســــــتک  مــــــان یــــــا مجــــــمع عــــــمومــــــی 

برگزارکردن یا جمع شدن نداریم. 

کــــــانــــــون، هــــــمان طــــــور کــــــه اشــــــاره کــــــردیــــــد، در مــــــواقــــــع گــــــونــــــاگــــــون و مــــــتعددی 

مـوضـع گـیری مـی کـند. حـتی در رابـطه بـا زلـزلـه  بـم دیـدیـم و در مـورد اعـتصاب 

کــارگــران شــرکــت واحــد تهــران. ایــن خــصوصــیت کــانــون نــویــسندگــان ایــران از 

کجا می آید؟ 

ایــن خــصوصــیت حــاصــل حــدود ۴۰ ســال فــعالــیت کــانــون نــویــسندگــان ایــران 

اســـت کـــه در دو رژیـــم اغـــلب مـــعترض بـــوده بـــه نـــابـــسامـــانـــی هـــای جـــامـــعه  مـــا و 

خـــب روز بـــه روز روی ایـــن مـــسئله تبحـــر بـــیش تـــری پـــیدا کـــرده و دامـــنه  فـــعالـــیت 

خــودش را گســترده کــرده اســت، بــه خــصوص در زمــینه  آزادی انــدیــشه و بــیان 

و مبارزه با سانسور که دوتا از اصول مهم منشور ماست.
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آقـای درویـشیان، تـا چـه حـد در حـال حـاضـر فـعالـیت هـای کـانـون نـویـسندگـان 

در جامعه ایران بازتاب دارد؟ 

االن در حـدود دو سـال اسـت کـه حـتی روزنـامـه هـای اصـالح طـلب هـم از بـیان 

و نـــوشـــنت بـــیانـــیه هـــای مـــا خـــودداری مـــی کـــنند و خـــیلی خـــیلی کـــه هـــمت بخـــرج 

بـدهـند، مـمکن اسـت یـک خـط بـنویـسند کـه کـانـون یـک بـیانـیه منتشـر کـرد. خـب 

بــــدتــــر شــــده. قــــبل از ایــــن بهــــتر بــــود، بــــه خــــاطــــر ایــــن کــــه اغــــلب نشــــریــــات حــــتی 

بـــخش هـــایـــی از بـــیانـــیه هـــا و اطـــالعـــیه هـــای مـــا را چـــاپ مـــی کـــردنـــد. االن بـــطور 
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 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

کـلی ایـنطور شـده کـه سـایـت هـا بسـته شـده انـد. سـایـت کـانـون را بسـته انـد. مـا 

تـــمام چـــشم امـــیدمـــان بـــه ســـایـــت هـــا و مـــطبوعـــات خـــارجـــی بـــه خـــصوص کـــانـــون 

نــــــویــــــسندگــــــان ایــــــران در تــــــبعید اســــــت کــــــه هــــــمیشه یــــــار و یــــــاور مــــــا بــــــودنــــــد و 

بـیانـیه هـای مـا را بـه اطـالع مـردم جـهان رسـانـده انـد. امـا االن نـه. واقـعا خـیلی 

بــازتــابــش کــم اســت، مــگر ایــن کــه بــه صــورت هــای مــختلف خــود بــیانــیه تــکثیر و 

پخش بشود.

تاثیر فعالیت های شما بر جامعه تا چه حد است؟ 

خـــب بـــیانـــیه هـــایـــمان کـــه بـــه آن صـــورت اســـت و االن از پـــخش شـــان جـــلوگـــیری 

مـــی شـــود و از اطـــالع   رســـانـــدن بـــه مـــردم. امـــا از طـــریـــق آثـــارمـــان هـــمین تـــیراژ 

کــــتاب هــــایــــمان کــــه بــــه هــــرحــــال گــــرچــــه بــــا ســــانــــسور مــــواجــــه اســــت، ولــــی اغــــلب 

نــویــسندگــان ایــران کــتاب هــایــشان بــا تــیراژهــای وســیع در بــین مــردم مــی رود و 

به این وسیله از لحاظ فرهنگی تاثیر می گذارد.

***
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 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

رضــا خــندان مــهابــادی: مجــموعــه «داســتان هــای مــحبوب 

من» ۹ جلدی می شود / درویشیان قادر به نوشنت نیست

خبرگزاری مهر ۵ شهریور ۱۳۸۶
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  رضا خندان  (مهابادی)

رضـا خـندان مـهابـادی گـفت: بـا وجـود بـیماری عـلی اشـرف درویـشیان انـتشار 

مجـموعـه «داسـتان هـای مـحبوب مـن» ادامـه مـی یـابـد. ایـن مجـموعـه بـا انـتشار 

نهمین مجلد تکمیل خواهد شد.

رضـا خـندان مـهابـادی - یـکی از نـویـسندگـان مجـموعـه «داسـتان هـای مـحبوب 

مــن»، در گــفتگو بــا خــبرنــگار مهــر در مــورد ســرنــوشــت انــتشار مجــلدات بــعدی 

ایـن مجـموعـه گـفت: مجـلد شـشم از ایـن مجـموعـه بـیش از چـهار مـاه اسـت کـه 
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 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

بـــرای دریـــافـــت مـــجوز پـــیش از انـــتشار بـــه وزارت فـــرهـــنگ و ارشـــاد اســـالمـــی 

ارائه شده است و ما هم چنان خبری از اجازه انتشار آن نداریم.

وی افـــزود: جـــلد شـــشم ایـــن مجـــموعـــه ۶۵۰ صـــفحه دارد و بـــه نـــقد و بـــررســـی 

داسـتان هـای دهـه ۱۳۴۰ ایـران اخـتصاص دارد. هـم چـنین در تـدارک انـتشار 

جـلد هـفتم مجـموعـه حـاضـر کـه بـه نـقد و بـررسـی داسـتان هـای دهـه هـای ۱۳۱۰ 

تــا ۱۳۳۰ ایــران مــی پــردازد. جــلد هشــتم از ایــن مجــموعــه نــیز قــرار اســت ویــژه 

بــررســی داســتان هــای داســتان نــویــسان ایــرانــی خــارج از کــشور بــاشــد کــه بــه 

زبان فارسی نوشته اند.

رضـا خـندان خـاطـرنـشان کـرد: جـلد نـهم از ایـن مجـموعـه نـیز بـه نـقد و بـررسـی 

داســــتان هــــای کــــوتــــاه خــــارجــــی اخــــتصاص دارد. هــــم چــــنین قــــصد داریــــم اگــــر 

مجـموعـه مـخصوص ادبـیات مـهاجـرت راضـی کـننده نـباشـد مجـلد هشـتم را بـه 

نقد داستان های کوتاه نیمه اول دهه هشتاد اختصاص دهیم.

وی دربـاره وضـعیت عـلی اشـرف درویـشیان - دیـگر مـولـف ایـن مجـموعـه، گـفت: 

درویـشیان کـه در پـی سـکته مـغزی نـیمه سـمت چـپ بـدنـش بـی حـرکـت شـده بـود 
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 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

هـم اکـنون بـا پـیگیری تـمریـنات فـیزیـوتـراپـی بهـبودی نسـبی یـافـته ولـی هـم چـنان 

قادر به نوشنت نیست.

بـــه گـــزارش مهـــر، پـــنج مجـــلد از مجـــموعـــه آنـــتولـــوژی داســـتان مـــعاصـــر فـــارســـی 

شــامــل داســتان و نــقد بــا عــنوان «داســتان هــای مــحبوب مــن» از ســوی نشــر 

چشمه منتشر شده است.

ایـــــن مجـــــموعـــــه بـــــه ادوار مـــــختلف داســـــتان نـــــویـــــسی کـــــوتـــــاه مـــــعاصـــــر فـــــارســـــی 

مــــی پــــردازد و قــــرار اســــت در یــــکی از مجــــلدات آن داســــتان نــــویــــسی مــــعاصــــر 

فــارســی خــارج از ایــران بــا عــنوان ادبــیات مــهاجــرت نــیز نــقد و بــررســی شــود. 

مجــــــموعــــــه مــــــذکــــــور کــــــه انــــــتشار آن از ســــــال ۱۳۸۰ آغــــــاز شــــــده بــــــا هــــــمکاری 

مشترک علی اشرف درویشیان و رضا خندان مهابادی تدوین می شود.

نـقطه آغـاز بـررسـی داسـتان هـا در ایـن مجـموعـه سـال ۱۳۰۰ شـمسی  اسـت. 

بــه گــفته مــولــفان قــرار اســت ایــن مجــموعــه بــا انــتشار مجــلد هــفتم کــه بــه ادبــیات 

مهاجرت اختصاص دارد به پایان برسد.
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  رضا خندان  (مهابادی)

نگاهی به کتاب «انفرادیه ها» به قلم رضا 

خندان (مهابادی)

بهرام رحمانی

«انــفرادیــه هــا» نــام مجــموعــه داســتانــی اســت از رضــا خــندان (مــهابــادی) کــه 

پـــایـــیز ســـال ۱۳۹۱ تـــوســـط نشـــر الـــکترونـــیک روزگـــار در ۱۰۲ صـــفحه انـــتشار 

یافته است.
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  رضا خندان  (مهابادی)

«انـفرادیـه هـا» مجـموعـه چـهار داسـتان اسـت کـه بـه شـکلی بـا هـم پـیونـد دارنـد و 

داستان چهار زندانی در سلول های انفرادی را نقل می کند.

«انــــــفرادیــــــه» هــــــا در روزگــــــاری منتشــــــر شــــــده کــــــه دامــــــنه ســــــانــــــسور هــــــر روز 

گســـترده تـــر مـــی شـــد. امـــا نـــویـــسنده شـــهامـــت بـــه خـــرج داده و ســـانـــسورشـــکنی 

کـرده اسـت. ایـن رفـتاری سـت کـه جـامـعه از وی انـتظار دارد. چـرا کـه انـتشار 

الــکترونــیکی آثــار در ایــنترنــت مــانــند مــقابــله بــا ســانــسور اســت، رویــارویــی بــا 

خفقان و دفاع از آزادی اندیشه و بیان و انتشار آزادانه آن.

ایــن اثــر مجــموعــه ای از چــهار داســتان اســت کــه بــه شــکلی بــاهــم ربــط دارنــد. 

هـــر چـــهار داســـتان در ســـلول هـــایـــی انـــفرادی مـــی گـــذرنـــد. هـــر فـــصل و یـــا هـــر 

داســتان یــک شــخصیت بــیش تــر نــدارد و هــم او راوی داســتان اســت. راویــان 

نـــام نـــدارنـــد. از چـــهار زنـــدانـــی ســـه تـــن مـــرد و یـــک نـــفر زن اســـت. هـــر ســـلول 

شـماره ای دارد و آن طـور کـه از شـماره هـا بـر مـی آیـد، سـه سـلول بـایـد در کـنار 

هـم قـرار دارنـد. سـلولـی کـه زن در آن مـحبوس اسـت، نـبایـد فـاصـله ای زیـاد بـا 

دیگر سلول ها داشته باشد.
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  رضا خندان  (مهابادی)

ایـــــن کـــــه ایـــــن داســـــتان در کـــــدام شهـــــر و یـــــا حـــــتی کـــــشور قـــــرار دارد، رشـــــون 

نیســت. امــا هــر  کــس کــه اشــنایــی بــه وضــعیت حــاکــم بــر جــامــعه ایــران دارد و 

احــتماال پــایــش هــم بــه زنــدان هــای حــکومــت اســالمــی کــشیده شــده بــاشــد و یــا 

شــرح زنــدانــیان را شــنیده و یــا خــوانــده بــاشــد، بــی هــیچ شــک و شــبه ای محــل 

وقوع حادثه را ایران می داند. 

بـدون ایـن کـه بـیان گـردد شـخصیت هـای داسـتان بـا هـم در ارتـباط بـودنـد امـا 

مـــی تـــوان حـــدش زد آن هـــا در رابـــطه ای ســـیاســـی زنـــدانـــی شـــده انـــد. امـــا دلـــیل 

دســتگیری و اتــهام خــود را نــمی دانــند. بــه طــور مــداوم و ســیتسماتــیک شــکنجه 

می شوند اقرار کنند، اما چیزی ندارند که اعتراف  کنند.

ایـن زنـدانـیان هـر کـدام در سـلول انـفرادی خـود نشسـته، بـه آن چـه بـر سـرشـان 

آمـــــده مـــــی انـــــدیشـــــد. بـــــه نـــــظر مـــــی رســـــد هـــــر چـــــهار نـــــفر در رابـــــطه ای مشـــــترک 

بازداشت شده اند.

رضا در ابتدای کتاب نوشته است:  
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پـیشکش بـه هـمه ی اسـیران سـلول هـای انـفرادی؛ آن هـا کـه شکسـتند... و آن هـا 

که شکستند! 

داســـــــــــتان بـــــــــــا «انفرادیه اول (۲۷۶) سلول»، آغـــــــــــاز مـــــــــــی شـــــــــــود و در ادامـــــــــــه 

می خوانیم:   

«چـیزی در سـینه ام مـی  کـوبـد، تـند و سـنگین و مـثل طـوفـان شـاخـه خـشک خـوابـم 

را مــــی شــــکند. صــــدای کــــوپــــاکــــوپ قــــلبم را پــــیش از آن کــــه چــــشم بــــاز کــــنم مــــی  

شـــــنوم. دهـــــانـــــم خـــــشک و تـــــلخ اســـــت و پـــــیشانـــــی ام خـــــیس. مـــــی نـــــشینم و تـــــکیه 

مـــی دهـــم بـــه دیـــوار ســـرد و دســـت روی ســـینه ام مـــی  گـــذارم. زیـــر آن، قـــلبم گـــویـــی 

چـفت و بسـت خـود را از بـاقـی تـنم کـنده اسـت و رهـا مـی کـوبـد: کـوپ کـوپ کـوپ 

کـــوپـــاکـــوپ ... هـــمراه صـــدا و داغـــی پـــوســـت ســـر و گـــردنـــم تـــصویـــر جـــلد قـــرمـــز 

دفترچه ای ذهنم را از منگی بیرون می کشد. 

صـدای تـند تـپش هـمراه بـا پـرسـشی بـه مـغزم مـی کـوبـد: یـعنی پـیداش کـردن؟ بـه 

دِر سـلول نـگاه مـی کـنم، دریـچه اش نـیمه بـاز اسـت. پـتوی زمـخت را کـه انـگار از 
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خـاك اره سـاخـته شـده، بـا پـا کـنار مـی زنـم و سـعی مـی کـنم سـینه ام را از هـوا پـر 

کنم. نفس میانه سینه سنگینی می کند.»

هـــر چـــهار زنـــدانـــی بـــه شـــکلی، در «دفـــترچـــه جـــلد قـــرمـــز» زنـــدانـــی «انـــفرادیـــه 

اول» نــماد پــیدا مــی کــنند. «انــفرادیــه اول» نــویــسنده اســت و نــگران دفــترچــه 

جـلد قـرمـزی اسـت کـه در آن خـصوصـیت  شـخصیت هـایـی را نـوشـته کـه هـر یـک 

زنــــدانــــی «انــــفرادیــــه» هــــا هســــتند. در واقــــع مــــی تــــوان گــــفت «انــــفرادیــــه اول» 

حقیقی ترین شخصیت این مجموعه داستان است. 

وی در ســـی و پنجـــمین روز بـــازداشـــت، نـــاگـــهان از خـــواب مـــی پـــرد، کـــابـــوس 

مـتوقـف مـی شـود، بـا قـلبی کـه از هـراس مـی تـپد، دنـبالـه کـابـوس را در بـیداری 

دنـــبال مـــی کـــند: «نـــوشـــته هـــایـــم؟ اگـــر پـــیدا کـــرده بـــاشـــند؟ البـــد پـــیدا کـــرده انـــد، 

نـــکرده انـــد! اگـــر بـــه دســـت شـــان افـــتاده بـــاشـــد، مـــی آیـــند ســـراغـــم. چـــه بـــگویـــم؟» 

هـم زمـان راوی بـه خـود امـید مـی دهـد: «خـوب مـعلوم اسـت، ایـن یـادداشـت هـای 

یــک شــخصیت داســتانــی اســت، یــک شــخصیت داســتانــی کــه عــقایــد عــجیب و 
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غــریــبی دارد.» دخــتری چــشم آبــی از جــمله هــمین شــخصیت هــاســت کــه راوی 

دوستش دارد. 

او ۳۳ ســــــالــــــه اســــــت. «دنــــــیا را ۳۶ روز پــــــیش» «تــــــرک» کــــــرده و حــــــال فــــــکر 

مـی کـند، «آن دنـیایـی را کـه مـی شـناسـم، هـمان دنـیای ۳۶ روز پـیش اسـت.» 

در حـــالـــی کـــه در ایـــن مـــدت، هـــرگـــونـــه رابـــطه اش بـــا دنـــیای خـــارج قـــطع شـــده 

اســت. او در ایــن مــدت، تــنها بــا بــازجــوهــا و ســایــر کــارکــنان زنــدان در رابــطه 

بوده است. 

صـرفـا تـنهایـی در سـلول بـه خـودی خـود شـکنجه ای اسـت کـه بـه طـور مـداوم بـر 

وی اعــمال مــی شــود: «زمــان داخــل ســلول مــثل قــیر ســیاه و چســبنده اســت.» 

آن دفـــــترچـــــه جـــــلد قـــــرمـــــز در بـــــیداری و کـــــابـــــوس ذهـــــن او را ســـــخت بـــــه خـــــود 

مــشغول کــرده اســت: «اگــر پــیدا کــرده بــاشــند چــه؟» او بــه خــوبــی مــی دانــد کــه 

بــــــایــــــد بــــــرای هــــــر نــــــامــــــی کــــــه در آن جــــــا نــــــوشــــــته، پــــــاســــــخ گــــــو بــــــاشــــــد و تــــــاوان 

«بی مباالتی و بی مسئولیتی» خود را بدهد. 
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مـــــرد مـــــسافـــــر، زن مـــــعلم و دانـــــشجوی فـــــلسفه، ســـــه شـــــخصیتی هســـــتند کـــــه 

ذهنش با آن ها درگیر است.

زنــدانــی «انــفرادیــه» دوم مــردی ۴۶ ســالــه اســت کــه شــشمین مــاه حــبس خــود 

را در انـــفرادی ســـپری مـــی کـــند. ســـرانـــجام پـــس از تحـــمل شـــکنجه هـــای زیـــاد، 

تـــــــصمیم مـــــــی گـــــــیرد بـــــــه خـــــــواســـــــت بـــــــازجـــــــو گـــــــردن بـــــــگذارد و آن چـــــــه را کـــــــه او 

مـی خـواهـد، روی کـاغـذ بـیاورد. کـاغـذ و قـلمی را کـه در اخـتیارش گـذاشـته انـد، 

بـرمـی دارد و مـی نـویسـد: مـی خـواسـته فـیلم نـامـه نـویـس یـا بـازیـگر سـینما شـود، 

ولــی رانــنده یــک شــرکــت دارویــی مــی شــود. پــس از بیســت ســال کــار، شــرکــت 

تـــعطیل مـــی شـــود و او بـــیکار. اتـــومـــوبـــیلی دســـت وپـــا مـــی کـــند تـــا مـــسافـــرکـــشی 

پــیشه کــند. روز نخســِت دســتگیری فــکر مــی کــرده تــا شــب آزاد خــواهــد شــد و 

حاال شش ماه می شود که هم چنان زندانی ست.

واقـعه از آن جـا آغـاز مـی شـود کـه روزی مـسافـری سـوار اتـومـوبـیل او مـی شـود، 

بــــر ســــر چــــهارراهــــی از مــــاشــــین بــــیرون مــــی پــــرد و فــــرار مــــی کــــند. از مــــاشــــین 

پشـــتی نـــیز دو نـــفر پـــیاده شـــده، او را تـــعقیب مـــی کـــنند و چـــون بـــه دســـتگیری 
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جـــوان تـــوفـــیق نـــمی یـــابـــند، رانـــنده را بـــازداشـــت مـــی کـــنند. رانـــنده اکـــنون بـــایـــد 

چــگونــگی رابــطه خــویــش را بــا او روشــن گــردانــد. در شــرایــِط ســختی گــرفــتار 

آمـده اسـت؛ بـازجـوهـا حـرف هـایـش را بـاور نـمی کـنند، پـس از مـاه هـا شـکنجه و 

آزار و حـبس در سـلولـی کـثیف، پـند بـازجـو را مـی پـذیـرد، مـی نـشیند تـا مـاجـرا 

را بــرای بــازجــو بــنویســد، ولــی آن چــه مــی نــویســد، هــمان حــرف هــایــی ا ســت کــه 

پـیش تـر گـفته شـده، فـقط ایـن بـار اعـتراف مـی کـند کـه بـازجـو انـسانـی واالسـت و 

او را بـا لـطف خـویـش در شـرایـطی قـرار داده کـه زنـدگـی و واقـعیت را طـوری 

دیـگر بـبیند. ایـن کـه بـازجـو حـرف هـایـش را خـواهـد پـذیـرفـت یـا نـه، مـعلوم نیسـت، 

الزم هم نیست. زندان تکرار است و بازجوها شگردهای خویش دارند.

زنــدانــی ســومــین «انــفرادیــه» جــوان و دانــشجوی فــوق لــیسانــس فــلسفه اســت. 

بیســتمین هــفته زنــدان را مــی گــذرانــد. «هــر چــه قــدر مــکان انــفرادی کــوچــک و 

تــــنگ اســــت، زمــــان در آن بــــزرگ و فــــراخ اســــت. تــــناقــــض ایــــن مــــکان و زمــــان 

اســـت کـــه آدم را لـــه مـــی کـــند.» او دوســـت دخـــتری داشـــت کـــه هـــم زمـــان بـــا او 

دســــــتگیر مــــــی شــــــود. دخــــــتر در زنــــــدان مــــــی مــــــیرد، جــــــنازه را بــــــه جــــــوان نــــــشان 
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مــــی دهــــند و او را عــــلت مــــرگ دخــــتر مــــی دانــــند. از شــــکنجه و عــــذاب کــــالفــــه و 

خسـته شـده، تـصمیم بـه خـودکـشی مـی گـیرد، نشسـته در سـلول، بـه گـذشـته و 

رابـطه اش بـا دخـتر مـی انـدیشـد. آخـریـن مـشاجـره اش را بـا او بـه یـاد مـی آورد، 

چـیزی کـه پـس از آن بـار سـفر مـی بـندد تـا بـه آرامـش دسـت یـابـد. در بـازگشـت 

پــــــی مــــــی بــــــرد کــــــه دخــــــتر بــــــازداشــــــت شــــــده اســــــت. خــــــانــــــواده اش هــــــم عــــــلت را 

نـمی دانـند. روزی در خـیابـان او را هـم دسـتگیر مـی کـنند تـا از طـریـق او دخـتر 

را بــــه حــــرف بــــیاورنــــد. و حــــال دخــــتر مــــرده و یــــا بهــــتر گــــفته شــــود؛ کشــــته شــــده 

است.

در ادامـه بـازجـویـی شـک مـی کـند در ایـن کـه دیـدن جسـد دخـتر کـابـوس او بـوده 

و یـا واقـعیت داشـته اسـت. سـرانـجام در پـریـشانـی رگ دسـت خـویـش مـی زنـد 

ولــــــی زنــــــده مــــــی مــــــانــــــد. در لحــــــظات آخــــــر بــــــا خــــــون خــــــویــــــش بــــــر دیــــــوار ســــــلول 

می نویسد: «شاشیدم به دنیایتان.»

زنــدانــی «انــفرادیــه» چــهارم زنــی ســت کــه مــعلم اســت و دخــتری کــوچــک دارد. 

شـوهـرش پـنج سـال پـیش بـه خـارج از کـشور گـریـخته و هـنوز بـازنگشـته اسـت. 

 30



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

بــــرادر او نــــیز کــــه مــــدتــــی مــــفقوداالثــــر بــــود، مــــعلوم مــــی شــــود در زنــــدان اســــت. 

شــــب هــــنگام بــــه خــــانــــه اش هــــجوم مــــی آورنــــد و او را بــــازداشــــت مــــی کــــنند. از او 

مشخصات شخصی را می خواهند که برای هم ایمیل فرستاده بودند.

در ســــلول بــــغلی او دخــــتری مــــحبوس اســــت کــــه آقــــاپســــر صــــدایــــش مــــی کــــنند. 

آقــاپســر در واقــع دخــتری ســت کــه شــرط مــی بــندد از شــمال شهــر تــا جــنوب آن 

را بــا ســری گــشاده و بــدون روســری بــرود. مــوی ســرش را از تــه مــی تــراشــد، 

لـــــباس مـــــردانـــــه مـــــی پـــــوشـــــد و شـــــرط را مـــــی بـــــرد. از آن پـــــس هـــــرگـــــاه کـــــه دلـــــش 

مـــــی گـــــیرد، ایـــــن کـــــار را تـــــکرار مـــــی کـــــند. در یـــــکی از هـــــمین خـــــیابـــــانـــــگردی هـــــا 

دستگیر می گردد.

در داســــــتان «انــــــفرادیــــــه» چــــــهارم نــــــشان داد هــــــیم شــــــود بــــــا وجــــــود ایــــــن کــــــه 

زنــدانــیان در ســلول هــای فــردی بــه ســر مــی بــرنــد امــا از طــرق مــختلف آن هــا بــا 

هـمدیـگر هـم کـاری و هـم یـاری مـی کـنند و ارتـباط بـر قـرار مـی کـنند: «... از الی 

مــیله هــای آهــنی دریــچه چــیزی پــرت مــی شــود تــوی ســلول. فــوری بــرش مــی دارم. 

آفــــریــــن آقــــاپســــر! چــــه قــــدر تــــر و فــــرز! تــــوی یــــک کــــیسه نــــایــــلون کــــوچــــک دوتــــا پــــد 
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گـــذاشـــته اســـت. پـــشیمانـــی ام بـــه نـــگرانـــی تـــبدیـــل مـــی شـــود. گـــوش تـــیز مـــی کـــنم 

صـدای بسـته شـدن در سـلولـش مـی آیـد، خـیالـم راحـت مـی شـود. مـمکن بـود دیـده 

بـاشـند آن وقـت بـرایـمان گـران تـمام مـی شـد. الـبته بـیش تـر بـرای او. امـا مـتوجـه 

نشــــدنــــد. مــــی کــــوبــــم بــــه دیــــواری کــــه ســــمت ســــلولــــش قــــرار دارد، یــــعنی: رســــید. 

مرسی! لحظه ای بعد او به دیوار می کوبد، یعنی: قابلی نداره! ...»

در پـــاراگـــراف آخـــر داســـتان «انـــفرادیـــه»، آزادی خـــواهـــی و طـــبیعت دوســـتی و 

حــیوان دوســتی نــویــسنده بــه اوج مــی رســد: «از دســتشویــی بــرگشــته ام. دیــدن 

آبـی خـوشـحالـم کـرده اسـت. آن کـالفـگی صـبح دیـگر نیسـت. بـایـد مـنتظر شـویـم 

تـا شـیفت گـالبـی شـروع شـود، بـعد از ظهـر مـی آیـد. تـا آن وقـت بـایـد صـبر کـنیم 

تــا آبــی بــتوانــد بــرایــمان تــعریــف کــند کــه کــجا رفــته و چــه خــبرهــایــی آورده اســت. 

مــــی روم ســــراغ تــــقویــــم. تــــاریــــخ را یــــک روز جــــلو مــــی بــــرم، نــــشانــــه را از دوشــــنبه 

بـرمـی دارم و مـی گـذارم روی سـه شـنبه. بـا تـانـی حـرکـت مـی کـنم. دراز مـی کـشم. 

صـــدای ریـــزش بـــاران مـــی آیـــد؛ نـــرم. یـــاد بـــغ بـــغوی کـــبوتـــر مـــی افـــتم، رفـــته انـــد یـــا 

هســـــتند؟ بـــــوی خـــــاك بـــــاران خـــــورده مـــــی آیـــــد. صـــــدایـــــی در گـــــوشـــــم مـــــی پیچـــــد: 
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«سـیگار زیـر نـم نـم بـاران مـی چسـبد.»  از پنجـره بـاران و آسـمان ابـری مشـبک 

را مـی بـینم. انـگار آسـمان سـلولـم را تـوی یـک سـرنـد گـذاشـته انـد. دلـم مـی خـواهـد 

روی پشــت بــام بــاشــم و بــاران بــزنــد بــه ســر و تــنم و از خــمودی بــیرونــم بــیاورد. 

هـــمین طـــور زل زده ام بـــه تـــکه آســـمان بـــارانـــی ام و بـــوی خـــاك را نـــفس مـــی کـــشم. 

یــاد دانــه هــایــم مــی افــتم .نــرم مــی روم ســوی ظــرف شــان کــه پــارچــه نــمدار روی آن 

کــشیده ام. آفــتاب از روی اش بــرخــاســته و نشســته اســت کــنج ســلول. پــارچــه را 

کـنار مـی زنـم. صـدای گـریـه نـوزادی را مـی شـنوم . آ ... آ ... نـوك هـایـشان بـیرون 

زده اســـت، دانـــه هـــای ســـفید روی ســـرهـــاشـــان رویـــیده. دانـــه، دانـــه، انـــگار زبـــان 

نــــوزادی از دهــــانــــش بــــیرون آمــــده بــــاشــــد، جــــوانــــه زده انــــد. زیــــر صــــدای بــــاران 

نشســــته ام رو بــــه روی دیــــوار. مــــیان مــــن و دیــــوار جــــوانــــه هــــا هســــتند. نــــگاه شــــان 

مــی کــنم. گــویــی خــودم آن هــا را زایــیده ام. هــمان جــور دوســت شــان دارم. دســت 

مــی کــشم روي پســتان هــایــم، ســفت و کــمی دردنــاك هســتند. مــی گــویــم: «جــوانــه 

زدنـــد.» ســـنگینی نـــگاهـــی را بـــر پشـــت ســـرم احـــساس مـــی کـــنم. آیـــا کـــسی از 

دریچه مرا نگاه می کند؟!»
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«انـــفرادیـــه» هـــا در شـــرایـــطی در ایـــنترنـــت منتشـــر شـــده کـــه بـــر جـــامـــعه ایـــران 

ســانــسور مــطلق حــاکــم اســت و بــسیاری از کــتاب  در ایــران اجــازه آزاد نشــر 

نـدارد و بـرخـی نـویـسنده هـا مـمنوع الـقلم. حـکومـت اسـالمـی از گـردش آزاد قـلم 

وحشت دارد و به هیچ وجه اندیشه مخالف برنمی تابد. 

«انـــفرادیـــه»هـــا در شـــرایـــطی منتشـــر شـــده کـــه دامـــنه ســـانـــسور و ســـرکـــوب و 

اختناق هر روز گسترده تر می شود. 

«انـــفرادیـــه» هـــا داســـتان اعـــتراض بـــا صـــدای بـــلند اســـت، داســـتان جـــامـــعه ای 

بهـتر و بهـتر زیسـنت! داسـتان زنـدگـی در جـامـعه ای  اسـت کـه صـدای مـخالـف 

را دشـــمن مـــی پـــندارنـــد، آثـــارش را ســـانـــسور مـــی کـــنند، بـــه زنـــدان و شـــکنجه 

مــحکوم مــی کــنند و یــا در خــیابــان هــا مــی ربــایــند و در گــوشــه خــلوتــی خــفه اش 

مـــی کـــنند. حـــکام جـــامـــعه ایـــران، مـــی خـــواهـــند مـــردم ســـاکـــت و آرام و گـــوش بـــه 

فرمان مقامات آن ها باشند. 
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در چـــنین جـــامـــعه ای، شـــهامـــت نـــویـــسنده در انـــتخاب مـــوضـــوع رشـــک بـــرانـــگیز 

ســـــتایـــــش بـــــرانـــــگیز اســـــت. بـــــه ایـــــن شـــــهامـــــت بـــــایـــــد ارج نـــــهاد و جـــــسارت او را 

تحسین نمود.

شـــایـــان ذکـــر اســـت کـــه ایـــن اثـــر در کـــردســـتان عـــراق بـــه زبـــان کـــردی تـــرجـــمه و 

منتشر شده است. خبرگزاری کردپرس در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ نوشت:

مجـموعـه داسـتان «انـفرادیـه هـا» اثـر رضـا خـندان مـهابـادی نـویـسنده و مـنتقد 

مــطرح کــشور بــا عــنوان «ژووره تــاکــه کــه ســیه کــان» تــوســط یــک مــترجــم ســقزی 

«رویا حسینی» به زبان کردی ترجمه و منتشر شد

***

رضا خندان مهابادی در گفت  و گو با کردپرس

۱۳/۰۶/۱۳۹۱
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رضــــا خــــندان مــــهابــــادی نــــویــــسنده، مــــنتقد و فــــعال اجــــتماعــــی را بــــیش تــــر بــــا 

مجــموعــه «داســتان هــای مــحبوب مــن» و «فــرهــنگ افــسانــه هــای مــردم ایــران» 

مـی شـناسـیم. وی مـتولـد سـال ۱۳۳۹ مـی بـاشـد و هـمواره در مـحافـل ادبـی از 

او بــه عــنوان یــکی از مــنتقدیــن مــطرح و شــناخــته شــده نــام بــرده مــی شــود. در 

ایــــــن گــــــفت و گــــــو ســــــعی بــــــر آن شــــــده تــــــا نــــــظرات وی را در خــــــصوص ادبــــــیات 

کــردســتان ایــران و عــراق و هــم چــنین جــایــگاه و آثــار نــویــسندگــان کــرد، جــویــا 

شویم.

   

در مــورد آخــریــن وضــعیت کــاری خــودتــان بــگویــید. چــه کــتاب هــایــی را آمــاده 

چاپ دارید؟

جــلد هــفتم «داســتان هــای مــحبوب مــن» و جــلد بیســتم «فــرهــنگ افــسانــههای 

مـــردم ایـــران» در حـــال آمـــاده شـــدن اســـت. کـــتاب دیـــگری بـــا عـــنوان «دانـــه و 

پـیمانـه» را یـک سـال پـیش نـاشـر بـرای مـجوز بـه ارشـاد فـرسـتاده امـا هـم چـنان 

بـیپاسـخ و بـالتـکلیف مـانـده. ایـن هـا کـارهـای مشـترک بـا درویـشیان اسـت. در 

عـرصـه نـقد ادبـی و داسـتان کـارهـای دیـگری انـجام داده ام، از جـمله مجـموعـه 
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داســـــتان «انـــــفرادیـــــهها»، کـــــه بـــــه دلـــــیل وضـــــعیت کـــــه ارشـــــاد ایـــــجاد کـــــرده از 

ارسال آن ها برای گرفنت مجوز خودداری میکنم.

هـمکاری شـما بـا عـلی اشـرف درویـشیان از چـه زمـانـی شـکل گـرفـت،  در مـورد 

کـارهـایـی کـه بـا هـم انـجام داده ایـد و یـا در حـال انـجام داریـد، کـمی صـحبت 

کنید.

هــمکاری مــن و درویــشیان از ســال ۱۳۵۸ در «شــورای نــویــسندگــان ادبــیات 

کـــودک و نـــوجـــوان» شـــروع شـــد. الـــبته مـــن در آن زمـــان نـــوجـــوان بـــودم بـــا ایـــن 

حـال دو کـتاب منتشـر کـرده بـودم. اولـی «بـچههای محـل» نـام داشـت و دومـی 

«از کـــوزه هـــمان بـــرون تـــراود کـــه در اوســـت.» اولـــی مجـــموعـــه داســـتان بـــرای 

نـوجـوانـان بـود و دومـی نـقد داسـتانـهای خـانـم قـدسـی قـاضـی نـور. در سـال ۵۸ 

بـــه پـــیشنهاد درویـــشیان و هـــمراهـــی ده - دوازده تـــن از نـــویـــسندگـــان ادبـــیات 

کــــودک و نــــوجــــوان «شــــورای نــــویــــسندگــــان...» را ایــــجاد کــــردیــــم کــــه تــــا ســــال 

۱۳۶۰ فــعال بــود. در ایــن شــورا آثــار منتشــر شــده بــرای کــودکــان و نــوجــوانــان 

را بـررسـی و نـقد مـیکردیـم کـه حـاصـل آن سـه مجـموعـه نـقد بـود. الـبته سـومـین 
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شـــــماره گـــــرفـــــتار بـــــالیـــــای ســـــال ۶۰ شـــــد و منتشـــــر نشـــــد. تـــــا ســـــال ۱۳۶۷ از 

درویـــــشیان خـــــبر نـــــداشـــــتم. در ایـــــن ســـــال بـــــاز دیـــــداری دســـــت داد و ایـــــشان 

پــیشنهاد گــردآوری فــرهــنگ افــسانــهها را داد کــه بــرای مــن شــروع مجــدد کــار 

ادبـی بـود. از آن سـال بـه ایـن کـار مـشغول هسـتیم و تـا بـه حـال نـوزده جـلد از 

«فــرهــنگ افــسانــههای مــردم ایــران» منتشــر شــده اســت. مجــموعــه دیــگری کــه 

ســالــهاســت مشــترکــا بــا درویــشیان انــجام مــی دهــیم انــتخاب و نــقد و بــررســی 

داســـــتان کـــــوتـــــاه ایـــــران در طـــــی ۸۰ ســـــال اســـــت (۱۳۰۰ تـــــا ۱۳۸۰). انـــــتخاب 

داسـتانـها بـا درویـشیان اسـت و نـقدهـا را مـن مـینویـسم. تـا بـه حـال شـش جـلد 

از ایـن مجـموعـه ده جـلدی بـا عـنوان «داسـتان هـای مـحبوب مـن« منتشـر شـده 

و تـــا ایـــن جـــا داســـتانـــهای مـــنتخب دهـــههای چهـــل تـــا هـــفتاد خـــورشـــیدی نـــقد و 

بـــررســـی شـــدهـــانـــد. جـــلد هـــفتم آن نـــیز بـــه دهـــههای آغـــازیـــن داســـتانـــنویـــسی 

مـــــدرن ایـــــران اخـــــتصاص دارد. گـــــذشـــــته از ایـــــن هـــــا طـــــی ایـــــن ســـــال هـــــا گـــــاه 

نــــقدهــــای مشــــترکــــی بــــر رمــــان یــــا داســــتان هــــایــــی نــــوشــــتهایــــم کــــه در نشــــریــــات 

مـــختلف چـــاپ شـــده اســـت. ایـــن نـــقدهـــا را هـــمراه بـــا چـــند نـــقد مـــنفرد و چـــاپ 
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نشــده در کــتابــی بــا نــام «دانــه و پــیمانــه - نــقد و بــررســی چــند رمــان و مجــموعــه 

داستان» گرد آوردیم که فعال در محاق وزارت ارشاد است.

بـه عـنوان یـک مـنتقد بـا تجـربـه، وضـعیت امـروز داسـتان نـویـسی در کـرمـانـشاه و 

کردستان را در مقایسه با گذشته چگونه ارزیابی می کنید؟

نــمیدانــم مــنظورتــان از «گــذشــته» کــی و چــه مــقطعی اســت. ولــی تــا آن جــا کــه 

مــــــــن اطــــــــالع دارم کــــــــرمــــــــانــــــــشاه و کــــــــردســــــــتان اکــــــــنون از نــــــــظر گــــــــرایــــــــش بــــــــه 

داسـتانـنویـسی وضـعیت خـوبـی دارد یـعنی عـالقـمندان بـه ایـن نـوع کـار ادبـی 

کـــم نیســـتند. شـــش ســـال پـــیش هـــمراه بـــا عـــلی اشـــرف درویـــشیان چـــند بـــار بـــه 

کــرمــانــشاه آمــدیــم و جــلسات داســتان و نــقد داســتان بــرگــزار کــردیــم. هــر بــار 

تــعداد کــسانــی کــه بــه ایــن جــلسات مــیآمــدنــد بــیش تــر میشــد. و مــطمئن هســتم 

اگـر ادامـه پـیدا مـیکرد بـاز هـم شـرکـت کـنندگـان بـیش تـری مـیآمـدنـد. مـتاسـفانـه 

بــا بــیمار شــدن درویــشیان ایــن جــلسات نــیز تــعطیل شــد. مــن فــکر مــیکنم هــر 

مـــنطقهای کـــه در ســـازوکـــار اجـــتماعـــی فـــعال و بـــه ســـرنـــوشـــت و نـــقش خـــویـــش 

عــالقــمند بــاشــد طــبعا در عــرصــه ادبــی نــیز ایــن ابــراز وجــود را از خــود نــشان 
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مـــیدهـــد. مـــشکل اصـــال در کـــمبود اســـتعدادهـــا و یـــا گـــرایـــشات ادبـــی نیســـت، 

بــــلکه ایــــن مــــوانــــع و ســــانــــسور اســــت کــــه از شــــکوفــــایــــی اســــتعدادهــــا و عــــالیــــق 

جـلوگـیری مـیکند. اگـر مـی شـد خـالقـیتها آزادانـه بـه ظـهور بـرسـند آن وقـت در 

هــــمه جــــا و بــــه ویــــژه در کــــردســــتان و کــــرمــــانــــشاه آثــــاری قــــلمی میشــــد کــــه بــــه 

نیازهای معنوی دنیا پاسخ میداد.

ادبـیات داسـتانـی کـرمـانـشاه و کـردسـتان ایـران ایـن تـوانـایـی را دارنـد کـه هـم 

تراز با کار سایر نویسدگان بزرگ ایرانی مقایسه شوند.

الــــــبته. و دلــــــیلش هــــــم ایــــــن اســــــت کــــــه بــــــعضی از ایــــــن «نــــــویــــــسندگــــــان بــــــزرگ 

ایـرانـی» کـه شـما اشـاره کـردیـد از کـرمـانـشاه یـا کـردسـتان بـرخـاسـتهانـد؛ چـه 

در زمـینه تـالـیف و چـه در زمـینه تـرجـمه داسـتان. اگـر بـخواهـم نـام بـبرم لیسـت 

نسـبتا بـلندی مـیشود. کـما ایـن کـه اسـتان هـا و مـناطـق دیـگر هـم  در ایـن مـورد 

نقش داشته و دارند.

در مـــورد آثـــار نـــویـــسندگـــان کـــردســـتان عـــراق چـــه نـــظری داریـــد؟ آیـــا مـــی تـــوان 

داستان نویسی در کردستان عراق و ایران را یکی دانست؟
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تـــا آن جـــا کـــه آثـــار داســـتانـــنویـــسان کـــرد عـــراق تـــرجـــمه شـــده و مـــن خـــوانـــدهـــام 

مــیتوانــم از شــیرزاد حــسن، بــختیار عــلی، فــرهــاد پــیربــال و ... نــام بــبرم الــبته 

چـند نـام دیـگر هـم هسـت کـه مـن مـتاسـفانـه االن حـضور ذهـن نـدارم. ایـن هـا بـه 

لـــحاظ فـــردی از داســـتانـــنویـــسان ایـــرانـــی چـــیزی کـــم نـــدارنـــد. امـــا در مـــقایـــسه 

کـــلی وضـــع فـــرق مـــیکند. زیـــرا ایـــران نـــزدیـــک بـــه یـــک قـــرن از داســـتان نـــویـــسی 

مــدرنــش مــیگذرد. زبــان فــارســی هــم کــه ادبــیات داســتانــی ایــران عــمدتــا بــا آن 

نـوشـته شـده مـثل زبـان کـردی زیـر فـشار و در تـنگنا نـبوده. الـبته سـانـسور بـر 

نــــــــویــــــــسندگــــــــان اعــــــــمال مــــــــی شــــــــده ولــــــــی اســــــــتفاده از زبــــــــان فــــــــارســــــــی جــــــــرم 

نـــــبوده. کـــــردســـــتان عـــــراق اســـــتفاده بـــــیمانـــــع از زبـــــان کـــــردی را تـــــازه دو دهـــــه 

اســـت کـــه آغـــاز کـــرده. و بـــه طـــور کـــلی وضـــعیت جـــامـــعه ایـــران از نـــظر تـــاریـــخ 

اجـــتماعـــی و ادبـــی و فـــرایـــند انـــکشاف طـــبقاتـــی بـــا جـــامـــعه کـــردســـتان عـــراق 

مـتفاوت اسـت. بـه ایـن مـعنا داسـتان نـویـسی در کـردسـتان عـراق و ایـران یـکی 

نیســـــت. گـــــر چـــــه بـــــه دلـــــیل بـــــرخـــــی تـــــشابـــــهات گـــــاه دغـــــدغـــــههای مشـــــترکـــــی در 

داســـتانـــهایـــشان دارنـــد. دغـــدغـــه هـــای مـــوجـــود در داســـتانـــهای شـــیرزاد حـــسن 
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هــمان دغــدغــههای فــرهــنگی اســت کــه مــا هــم داریــم. یــا رنــجی کــه انــسان آثــار 

بــــــختیار عــــــلی مــــــیبرد بــــــرای مــــــا رنــــــجی آشــــــناســــــت. یــــــا شــــــورش گــــــری بــــــعضی 

داستان های پیربال همین طور.

بـه نـظر شـما دلـیل مـوفـقیت رمـان «آخـریـن انـار دنـیا» در ایـران چـه بـوده اسـت؟ 

چـــه ویـــژگـــی هـــای داشـــته کـــه در کـــم تـــر از ۳ ســـال ســـه بـــار تجـــدیـــد چـــاپ شـــده 

است؟

مــن واقــعا مــتاســف مــیشوم وقــتی مــیشنوم کــه مــثال تــیراژ مجــموعــا شــش - هــفت 

هـزارتـایـی یـک رمـان را مـوفـقیت بـه حـساب مـیآوریـم. ایـن بـرای جـامـعه هـفتاد و 

پــنج مــلیونــی عــین شکســت اســت. آن هــم جــامــعهای کــه ســالــها پــیش از ایــن، 

وقـــتی جـــمعیتش نـــصف جـــمعیت کـــنونـــی بـــود، در چـــاپ داســـتان تـــیراژ پـــنجاه 

هــــزار و صــــد هــــزارنــــسخه داشــــت. اشــــارهــــام بــــه ســــال هــــای ۱۳۵۷ تــــا ۱۳۶۰ 

اسـت. سـال هـای بـیسانـسور، سـال هـای فـضیلت بـودن کـتاب خـوانـی، سـال هـای 

مــعتبر بــودن کــتاب. بــا ایــن حــال وقــتی بــه طــور نســبی مــیسنجیم. بــله، ایــن کــه 

در شـــرایـــط کـــنونـــی کـــتابـــی در ســـه ســـال بـــه چـــاپ ســـوم بـــرســـد، یـــک مـــوفـــقیت 
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اســـت. پـــرســـیدهـــایـــد چـــرا؟ مـــیدانـــیم کـــه بـــختیار عـــلی نـــویـــسنده «آخـــریـــن انـــار 

دنـیا» در کـردسـتان عـراق بـسیار شـناخـته شـده و مـحبوب اسـت امـا در ایـران 

چــندان شــناخــته شــده نیســت. پــس عــامــل نــام نــویــسنده در تــوفــیق ایــن اثــر در 

ایــران خــیلی دخــیل نیســت. پــیرامــون انــتشار ایــن کــتاب نــیز تــبلیغات وســیعی 

نشــد. هــم چــنین راه بــه فــروش بــخشنامــهای پــیدا نــکرد. گــذشــته از دغــدغــههای 

مــشابــهی کــه در پــاســخ ســئوال قــبل بــه آن اشــاره کــردم فــکر مــیکنم یــک عــامــل 

عــمومــی و یــک عــامــل خــاص بــاعــث شــده کــه ایــن رمــان بــه چــاپ ســوم بــرســد. 

عـامـل عـام پـرفـروشـتر بـودن آثـار تـرجـمه شـده بـه نسـبت آثـار تـالـیفی در ایـران 

اســــت. (داســــتان تــــالــــیفی، آن چــــه کــــه رســــما منتشــــر مــــیشود، بــــه ســــراشــــیبی 

تـاسـفانـگیزی افـتاده اسـت) و عـامـل خـاص اسـتفاده آرش سـنجابـی از زبـان 

سـاده و مـاجـرا مـحور در تـرجـمه ایـن اثـر اسـت. حـاال کـه صـحبت از ایـن رمـان 

شـد خـوب اسـت کـه اشـارهـای هـم بـه نـام مـریـوان حـلبچهای کـنم. چـون ایـشان 

هـــم «آخـــریـــن انـــار دنـــیا» را خـــیلی وقـــت پـــیش تـــرجـــمه کـــرده اســـت. امـــیدوارم 

ترجمه ایشان هم منتشر شود.
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گفت و گو: سید مهران موسوی احمدی

***

تقدیر از علی اشرف درویشیان

 

عــــــلی اشــــــرف درویــــــشیان پــــــیش از ایــــــن نــــــیز کــــــتاب بیســــــت جــــــلدی: «فــــــرهــــــنگ 

افــسانــه هــای مــردم ایــران» را در هــمکاری مشــترک بــا رضــا خــندان مــهابــادی 
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منتشـــر کـــرده اســـت کـــه جـــامـــع تـــریـــن و مـــعتبرتـــریـــن فـــرهـــنگ افـــسانـــه هـــای فـــالت 

ایران به شمار می آید. 

بـــه گـــفته عـــلی اشـــرف درویـــشیان گـــردآوری و تـــنظیم افـــسانـــه هـــای ایـــران بـــدون 

کـمک هـیچ نـهاد و بـنیاد دولـتی بـه هـزیـنه شـخصی مـولـفان شـکل گـرفـته اسـت. 

ایــن در حــالــی ســت کــه چــنین کــارهــای ســترگــی در غــرب بــه پشــتیبانــی مــالــی 

چندین دانشگاه و بنیاد فرهنگی امکان پذیر می شود. 

عـلی اشـرف درویـشیان کـه بـاوجـود بـیماری و کـهولـت بـه دسـتور پـزشـکان بـایـد 

بــیش تــر از گــذشــته اســتراحــت کــند، مــی گــویــد هــم چــنان مــی نــویســد امــا هــنوز 

نگارش دو رمانش تمام نشده است. 

یــــــكی از ایــــــن رمــــــان هــــــا «هــــــمیشه مــــــادر» اســــــت و رمــــــان دیــــــگر، «دو خــــــرس 

عاشق» كه چند ماهی می شود به نگارش آن ها مشغول است. 

عــلی اشــرف درویــشیان از نــویــسندگــان بــرجســته امــروز و عــضو هــیئت دبــیران 

کـانـون نـویـسندگـان ایـران بـود. کـانـونـی کـه سـال هـاسـت تـحت فـشار هـمه جـانـبه 
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نــــیروهــــای امــــنیتی امــــکان بــــرگــــزاری مجــــمع عــــمومــــی بــــرای انــــتخاب دور تــــازه 

هیئت دبیران خود را نیافته است. 

«آبـشوران»، «از ایـن والیـت»، «درشـتی»، «صـمد جـاودانـه شـد»، «هـمراه 

آهـنگ هـای بـابـام»، «فـصل نـان» و «سـال هـای ابـری» از جـمله کـارهـای عـلی 

اشرف درویشیان است.

مــــــراســــــم نــــــهمین دوره جــــــایــــــزه گــــــلشیری در ســــــال ۸۸ نــــــیز در مــــــنزل یــــــکی از 

اعـــــضای هـــــیات امـــــنای بـــــنیاد بـــــرگـــــزار شـــــد. در ســـــال هـــــای اخـــــیر، عـــــالوه بـــــر 

تــنگناهــای مــعمول، افــزایــش ســانــسور و کــاهــش چــشمگیر صــدور مــجوز، بــه 

رکـــود انـــتشار آثـــار قـــابـــل اعـــتنای ادبـــی منجـــر شـــده اســـت. بـــر هـــمین اســـاس 

بــنیاد گــلشیری تــصمیم گــرفــته، بــرخــالف دوره هــای پــیش، جــایــزه ی خــود را هــر 

دو سـال یـک بـار اهـدا کـند. در ایـن دوره هـم چـنین داوری بـه رمـان هـای منتشـر 

شــــده در ســــال هــــای ۸۷ و ۸۸ محــــدود شــــده اســــت. در نــــهمین دوره مجــــموعــــه 

داستان های سال ۸۷ داوری شده بود. 

 46



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

داوران دهـــمین دوره  جـــایـــزه ادبـــی هـــوشـــنگ گـــلشیری رمـــان «نـــگران نـــباش» 

نــــوشــــته  مــــهسا مــــحب عــــلی را بــــه عــــنوان رمــــان بــــرتــــر دو ســــال گــــذشــــته مــــعرفــــی 

کـردنـد. مـحب عـلی تـندیـس، لـوح تـقدیـر و جـایـزه  نـقدی خـود را از دسـت محـمود 

دولــت آبــادی دریــافــت کــرد کــه از مــیمهان مــراســم بــود. در بــخش رمــان اول نــیز 

«احـــتماال گـــم شـــده ام» اثـــر ســـارا ســـاالر بـــه عـــنوان بـــرتـــریـــن کـــتاب نخســـت دو 

ســــاالنــــه ۸۷ - ۸۸ شــــناخــــته شــــده. در بــــیانــــیه  داوران کــــه تــــوســــط عــــلی خــــدایــــی 

خـوانـده شـد: «تـوفـیق نسـبی در نـشان دادن فـضای ذهـنی و زنـدگـی بـیرونـی 

راوی در سـفر زنـی سـرگشـته در درون خـویـش و در شهـر تهـران در محـدوده  

یک روز» از جمله دالیل این گزینش عنوان شده است. 

آن گــونــه کــه در بــیانــیه داوران بــخش رمــان آمــده «خــلق زبــانــی فشــرده درخــورِ 

کـــنش داســـتانـــی و شـــخصیت هـــا و راوی بـــا اســـتفاده ی بـــجا از اصـــطالحـــات 

زبـــان مـــخفیِ بـــخشی از نســـل جـــدیـــد» نـــیز یـــکی از عـــلت هـــای انـــتخاب کـــتاب 

مـــهسا مـــحب عـــلی بـــوده اســـت. مجـــموعـــه داســـتان «عـــاشـــقیت در پـــاورقـــی» از 
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هـــمین نـــویـــسنده در پنجـــمین دوره  جـــایـــزه گـــلشیری یـــکی از آثـــار بـــرتـــر ســـال 

۱۳۸۳ شناخته شده بود.

 

علی اشرف درویشیان لوح تقدیر خود را از دست سیمین بهبهانی دریافت کرد 

در دهــمین دوره  جــایــزه ادبــی گــلشیری از عــلی اشــرف درویــشیان نــیز تــقدیــر 

شــد. عــلی اشــرف درویــشیان لــوح تــقدیــر خــود را از دســت ســیمین بهــبهانــی، 

شـاعـر نـامـی مـعاصـر، دریـافـت کـرد. او کـه بـه دلـیل بـیماری بـا دشـواری سـخن 
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مــی گــفت، حــضور در ایــن مــراســم را یــکی از شــادتــریــن لحــظه هــای عــمر خــود 

توصیف کرد.

در آن مـــراســـم حـــسن کـــیائـــیان مـــدیـــر نشـــر چـــشمه و از دوســـتان و هـــمکاران 

قــــدیــــمی درویــــشیان در ســــتایــــش از درویــــشیان گــــفت: «اجــــازه مــــیخواهــــم بــــا 

وجـود نـزدیـک بـه سـیوپـنج سـال آشـنایـی بـا عـلیاشـرف درویـشیان و بیسـتوپـنج 

ســـال افـــتخار آشـــنایـــی بـــا خـــود ایـــشان، بـــه نـــوشـــتههایـــش نـــپردازم و از خـــود 

مـولـف بـگویـم کـه بـه نـظرم شـایـد مـهم تـر از مـقولـه آثـار قـلمی منتشـرشـده بـاشـد، 

چــه اعــتقاد دارم عــصاره و هــدف تــمامــی هــنرهــا، از جــمله داســتانــنویــسی کــه 

هــنر اصــلی درویــشیان اســت، انــسان و انــسانــیت بــوده و هــم چــنان هســت. و 

اال چــه ســود اگــر خــروارهــا کــاغــذ را ســیاه کــنیم و در آن از تــنها مــوجــودی کــه 

جامه به تن دارد و آستینش از اشک تر است سخن نگوییم!» 

رضــا خــندان مــهابــادی هــمکار دیــریــنه عــلی اشــرف درویــشیان نــیز گــفت: «در 

مـــورد درویـــشیان مـــیتوان از آزادانـــدیـــشی، نـــقدپـــذیـــری و پـــختگی عـــاطـــفی او 

گـفت. امـا مـیدانـم کـه پـرداخـنت بـه ایـن هـمه در ایـن فـرصـت امـکانـپذیـر نیسـت. 
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بـه هـر روی، مـیخواهـم ایـن را بـگویـم کـه قـدرشـناسـی مـن نسـبت بـه عـلیاشـرف 

حـــد و مـــرزی نـــدارد. امـــا چـــرا بـــایـــد از او تـــقدیـــر کـــرد؟ مـــگر چـــه گـــلی بـــه ســـر 

ادبــیات و جــامــعه زده اســت کــه در خــور تــقدیــر بــاشــد؟ مــن از مــعیارهــایــی کــه 

مـــوجـــب شـــده اســـت بـــنیاد زنـــدهـــیاد گـــلشیری از درویـــشیان تـــقدیـــر کـــند خـــبر 

نـــدارم، امـــا بـــنا بـــه دالیـــلی کـــه مـــیگویـــم او را شـــایســـتـه چـــنین کـــاری مـــیدانـــم و 

این دالیل در دو کلمه خالصه می شوند: انساِن هنرمند.»

***

گـــفت و  گـــوی رادیـــو فـــردا ۲۲ مـــرداد ۱۳۹۳ بـــا رضـــا خـــندان 

درباره کتاب «دانه و پیمانه» 
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از ســــــــال ۱۳۷۷ خــــــــورشــــــــیدی کــــــــه رضــــــــا خــــــــندان مــــــــهابــــــــادی و عــــــــلی اشــــــــرف 

درویـشیان بـا هـمکاری هـم کـتاب فـرهـنگ افـسانـه هـای ایـرانـی را منتشـر کـردنـد 

ایـن هـمکاری بـا نشـر آثـار دیـگری هـم چـنان ادامـه دارد. آخـریـن کـار مشـترک 

ایـن دو نـویـسنده «دانـه و پـیمانـه» نـام دارد کـه بـعد از چـند سـال سـرگـردانـی 

در مــــرحــــله دریــــافــــت مــــجوز نشــــر ارشــــاد بــــاالخــــره از ســــوی نشــــر چــــشمه در 

تهران منتشر شد.
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در بــرنــامــه ایــن هــفته آقــای خــندان مــهابــادی مــهمان مــا اســت تــا دربــاره ایــن 

کتاب گفت وگوکنیم.

«نـــــقد ادبـــــی و وضـــــعیت آن در ایـــــران: اگـــــر نـــــوشـــــنت داســـــتان حـــــکم عـــــمل در 

عـرصـه ادبـیات را داشـته بـاشـد نـقد آن نـقش نـظریـه را دارد. عـمل و نـظریـه در 

یـک ارتـباط مـتقابـل بـا حـفظ اولـویـت نـهایـی عـمل مـوجـب رشـد یـکدیـگر مـی شـود. 

چــــنین ارتــــباط مــــتقابــــل بــــه هــــر عــــلت از هــــم بگســــلد و یــــا ارتــــباطــــی مــــیان شــــان 

برقرار نشود، نتیجه اش افت دو جزء این رابطه یعنی نقد و داستان است.

بــنابــرایــن هــرچــه نــقد ادبــی از پشــتوانــه نــظری غــنی تــر و قــوی تــری بــرخــوردار 

بـــاشـــد بـــه غـــنای ادبـــیات یـــاری مـــی رســـانـــد. عـــکس قـــضیه نـــیز صـــادق اســـت. 

شـرط الزم بـرای خـلق ادبـیات پـویـا اعـم از داسـتان، شـعر، نـقد و نـظریـه ادبـی 

وجـــود آزادی اســـت. آزادی بـــیان آن هـــوایـــی اســـت کـــه ادبـــیات بـــرای حـــیات و 

رشد خود به دم زدن در آن نیازمند است.

بـنابـرایـن بـرای شـناخـت وضـعیت ادبـیات در هـر جـامـعه  ای ابـتدا بـایـد بـه سـراغ 

بــررســی شــرط الزم رفــت. نــقد ادبــی کــوشــشی الزم و ارزشــمند اســت. قــدر و 
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مــنزلــت آن رابــطه ای مســتقیم بــا شــرایــط آزاد جــامــعه دارد. هــرچــه جــامــعه ای 

آزادتر باشد نقد در جایگاه شایسته تر قرار می گیرد.»

 

کــــه خــــوانــــده آن چــــــــه 

بـــخشی بـــود شــــــــــــــــــــــد 

مــــــــــــــــــقــــــدمــــــــــــــــــه از 

و کــــــــــتاب  «دانــــــــــــــــــه 

پـــــــــــــــیمانـــــــــــــــه» 

کـار مشـترکـی کـه بـه کـوشـش عـلی اشـرف درویـشیان و رضـا خـندان مـهابـادی 

اخــیرا منتشــر شــده اســت. آقــای خــندان مــهابــادی در ایــن بــرنــامــه مــهمان مــا 

هسـتند. آقـای مـهابـادی، ضـمن خـوشـامـد بـه بـرنـامـه نـمای دور نـمای نـزدیـک، 

ویــژه مــرور کــتاب رادیــو فــردا. ابــتدا بــرای مــخاطــبان ایــن بــرنــامــه بــفرمــایــید کــه 

کتاب «دانه و پیمانه» حاوی چیست و چه موضوعاتی را در بر می گیرد؟
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رضــا خــندان مــهابــادی: در مــورد کــتاب «دانــه و پــیمانــه» بــایســتی بــگویــم ایــن 

مجــــــموعــــــه ای اســــــت از نــــــقد داســــــتان و رمــــــان کــــــه مــــــن و درویــــــشیان بــــــه طــــــور 

مشـترک نـوشـتیم. یـعنی بـعضی از نـقدهـا کـار مشـترک مـا اسـت و بـعضی از 

نـقدهـا هـم بـه طـور مجـزا و مـنفرد هـرکـدام از مـا کـار کـردیـم و نـوشـتیم. بـیش تـر 

ایــن نــقدهــا در دهــه هــفتاد شــمسی در نشــریــات مــختلف مــثل آدیــنه، تــکاپــو و 

ایـن گـونـه نشـریـات چـاپ شـده. امـا از آن جـا کـه زمـینه نـقد داسـتان عـلی الـعموم 

در جــــامــــعه ایــــران کــــم اســــت مــــا فــــکر کــــردیــــم شــــایــــد مــــناســــب بــــاشــــد کــــه ایــــن 

مجــموعــه را بــه صــورت یــک کــتاب هــم ارائــه دهــیم. الــبته بــعضی از نــقدهــا هــم 

تازه است جایی چاپ نشده.

شـــما و آقـــای درویـــشیان بـــرای انـــتخاب آثـــاری کـــه دربـــاره اش نـــوشـــته ایـــد، چـــه 

مـــــعیارهـــــایـــــی را بـــــه طـــــور مـــــشخص، در نـــــظر داشـــــتید و خـــــود آثـــــار را چـــــگونـــــه 

انتخاب کردید؟

از عـوامـل انـتخاب ایـن آثـار مـعموال  یـکی خـود نـویـسنده اثـر بـود دوم مـحتوا و 

مـضمون و کـیفیت اثـر بـود. ایـن دو عـامـل اصـلی بـودنـد در ایـن کـه کـتابـی نـقد 
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شـود. بـه ویـژه ایـن کـه اگـر کـتابـی را تـشخیص مـی دادیـم کـه مـضامـین خـوبـی 

دارد و هنوز خوانندگان آن طور که باید و شاید بهش توجه نکردند.

بـعضی از آثـاری کـه در ایـن کـتاب -«دانـه و پـیمانـه»- مـورد نـقد شـما و آقـای 

درویــــشیان قــــرار گــــرفــــته انــــد، کــــتاب هــــایــــی هســــتند از گــــلشیری، غــــالمــــحسین 

ســاعــدی یــا احــمد محــمود و دیــگر کــسانــی در ایــن ســطح. آیــا صــرفــا بــه دلــیل 

شهــرت ایــن نــویــسندگــان بــه ســراغ کــارهــایــشان رفــتید، یــا ایــن کــه فــکر کــردیــد 

ایـــن هـــا آثـــار مـــهمی هســـتند در ادبـــیات مـــعاصـــر کـــه نـــقدهـــای مـــناســـبی هـــنوز 

درباره شان وجود ندارد و شما باید این جای خالی را پرکنید؟

عـــــمده تـــــریـــــن عـــــلت بـــــرای رجـــــوع بـــــه ایـــــن جـــــور نـــــویـــــسنده هـــــا ایـــــن بـــــود کـــــه ایـــــن 

نــویــسندگــان در ســبک کــار خــودشــان ســرآمــد بــودنــد و بــرای خــوانــنده عــالقــمند 

بـــــــه نـــــــقد و هـــــــم چـــــــنین بـــــــرای نـــــــویـــــــسندگـــــــانـــــــی کـــــــه شـــــــروع مـــــــی کـــــــنند بـــــــه کـــــــار 

داسـتان نـویـسی، مـی تـوانـد حـاوی نـکات خـوبـی بـاشـد. نـقد و بـررسـی ایـن جـور 

کـتاب هـا. بـنابـرایـن وقـتی سـراغ ایـن جـور کـتاب هـا مـی رویـم بـا تـوجـه بـه حـرفـه ای 

بـودن نـویـسنده اش، مـی شـود نـکات جـالـب تـر و مـهم تـری را و درس  آمـوزتـری را 
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بـــرای خـــوانـــنده بـــیرون کـــشید. بـــنابـــرایـــن ایـــن اصـــل مـــطلب رجـــوع بـــه اســـامـــی 

معروفی مثل ساعدی، گلشیری یا احمد محمود بوده.

مــی دانــیم کــه دربــاره آثــار ایــن نــویــسندگــان نــقدهــای دیــگری هــم منتشــر شــده. 

حــاال شــما بــه عــنوان نــویــسنده ایــن نــقدهــا، در خــطاب بــه خــوانــندگــان «دانــه و 

پـــیمانـــه» چـــه وجـــه مـــمیزه ای بـــرای ایـــن نـــقدهـــا نســـبت بـــه ســـایـــرنـــقد و بـــررســـی 

هـــای مـــشابـــه قـــائـــلید. بـــه عـــبارتـــی خـــوانـــندگـــان نـــقدهـــای شـــما چـــه امـــتیازی در 

نقدهای شما خواهند یافت که در دیگر نقدها نخواهند دید؟

مــی دانــید کــه نــقدهــا مــعموال  از دیــدگــاه هــای مــختلفی نــوشــته مــی شــود. چــه بــه 

لــــحاظ ژانــــر ادبــــی و چــــه بــــه لــــحاظ رویــــکرد فــــکری و اجــــتماعــــی مــــنتقد. هــــمه 

ایـــن هـــا در نـــوع نـــقدی کـــه نـــوشـــته مـــی شـــود مـــوثـــر اســـت. بـــنابـــرایـــن مـــا هـــم از 

مــــوضــــع خــــودمــــان کــــه فــــکر مــــی کــــنم بــــشود یــــک جــــور «مــــدرنــــیسم اجــــتماعــــی» 

خـطابـش کـرد، از ایـن زاویـه بـه ایـن کـتاب هـا نـگاه کـرده ایـم. ضـمن ایـن کـه فـکر 

مـی کـنیم هـرچـه قـدر نـقدهـا بـیش تـر بـاشـد بـرای ایـن کـه ادبـیات بـیش تـر رشـد کـند 

الزم هست.
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آیــا بــا تــوجــه بــه مــقدمــه ای کــه بــر کــتاب آورده ایــد، مــی تــوانــیم نــتیجه بــگیریــم کــه 

نــــقطه عــــزیــــمت و زاویــــه دیــــد شــــما و آقــــای درویــــشیان در نــــقد ایــــن رمــــان هــــای 

مــشهور ادبــیات مــعاصــر، بــیش از هــر چــیز تــوجــه بــه حــضور یــا فــقدان تعهــد 

اجتماعی از سوی نویسنده یا خود آثار بوده؟

نــه. کــما ایــن کــه مــثال  در نــقد کــار گــلشیری در ایــن کــار شــخصیت داســتانــی 

تعهـد اجـتماعـی را زیـر پـا مـی گـذارد و بـیایـیم بـگویـیم شـخصیت خـوبـی اسـت 

بـا بـد اسـت یـا فـالن... از ایـن زاویـه نیسـت. بـنابـرایـن اتـفاقـا ً در هـمین مـقدمـه 

هم توضیح دادیم که ما چرا گذاشتیم دانه و پیمانه و چرا این معنا را اصوال ً  

پــیش آوردیــم کــه مــمکن اســت ایــن تــصور را پــیش بــیاورد کــه خــب مــا بــه دنــبال 

مــعنا هســتیم، یــعنی مــعنا را اصــل قــرار مــی دهــیم در کــار هــنری و ادبــی. کــه 

نـه. ایـن جـوری نیسـت. مـا یـک ارتـباط مـتقابـلی بـین مـضمون و شـکل مـی بـینیم 

و فـکر مـی کـنیم در ایـن ارتـباط مـتقابـل هسـت کـه مـی تـوانـد یـک کـاری بـه لـحاظ 

ادبـی خـوب دربـیایـد. یـا نـه، اگـر ایـن ارتـباط مـتقابـل ایـجاد نـشود کـار ضـعیفی 

در می آید.
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در حـــوزه ادبـــیات داســـتانـــی امـــروز ایـــران، تـــعداد زیـــادی از نســـل جـــوان هـــم 

فـــعالـــیت مـــی کـــنند. و بـــسیاری از آثـــاری کـــه منتشـــر مـــی شـــود از ایـــن دســـت و 

ایـــن نســـل مـــتاخـــر اســـت. آیـــا آثـــاری از ایـــن نســـل جـــوان تـــر هـــم در ایـــن کـــتاب 

مورد بررسی قرار گرفته؟

اگــر فــرض بــگیریــم اگــر در دهــه هــفتاد خــانــم فــریــبا وفــی را کــه احــتماال   در آن 

دوره مــــی شــــد ایــــشان را جــــوان قــــلمداد کــــرد... چــــون بــــه هــــر حــــال تــــازه شــــروع 

کـردنـد بـه کـار نـوشـنت... مـنتها مـا ایـن کـار را در مجـموعـه دیـگری انـجام دادیـم 

در مجـــموعـــه داســـتان هـــای مـــحبوب مـــن کـــه نـــقد داســـتان هـــای کـــوتـــاه اســـت از 

دهه هفتاد خورشیدی تا برود به ۱۳۰۰.

***
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حال این روزهای علی اشرف درویشیان و کتاب هایش

ایسنا ۲۸ مهر ۱۳۹۳،

بــــیش از هشــــت ســــال اســــت کــــه از عــــلی اشــــرف درویــــشیان اثــــری داســــتانــــی 

منتشــر نشــده اســت؛ او پــیش از بــیماری نــویــسنده پــرکــاری بــود. درویــشیان 

مــی گــویــد، ایــن روزهــا حــالــم خــوب اســت امــا آخــریــن آثــار داســتانــی ام چــندیــن 

سال است که در ارشاد مانده است. 

بــــیش از هشــــت ســــال اســــت کــــه از عــــلی اشــــرف درویــــشیان اثــــری داســــتانــــی 

منتشــر نشــده اســت؛ او پــیش از بــیماری نــویــسنده پــرکــاری بــود. درویــشیان 

مــی گــویــد، ایــن روزهــا حــالــم خــوب اســت امــا آخــریــن آثــار داســتانــی ام چــندیــن 

سال است که در ارشاد مانده است.
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رضـا خـندان مـهابـادی کـه بـا ایـن نـویـسنده آثـار مشـترکـی را هـم منتشـر کـرده 

است، انتشار کتاب های او را پی گیری می کند. 

مـــهابـــادی دربـــاره کـــتاب هـــای درویـــشیان بـــه خـــبرنـــگار ایـــسنا گـــفت: قـــرار شـــده 

اسـت در قـالـب یـک مجـموعـه داسـتان، گـزیـده ای از داسـتان هـای عـلی اشـرف 

درویشیان از سوی انتشارات نگاه منتشر شود. 

او دربــاره آخــریــن آثــار داســتانــی عــلی اشــرف درویــشیان کــه بــه چــاپ رســیده 

اســـت، گـــفت: آخـــریـــن آثـــار داســـتانـــی کـــه ایـــشان نـــوشـــت «داســـتان هـــای تـــازه  

داغ» بــــود. ایــــن داســــتان هــــا در قــــالــــب یــــک مجــــموعــــه کــــه حــــدود ۱۲ داســــتان 

داشـــت بـــرای دریـــافـــت مـــجوز نشـــر بـــه وزارت ارشـــاد رفـــت امـــا مـــجوز انـــتشار 

نـــگرفـــت. چـــون ارشـــاد گـــفته بـــود بـــایـــد شـــش داســـتان آن حـــذف شـــود و آقـــای 

درویشیان هم این موضوع را نپذیرفت. 

خـندان ادامـه داد: در نـهایـت هـمان سـال هـا یـک دوره از کـتاب «داسـتان هـای 

تــازه  داغ» در آملــان منتشــر شــد و بــعد هــم بــیماری اجــازه نــداد کــه او پــیگیر 

انتشار داستان ها و نوشته های تازه اش شود. 
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او هــم چــنین گــفت: درویــشیان یــک رمــان بــا نــام «هــمیشه مــادر» نــوشــته اســت 

کـــه هـــنوز آمـــاده نیســـت و احـــتیاج بـــه بـــازخـــوانـــی دارد. بـــرای انـــتشار آن بـــایـــد 

منتظر ماند و دید او کی فرصت بازخوانی آن را دارد.

خــــــندان از مجــــــموعــــــه مــــــقاالت «چــــــون و چــــــرا» و «جــــــنگ بــــــرای بــــــچه هــــــا» و 

«یـادمـان صـمد بهـرنـگی» بـه عـنوان کـتاب هـای نـام بـرد کـه قـرار اسـت پـس از 

سال ها دوباره تجدید چاپ شوند. 
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او افـزود: کـار انـتشار مجـموعـه ۱۹ جـلدی «فـرهـنگ افـسانـه هـای مـردم ایـران» 

کـه بـرخـی از جـلدهـای آن از سـوی انـتشارات کـتاب فـرهـنگ چـاپ شـده اسـت 

بــــه مــــشکل بــــرخــــورده اســــت و انــــتشار آن فــــعال مــــتوقــــف اســــت. ایــــن کــــتاب بــــا 

هـــــمکاری مـــــن و آقـــــای درویـــــشیان تـــــالـــــیف شـــــده اســـــت. هـــــم چـــــنین جـــــلد هـــــفتم 

مجــموعــه نــقد «داســتان هــای مــحبوب مــن» کــه ایــن هــم کــار مشــترک اســت بــه 

پــــایــــان رســــیده اســــت و قــــرار اســــت در آیــــنده از ســــوی نشــــر چــــشمه منتشــــر 

شود. 

بــــــه گــــــفته خــــــندان حــــــدود هشــــــت ســــــال اســــــت کــــــه اثــــــر تــــــازه ای از عــــــلی اشــــــرف 

درویــشیان منتشــر نشــده اســت امــا در طــول ایــن مــدت بــرخــی از کــتاب هــایــش 

تجدید چاپ شده است. 

خـــبرنـــگار ایـــسنا جـــویـــای احـــوال ایـــن نـــویـــسنده پـــیش کـــسوت شـــد کـــه در ایـــن 

گــفت وگــوی کــوتــاه بــه نــظر مــی رســید حــال او خــوب اســت. همســر ایــن نــویــسنده 

نیز حال درویشیان را خوب توصیف کرد. 
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بـــه گـــزارش ایـــسنا، کـــتاب بیســـتون، آبـــشوران، فـــصل نـــان، هـــمراه آهـــنگ هـــای 

بـابـام، گـل طـال و کـالش قـرمـز، ابـر سـیاه هـزار چـشم، روزنـامـه دیـواری مـدرسـه 

مــــــا، رنــــــگینه، کــــــی بــــــرمــــــی گــــــردی داداش جــــــان، آتــــــش در کــــــتابــــــخانــــــه بــــــچه هــــــا، 

چـون وچـرا، داسـتان هـای مـحبوب مـن، سـلول ۱۸، سـی و دو سـال مـقاومـت در 

زنـــدان هـــای شـــاه، افـــسانـــه هـــا و مـــثل هـــای کـــردی، ســـال هـــای ابـــری، درشـــتی، 

مجـــموعـــه ۲۰ جـــلدی فـــرهـــنگ افـــسانـــه هـــای ایـــرانـــی بـــا هـــمکاری رضـــا خـــندان 

مـــهابـــادی، واژه نـــامـــه گـــویـــش کـــرمـــانـــشاهـــی، یـــادمـــان صـــمد(صـــمد بهـــرنـــگی) و 

شـــــــــــــب آبســـــــــــــنت عـــــــــــــنوان هـــــــــــــای آثـــــــــــــار عـــــــــــــلی اشـــــــــــــرف درویـــــــــــــشیان در زمـــــــــــــینه 

داســـتان نـــویـــسی، ادبـــیات کـــودک و پـــژوهـــش هـــای ایـــن نـــویـــسنده پـــیش کـــسوت 

است. 

***

افسانه های مردم ایران؛ «آملانجیر»  
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عــلی اشــرف درویــشیان و رضــا خــندان مــهابــادی در تــوضــیح ایــن افــسانــه کــه 

در کـــتاب «فـــرهـــنگ افـــسانـــه هـــای مـــردم ایـــران»، نشـــر مـــاهـــریـــس درج شـــده، 

نــوشــته انــد: ایــن قــصه مــشابــه خــط اصــلی قــصه «هــزار و یــک شــب» اســت کــه 

قهــــرمــــان اصــــلی آن بــــا اســــتفاده از سحــــر کــــالم و جــــادوی قــــصه مــــرد را در 

انـتظار نـگه مـی دارد و سـرانـجام بـر او پـیروز مـی شـود. در ایـن قـصه قهـرمـان 

عالوه بر سحر کالم از اقدامات دیگری نیز استفاده می کند. 

آفـتاب  نـیوز: مـردی بـود بـه نـام آملـانـجیر. او هـر شـب یـک زن مـی گـرفـت و هـمان 

شـب هـم دمـاغ و گـوش او را مـی بـریـد و کـناری مـی انـداخـت. تـا آن روز چهـل 

زن گــرفــته بــود. روزی دخــتر وزیــر فــهمید کــه زن هــای آملــانــجیر مــی خــواهــند بــه 

حـــمام بـــرونـــد. او هـــم رفـــت بـــه حـــمام و دیـــد چهـــل زن بـــی گـــوش و دمـــاغ آن جـــا 

هســتند. دخــتر وزیــر بــه آن هــا گــفت: «شــما بــه آملــانــجیر بــگویــید بــیایــد مــرا بــه 

زنی بگیرد تا به او نشان دهم گوش بریدن یعنی چه!» 

فـردا شـب، زن هـا بـه آملـانـجیر گـفتند: «بـرو دخـتر وزیـر را بـگیر کـه خـیلی زیـبا 

اســـت.» آملـــانـــجیر بـــه خـــواســـتگاری دخـــتر وزیـــر رفـــت و او را عـــقد کـــرد. شـــب 
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دخـــــــتر را بـــــــردنـــــــد بـــــــه خـــــــانـــــــه آملـــــــانـــــــجیر. مـــــــوقـــــــع خـــــــواب دخـــــــتر بـــــــه آملـــــــانـــــــجبر 

گـفت:«قـصه ای بـرای تـو مـی گـویـم، اگـر خـوابـمان بـرد و قـصه تـمام نشـده بـود، 

بقیه اش را فردا شب می گویم.» 

دخــتر چــند شــب قــصه را کــش داد. زن هــای دیــگر هــر روز کــه از خــواب بــیدار 

می شدند و می دیدند گوش و دماغ دختر بریده نشده تعجب می کردند. 

شـــبی دخـــتر وزیـــر شـــنید زن هـــمسایـــه شـــان در حـــال زایـــمان اســـت. بـــه خـــانـــه 

آن هـا رفـت و گـفت: «بـچه کـه بـه دنـیا آمـد هـمان طـور نشسـته او را بـه مـدت دو 

سـاعـت بـه مـن بـدهـید. بـه انـدازه وزن بـچه هـم بـه شـما طـال مـی دهـم.» بـچه کـه 

بــه دنــیا آمــد، دخــتر آن را گــرفــت و آمــد بــه خــانــه. آملــانــجیر خــواب بــود. دخــتر 

وزیــر آهســته شــلوار آملــانــجیر را پــایــین کــشید و بــچه را گــذاشــت مــیان دوپــای 

آملــــانــــجیر. کــــمی کــــه گــــذشــــت آملــــانــــجیر از خــــواب بــــیدار شــــد و بــــچه را مــــیان 

پــــاهــــایــــش دیــــد کــــه داشــــت گــــریــــه مــــی کــــرد و دســــت و پــــا مــــی زد. آملــــانــــجیر بــــا 

دسـت پـاچـگی دخـتر را بـیدار کـرد. دخـتر گـفت:« بـچه را بـه مـن بـده تـا پـنهانـش 

کــنم. خــودت هــم صــدایــش را در نــیار. آخــر کــی تــا بــه حــال دیــده کــه مــرد هــم 
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بـزایـد؟!» دخـتر وزیـر بـچه را بـرد و داد بـه مـادرش. آملـانـجیر از غـصه خـوابـش 

نــــبرد. دخــــتر وقــــت اذان صــــبح بــــه او گــــفت: «تــــو بــــلند شــــو بــــرو، تــــا بــــبینم چــــه 

جوابی می توانم به زن ها بدهم. آخر نمی گویند مگر مرد هم می زاید؟؟!» 

آملــانــجیر ســه مــاه از ایــن شهــر بــه آن شهــر مــی رفــت و آواره بــود. بــعد از ســه 

مـــاه بـــه ده بـــرگشـــت. نـــزدیـــکی هـــای ده پـــیغام داد آمـــاده بـــاشـــید دارم مـــی آیـــم. 

دخـتر وزیـر بـچه هـا را کـه از مـکتب خـانـه تـعطیل شـده بـودنـد، جـمع کـرد و یـک 

دنــــبک بــــه دســــت آن هــــا داد و گــــفت:«وقــــتی آملــــانــــجیر داخــــل خــــانــــه شــــد، شــــما 

دنــــبک زنــــان وارد حــــیاط شــــویــــد و بــــخوانــــید: آملــــانــــجیر پســــر زایــــیده، قــــدمــــش 

مـبارک بـاشـد!» آملـانـجیر آمـد و وقـتی ایـن شـعر را شـنید بـه دخـتر گـفت:«یـک 

چــادر بــه مــن بــده ســر کــنم و از راه بــیابــان فــرار کــنم. مــن فــکر مــی کــردم ایــن 

حـــــرف هـــــا فـــــرامـــــوش شـــــده اســـــت». آملـــــانـــــجیر فـــــرار کـــــرد و تـــــا ســـــه چـــــهار مـــــاه 

آن طرف ها آفتابی نشد. 

بــــعد از ســــه چــــهار مــــاه رفــــت بــــه طــــرف آبــــادی خــــودشــــان. ایــــن بــــار هــــم دخــــتر، 

بـــچه هـــا را جـــمع کـــرد و بـــه آن هـــا یـــاد داد بـــه آملـــانـــجیر بـــگویـــند: «قـــدم پســـرت 
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مـبارک! هـنوز بـچه ات بـزرگ نشـده؟!» آملـانـجیر از هـمان کـوچـه دو پـا داشـت 

و دو پای دیگر هم قرض کرد و پا به فرار گذاشت. 

عــلی اشــرف درویــشیان و رضــا خــندان مــهابــادی در تــوضــیح ایــن افــسانــه کــه 

در کـــتاب «فـــرهـــنگ افـــسانـــه هـــای مـــردم ایـــران»، نشـــر مـــاهـــریـــس درج شـــده، 

نــوشــته انــد: ایــن قــصه مــشابــه خــط اصــلی قــصه «هــزار و یــک شــب» اســت کــه 

قهــــرمــــان اصــــلی آن بــــا اســــتفاده از سحــــر کــــالم و جــــادوی قــــصه مــــرد را در 

انـتظار نـگه مـی دارد و سـرانـجام بـر او پـیروز مـی شـود. در ایـن قـصه قهـرمـان 

عالوه بر سحر کالم از اقدامات دیگری نیز استفاده می کند.

***
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به مناسبت زادروز تولد علی اشرف درویشیان

یادداشتی از خندان مهابادی 

نگاهی به زندگی و آثار علی اشرف درویشیان

درویشیان، روشن فکری برخاسته از چپ  

  

درویـشیان در آثـارش چهـره خـشن و بـی رحـم فـقر را بـه تـصویـر مـی کشـد و چـه 

زیبا، چه تکان دهنده و چه تاثیرگذار دست به قلم می برد. 

«یـک روز مـعلم بـه بـچه هـا مـی گـویـد خـواب هـایـشان را تـعریـف کـنند. نـیاز عـلی 

خــواب جــالــبی تــعریــف مــی کــند. او خــواب دیــده کــه خــودش و پــدرش گــنجشک 

شـده انـد و دارنـد پـرواز مـی کـنند و مـادرش گـریـه مـی کـند و یـکدفـعه، مـش بـاقـر 
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را کـه قـبال بـرایـش کـار مـی کـرده بـه شـکل اژدهـایـی مـی بـیند و از تـرسـش، تـند 

تــند پســته هــا را خــندان مــی کــند و از دهــانــش، خــون مــی ریــزد. پســته هــا بــا هــم 

متحـد مـی شـونـد کـه نـخندنـد تـا مـش بـاقـر نـاراحـت بـشود. مـش بـاقـر، نـیاز عـلی 

را مـی بـیند و مـی خـواهـد بـگیردش، یـکی از پسـته هـا شـبیه بـالـون مـی شـود و او 

را بـــــا خـــــود بـــــه آســـــمان مـــــی بـــــرد. در آن جـــــا مـــــی خـــــواهـــــد ســـــتاره بـــــچیند، ولـــــی 

مــــی افــــتد پــــاپــــین و از خــــواب مــــی پــــرد. چــــند روز بــــعد نــــیاز عــــلی، ســــر کــــالس 

حـــاضـــر نیســـت. بـــچه هـــا مـــی گـــویـــند: دیـــروز غـــروب، از ســـرمـــا مـــرد در حـــالـــیکه 

داشت می گفت، ستاره می خواهم، ستاره می خواهم، یه ستاره برا ننه ام.» 

مــنت بــاال بــخشی بــود از داســتان «نــیاز عــلی نــدارد» بــه قــلم شــیوا و اســتوار 

عــــلی اشــــرف درویــــشیان، مــــردی کــــه از ســــتون ادبــــیات مــــعاصــــر مــــا بــــه شــــمار 

مــی رود و چــه قــدر غــم انــگیز اســت کــه او در آســتانــه ۷۴ ســالــگی، بــایــد مــنتظر 

چاپ آثارش باشد که هنوز خبری از انتشار آن ها نیست. 

آثار درویشیان در ستیز با دیکتاتوری است 
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درویـــشیان یـــکی از نـــویـــسندگـــان خـــوش فـــکر و روشـــنی اســـت کـــه هـــمیشه بـــا 

دیــکتاتــوری و اســتبداد در ســتیز بــود. او ســال ۱۳۲۰ در خــانــواده ای کــارگــر 

در محـــله آبـــشوران شهـــر کـــرمـــانـــشاه چـــشم بـــه جـــهان گـــشود. در ســـال ۱۳۳۷ 

دانشسـرای مـقدمـاتـی را گـذرانـد و سـپس بـرای مـعلمی بـه روسـتاهـای اطـراف 

کــــرمــــانــــشاه و گــــیالن غــــرب رفــــت. در ســــال ۱۳۴۵ تــــحصیل در رشــــته ادبــــیات 

فـــــــــارســـــــــی را در دانـــــــــشگاه تهـــــــــران آغـــــــــاز کـــــــــرد و پـــــــــس از دریـــــــــافـــــــــت مـــــــــدرک 

کـــــار شـــــناســـــی، تـــــحصیالت خـــــود را در مـــــقطع کـــــار شـــــناســـــی ارشـــــد در رشـــــته 

روان شـناسـی تـربـیتی ادامـه داده و هـمزمـان در دانـش سـرای عـالـی تهـران در 

رشتٔه مشاوره و راهنمای تحصیلی به تحصیل پرداخت. 

او در ســــال ۱۳۵۲ اولــــین مجــــموعــــه داســــتان کــــوتــــاه خــــود را منتشــــر کــــرد. از 

ســــال ۱۳۵۰ تــــا ۱۳۵۷ بــــرای نــــگارش کــــتاب «از ایــــن والیــــت» و فــــعالــــیت هــــای 

ســـــــیاســـــــی، ســـــــه بـــــــار دســـــــتگیر و مـــــــمنوع الـــــــقلم شـــــــد. دســـــــتگیری اول وی در 

کــــرمــــانــــشاه ۸ مــــاه بــــه طــــول انــــجامــــید، امــــا درویــــشیان ۲ مــــاه بــــعد در تهــــران 

دوبـــاره دســـتگیر و بـــه ۷ مـــاه زنـــدان مـــحکوم شـــد. وی هـــم چـــنین بـــه دنـــبال ایـــن 
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حــــکم از دانــــشگاه اخــــراج و از مــــعلمی نــــیز مــــنفصل شــــد. دســــتگیری بــــعدی 

درویــشیان در ۱۳۵۳ اتــفاق افــتاد کــه منجــر بــه صــدور حــکم ۱۱ ســال زنــدان 

بـرای او شـد. درویـشیان از ایـن تـاریـخ بـه زنـدان رفـت و تـا پـیروزی انـقالب در 

زندان ماند. 

درویـشیان در آثـارش چهـره خـشن و بـی رحـم فـقر را بـه تـصویـر مـی کشـد و چـه 

زیـبا، چـه تـکان دهـنده و چـه تـاثـیرگـذار دسـت بـه قـلم مـی بـرد. او فـقر را خـوب 

مـــــی شـــــناســـــد، ســـــال هـــــایـــــی را در کـــــنار کـــــودکـــــان روســـــتا بـــــه ســـــر بـــــرده بـــــود و 

رنـج هـای آنـان دل و جـانـش را بـه درد آورده بـود. بـسیاری از داسـتان هـای او 

شــرح تــصاویــری اســت کــه در زنــدگــی دیــده؛ چــه زنــدگــی خــودش و چــه رنــجی 

کــه دیــگران بــر اثــر حــکومــت هــای دیــکتاتــوری بــرده انــد را در آثــار خــود مــنعکس 

کرده است. 

عــالوه بــر ایــن، درویــشیان اســتاد فــرهــنگ عــامــه بــود و تــألــیفاتــی در ایــن زمــینه 

دارد. خـودش بـار هـا اعـالم کـرده کـه عـالقـه اش بـه فـرهـنگ عـامـه را وامـدار قـصه 

گویی های مادربزرگش است. 
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رئالیسم درویشیان، رئالیسمی عاطفی است 

مـــــنت یـــــادداشـــــت رضـــــا خـــــندان مـــــهابـــــادی کـــــه بـــــه مـــــناســـــبت تـــــولـــــد عـــــلی اشـــــرف 

درویشیان نوشته شده است: 

«تـــولـــد عـــلی اشـــرف درویـــشیان را تـــبریـــک مـــی گـــویـــم. او از آن انـــسان هـــایـــی 

اســـت کـــه هـــرچـــه بیشـــر شـــبیه شـــان در ایـــن دنـــیا بـــاشـــند بهـــتر اســـت. او بـــرای 

هـــــرچـــــه زیـــــبا تـــــر و انـــــسانـــــی تـــــر کـــــردن ایـــــن دنـــــیا گـــــام بـــــرداشـــــته اســـــت و اگـــــر 

زشــتی هــا و پلشــتی هــای جــامــه را در آثــار خــود مــنعکس کــرده، تــنها قــصدش 

پررنگ تر کردن زیبایی های دنیا بوده است. 

او کــــسی بــــود کــــه تــــحت تــــاثــــیر فــــضای ادبــــی و جــــریــــان روشــــنفکری چــــپ کــــه 

ابـزاری بـرای مـبارزه بـا دیـکتاتـوری قـلمداد مـی شـد، بـه یـکی از نـویـسندگـانـی 

بدل شد که با شرایط آن دوره در ستیز بود. 

درویـشیان در خـانـواده فـقیر در کـرمـانـشاه مـتولـد و در شـرایـط سـختی بـزرگ 

شـــده اســـت. در ســـن ۱۸ ســـالـــگی بـــه مـــعلمی در روســـتا هـــا مـــی پـــردازد و آثـــار 
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غـم انـگیز فـقر را مـشاهـده مـی کـند. شـایـد درک و زنـدگـی بـا هـمین هـا بـود کـه او 

را یـــــک انـــــسان آرمـــــان گـــــرا بـــــار آورد. مـــــنطق طـــــبقاتـــــی کـــــه در آن دوره وجـــــود 

داشت، حس انسان دوستانه او را برمی انگیخت. 

وی از اواخـــر دهـــه ۴۰ کـــار خـــود را آغـــاز کـــرد و اوایـــل دهـــه ۵۰ بـــود کـــه اولـــین 

مجـموعـه داسـتان کـوتـاه خـود را بـه چـاپ رسـانـد. درویـشیان در تـالـیف آثـارش 

نـــوعـــی خـــودویـــژگـــی داشـــت. آن هـــم ایـــن بـــود کـــه نـــوشـــته هـــای او از یـــک فـــیلتر 

عـــاطـــفی عـــبور مـــی کـــنند. آن چـــه درویـــشیان در دنـــیای اطـــراف خـــود مـــی بـــیند، 

ضربدر حس و عاطفه می شود و توسط نوشته اش، انعکاس می یابد. 

بـه دلـیل رد شـدن اثـر درویـشیان از هـمین فـیلتر عـاطـفی، نـوشـته هـای او بـسیار 

حـسی اسـت. حـتی آن اثـر مـنطقی و اسـتداللـی بـاشـد. وجـود ایـن فـیلتر بـاعـث 

شـــده آثـــار او بـــسیار تـــاثـــیرگـــذار بـــاشـــد. در واقـــع مـــی تـــوان گـــفت کـــه رئـــالـــیسم 

درویشیان نوعی رئالیسم عاطفی است. 

کـــاش آن قـــدر زنـــده بـــاشـــد تـــا بـــه دنـــیایـــی کـــه بـــرای جـــامـــعه اش و بـــه خـــصوص 

کودکان آرزو داشت برسد.» 
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آثار علی اشرف درویشیان 

«سال های ابری» (۲ جلد) 

«درشتی»، مجموعه ۲۰ جلدی  

«فرهنگ افسانه های مردم ایران» (با همکاری رضا خندان مهابادی) 

«واژه نامه گویش کرمانشاهی» 

«یادمان صمد» (صمد بهرنگی) 

«شب آبسنت» 

«از این والیت» 

«قصه های آن سال ها» 

«هفت مرد، هفت داستان» 

«خاطرات صفر خان» (صفر قهرمانیان) 

آبشوران 

فصل نان 

همراه آهنگ های بابام 

 74



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

گل طال و کالش قرمز 

ابر سیاه هزار چشم  

روزنامه دیواری مدرسه ما  

رنگینه  

کی برمی گردی داداش جان 

آتش در کتابخانه بچه ها  

چون و چرا  

داستان های محبوب من (۶ جلد) 

سلول ۱۸ 

سی و دو سال مقاومت در زندان های شاه 

افسانه ها و متل های کردی 

واژه نامه گویش کرمانشاهی. 

ایلنا 

سه شنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۴
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***

نقد رضا خندان بر قصه «وهم سبز» 

در ۲۹ آذر ۱۳۹۴  
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از مجموعه خالف دموکراسی 

رضا خندان (مهابادی) 

جــــهان کــــودکــــان، تــــا بــــه آن جــــایــــی کــــه بــــه خــــودشــــان مــــربــــوط مــــی شــــود، جــــهان 

ســادگــی و ســرراســتی اســت و هــنگامــی کــه روایــِت جــهان شــان بــه خــود آن هــا 

سـپرده مـی شـود، حـتی بـرای بـیان عـجیب  تـریـن خـیاالت شـان، از زبـانـی سـاده 

اســتفاده مــی کــنند. پــیچیدگــی هــا و نــامــفهومــی هــا احــتمالــی در روایــت آن هــا نــه 

بــه جــهان خــودشــان کــه بــه جــهان بــزرگ  تــر و نــوع رابــطه اش بــا جــهان کــودکــان 

مربوط می شود. 
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داســــــتاِن »وهــــــم ســــــبز« روایــــــتی اســــــت از «بــــــلوغ» یــــــک دخــــــتربــــــچه؛ بــــــلوغــــــی 

جـــــسمانـــــی و ذهـــــنی. ایـــــن، بـــــه خـــــودی خـــــود، امـــــری داســـــتانـــــی نیســـــت. هـــــمه  

کـــودکـــان بـــه بـــلوغ جـــسمی و ذهـــنی مـــی رســـند و مـــرحـــله  کـــودکـــی را پشـــت ســـر 

مــــــی گــــــذارنــــــد. امــــــا شــــــخصیت اصــــــلی ایــــــن داســــــتان بــــــا شــــــرایــــــط ســــــاخــــــته و 

مــــخصوص جــــهان بــــزرگ  تــــر هــــا «بــــلوغ» دردنــــاک، هــــول آور و خــــشونــــت  بــــاری 

دارد. هــــــمین نــــــکته، کــــــه درون مــــــایــــــه  داســــــتان نــــــیز هســــــت، روایــــــت دخــــــترک را 

داســـــــــتانـــــــــی کـــــــــرده اســـــــــت. صـــــــــفت هـــــــــایـــــــــی چـــــــــون «دردنـــــــــاک»، «هـــــــــول آور». 

«خــشونــت بــار» کــه مــن در مــورد ویــژِگــی  بــلوغ دخــترک داســتان بــه کــار بــردم، 

در الیـه ی بـیرونـی داسـتان و در نـظر اول بـه چـشم نـمی آیـند و بـایـد نـیز چـنین 

بــاشــد؛ چــرا کــه راوی کــودکــی ۱۳- ۱۲ ســالــه اســت و بــا ذهــن و زبــان ســاده ی 

خــــود جــــهان خــــویــــش را روایــــت مــــی کــــند. گــــذشــــته از ایــــن، کــــسانــــی کــــه چــــنین 

شـــرایـــطی را بـــرای او رقـــم زده انـــد از نـــزدیـــکان و بســـتگان او هســـتند: مـــادر، 

بــــرادر، پــــدر… وجــــود چــــنین رابــــطه ای مــــیان راوی و آن دیــــگران، بــــسیاری از 
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بـــرخـــوردهـــا و خـــشونـــت هـــا را در ذهـــن او امـــری عـــادی و حـــتی مـــحق جـــلوه گـــر 

می سازد. 

نــــویــــسنده بــــرای ســــاخــــِت زبــــان کــــودکــــانــــه  راوی از نــــثری ســــاده و مــــحاوره ای 

اســــــتفاده کــــــرده و تــــــوانســــــته اســــــت یــــــک دســــــتی آن را تــــــا پــــــایــــــان حــــــفظ کــــــند. 

سـاخـتار داسـتان در تـرکـیبی از زمـاِن حـاِل آن بـا رجـوع بـه خـاطـره و هـم چـنین 

بـــازگشـــت بـــه گـــذشـــته شـــکل گـــرفـــته و بـــدیـــن طـــریـــق جـــهاِن راوی ســـاخـــته شـــده 

اســـت. صـــحنه هـــا و تـــصاویـــر داســـتان دو دســـته انـــد و هـــر دســـته بـــه نـــوعـــی از 

«بـــــلوغ» هـــــای راوی مـــــربـــــوط مـــــی شـــــونـــــد؛ دســـــته ای بـــــه آغـــــاز بـــــلوغ جـــــسمی و 

دســـته ای بـــه ادراک او. بـــه لـــحاظ درونـــی ایـــن دو دســـته ارتـــباطـــی بـــا یـــکدیـــگر 

نــدارنــد. ارتــباط  شــان بــه طــرح داســتان مــربــوط مــی شــود: ایــن کــه دِر خــانــه بــه 

روی دخــترک قــفل شــود، تــنها بــمانــد و ســپس در حــالــتی خــاص وهــم خــود را 

مــجسم بــبیند، بــعد… تــنها مــانــدن و حــضور یــافــنت وهــم تــنها ارتــباط مــیان دو 

گـــونـــه ی «بـــلوغ» دخـــترک اســـت. و اگـــر چـــه ایـــن دو وجـــه ارتـــباطـــی درونـــی بـــا 

یـــکدیـــگر نـــدارنـــد، امـــا مـــشابهـــت هـــایـــی بـــا هـــم دارنـــد. پـــیرامـــون هـــر دو گـــونـــه ی 
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«بـلوغ» دخـترک خـشونـت و مـرگ قـرار دارد و بـه هـمین دلـیل هـر دو «بـلوغ» 

تجربه ای تلخ و وحشت انگیز را برایش رقم می زنند. 

داســتان بــا ســخنان ســربســتۀ دخــترک از کــسی یــا چــیزی کــه قــرار اســت بــه 

خـانـه ی آن هـا بـیایـد و مـادر بـرای آمـدنـش سـی و هشـت روز اسـت کـه اعـمالـی 

خــاص را انــجام مــی دهــد، شــروع شــده اســت و قــضیه از ایــن قــرار اســت کــه 

گــویــا اگــر کــسی نــیت کــند و چهــل روز صــبح زود جــلوی خــانــه را آب و جــارو 

کـــند، شـــخص مـــقدســـی را خـــواهـــد دیـــد و هـــرچـــه از او بـــخواهـــد، خـــواهـــد داد. 

آمدن او عالمت  ها و نشانه هایی نیز دارد: 

«… مــــــادرم بــــــه بــــــابــــــام گــــــفت: «گــــــوش کــــــن؛ مــــــی شــــــنوی؟ در داره رو پــــــاشــــــنه 

مـی گـرده و صـدا مـی ده.» چـند روز پـیش هـم خـودم از الی خـرسـمای۱ سـقف 

صـدای چـوب شـنیدم. تـازه دریـچه ی دسـت راسـتی مـون هـم از آن روز تـا حـاال 

چند بار صدا داده.» 

آمـــدن- نـــیامـــدِن شـــخص مـــوهـــوم دغـــدغـــه  دخـــترک اســـت. ایـــن بـــخش بـــه بـــلوغ 

ذهــنی او مــربــوط مــی شــود. کــه بــا رفــنتِ مــادر بــرای عــلف  چــینی و تــنها مــانــدن 
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دخــترک در خــانــه در پشــِت دِر بســته، اولــین نــشانــه  هــای رفــتاری را در رابــطه 

با بلوغ جسمی دخترک مشاهده می کنیم: 

«دویــدم تــا ســری بــه کــوچــه و خــونــه ی رنــگینو بــزنــم. در از بــیرون بســته بــود» 

مــادرم مــی گــه: «دخــتر عــورتــینه خــوب نیســت پــاش بــه کــوچــه واشــه.» پشــت در 

نشســـتم و بـــه هـــر کـــه از کـــوچـــه رد مـــی شـــد الـــتماس کـــردم درو واکـــنه، یـــه نـــفر 

صدامو شنید. گفت: «خجالت بکش دختر…» 

«زنـدان» و زنـدانـی شـدن اولـین پـیامـد آغـاز «بـزرگ»شـدِن دخـترک اسـت. در 

حـــــقیقت او بـــــندیِ افـــــکار و نـــــگرش هـــــای اخـــــالقـــــی بـــــزرگ تـــــرهـــــاســـــت کـــــه در آن 

«نـــجیب» یـــعنی دخـــتر پشـــت درهـــا و دیـــوارهـــا. دخـــترک امـــا، از ایـــن مـــقوالت 

چیزی نمی داند. کودک است با دنیایی پر جنبش، مرز ناشناس و رنگین: 

«نجابت چیه؟ چرا زندونیم می کنه؟» 

پـس از آن، دخـترک از روزنـۀ دیـوار مـیاِن خـانـه بـا مـادر دوسـت خـود صـحبت 

مـــــی کـــــند. حـــــاصـــــل گـــــفت وگـــــوهـــــای آن دو و تـــــوصـــــیفات راوی در ایـــــن بـــــخش، 

اطـــالعـــاتـــی اســـت در مـــورد دخـــترکـــی بـــه نـــام «رنـــگینو». او و راوی دوســـتان 
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صــمیمی هســتند، حــال او مــریــض شــده و در بســتر بــیماری خــوابــیده اســت. 

دخترک می رود تا برای سالمتی «رنگینو» وضو گرفته و دعا کند: 

«مهـره هـای پشـتم تـیر کـشید… چـند قـدم مـونـده بـه جـو یـاد لـکه بـزرگ قـرمـز رو 

دامــنم افــتادم. کــه مــثل عــکس بــابــا انــار دارد ســرخ بــود. پــنج، شــش مــاه پــیش 

بودو» 

قــطعه  فــوق شــروع صــحنه ای طــوالنــی اســت کــه بــه شــیوه  بــازگشــت بــه گــذشــته 

نــــوشــــته شــــده اســــت. ایــــن صــــحنه  طــــوالنــــی بــــه بــــلوغ جــــسمی دخــــترک مــــربــــوط 

مـی شـود. بـازگشـت بـه گـذشـته در داسـتان هـمیشه محـرکـی دارد. امـا در ایـن 

صــحنه محــرکِ ذهــن مــعلوم نیســت. چــه چــیز بــاعــث شــده تــا راوی بــه یــاد «لــکه  

بـزرگ قـرمـز» بـیفتد؟ آیـا آن زمـان خـاص، یـا آن مـکان بـه خـصوص (جـوی آب) 

ارتـباطـی بـه «لـکه ی قـرمـز بـزرگ» دارد؟ اگـر پـاسـخ مـثبت بـاشـد، بـایـد پـرسـید 

پــس کــجاســت نــشاِن آن؟ اگــر مــنفی بــاشــد، چــرا بــایــد دخــترک در آن لحــظه و 

مــکان بــه یــاد نــکته ای بــیفتد کــه بــن مــایــه ی صــحنه ای طــوالنــی اســت؟ مــی مــانــد 

رابـطه  مـیان «دسـت نـماز» و «لـکه  بـزرگ قـرمـز» و «نـجسی» و «پـاکـی» در 
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فــرهــنگ مــذهــبی کــه بــا تــوجــه بــه عــدم اطــالع دخــترک از کــیفیِت «لــکه» از بــیخ 

مـنتفی اسـت. بـنابـرایـن، بـازگشـت بـه گـذشـته در ایـن بـخش بـدون وجـود محـرک 

انجام پذیرفته است. 

«لـــکه ی بـــزرگ قـــرمـــز» بـــا تشـــبیهی مـــناســـب و اســـتعاره ای زیـــبا هـــمراه شـــده 

اســت: «مــثل عــکس بــابــا انــار دارد ســرخ بــود.» جــمله ی ســاده ای اســت. امــا 

زیـــبا و پـــرمـــعناســـت. هـــمین طـــور حـــاکـــی ازدیـــد نـــویـــسنده نســـبت بـــه مـــوضـــوع 

مـــی بـــاشـــد. زیـــباســـت؛ زیـــرا کـــه عـــنصر تشـــبیه اوال از جـــهاِن مـــربـــوط بـــه راوی 

گـــرفـــته شـــده، ثـــانـــیا ویـــژگـــی ظـــاهـــری آن بـــا ویـــژگـــی ظـــاهـــری «لـــکه» هـــم ســـان 

اســت. اســتعاری و پــرمــعناســت بــرای آن کــه انــار ســمبل بــاروری اســت و لــکه  

روی دامــــِن راوی نــــیز مــــربــــوط بــــه عــــادت  مــــاهــــانــــه اش مــــی شــــود و ایــــن یــــک بــــه 

آماده سازی رحم جهت باروری ربط دارد. 

دخـــترک در شـــروع دوران بـــلوغ جـــنسی اش بـــا فـــضایـــی خـــشونـــت  بـــار مـــواجـــه 

می شود: 
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«مـــــادرم خـــــودشـــــو مـــــی زد و مـــــی گـــــفت: «پـــــدر نـــــامـــــرد پـــــدرســـــگ، مـــــوهـــــامـــــو کـــــه 

بـی خـودی سـفید نـکردم. بـایـد راسـت شـو بـگوی. از دیـوار پـریـدی یـا رفـتی بـاال 

درخــت، کــدومــشه، هــا؟ شــایــدم تــو بــرنــسار۲ خــوابــیدی. حســرت مــرگ صــدبــار 

نــگفتم دخــتر زنــینه اگــه تــو بــرنــسار بــخوابــه از مــا بهــترون اذیــتش مــی کــنن… 

شــایــدم خــاکــی تــو ســرت کــردی!… تــو عــایــشه… چــموشــی… از قــدیــم راســت 

گـفنت دخـتر نـه سـالـه کـه شـد گـرگ اومـد بـنازیـن تـو دهـنش بـره. از تـو رو سـیاه 

شده می ترسم… می دم کاکات سرتو بذاره رو سینه ات.» 

زبــــان مــــادر خــــشونــــت  بــــار، هــــمراه بــــا نــــفریــــن و تهــــدیــــد، و لــــحنش تــــحقیرآمــــیز 

اســت. در فــرهــنگ او، فــرهــنگ مــردســاالر، زن بــودن چــیز هــول انــگیزی اســت. 

دختر داشنت خفت بار است. 

مــــادر پــــیرامــــون «لــــکه  بــــزرگ قــــرمــــز» هــــمه  احــــتماالت را مــــطرح مــــی کــــند: «از 

دیـوار پـریـدی.»- «رفـتی بـاال درخـت»- «تـو بـر نـسار خـوابـیدی»- «خـاکـی تـو 

سـرت کـردی.» امـا عـجبا کـه در مـورد دخـتری ۱۳- ۱۲ سـالـه (راوی پـیش تـر بـه 

مـــا گـــفته کـــه ســـال دیـــگر بـــه کـــالس شـــشم مـــی رود.) امـــکاِن عـــادت  مـــاهـــانـــه را 
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طـرح نـمی سـازد. او خـود زن اسـت و بـا چـنین امـوری آشـناسـت پـس مـی تـوان 

از او تــوقــع طــرح ایــن امــکان را داشــت. و اگــر چــنین نــمی کــند بــایــد پــنداشــت 

کــه شــخصیِت کــودنــی اســت. امــا چــنین نیســت. ایــن نــقص را نــویــسنده در او 

بــه وجــود آورده اســت. او شــخصیِت داســتاِن خــود را نــاقــص ســاخــته تــا طــرح 

داسـتان از حـرکـت بـاز نـایسـتد. چـنان چـه، حـتی بـه اشـاره ای، عـّلت لـکه  قـرمـز 

روشـــن مـــی شـــد، آن گـــاه صـــحنه هـــایـــی چـــون تـــرســـیدن دخـــترک از بـــرادر، پـــناه 

بـردنـش بـه رخـتخواب، ایـجاد لحـظات هـول هـنگام واردشـدن بـرادر بـه اتـاق، کـه 

بــخش هــای دیــگری از شــرایــط ســخت و وحشــت زای «بــلوغ جــسمی» دخــترک 

هســتند، مــوضــوعــیت و امــکان خــود را در شــکل کــنونــی از دســت مــی داد. امّــا 

بـــایـــد تـــوجـــه داشـــت کـــه یـــکی از کـــارهـــای نـــویـــسندگـــان داســـتان جـــلوگـــیری از 

نقصان اجزاء و عناصر داستان می باشد. 

خـــوِد دخـــترک نـــیز بـــرخـــوردش بـــا «لـــکه  قـــرمـــز» عـــجیب اســـت. او بهـــتر از هـــر 

کـــسی بـــایـــد بـــدانـــد کـــه ایـــن خـــون از کـــجا خـــارج شـــده اســـت. مـــعموال دخـــتران 

تـــازه بـــالـــغ در چـــنین مـــوقـــعیتی، بـــه خـــصوص اگـــر بـــه مـــوضـــوع آشـــنا نـــباشـــند، 
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دچـار تـرس مـی شـونـد. هـمین کـه خـون از جـایـی از بـدن خـارج شـود، بـرای یـک 

کـودک وحشـت آور هسـت، حـال اگـر فـرهـنگی کـه زن و دخـتر را بـه جـنسیت اش 

خـــــالصـــــه مـــــی کـــــند و هـــــمه  وظـــــیفه اش را پـــــاســـــداری از نـــــماد آن، آن گـــــاه ایـــــن 

وحشــــت دوچــــندان خــــواهــــد شــــد. در حــــالــــی کــــه دخــــترک ایــــن داســــتان حــــتی 

نشانه ای از اطالع داشنتِ نسبت به آن را نیز بروز نداده است. حتی در باِر 

دوم عــادت مــاهــانــه اش هــمچنان بــه گــونــه ای ســخن مــی گــویــد کــه گــویــی ایــن لــکه  

قــرمــز خــونــی نیســت کــه از او خــارج شــده اســت. ایــن حــد از بــی اطــالعــی آن 

هـم از مـوردی چـنین نـزدیـک بـه شـخصیت داسـتان، نـاقـص سـاخـنت شـخصیت 

است. و دلیل آن حفظ خط طرح! 

دخـــترک از عـــلت تهـــدیـــدات مـــادر و ســـخنانـــش چـــیزی درک نـــمی کـــند. چـــرا کـــه 

هـــنوز کـــودک اســـت، هـــنوز بـــه نـــقش و مـــوقـــعیت جـــنسیت خـــود در جـــامـــعه آگـــاه 

نیســت. هــنوز مــفاهــیم و مــقوالت جــنسی را مــتوجــه نیســت. امــا لــحن خــشونــت  

بــــار مــــادر را مــــی فــــهمد، نــــفریــــن و مــــرگ را هــــم، خــــشم بــــرادر را هــــم. فــــرهــــنگ 

مردساالر پیرامون او از وی جنسی نازل ارائه می کند: 
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«الـهی هـر مـادری مـی خـواد دخـتر بـزایـه مـار سـیاه بـزایـه. بـی خـود نـبود وقـتی 

دنیا اومدی کاکات هفت شبانه روز قهر کرد.» 

نـــــــویـــــــسنده دیـــــــدگـــــــاه خـــــــود را بـــــــی آن کـــــــه از زبـــــــان راوی دور شـــــــود، در قـــــــالـــــــب 

جــمله هــایــی اســتعاری بــیان کــرده اســت. تشــبیه لــکه ی خــون بــه انــار یــک نــمونــه 

از آن هاست و نمونه ی دیگر: 

«مــی شــوریــش! خــانــم قــرشــمال لــکه خــون هــیچ وخ از رو پــارچــه ی ســفید پــاک 

نمی شه.» 

گویی، مادر از لکه  ننگ بر دامن آدمی سخن می گوید. و یا این بیت: 

«اال الالی الالتم  اسیر دست باباتم» 

بـرادر دخـترک بـا «تـفنگ»، بـا ادای جـمله هـایـی امـری، بـا زبـانـی خـشن وارد 

داســـــتان مـــــی شـــــود. دخـــــترک گـــــرچـــــه در زنـــــدگـــــی اش واژه هـــــای خـــــشن بـــــسیار 

شــــنیده و رفــــتارهــــای خــــشن بــــسیار دیــــده، امــــا در اکــــنوِن داســــتان ایــــن نــــوع 

سـخن هـا و رفـتارهـا بـه دوره ای خـاص از زنـدگـی وی مـربـوط مـی گـردد؛ بـه بـلوغ 
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جـــــنسی اش و بـــــه جـــــنسیت اش. «جـــــرم» او دخـــــتر بـــــودن او اســـــت. بـــــه ســـــخن 

برادر پس از دیدن بدن دخترک توجه کنیم: 

«دســــت شــــو دراز کــــرد یــــقه ی گــــشاد بــــلوزمــــو کــــشید نــــگاش کــــه بــــه تُــــنم خــــورد 

صورتشو برگردوند« و به مادرم گفت: «مواظبش باش.» 

تـــوصـــیه یـــا دســـتور بـــرادر در مـــورد مـــواظـــبت از دخـــترک نـــه بـــه خـــاطـــر تـــوجـــه 

داشــنت بــه خــود او کــه بــرای حــفظ «ســالمــت» جــنسی اش صــادر شــده اســت. 

در چــنین فــرهــنگی دخــترک بــایــد «بــار» خــود را «ســالــم» بــه مــقصد بــرســانــد. 

چــــنین اســــت کــــه درهــــا بــــه رویــــش بســــته مــــی شــــونــــد. ســــفارشــــات، تهــــدیــــدات، 

ســرزنــش هــا و… هــر کــدام بــه عــنوان عــامــِل بــازدارنــده بــیش تــر پــیرامــون او را 

مـــــی گـــــیرد. او در فـــــضایـــــی از شـــــرایـــــط خـــــشونـــــت  بـــــار، بـــــلوغ جـــــسمی خـــــود را 

مــــی گــــذرانــــد. پــــی آمــــدش بــــرای دخــــترک چــــیزی جــــز محــــدودیــــت بــــیش تــــر، جــــز 

محـــرومـــیت از امـــکانـــاِت جـــهان رهـــای کـــودکـــی نیســـت. و دخـــترک از ایـــن هـــمه 

چیزی نمی فهمد: 
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«نــــمی فــــهمیدم مــــادرم چــــه مــــی گــــه. ولــــی مــــی تــــرســــیدم. دلــــم بــــرا دامــــن نــــوم… 

می سوخت.» 

بـــــا ایـــــن حـــــال شـــــدت خـــــشونـــــت چـــــنان اســـــت کـــــه دخـــــترک بـــــا هـــــمه  کـــــم ســـــن و 

سالی اش آرزوی مرگ می کند: «کاش بمیرم، همه راحت بشن.» 

بــازگشــِت بــه گــذشــته، بــاتــرس دخــترک از «بــرنــسار» و عــروســی از مــابهــترون 

بــــــه صــــــحنه ی اکــــــنوِن داســــــتان کــــــه مــــــربــــــوط بــــــه وجــــــه دیــــــگر «بــــــلوغ» دخــــــترک 

می شود، پیوند خورده است. آن کس که قرار است بیاید: 

«بـا خـودش بـرکـت و نـعمت مـی یـاره، اگـه بـیا زنـدگـی مـون خـوب مـی شـه، خـیلی 

خوب، تا حتی می تونیم به همسایه ها کمک کنیم.» 

تـوهـم مـوجـود در قـطعه ی بـاال کـه از مـحیط در ذهـن دخـترک کـاشـته شـده، در 

حالتی «ناهشیار» به سراغش می رود. 

«پـــــلک هـــــام ســـــنگینی کـــــرد و افـــــتاد روهـــــم. بـــــعد پـــــریـــــدم و آدم ســـــبزپـــــوشـــــی رو 

دیدم…» 
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دخــترک در حــالــت نــاهــشیاری قــرار مــی گــیرد و در آن شــرایــط اســت کــه تــوهــمِ 

هــــــمه  آدم هــــــای داســــــتان را تــــــجسم مــــــی بخشــــــد. در واقــــــع «مــــــرد ســــــبزپــــــوش» 

حضور وهمِ دخترک است و نه یک واقعیت. 

اگــر صــحنه  کــانــونــی در مــیان صــحنه هــای مــربــوط بــه بــلوغ جــسمی دخــترک، 

صـحنه  ورود بـرادر او بـا تـفنگ بـه خـانـه اسـت، صـحنه  کـانـونـیِ مـربـوط بـه تـوهـمِ 

آدم هـای داسـتان، هـنگامـی سـاخـته مـی شـود کـه آشـنایـان از دیـده شـدن «مـرد 

ســـبزپـــوش» مـــطلع شـــده و بـــه خـــانـــه  آن هـــا مـــی آیـــند. مـــاهـــیت چـــنین صـــحنه ای 

ایــــجاب مــــی کــــند کــــه فــــضایــــی حــــسی، پــــرشــــور، ملتهــــب، شــــلوغ و اوج گــــیرنــــده 

ســــاخــــته شــــود، شــــروع صــــحنه خــــوب اســــت امّــــا اوج نــــاگــــرفــــته فــــرود مــــی آیــــد. 

مــردمــی مــنتظر، نــیازمــند، بــاورمــند، رویــایــشان مــی رود کــه عــملی شــود، چــنین 

ویــژگــی هــایــی چــه قــدر امــکان اوج گــرفــنت بــه صــحنه مــی دهــد؟ دلــیل فــرود آمــدن 

حــس و حــال و هــوای صــحنه، در یــادآوری بــی مــوقــع دخــترک از مــعلم و کــفش 

و عــلی اســت. ایــن بــازگشــت بــه گــذشــته مــانــع اوج گــیری صــحنه کــه الزمــه  آن 

اســـت، شـــده اســـت. اثـــرات افـــت ایـــن صـــحنه بـــه صـــحنه  پـــایـــانـــی داســـتان نـــیز 
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ســـرایـــت کـــرده اســـت. اوج آن یـــک، فـــرود «وهـــم ســـبز» دخـــترک را در صـــحنه  

پایانی برجستگی بیش تری می بخشد. 

در پـــایـــان «رنـــگینو» مـــرده اســـت و از ایـــن جـــهان حـــتی گـــلیمی بـــه انـــدازه  قـــد 

خـویـش، بـرای پـوشـانـدن جسـدش، نـصیب نـبرده اسـت. در ذهـن دخـترک آمـدن 

خـــضر نـــشان پـــایـــان مـــصیبت هـــا و رنـــج هـــا بـــوده اســـت ســـالمـــِت دوســـت بـــوده 

است و حال دوست او مرده: 

«بـه طـرف مـادرم دویـدم، گـوشـه ی چـادرشـو کـشیدم و گـفتم: «مـگه نـگفتی اگـر 

خضر نبی بیا…» 

پـاسـخ او جـز ضـربـه ای بـه سـینه اش نیسـت. دخـترک بـه دیـوار بـرخـورد مـی کـند 

و: 

«بــه دیــوار خــوردم و دوبــاره نــگام بــه دور تــا دور حــیاط کــوچــک خــیراهلل افــتاد. 

دیــدم عــلی، قــاســم خــان، مــادرم، خــوشــی، خــیراهلل، رنــگینو و آقــا هــمه دارن تــو 

هوا می چرخن.» 
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دخـــترک، حـــتی ادارکـــش از پـــیرامـــون در پـــی خـــشونـــت و مـــرگ انـــجام گـــرفـــته 

اســت. «هــمه تــو هــوا مــی چــرخــن.» و ایــن یــعنی درک مــاهــیت «وهــم ســبز» از 

جــانــب دخــترک و ایــن یــعنی «بــلوغ» ذهــنی او. بــلوغــی کــه او را بــه اســتفراغ 

می اندازد. اما او حتی برای این کار نیز امکانی ندارد: 

«آخه با دل خالی چی رو می خواستم استفراغ کنم.» 

شـایـد سـخت  تـریـن عـنصر در داسـتان هـایـی کـه راوی آن هـا کـودک اسـت، حـفظ 

منسجـــم دیـــدگـــاه راوی بـــاشـــد. در داســـتان «وهـــم ســـبز» بـــه رغـــم زبـــان و لـــحن 

یــــک دســــت آن، بــــه رغــــم تــــصاویــــری کــــه جــــهاِن کــــودک را بــــه خــــوبــــی نــــشان داده 

اســت، امــا، دیــدگــاِه راوی نــامــتناســب اســت. راوی داســتان دخــتری ۱۳- ۱۲ 

سـالـه اسـت، و بـایـد هـم بـنابـه عـالئـم بـلوغ جـنسی ای کـه بـایـد بـروز کـند، چـنین 

ســـن و ســـالـــی داشـــته بـــاشـــد، امـــا بـــرخـــورد او بـــا کـــنش هـــا بـــه دخـــترکـــان ۸- ۷ 

سـالـه مـی مـانـد، اگـر او دخـتری در ایـن سـن و سـال مـی بـود (از مـاجـرای «لـکه 

خـون» فـعال بـگذریـم) مـی   تـوانسـتیم بـگویـیم دیـدگـاه، زبـان و تـصاویـر بـه خـوبـی 
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بــــــا هــــــم عــــــجین و چــــــفت شــــــده هســــــتند. امــــــا او ۱۳- ۱۲ ســــــال دارد و بــــــاز در 

جایی از داستان می خواهد با متکا خانه بسازد و بازی کند! 

در ایـــــن جـــــا بـــــاز ســـــئوالـــــی را کـــــه در چـــــند نـــــوشـــــته  دیـــــگر طـــــرح کـــــرده ام تـــــکرار 

مــــی کــــنم. چــــرا داســــتاِن ایــــران چــــنین بــــه گــــذشــــته چســــبیده اســــت؟ آیــــا آن چــــه 

مــی خــواهــد تــصویــر کــند تــنها در گــذشــته وجــود دارد؟ آیــا تــصور نــویــسنده از 

جهان را تنها درگذشته و با عناصر گذشته می توان نشان داد؟ 

-۱ خرسما: تیرهای چوبی که از آن به جای تیرآهن استفاده می کنند. 

-۲ برنسار: جای نمور، جای نم دار 

داسـتان هـای مـحبوب مـن، عـلی اشـرف درویـشیان و رضـا خـندان (مـهابـادی)، 

جلد چهار، نشر چشمه، سال ۱۳۸۳ 

***

وزارت اطــالعــات از بــرگــزاری نشســت کــانــون نــویــسندگــان 

ایران جلوگیری کرد
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کــــــانــــــون نــــــویــــــسندگــــــان ایــــــران قــــــصد داشــــــت غــــــروب جــــــمعه، ۸ اســــــفند ۱۳۹۳ 

پـــیرامـــون چـــالـــش هـــای تـــرجـــمه آثـــار ادبـــی بـــه زبـــان فـــارســـی یـــک نشســـت ادبـــی 

بـرگـزار کـند. در نشسـت «عـصر تـرجـمه» از بـابـک احـمدی، نـاصـر زرافـشان، 

عـلی عـبدالـلهی، عـباس مـخبر و حـسن مـرتـضوی دعـوت شـده بـود کـه پـیرامـون 

ترجمه آثار ادبی سخنرانی کنند.

 

بحث و گفت و گوی ادبی گروهی از اعضای کانون نویسندگان پشت درهای بسته، در حیاط یک 

رستوران 
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کـانـون نـویـسندگـان ایـران گـزارش داده اسـت کـه یـک سـاعـت پـیش از بـرگـزاری 

نشست «عصر ترجمه» یک نهاد اطالعاتی مانع از برگزاری آن شد. 

در گـزارش کـانـون آمـده اسـت: «یـک سـاعـت مـانـده بـه آغـاز بـرنـامـه مـامـور یـکی 

از ارگــــان هــــای امــــنیتی بــــه ســــالــــن مــــراجــــعه کــــرد و بــــه مــــسئوالن گــــفت جــــلسه 

کانون نباید برگزار شود.» 

کــمیسیون فــرهــنگی کــانــون نــویــسندگــان ایــران بــرای بــرگــزاری نشســت ادبــی 

«عصر ترجمه» سالن یک رستوران را اجاره کرده بود. 

بـه گـزارش کـانـون نـویـسندگـان ایـران، پـس از اخـطار مـامـور امـنیتی در سـالـن 

بـه روی سـخنرانـان و مـدعـویـن نشسـت ادبـی «عـصر تـرجـمه» بسـته شـد و بـه 

ایـن تـرتـیب تـالش کـمیسیون فـرهـنگی کـانـون بـرای سـازمـانـدهـی ایـن نشسـت و 

اطــالع رســانــی بــه اعــضاء و دعــوت از عــالقــمندان بــی نــتیجه مــانــد. بــا ایــن حــال 

عـــالقـــمندان بـــه شـــرکـــت در ایـــن نشســـت ادبـــی مـــقابـــل درهـــای بســـته اجـــتماع 

کردند و درحیاط رستوران با هم به بحث و گفت و گو پرداختند. 
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کــــانــــون مــــی نــــویســــد: «بــــا ایــــن کــــار بــــار دیــــگر بــــه نــــویــــسندگــــان مســــتقل کــــشور 

یادآور شدند که از ابتدایی ترین حق شهروندی برخوردار نیستند.» 

ایـن دومـین بـار اسـت کـه نـهادهـای امـنیتی مـانـع از بـرگـزاری نشسـت «عـصر 

تـرجـمه» مـی شـونـد. نخسـتین بـار قـرار بـود نشسـت «عـصر تـرجـمه» سـه شـنبه 

۱۶ دی مـاه در مـنزل یـکی از اعـضای کـانـون بـرگـزار شـود، امـا یـک روز پـیش 

از بـرگـزاری نشسـت صـاحـبخانـه بـه یـکی از ادارات وزارت اطـالعـات احـضار 

و به او دستور داده شد جلسه را لغو کند. 

در اواخـــر آذرمـــاه نـــیز مـــأمـــوران امـــنیتی بـــا احـــضار یـــکی از اعـــضای کـــانـــون 

نویسندگان از برگزاری جلسه جمع مشورتی در خانه او جلوگیری کردند. 

هــفتم شهــریــورمــاه ســال جــاری بــا وجــود ایــن ســخت گــیری هــا، مجــمع عــمومــی 

کــانــون نــویــسندگــان ایــران پــس از ۱۲ ســال در مــکانــی خــصوصــی، در تهــران 

بـرگـزار شـد و عـده زیـادی از اعـضای کـانـون از سـراسـر ایـران در ایـن مجـمع 

حضور یافتند و هیات دبیران آن را انتخاب کردند. 
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ســــــــپس غــــــــالمــــــــحسین مــــــــحسنی اژه ای، ســــــــخنگوی قــــــــوه قــــــــضایــــــــیه، کــــــــانــــــــون 

نـــویـــسندگـــان ایـــران را بـــه بـــرخـــورد قـــانـــونـــی تهـــدیـــد کـــرد. ســـال گـــذشـــته عـــباس 

صــــــالــــــحی، مــــــعاون فــــــرهــــــنگی وزارت ارشــــــاد از ســــــرگــــــیری فــــــعالــــــیت کــــــانــــــون 

نـویـسندگـان ایـران را مشـروط کـرده بـود بـه دگـرگـونـی هـایـی در اسـاسـنامـه آن 

و جــدایــی کــانــون از پــیشینه اش کــه بــا تــاریــخ مــبارزات مــدنــی مــردم ایــران در 

آمیخته است. 

رضـــا خـــندان مـــهابـــادی عـــضو هـــیات دبـــیران کـــانـــون نـــویـــسندگـــان ایـــران، در 

گــفت وگــو بــا دویــچه ولــه گــفت: «بــه دلــیل ایــن کــه بــرگــزاری جــلسه در مــکان هــای 

عـمومـی بـرای کـانـون نـویـسندگـان ایـران مـمنوع اسـت، مـا نـاچـار بـه بـرگـزاری 

نشســت هــای خــود در خــانــه اعــضا هســتیم کــه مــتاســفانــه هــمین مــوضــوع گــاه 

مانع از برگزاری این جلسات می شود.» 

وی افــزود: «بــا وجــود فــشارهــای بــسیاری کــه بــر کــانــون نــویــسندگــان اعــمال 

می شود کانون همچنان مقاومت می کند.»
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خـندان هـم چـنین اطـالع رسـانـی در ایـن زمـینه و جـلب پشـتیبانـی افـکار عـمومـی 

را، تــــنها راه بســــته نشــــدن انــــدک فــــضای تــــنفس بــــاقــــی مــــانــــده بــــرای کــــانــــون 

نویسندگان ایران می داند.

چــــند روز پــــیش از بــــرگــــزاری نشســــت «عــــصر تــــرجــــمه» کــــانــــون نــــویــــسندگــــان 

ایـران، یـکی از ادارات وزارت اطـالعـات صـاحـب خـانـه ای را کـه قـرار بـود ایـن 

نشســـت در آن بـــرگـــزار شـــود، احـــضار کـــرد و از وی خـــواســـت کـــه نشســـت را 

لــــغو کــــند. بــــه ایــــن عــــضو کــــانــــون هشــــدار داده شــــد کــــه در صــــورت بــــرگــــزاری 

نشست، نیروی انتظامی وارد عمل خواهد شد.

وزارت اطــالعــات در تــوضــیح ایــن اخــطار خــود بــه احــضار شــونــده گــفته اســت 

کــانــون نــویــسندگــان ایــران تــشکلی غــیرقــانــونــی ســت و بــرگــزاری جــلسات ایــن 

کانون نیز کاری خالف قانون است. 

پـــــــــــس از تهـــــــــــدیـــــــــــد وزارت اطـــــــــــالعـــــــــــات، کـــــــــــمیسیون فـــــــــــرهـــــــــــنگی کـــــــــــانـــــــــــون بـــــــــــا 

انتشاراطالعیه ای خبر از منتفی شدن جلسه مذکور داد.
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در نشســــت ادبــــی «عــــصر تــــرجــــمه»، بــــنا بــــود بــــابــــک احــــمدی، احــــمد پــــوری، 

نــــــاصــــــر زرافــــــشان، فــــــرزانــــــه طــــــاهــــــری، عــــــلی عــــــبدالــــــلهی و حــــــسن مــــــرتــــــضوی 

سخنرانی کنند. 

***

هدایت مشهورترین ممنوِع جهان

رضا خندان(مهابادی)

۱ اسفند ۱۳۹۳

مـی  بـینی کـه کـنار پـیاده  رو خـیابـان نشسـته، روی تـکه  ای مـقوا، یـا پـارچـه و یـا 

حـتی روی سـنگ فـرِش لُـخت، و چـشم  هـایـش مـعلوم نیسـت بـه کـجا زل زده  انـد؟ 

سـر و رویـی آراسـته و ظـریـف دارد. گـاه بـا کـاله و گـاه بـی  کـاله، بـا کـراوات و 
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کـت  و جـلیقه  مـوقـر بـر جـای خـود نشسـته یـا ایسـتاده اسـت. اگـر بـخواهـی  اش 

و کـنار پـیاده  رو نـباشـد، بـایـد از کـتاب  فـروشـی هـایـی سـراغ اش را بـگیری کـه 

دسـت  دوم، کـم  یـاب و نـایـاب مـی  خـرنـد و مـی  فـروشـند. تـوی ایـن جـور مـکان  هـا 

حـتما پـیداش مـی  کـنی. در کـتاب  فـروشـی  هـای رسـمی و جـواز  دار، چـه کـوچـک 

و ســـــاده و چـــــه بـــــزرگ و شـــــیک، نـــــمی  تـــــوانـــــی بـــــبینی  اش. ســـــال  هـــــاســـــت کـــــه از 

گــــذرگــــاه  هــــای رســــمی کــــنار گــــذاشــــته شــــده. او در «ایــــران» ســــاکــــن گــــوشــــه و 

کنارها، چاپخانه  های مخفی و البته دل  های دوستداران اش است. 

ســـال  هـــاســـت کـــه چـــنین اســـت. فـــکر نـــکنید از آن دســـته نـــویـــسندگـــان بـــوده کـــه 

زورکــی کــتابــی، کــتاب هــایــی، چــاپ کــرده  انــد و مــانــده روی دســت خــودشــان و 

نــاشــرشــان و نــاگــزیــر روانــه  ارزان  فــروشــی  هــا و حــراجــی  هــا شــده اســت. خــیر! 

ده، بـــلکه صـــد بـــرابـــر آن  چـــه او نـــوشـــته اســـت دیـــگران دربـــاره  اش نـــقد و نـــظر، 

تحــــــــلیل و تــــــــفسیر، نــــــــوشــــــــته و چــــــــاپ کــــــــرده  انــــــــد. تــــــــفسیرهــــــــا و نــــــــقدهــــــــا را در 

کــتاب  فــروشــی  هــای رســمی و جــوازدار هــم مــی  شــود پــیدا کــرد امــا آثــار اصــلی 

را نـه! آن  هـا مـمنوع  انـد. او مـمنوع اسـت. تـقریـبا از هـمان زمـان کـه آغـاز کـرد 
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مـمنوع شـد. در عهـد «رضـا شـاه» نـاچـار شـد بـوف کـور ش را در «بـمبئی» 

بـه تـعدادی انـدک پـلی  کـپی کـند. تـا دم  و دسـتگاه سـانـسور رضـاشـاهـی بـرقـرار 

بــــود او هــــم مــــمنوع بــــود. در دوره   «محــــمد رضــــا شــــاه» انــــتشار آثــــارش گــــاه 

آزاد بـــــود و گـــــاه نـــــه. یـــــکی  اش آزاد بـــــود و دیـــــگری نـــــه. امـــــا صـــــاحـــــبان قـــــدرت 

طــــــریــــــقی دیــــــگر را هــــــم مــــــکمل محــــــدودیــــــت  هــــــا کــــــرده بــــــودنــــــد: دروغ  پــــــردازی و 

شــــــایــــــعه  پــــــراکــــــنی. چــــــنین  مــــــی پــــــراکــــــندنــــــد کــــــه «هــــــرکــــــسی آثــــــارش را بــــــخوانــــــد 

خــودکــشی مــی  کــند»، «آثــارش نــومــید کــننده اســت»، «یــاس آور اســت»، «آدم 

را از زندگی بیزار می  کند» و ...!
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در ســی  ســال اخــیر نــیز، یــک  کــالم، مــمنوع بــوده اســت! امــا بــه مــوازات تــالش 

صـــاحـــبان قـــدرت و کـــارگـــزاران فـــرهـــنگی آن  هـــا در عهـــد و عـــصرهـــای مـــختلف 

بــرای نــادیــده گــذاشــنت و مــمنوع داشــنتِ او، کــوشــش  هــای کــسانــی در جــریــان 

بـــوده اســـت کـــه بـــه او نـــیاز داشـــتند، او را مـــی خـــواســـتند و عـــزیـــز مـــی داشـــتند. 

بـه هـمین دلـیل بـوف  کـور مـمنوع  تـریـن کـتاب داسـتانـی «ایـران»، مـعروف تـریـن و 

خوانده  شده  ترین رماِن کوتاه است. 
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الـه»  هـا و «نـان   گـویـی او، سـمج، پـا سـفت کـرده و مـانـده اسـت تـا بـاز هـم «رجّـ

بـه نـرخ روزخـور» هـا را شـرمـنده کـند؛ مـانـده اسـت تـا «ایـن دنـیای پسـت پـر از 

فـــقر و مـــسکنت» را ریـــش خـــند کـــند؛ هـــنوز مـــشغول رو کـــردن دســـت ابـــتذال و 

عــقب  مــانــدگــی و جهــل و خــرافــه اســت؛ و بــا چــه زبــان تــند و تــیزی بــر ایــن هــمه 

می تازد. 

کــــــناِر پــــــیاده  روی شهــــــر مــــــی بــــــینی کــــــه محــــــزون نشســــــته اســــــت. آن  کــــــه او را 

مــــی  شــــناســــد شــــایــــد گــــاه بــــه ایــــن فــــکر کــــند کــــه چــــگونــــه ایــــن چهــــره  مــــحجوب و 

زن و خــــــواه در هَــــــزل، چــــــنین زبــــــان بــــــی  پــــــروا و  ســــــیمای خــــــجول، خــــــواه در حُــــــ

تـــــند وتـــــیزی دارد. از دســـــت انـــــداخـــــنت «ادیـــــبان ریـــــش  و پـــــشم  دار» تـــــا طـــــرح 

مــسایــل هســتی  شــناخــتی بــه جــّد و طــنز و هــزل بــا جــسارتــی کــم  یــاب، بــیان  گــر 

هــــنرمــــندی بــــیدار و صــــدای جــــنبشی اســــت کــــه رهــــایــــی مــــی خــــواهــــد. رهــــایــــی 

انسان از بنِد انقیاد و اسارت. 

«اشـــخاص تـــازه  بـــه  دورون  رســـیده  متجـــدد فـــقط مـــی تـــونـــن بـــه قـــول خـــودشـــون 

تــوی ایــن مــحیط عــرض  انــدام بــکنن، جــامــعه  ای کــه مــطابــق ســلیقه و حــرص و 
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شــهوت خــودشــون ُدرُس کــردن و در کــوچــک تــریــن وظــایــف زنــدگــی بــایــد قــوانــین 

جـبری و تـعبدی اونـا رو مـثه کـپسول قـورت داد! ایـن اسـارتـی کـه اسـم شـو کـار 

گـذاشـنت و هـر کـسی حـق زنـدگـی خـودشـو بـایـد از اونـا گـدایـی بـکنه! تـوی ایـن 

مـحیط فـقط یـه دسـته دزد، احـمق بـی  شـرم و نـاخـوش حـق زنـدگـی دارنـد و اگـه 

کــــسی دزد و پســــت و مــــتملق نــــباشــــه مــــیگن: «قــــابــــل زنــــدگــــی نــــیس.» (نــــقل از 

تاریک خانه) 

اگــر اوضــاع جــهان کــنونــی را مــی  دیــد چــه مــی  گــفت؟ چــه  گــونــه آن را تــوصــیف 

مـی کـرد؟ آیـا هـنوز نـماِد «پـیرمـرد خـنزر پـنزری» را بـرای بـیاِن پلشـتی  هـای آن 

کـــافـــی مـــی  دانســـت؟ بـــه نـــظر مـــی  رســـد در مـــقابـــل «خـــنزر پـــنزری»  هـــای عـــصر 

حـــاضـــر، اولـــی طـــفلی مـــعصوم مـــی  نـــمایـــد و بـــس! کـــما ایـــن  کـــه جـــهاِن هـــفتاد- 

هشــتاد ســال پــیش، بــا هــمه   زشــتی  هــایــی کــه داشــت، در بــرابــر جــهان امــروز 

بـسیار مـعصوم مـی  نـمایـد. آخـر کـسی هـم چـو او کـه حـتی مـدافـع حـیوانـات بـود 

و کشـــــنت آن  هـــــا را نـــــیز تـــــاب نـــــمی  آورد، مـــــثال در مـــــقابـــــل تـــــروریـــــسم دولـــــتی و 

غـیر دولـتیِ وحـشی ای کـه در جـهان بـیداد مـی  کـند و در کـودکسـتان و ایسـتگاه 
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اتـوبـوس و تـفریـح  گـاه مـردم عـادی بـمب مـی  گـذارد، چـه واکـنشی داشـت و چـه 

زبــــانــــی بــــه کــــار مــــی  بــــرد؟ یــــا در بــــرابــــر جــــنگ  هــــای بــــی  پــــایــــان جــــهان، کــــه چــــون 

اژدهـایـی هـزار سـر، هـر روز و هـر دوره  ای یـک سـرش بـیدار مـی شـود و بـیداد 

مـی  کـند؟ دربـاره   اقـلیتی حـاکـم کـه بـرای کسـب سـود و حـفظ حـاکـمیت، نـه  تـنها 

انـسانـیت کـه آب و خـاک و هـوای دنـیا را نـیز آلـوده انـد چـه مـی  گـفت؟ یـا دربـاره  

گـرسـنگان مـیلیاردی؟ دربـاره  تحـمیل سـکوت و خـفقان بـه ضـرب گـلولـه و زنـدان 

و شـکنجه؟ ...! چـه مـی  گـفت؟ چـه بـیان هـنری ای بـه آن مـی  داد؟ چـه تـوصـیفی 

الــه » هــا نــه  بــه دســت مــی  داد اگــر بــود و مــی  دیــد کــه «خــنزر پــنزری»  هــا و «رجّــ

اســتعاره یــا نــماد کــه واقــعیِت مســلِط زنــدگــی شــده  انــد؟ بــی اخــتیاریِ گســترده  

اکــثریــت انــسان  هــا در مــقابــل پــدیــده  هــای اجــتماعــی، ســیاســی و اقــتصادی را 

بــه چــه  نــامــی صــدا مــی  کــرد؟ نــمی  شــود حــدس زد. امــا یــک چــیز مســلم اســت؛ 

ایـن کـه او سـکوت نـمی  کـرد؛ و هـمه  سـایـه  هـایـش را بـرای مـقابـله فـرا مـی  خـوانـد. 

به همین دلیل ممنوع  اش کرده  اند. 
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امــا چــرا مــمنوع؟! مــمنوعــیِت قــلم یــا فــعالــیِت تــئوریــسین ِ یــک حــزب ســیاســی یــا 

انـدیـشمنِد مـخالـف امـری عـجیب نیسـت امـا مـمنوع داشـنتِ یـک داسـتان  نـویـس 

و هـــنرمـــند، آن  هـــم بـــرای چـــندیـــن دهـــه، کـــاری غـــریـــب اســـت و گـــواه مـــخالـــفتی 

اســـاســـی و بـــنیادیـــن. چـــنین مـــوردی در جـــهان، اگـــر نـــایـــاب نـــباشـــد، کـــم  یـــاب 

است. 

طُـــــــرفـــــــه آن  کـــــــه ایـــــــن مـــــــمنوع  تـــــــریـــــــن داســـــــتان  نـــــــویـــــــس ایـــــــرانـــــــی، مـــــــشهورتـــــــریـــــــن 

داســــتان  نــــویــــس ایــــرانــــی اســــت. نــــه  تــــنها در ایــــن  جــــا کــــه در جــــهان. آن هــــا کــــه 

هشـتاد سـال کـوشـیدنـد جـلوی او را  در ایـن  جـا بـگیرنـد، حـال بـایـد بـنشینند و 

بـبینند چـه  گـونـه سـایـه  هـای او در جـاهـای دیـگر نـیز حـضور یـافـته  انـد و کـسانـی 

با گویش  هایی متفاوت نام او را بر جلد ترجمه  کتاب  هایش می  خوانند. 

اگـرچـه «دنـیای پُـر تـزویـر» تـوانسـت سـرانـجام او را بـه اتـاق گـاز بـفرسـتد، امـا 

او نــــــیز بــــــیکار ننشســــــته اســــــت؛ جــــــسم  اش در خــــــاکِ «پــــــرالشــــــز» مــــــانــــــد ولــــــی 

سـایـه  هـایـش هـمه جـا پـراکـنده  شـدنـد. بـوف  کـور، سـگ ولـگرد، سـه  قـطره خـون، 

حــــاجــــی  آقــــا، عــــلویــــه  خــــانــــم، تــــوپ مــــرواری، زنــــده  بــــه  گــــور و ... ســــایــــه  هــــای او 
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هســـتند و مـــدام تـــکثیر مـــی  شـــونـــد. زیـــرا او کـــار خـــود را مـــی کـــند و راه خـــود را 

مـی  رود؛ بـه مـنع  هـا و مـانـع  هـا وقـعی نـمی  گـذارد؛ هـنوز هـم بـا تـکثیر سـایـه  هـایـش 

جماعِت «خنزر پنزری» را هجو می  کند و به ریشخندشان می  گیرد. 

نـــمی  دانـــیم وقـــتی شـــیر گـــاز را بـــاز گـــذاشـــت و درهـــا و پنجـــره  هـــا و روزنـــه  هـــا را 

بســـت و خـــوابـــید تـــا دیـــگر بـــیدار نـــشود، بـــه چـــه مـــی انـــدیـــشید. آیـــا از ایـــن در 

الــه»  پــرور، او را نــیز بــه رنــگِ خــود در آورد؟ آیــا از  هــراس بــود کــه دنــیای «رجّــ

خـود مـی  گـریـخت؟ یـا ایـن  کـه او نـیز نـتوانسـت طـبعِ سـرکـش و حـساِس خـود را 

تاب بیاورد؟ 

... بـــــه احـــــترام اش کـــــاله از ســـــر بـــــر مـــــی داریـــــم. یـــــادت گـــــرامـــــی بـــــاد «صـــــادق 

هدایت»! 

***
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تداوم جهان سنت؛ فقدان انساِن چالش گر - رضا خندان

۱۰ بهمن ۱۳۹۴

منت سخنرانی رضا خندان (مهابادی) در نشست ادبی سایت حضور 

اشاره: 

روز جـــــمعه دوم بـــــهمن هـــــزار و ســـــیصد و نـــــود و چـــــهار، مـــــوســـــسه بـــــهاران بـــــا 

هـمکاری سـایـت ادبـی، هـنری حـضور اقـدام بـه نشسـتی بـا عـنوان «دربـاره ی 

ادبـیات» کـرد. در ایـن جـلسه ادبـی کـه بـا حـضور جـمعی از کـوشـندگـان ادبـی 

و هـــــــــــنری از جـــــــــــمله «مـــــــــــحسن حـــــــــــکیمی»، «مـــــــــــنیژه گـــــــــــازرانـــــــــــی»،«حـــــــــــسن 

صـــــــــانـــــــــعی»،«عـــــــــلی جـــــــــباری»، «روح اهلل مهـــــــــدی پـــــــــور عـــــــــمرانـــــــــی، «حـــــــــسین 

حـــــضرتـــــی»، «صـــــادق عـــــباســـــی» و نـــــیز دوســـــتداران ادبـــــیات بـــــرگـــــزار شـــــد، 

«رضـا خـندان (مـهابـادی)» دربـاره ی فـضای نـقد ادبـی و نـیز آسـیب شـناسـی 
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و چـالـش هـای نـقد در ایـران، صـحبت کـرد. آن چـه مـی خـوانـید مـنت سـخنرانـی 

ایشان است: 

با سالم و تشکر 

اگـــــر بـــــخواهـــــیم در بـــــاره ی چـــــالـــــش هـــــایـــــی کـــــه نـــــقد ادبـــــی مـــــا دچـــــارش اســـــت، 

صـحبت کـنیم، شـایـد مـجالـی بـیش تـر بـطلبد؛ شـایـد کـه نـه، حـتمن چـنین اسـت. 

در ایــن جــا و در ایــن فــرصــِت کــوتــاه، ســعی مــی کــنم بــه چــند نــکته اشــاره کــنم. 

نـکاتـی کـه بـه نـظرم از اهـم مـسائـلی اسـت کـه روشـن مـی کـند چـرا نـقد ادبـی مـا، 

ایــن چــنین عــقب مــانــده و بــه اصــطالح پــا در هــواســت. اگــر شــروع نــقد ادبــی 

مـدرن در ایـران را بـا نـقادی هـای مـیرزا مـلکم خـان و زیـن الـعابـدیـن مـراغـه ای و 

مـیرزا رضـاخـان کـرمـانـی بـدانـیم اکـنون بـیش از یـک قـرن اسـت کـه نـقد ادبـی 

مـدرن در ایـران آغـاز شـده اسـت در ادامـه نـیز دیـگرانـی آمـدنـد: مـلک الـشعرای 

بـــــهار، فـــــاطـــــمه ســـــیاح و ... هـــــمین قـــــدمـــــت انـــــتظار مـــــا را از نـــــقد ادبـــــی بـــــاال 

مــی بــرد؛ صــدو ده، بیســت ســال تــاریــخچه زمــان کــمی نیســت امــا در واقــعیت 

چـــه داریـــم؟ مـــن در ایـــن بـــخش وضـــعیت و مـــوجـــودیـــت نـــقد ادبـــی را تـــوصـــیف 
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مـــی کـــنم تـــا بـــعد بـــه چـــرایـــی هـــا بـــپردازم. قـــاعـــدتـــا پـــس از یـــک قـــرن تجـــربـــه  نـــقد 

نــــویــــسی مــــا بــــایــــد از مــــنابــــع مــــتعدد و فــــراوان نــــقد ادبــــی بــــرخــــوردار بــــاشــــیم. 

نــگاهــی بــه بــخش آکــادمــیک جــامــعه نــشان مــی دهــد کــه شــمارنشــریــات نــقد در 

ایـن بـخش حـتی بـه انـدازه  تـعداد انگشـتان دو دسـت نیسـت و وضـعیت کـیفی 

آن هــنوز بــه زمــان «اکــنون» نــرســیده اســت. الــبته بــخش دانــشگاهــی در هــمه 

جـا هـمواره رویـکرد مـحافـظه کـارانـه ای داشـته و دارد. روزگـاری کـه نـیما پشـت 

تـــــریـــــبون قـــــرار گـــــرفـــــت و خـــــوانـــــد: آی آدم هـــــا کـــــه بـــــر ســـــاحـــــل نشســـــته/ شـــــاد و 

خــندانــید... جــناب آکــادمــیسین رفــت زیــر مــیز و شــروع کــرد بــه خــندیــدن، کــه: 

آخــر ایــن هــم شــد شــعر؟! آی آدم هــا ... کــو وزنــش؟ کــجاســت قــافــیه اش و ... 

امــا شــعر نــیمایــی بــه جــریــان شــعری و ســپس بــه پــدیــده تــبدیــل شــد و تــازه آن 

وقــت بــود کــه آکــادمــی بــه ســراغ شــعر نــو رفــت، جــدی اش گــرفــت و ســعی کــرد 

فـــرمـــولـــه اش کـــند. در روزگـــار مـــا اوضـــاع بـــخش دانـــشگاهـــی بـــدتـــر هـــم شـــده. 

نــگاهــی بــه هــمان چــند نشــریــه نــقد ادبــی دانــشگاهــی بــیندازیــد هــنوز در ایــام 

مـاضـی سـیر مـی کـند عـموم مـقاالتـش در کـندوکـاو قـرون گـذشـته اسـت. خـیلی 
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کـه بـخواهـد امـروزی نـشان دهـد مـی رود سـراغ مـثال: روانـکاوی داسـتان رسـتم 

و سهـــراب! بـــه نـــدرت آثـــار امـــروزی را مـــورد نـــقد و بـــررســـی قـــرار مـــی دهـــد. در 

بــخش غــیر دانــشگاهــی جــایــی کــه جــریــانــات ادبــی شــکل مــی گــیرنــد و حــضور 

دارنــــد نــــیز از نــــظر تــــعداد نشــــریــــات نــــقد ادبــــی وضــــع بــــدتــــر اســــت در ایــــن جــــا 

شمار مجالت نقد حتی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد. 

در زمــــــینه  تــــــرجــــــمه نــــــظریــــــه هــــــای ادبــــــی الــــــبته، وضــــــع مــــــان نســــــبتا بــــــد نیســــــت. 

نــــظریــــه هــــای ادبــــی تــــوســــط بــــرخــــی مــــترجــــمان چــــاپ شــــده و مــــی  شــــونــــد؛ چــــه 

بـه صـورت کـتاب و چـه در مـجالت و سـایـت هـا. امـا نـقد عـملی مـان یـعنی نـقدی 

کـه بـایـد بـه سـراغِ تـکِ تـکِ شـعرهـا و داسـتان هـا بـرود و آن هـا را مـورِد بـررسـی 

قــــرار بــــدهــــد؛ مــــتاســــفانــــه وضــــع چــــندان جــــالــــبی نــــدارد. نــــقِد ادبــــی نســــبت بــــه 

تــــولــــیدات ادبــــی مــــان بــــسیار انــــدک اســــت. هــــیچ تــــعادلــــی مــــیان آن هــــا نیســــت. 

مـــیزاِن انـــتشار زیـــاد و نـــقد بـــسیار انـــدک اســـت. بـــه ســـبِب وفـــوِر ایـــن مـــیزان از 

تـــولـــیدات داســـتانـــی و بـــیش تـــر از آن شـــعر؛ نـــقِد ادبـــی، دیـــگر تـــوانـــایـــی آن را 

نـدارد کـه بـه سـراغِ تـک تـک ایـن تـولـیدات ادبـی بـرود. الـبته قـرار هـم نیسـت بـرود 

 111



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

چـــون اثـــری کـــه نـــقد مـــی شـــود بـــایـــد شـــایســـتگی نـــقد شـــدن را داشـــته بـــاشـــد. 

«چــیزی» بــرای نــقد شــدن داشــته بــاشــد بــا ایــن هــمه، هــمان مــواردی هــم کــه 

بـــرای بـــررســـی و نـــقد انـــتخاب مـــی شـــود، بـــه شـــدت انـــدک اســـت. ایـــن از نـــظر 

کــــمی. از نــــظر کــــیفی نــــیز وضــــع بهــــتر از ایــــن نیســــت؛ یــــعنی مــــا چــــه از نــــظر 

مـیزان نشـریـاتـی کـه بـایسـتی نـقد ادبـی در آن چـاپ شـونـد و نـقد عـملی را بـه 

اجــرا بــگذارنــد بــسیار فــقیر هســتیم، و چــه در زمــینه خــوِد «نــقد»! چــرا کــه بــه 

غــــیر از تــــک و تــــوک نــــقد هــــایــــی کــــه ایــــن جــــا و آن جــــا مــــی خــــوانــــیم، بــــقیه چــــندان 

چــنگی بــه دل نــمی زنــد و مــتاســفانــه کــیفیِت نــقد بــه شــدت پــایــین اســت. نــاگــفته 

نــمانــد، مــمکن اســت کــه نــقد هــای درخــشانــی هــم پــیدا شــود امــا آن چــه ایــن جــا 

مــورد نــظر مــن اســت، ســطح و مــیزانــی از نــقدنــویــسی اســت کــه عــمال در ایــن 

جـامـعه دارد کـار مـی کـند، مـوجـود اسـت و نـقد ادبـی مـا را تـحت سـیطره خـود 

دارد. مـن نـگاه بـه چـنین نـقدی دارم. بـسا کـه یـکی دو تـا مـنتقد هـم بـاشـند کـه 

خوب کار کرده اند و می کنند؛ اما این خیلی مورد نظرم نیست. 
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بـــــــحث مـــــــن در بـــــــاره عـــــــموم نـــــــقد هـــــــا اســـــــت. بـــــــسیاری از ایـــــــن نـــــــقدهـــــــا را کـــــــه 

مــی خــوانــیم، اســاســش لــفاظــی اســت؛ یــا شــیوه اش انــتزاع در انــتزاع اســت. 

مـی دانـیم کـه زبـاِن نـقد اسـاسـا بـایـد زبـانـی سـاده، روشـن و تـوضـیح گـر بـاشـد. 

چـرا؟ چـون قـرار اسـت دنـیایـی را کـه بـه طـور مـثال در یـک شـعر یـا یـک داسـتان 

وجود دارد برای مخاطب روشن کند. 

بــگذاریــد مــسئله را بــیش تــر بــشکافــم. بــبینید؛ نــقد ادبــیِ اصــولــی در دو ســطح 

حــرکــت مــی کــند. ســطحِ اول «شــناخــت» اســت؛ شــناخــِت آن چــه کــه در دنــیای 

داســتان و یــا شــعر وجــود دارد. ســطحِ دوم «کــشف» اســت. کــشِف مــسائــلی 

کــه چــه بــسا از خــیلی از نــگاه هــا پــنهان مــانــده انــد. امــا آن چــه در نــقدنــویــسی 

دوره کـنونـی مـی بـینیم؛ مـتاسـفانـه از طـرفـی لـفاظـیِ در بـیش تـر نـقد هـا اسـت و 

از طــرفــی انــتزاع در انــتزاع، یــعنی نــویــسنده نــقد، از یــک گــزاره انــتزاعــی در 

مـورِد یـک اثـر یـا نـویـسنده شـروع مـی کـند و سـپس، ایـن را بـه انـتزاع بـعدی و 

نــیز انــتزاع بــعدتــر مــی کــشانــد. در نــتیجه آن چــه حــاصــل مــی شــود یــک انــتزاع 

کـامـل و سـیر در انـتزاع اسـت. بـگذاریـد مـثالـی بـزنـم تـا قـضیه روشـن تـر شـود. 
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شــــایــــد یــــک یــــا دوســــال پــــیش بــــود. مــــنتقدی کــــتاب شــــعری را نــــقد کــــرده بــــود و 

فــرســتاده بــود بــرای روزنــامــه ای. ایــن نــقد چــاپ شــد. بــعد از چــند مــاه، هــمان 

مـنتقد، هـمان نـقد را بـا تـغییِر اسـامـی، بـرای یـک کـتاب دیـگر اسـتفاده کـرد و 

بــه روزنــامــه فــرســتاد و چــاپ هــم شــد! لــفاظــی کــه مــی گــویــم یــعنی ایــن. ایــن کــه 

مــی گــویــم از انــتزاع بــه انــتزاع یــعنی هــمین. در حــالــی کــه قــرار اســت شــما از 

«ســطحی عــینی» حــرکــت کــنید؛ یــعنی داســتان یــا شــعری را بــررســی کــنید. 

نـکاتـی را در بـیاوریـد و آن را بـرسـانـید بـه «سـطح عـام »؛ سـپس هـمین سـطح 

عــام را بــه «ســطح خــاص » بــرســانــید. شــمای مــنتقد الزم اســت چــنین رونــدی 

را طــی کــنید تــا بــرای خــوانــنده مــشخص بــشود کــه در ایــن داســتان یــا شــعر 

چـه گـذشـته اسـت. مـتاسـفانـه بـخش عـمده نـقد هـایـی کـه وجـود دارد - تـا آن جـا 

کـــه مـــن خـــوانـــده ام- در حـــد انـــتزاعـــی و لـــفاظـــی اســـت و بـــر هـــمین روال هـــم، 

سیر می کند. 

مــسئله دیــگری کــه در تــوصــیف وضــعیت کــنونــی نــقد ادبــی مــان بــایســتی بــه آن 

اشـاره کـرد، رابـطه نـقد ادبـی و آثـار ادبـی اسـت. مـعموال ایـن دو نسـبت بـه هـم 
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یــک گــام عــقب تــرنــد. یــعنی یــا نــقد ادبــی یــک گــام عــقب تــر اســت یــا آثــار ادبــی. 

الــــبته در دوره هــــایــــی مــــمکن اســــت بــــه مــــوازات هــــم و شــــانــــه بــــه شــــانــــه یــــک دیــــگر 

حـرکـت کـنند. امـا ایـن حـالـت چـندان دوام نـدارد و در نـهایـت ایـن هـا بـه یـکی از 

دو شــکلی کــه گــفتم منجــر خــواهــد شــد؛ یــا نــقد ادبــی مــی آیــد و دنــیای آثــار را 

مـی شـناسـد و بـه نـظریـه هـای جـدیـدی مـی رسـد و آن هـا را اعـالم مـی کـند و بـعد، 

داسـتان نـویـسی ایـن یـافـته هـای نـو را بـه خـدمـت خـلق ادبـیات جـدیـد درمـی آورد. 

بـــــه ایـــــن تـــــرتـــــیب داســـــتان نـــــویـــــسان و شـــــاعـــــران از مـــــنتقدیـــــن جـــــلو مـــــی افـــــتند و 

منتقدین هستند که باید برای مدتی به جای کشف، آن ها را توصیف کنند! 

هـــمان طـــور کـــه گـــفتم در ایـــن رابـــطه خـــاص، گـــاهـــی مـــنتقدان و تـــولـــید کـــنندگـــان 

آثــار ادبــی، شــانــه بــه شــانــه یــک دیــگر حــرکــت مــی کــنند. امــا اتــفاقــی کــه االن در 

جــــامــــعه مــــا پــــیش آمــــده، ایــــن اســــت کــــه ایــــن شــــانــــه بــــه شــــانــــه هــــم، بــــودن، ایــــن 

هـــماهـــنگ و هـــم ردیـــف بـــودن، مـــتاســـفانـــه دارد در ســـطحِ پـــایـــین رخ مـــی دهـــد. 

یــعنی چــه داســتان و شــعر و چــه نــقِد ادبــی مــان در حــالــتی از ضــعف بــه ســر 

مــی بــرنــد. یــک عــقب مــانــدگــی تــاریــخی. هــیچ کــدام بــه هــم دیــگر راه نــدارنــد. خــب، 
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وقــتی ایــن وضــع پــیش مــی آیــد مــشخص اســت کــه مــسائــلی بــاعــث پــیدایــی آن 

شـــــده اســـــت. مـــــن ایـــــن جـــــا حـــــالـــــت مـــــعموِل قـــــضیه را گـــــفتم. ایـــــن کـــــه ایـــــن دو، 

هــماهــنگ و در یــک ســطحِ مــعینی پــیش مــی رونــد، یــا یــکی جــلوتــر از آن یــکی 

اسـت. وقـتی در جـامـعه ای هـیچ کـدام از ایـن هـا نیسـت و حـرکـت، شـانـه بـه شـانـه 

امـا در سـطح پـایـین رخ مـی دهـد، پـس یـک سـری عـلت هـایـی وجـود دارد کـه بـر 

هــــر دوی ایــــن هــــا مــــوثــــر اســــت و هــــر دوی آن هــــا را در یــــک ســــطحِ نــــازلــــی نــــگه 

داشـته. ایـن وضـعیتی اسـت کـه مـا در نـقد ادبـی مـان دچـارش هسـتیم. ایـن را 

صــــرفــــا مــــن نــــمی گــــویــــم. یــــک جســــت و جــــو در ایــــنترنــــت بــــکنید چــــند مــــصاحــــبه 

نـــویـــسندگـــان و مـــنتقدان جـــدی تـــر را پـــیدا کـــنید در گـــفت و گـــوهـــا و نـــوشـــته  هـــای 

نـویـسندگـاِن مـطرح خـودمـان و مـنتقدانـی کـه سـال هـا کـار کـرده انـد، بـه راحـتی 

می توان این توصیف را دید و شنید و خواند. 

آن چـه گـفتم در واقـع مـقدمـه ای بـود بـرای شـروع. تـا ایـن جـا آن چـیزهـایـی را 

گــفتم کــه هــمه شــما مــی دانــید و احــتماال قــبول داریــد. تــوصــیفی بــود از آن چــه 

هســـت. در بـــخش دوم صـــحبت هـــایـــم مـــی خـــواهـــم بـــه طـــرح ایـــن پـــرســـش اســـت 
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بـپردازم کـه بـه واقـع چـرا چـنین اسـت؟ چـرا رابـطه بـین آثـار ادبـی و نـقد و نـیز 

مـوجـودیـت شـان در سـطح پـایـین اسـت؟ در چـرایـی ایـن مـسئله - اجـازه بـدهـید- 

بــه چــند نــکته اشــاره کــنم. نــکاتــی کــه بــه نــظرم مــهم انــد. اول ایــن کــه اســاســا مــا 

در جــــــــــامــــــــــعه ای کــــــــــه بــــــــــده بســــــــــتان فــــــــــلسفی داشــــــــــته بــــــــــاشــــــــــد، بــــــــــده بســــــــــتان 

جـامـعه شـناسـی، روان شـناسـی، مـردم شـناسـی داشـته بـاشـد زنـدگـی نـمی کـنیم. 

طـــــبیعی اســـــت در جـــــامـــــعه ای کـــــه دیـــــالـــــوگِ بـــــین عـــــلوم انـــــسانـــــی وجـــــود نـــــدارد، 

انــتظار پــدیــد آمــدن نــقد ادبــی بــه مــعنای اخــص آن، بــیهوده اســت. بــایــد تــوجــه 

داشــــته بــــاشــــیم کــــه نــــقد ادبــــی هــــیچ گــــاه مــــتکی بــــه خــــود نیســــت. نــــقد ادبــــی از 

ایـــــــن هـــــــایـــــــی کـــــــه گـــــــفتم وام مـــــــی گـــــــیرد. یـــــــعنی از فـــــــلسفه، جـــــــامـــــــعه شـــــــناســـــــی، 

مـردم شـناسـی و روان شـناسـی. نـقد ادبـی وام دار ایـن هـاسـت. شـما نـمی تـوانـید 

مـــــنتقدی پـــــیدا کـــــنید کـــــه فـــــلسفه نـــــدانـــــد - الـــــبته در ایـــــران زیـــــاد گـــــیر مـــــی آیـــــد 

مــتاســفانــه - شــما اگــر بــخواهــید مــنتقد جــدی ای بــاشــید بــایــد فــلسفه زمــان تــان 

را بـدانـید. تـمام کـسانـی کـه نـقد ادبـی کـار کـرده انـد فـلسفه ای پشـت کـارشـان 

هســت. نــظر بــه فــلسفه ای دارنــد. از بُــعد جــامــعه شــناســی، ســخن مــی گــویــند و 
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نــظرگــاهــی دارنــد؛ و بــا هــمین نــظر گــاه اســت کــه بــه ســراغِ دنــیای داســتان یــا 

شــعر مــی رونــد و نــظرشــان را از چــنین زاویــه دیــدی اعــالم مــی کــنند. فــقط ایــن 

نیســـت کـــه مـــن بـــدانـــم مـــثلن راوی کیســـت و زاویـــه دیـــد چیســـت، یـــا چـــند نـــوع 

هست! این ها البته الزم است اما کافی نیست. این گونه نیست که در کالِس 

داسـتان نـویـسی یـا نـقد ادبـی شـرکـت کـنیم و سـاخـتار داسـتان را یـاد بـگیریـم 

و مــــکاتــــب ادبــــی را بــــشناســــیم و بــــشویــــم مــــنتقد ادبــــی! نــــه … مــــن تــــا تحــــلیلِ 

فـــلسفی نـــداشـــته بـــاشـــم از دنـــیایـــی کـــه در آن زنـــدگـــی مـــی کـــنم؛ تـــا وقـــتی کـــه 

شــــناخــــِت جــــامــــعه شــــناســــانــــه ای از اوضــــاع جــــامــــعه ام نــــداشــــته بــــاشــــم، مــــنتقد 

خـــوبـــی نـــخواهـــم بـــود! ولـــی مـــتاســـفانـــه مـــا در جـــامـــعه ای زنـــدگـــی مـــی کـــنیم کـــه 

اسـاسـا ایـن دیـالـوگ هـا مـوجـود نیسـت و اتـفاقـا خـیلی مشـتاق هسـتند کـه سـر 

بـــه تـــن عـــلوم انـــسانـــی نـــباشـــد و ایـــن را اعـــالم مـــی کـــنند. وقـــتی چـــنین اســـت و 

مـــی خـــواهـــند دِر عـــلوم انـــسانـــی را بـــبندنـــد، در واقـــع دارنـــد مـــانـــع رشـــِد انـــسان 

چالش گر می شوند؛ و مانع انساِن منتقد.
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زیــــرا کــــه ایــــن فــــلسفه و جــــامــــعه شــــناســــی نــــویــــن اســــت کــــه انــــساِن نــــویــــن را بــــا 

چالش گری اش توضیح می دهد. با شک اش، و با چون و چرا کردن اش! 

این یک بُعد از قضیه. 

از طـرفـی نـقد ادبـی ایـران، هـیچ ارتـباطـی بـا نـقد ادبـی جـهان نـدارد! ایـن هـمه 

نــــقد ادبــــی در جــــهان نــــوشــــته مــــی شــــود؛ روی داســــتان هــــا و شــــعرهــــا. امــــا مــــا 

بــی اطــالع از آن هــایــیم. شــایــد نــظریــه هــای ادبــی تــرجــمه و دیــده شــود. امــا ایــن 

کـه فـالن نـقد روی فـالن داسـتان نـوشـته شـده، نـه، مـا از آن اطـالعـی نـداریـم. 
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حــتی مــاهــا و ســال هــای بــعد هــم، از وجــودشــان بــی اطــالع مــی مــانــیم. یــک نــقد 

ادبــــیِ «درخــــود»! کــــه اســــاســــا راه بــــه جــــهان نــــدارد. نــــه مــــا بــــا آن طــــرف کــــار 

داریـــم نـــه آن طـــرف بـــا مـــا؛ و تـــاســـف بـــر انـــگیرتـــر ایـــن کـــه بـــعضی از دوســـتانِ 

نـــویـــسنده در هـــمراهـــی بـــا ایـــن غـــربـــت بـــدون تـــوجـــه بـــه اثـــرات آن مـــدام دم از 

«خــــــودمــــــان» مــــــی زنــــــند: «رالــــــیسم جــــــادویــــــی خــــــودمــــــان»، «فــــــالن ادبــــــیات را 

خـــودمـــان داشـــته ایـــم» و ... و حـــرف هـــایـــی از ایـــن دســـت! مـــن نـــمی دانـــم ایـــن 

«خـــــودمـــــان» یـــــعنی چـــــه کـــــه ایـــــن قـــــدر تـــــکرار مـــــی شـــــود. ادبـــــیات، امـــــری اســـــت 

جــهانــی و جــهان شــمول و هــمه ایــن چــیزهــا الزم اســت تــا بــا بــده بســتان هــایــی 

در کــنار هــم، بــاعــث رشــد آثــار ادبــی شــود. یــکی از پــایــه هــای رشــِد نــقد ادبــی 

ایــن اســت کــه بــا دنــیای اطــراف خــودش بــده بســتان و دیــالــوگ داشــته بــاشــد. 

هـمین اسـت کـه مـی بـینیم وقـتی چـشمِ نـاظـر جـهانـی، چـشمِ دقـیق مـنتقد ادبـی 

و نـقد جـدی جـامـعه وجـود نـدارد، مـنتقِد مـا سهـل گـیر و آسـان پـسند مـی شـود؛ 

در حــــالــــی کــــه مــــنتقد ادبــــی بــــایــــد دانــــش اجــــتماعــــی اش و حــــتی دانــــش عــــلوم 

طــــبیعی اش، زیــــاد بــــاشــــد. مــــمکن اســــت داســــتان نــــویــــس یــــا شــــاعــــر، بــــا خــــود 
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انـــــگیختگی ادبـــــی و هـــــنری اش، اثـــــری را خـــــلق کـــــند. بـــــه طـــــور مـــــثال ایـــــن طـــــور 

نیسـت کـه بـه کـسی چـون «مـارکـز» بـگویـیم خـب شـما کـه صـد سـال تـنهایـی را 

نــوشــته ایــد تــوضــیح بــدهــید بــبینیم. مــمکن اســت بــگویــد نــوشــته ام دیــگر! یــعنی 

آن قـدر خـودانـگیختگی ادبـی و هـنری اش پـرورده شـده کـه اثـر در نـاخـود آگـاه 

نــوشــته مــی شــود و تــمام! ایــن وظــیفه مــنتقد ادبــی اســت کــه بــیایــد تــمامِ فــرم و 

نـــمادهـــا و ســـاخـــتارهـــای ادبـــی و حـــتی اطـــالعـــات عـــلمی مـــوجـــود در آن اثـــر را 

بــشناســد و مــورد کــنکاش قــرار دهــد. بــرای هــمین مــنتقد ادبــی بــایــد بــه دانــش 

مســلح بــاشــد. بــرای مــنتقد ســرهــم کــردن کــلمات و بــه اصــطالح مــجامــله کــافــی 

نیست، کافی نیست که هیچ! ضعف است. 

بـاز تـکرار مـی کـنم کـه مـا نـقد ادبـی جـدی هـم داریـم ولـی صـحبتم ایـن اسـت کـه 

ایـن نـقد هـا اصـوال در وضـعیت کـنونـی مـا اثـر چـندانـی نـدارنـد. آن چـه در نـظر 

دارم و آن چــــــــــه االن نــــــــــمود و حــــــــــضور دارد، ایــــــــــن هــــــــــایــــــــــی اســــــــــت کــــــــــه چــــــــــنین 

مـــــــــشخصاتـــــــــی دارنـــــــــد. مـــــــــنتقد ادبـــــــــی مـــــــــا بـــــــــی اطـــــــــالع اســـــــــت و مـــــــــسائـــــــــل را 

نـمی شـناسـد. او بـایـد بـدانـد کـه بـه طـور مـثال وقـتی دارد «مـدار صـفر درجـه» 
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نـوشـته «احـمد محـمود» را مـی خـوانـد و بـه آن گـوسـفند مـی رسـد کـه مـوازی بـا 

مــــادر بــــزرگ تــــوصــــیف مــــی شــــود، نــــویــــسنده از ایــــن کــــار چــــه قــــصدی دارد در 

واقـع بـه کـدام نـماد اشـاره دارد. چـه طـور نـویـسنده، داسـتان اش را انـدک انـدک 

تـبدیـل مـی کـند بـه درک کـلی و آن درک کـلی را بـه یـک نـماد و کـجا از آن نـماد 

دارد اســتفاده مــی کــند و اصــوال نــماد چیســت؟ کــارکــردش چیســت و مــسائــلی 

از این دست! ... 

خـب، ایـن چـرایـی هـایـی بـود کـه بـه اخـتصار بـیان کـردم. امـا ایـن را هـم بـایـد در 

نــــظر داشــــته بــــاشــــیم کــــه خــــوِد ایــــن هــــا مــــعلول هســــتند. درســــت اســــت کــــه ایــــن 

چـرایـی هـایـی کـه گـفتم، تـوصـیف مـقدمـاتـی را تـوضـیح مـی دهـند. امـا تـوجـه کـنیم 

کــه ایــن چــرایــی هــا صــرفــا گــوشــه هــایــی از وضــعیِت تــوصــیف شــده را تــوضــیح 

مـــی دهـــند. چـــرایـــیِ تـــعیین کـــننده و اســـاســـی مـــا جـــای دیـــگری اســـت. چـــرایـــی 

اســاســی دو بُــعد دارد: بُــعد فــرهــنگی، و بُــعد ســیاســی. بُــعد فــرهــنگی اش ایــن 

اسـت کـه مـا از یـک جـامـعه مـعینی بـیرون آمـده و رشـد کـرده ایـم؛ بـه عـبارتـی مـا 

در ادامـه یـک جـامـعه ای بـه ایـن جـا رسـیده ایـم کـه بـه شـدت سـنتی بـوده اسـت. بـا 
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هـمه آن نـقشی کـه انـسان در جـامـعه سـنتی دارد؛ و بـا هـمه آن ویـژگـی هـایـی 

کــــــه انــــــسان نســــــبت بــــــه جــــــامــــــعه اش در دنــــــیای ســــــنتی دارد. خــــــب، خــــــیلی هــــــا 

ایـن طـور تـوضـیح مـی دهـند کـه جـامـعه مـا بـین سـنت و مـدرنـیته گـیر کـرده اسـت؛ 

یــا ایــن کــه مــا در مــرحــله گــذار هســتیم و از ایــن حــرف هــا...! بــه نــظر مــن ایــن 

حـرف هـا کـافـی نیسـت و چـیزی را تـوضـیح نـمی دهـد. مـسئله ایـن اسـت کـه مـا 

صــد ســال اســت کــه نــقِد نــویــن مــان را شــروع کــرده ایــم. هــنوز هــم درگــیر ایــن 

هســــــتیم کــــــه داریــــــم گــــــذر مــــــی کــــــنیم از ســــــنت و نــــــمی دانــــــم هــــــنوز بــــــه مــــــدرنــــــیته 

نـرسـیدیـم و غـیره… امـا بـایـد بـگویـم کـه اتـفاقـا نـه تـنها از سـنت گـذر کـرده ایـم 

بـــلکه بـــه مـــدرنـــیته هـــم رســـیده ایـــم، مـــنتهی شـــکل رســـیدن مـــان بـــه مـــدرنـــیته طـــور 

دیـگری بـوده اسـت. ایـن رسـیدن هـمواره از «بـاال» بـوده اسـت؛ بـرخـالف مـثال 

«فــــرانــــسه»، «انــــگلیس» و کــــشورهــــای اروپــــایــــی کــــه در آن هــــا، جــــنبش هــــای 

اجــتماعــی و انــقالبــات بــودنــد کــه تــکلیِف نــظامِ گــذشــته شــان را مــشخص کــرده 

اســـت و عـــصاهـــا را از زیـــِر دســـِت «ســـرمـــایـــه» کـــشیده و بـــاعـــث شـــد تـــا روی 

پــاهــای خــود بــایســتد؛ امــا در ایــن جــا ایــن اتــفاق از «بــاال» افــتاد. در دوره ای 
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از حـــیات جـــامـــعه اصـــالحـــات ارضـــی ســـال چهـــل و دو مـــی آیـــد و ســـرمـــایـــه را 

روی پــاهــای خــود نــگه مــی دارد و عــصاهــایــش را کــنار مــی گــذارد و در دنــیای 

مــدرن را مــی گــشایــد امــا انــسان ســنتی ای را کــه در آن جــامــعه وجــود داشــته 

نـمی تـوانـد تـغییر زیـادی بـدهـد - چـون ایـن تـغییر بـه دنـبال جـنبش هـا و انـقالبـات 

نمی افتد! 

ایـن، جـنبش هـای اجـتماعـی و انـقالب هـا هسـتند کـه در جـریـان و حـرکـت خـود 

انـسان هـا را آمـوزش مـی دهـند، تـغییر مـی دهـند! بـنابـرایـن مـا یـک سـری عـادات 

فــــرهــــنگی و خــــلق و خــــویِ جــــهاِن ســــنتی را هــــم چــــنان از گــــذشــــته بــــا خــــودمــــان 

آوردیــــــم. جــــــهان ســــــنتی ای کــــــه «مــــــطیع بــــــودن» و «قــــــانــــــع بــــــودن» انــــــسان را 

مـــــی خـــــواهـــــد و آن را ارزش تـــــلقی مـــــی کـــــند. فـــــرهـــــنگ عـــــامـــــه مـــــا پـــــر اســـــت از 

«هــــراس» و «تــــقدس» و بــــی جــــون و چــــرایــــی و اولــــویــــت ایــــل و تــــبار و فــــرقــــه. 

ضـرب املـثل هـایـی از ایـن دسـت کـه «پـاهـایـت را جـلوی بـزرگ تـر دراز نـکن» یـا 

«زبـانـت را دراز نـکن» یـا «زبـان سـرخ، سـِر سـبز مـی دهـد بـر بـاد» یـا «دیـوار 
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مـوش دارد، مـوش هـم گـوش» و...، هـمه بـرای ایـن اسـت کـه دنـیایـی کـه بـر تـو 

حاکم است تثبیت شده باقی بماند. 

آیا از این دنیا، منتقد مدرن در می آید؟.. مسلما خیر! 

خب، این از بُعد فرهنگی!…

یـک بـار دیـگر مـرور مـی کـنیم. چـرای اصـلی مـا در بُـعد فـرهـنگی - کـه خـیلی هـا 

هــم بــه آن اشــاره دارنــد- ایــن اســت کــه مــا آن فــرهــنگِ دنــیای مــدرن را - چــون 

بــه شــکِل خــاصــی، از دنــیای ســنت بــه دنــیای مــدرن آمــدیــم؛ یــعنی از «بــاال»- 

چـندان نـتوانسـتیم بـا خـودمـان هـمراه کـنیم و آن انـساِن جـدیـد و چـالـش گـر را 

بــــه وجــــود بــــیاوریــــم و هــــنوز کــــمابــــیش درگــــیِر هــــمان آدمِ ســــنتتی هســــتیم. امــــا 

حـــتی خـــوِد ایـــن فـــرهـــنگ را چـــیز دیـــگری حـــفظ مـــی کـــند؛ و آن، جـــنبه ســـیاســـی 

است.

بـــبینید، از وقـــتی لـــب هـــای «فـــرخـــی یـــزدی» را دوخـــتند و در ادامـــه، از وقـــتی 

«محــرم عــلی خــان هــا» آمــدنــد و دم و دســتگاه ســانــسور پــدیــد آمــد و گــفت کــه 
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شـما حـق نـداریـد آزاد بـاشـید؛ و دسـتور داد تـنها آن چـه را کـه مـی گـویـند و آن 

چــهارچــوبــی را کــه حــکومــت هــا تــعیین مــی کــنند بــایــد اطــاعــت کــنیم، اجــازه نــقدِ 

فــــــرهــــــنگ هــــــم، از بــــــین رفــــــت. در واقــــــع ایــــــن چــــــیزی بــــــود کــــــه نــــــمی گــــــذاشــــــت و 

نــمی گــذارد فــرهــنگ بــه نــقد کــشیده شــود. مــی خــواهــم بــگویــم مــشکل اصــلی مــا 

در ایــن یــک صــد ســال امــری ســیاســی اســت. هــمه ایــن مــسائــلی کــه گــفتیم بــه 

لـحاِظ تـوصـیفی وجـود دارد. تـزهـایـی هـم مـی شـود بـرای عـلت یـابـی هـا داد. امـا 

عـــلِت اصـــلی ایـــن کـــه مـــا هـــم چـــنان در ایـــن وضـــعیت قـــرار داریـــم؛ عـــلِت اصـــلی 

ایـــن کـــه شـــما نـــمی تـــوانـــید پـــنج تـــا نشـــریـــه مســـتقل پـــیدا کـــنید کـــه مـــطلب تـــان را 

چــاپ کــند؛ عــلت اصــلی ایــن کــه در مــیاِن صــدهــا داســتانــی کــه در طــول ســال 

تـولـید مـی شـود چـهار تـا داسـتان خـوب هـم نـمی تـوانـید گـیر بـیاوریـد؛ سـیاسـی 

اســـت. بـــیایـــید فـــرض کـــنید کـــه مـــا در جـــامـــعه ای زنـــدگـــی مـــی کـــردیـــم کـــه آزادیِ 

بــیان بــه قــدر کــفایــت مــوجــود بــود؛ مســلم بــدانــید مــاجــرا طــور دیــگری مــی شــد. 

دیــگر مــی شــد هــمه چــیز را نــقد کــرد؛ مــی شــد کــالس گــذاشــت؛ فــالن و بــهمان 

کـار را انـجام داد؛ در واقـع مـی شـد هـمه آن عـوامـِل فـرهـنگی بـازدارنـده را در 
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طــول زمــان پــس زد و جــایــگزیــن هــای امــروزی تــری گــذاشــت، مــی شــد از ابــتدا، 

کـودک طـوری رشـد کـند کـه چـالـش گـر بـار بـیایـد، مـنتقد بـاشـد. نـه فـقط اطـاعـت 

گــِر مــحض؛ بــه ایــن تــرتــیب روان شــناســی جــامــعه مــا و فــرهــنگ آن طــور دیــگری 

می بود.

بـنابـرایـن پشـت سـر تـمام ایـن هـا یـک نـیرو و عـلت سـیاسـی وجـود دارد. سـخنم 

را کــوتــاه کــنم، از نــظر مــن، وضــعیت نــقد ادبــی مــا - مــثل بــسیاری از مــسائــل 

دیگر- ریشه سیاسی دارد.

خــب، خــوشــبختانــه در چــند ســال اخــیر ســایــت هــای ایــنترنــتی راه افــتاده انــد و 

تـکنولـوژی ارتـباطـات بـسیار رشـد کـرده و ایـن امـکان را داده اسـت کـه آدم هـا 

از آن چــهارچــوب رســمی، بــه مــقداِر قــابــل تــوجــهی دور شــونــد و بــتوانــند خــارج 

از آن ســانــسوِر شــدیــد و خــارج از آ ن نــظارت هــای دولــتی فــعالــیت کــنند. مــن 

گـاهـی نـگاه مـی کـنم بـه سـایـت هـای ادبـی، مـی بـینم کـه در آن هـا نـقد ادبـی هـم 

هســــت؛ ولــــی کــــار ســــایــــت هــــا هــــنوز جــــا نــــیفتاده اســــت. یــــعنی هــــنوز مــــراجــــعه 
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کــنندگــان بــه ایــن ســایــت هــا چــندان نیســتند. شــایــد بــرای نــو بــودن اش بــاشــد. 

بـایـد مـنتظر بـود و تـالش کـرد. وجـود ایـن سـایـت هـا غـنیمت اسـت. دوسـتانـی کـه 

زحــــمت مــــی کــــشند و ایــــن ســــایــــت هــــا را راه انــــدازی مــــی کــــنند و کــــار مــــی کــــنند. 

ایـن هـا خـوب اسـت و کـمک مـهمی هـم هسـت تـا مـا بـتوانـیم نـقد ادبـی و ادبـیات 

جدی تر و دلچسب تری داشته باشیم. 

***
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روزنامه بهار آذر ۱۳۹۶، هژمونی ادبیات متعهد 

 گفت و گو با رضا خندان (مهابادی)

درباره علی اشرف درویشیان

 

نــــام او بــــا «آبــــشوران» گــــره خــــورده اســــت؛ بــــا زادگــــاهــــش؛ بــــا مــــعروف تــــریــــن 

کـتابـش.» عـلی  اشـرف درویـشیان»  زاده محـله «آبـشوران» کـرمـانـشاه اسـت. 

شهـریـور ۱۳۲۰ در خـانـواده  ای کـارگـری بـه دنـیا آمـد؛ تـنیده در زحـمتی مـدام. 
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بـعدهـا مـعلمِ کـودکـان «گـیالن غـرب» شـد و ۱۳۴۵ بـرای تـحصیل بـه «تهـران» 

رفـــت. کـــارشـــناســـی ادبـــیات فـــارســـی و بـــعد کـــارشـــناســـی  ارشـــد روان شـــناســـی 

تـربـیتی را طـی کـرد و نخسـتین کـتابـش «از ایـن والیـت» (۱۳۵۷) بـا اسـتقبال 

رو بــه  رو شــد و پــس از آن، «آبــشوران» او را بــه شهــرتــی مــانــدگــار رســانــد. از 

آن پــــــــس، کــــــــتاب  هــــــــای بــــــــسیاری از او منتشــــــــر شــــــــد کــــــــه هــــــــمراه بــــــــا شهــــــــرت، 

محـــرومـــیت از تـــدریـــس و تحـــمل رنـــج و حـــبس هـــای مـــکرر را بـــرایـــش بـــه  هـــمراه 

داشت. 

«درویــشیان» بــرنــده چــند جــایــزه داخــلی و بــین  املــللی در حــوزه اهــل قــلم بــوده 

اســت کــه بــه  دلــیل تعهــد وی بــه آزادی بــیان و پــرداخــنت بــه اقــشاِر تــهیدســت و 

آسیب  پذیر جامعه به او اهدا شده است.

دربـاره آثـار «عـلی اشـرف درویـشیان» بـا «رضـا خـندان (مـهابـادی)» - دوسـت 

و هـمکار وی- کـه آثـاِر مشـترکِ فـراوانـی از جـمله «فـرهـنگ افـسانـه هـای مـردم 

ایران» را با هم منتشر کرده اند گفت وگو کرده ایم که با هم می خوانیم: 
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عــلی اشــرف درویــشیان نــویــسنده مــهم و صــاحــِب ســبک بــه  خــصوص در ســنتِ 

روســتایــی  نــویــسی ایــران اســت کــه هــمراه بــا محــمود دولــت  آبــادی و داســتانِ 

کـــــــتاب عـــــــقیِل دولـــــــت آبـــــــادی فـــــــضایـــــــی خـــــــاص در ادبـــــــیات چـــــــهار دهـــــــه پـــــــیش 

داســتان  نــویــسی ایــران ایــجاد کــرد. شــما نــگاه تــان بــه ســبکِ داســتان  نــویــسی 

درویشیان چگونه است؟ 

در ســـطحِ کـــلی، «درویـــشیان» نـــویـــسنده  ای رئـــالیســـت اســـت؛ امـــا ایـــن هـــنوز 

چـــیزی در مـــورد کـــار او نـــمی گـــویـــد اگـــر از جهـــت  گـــیری ادبـــی او نـــگویـــیم. در 

دهــه هــای چهــل و پــنجاه خــورشــیدی «ادبــیات متعهــد» جهــت و گــرایــش ادبــی 

مســلط، بــه  ویــژه در عــرصــه ادبــیات داســتانــی بــود. ســبک  هــایــی کــه ایــن جهــتِ 

ادبـی از آن  هـا اسـتفاده مـی  کـرد عـمدتـا رئـالـیسم و نـاتـورالـیسم بـود، زیـرا یـکی 

از پـایـه  هـای اصـلی «ادبـیات متعهـد» در ایـران، روشـنگری و آگـاهـی  بـخشی 

بـه مـردم و جـلِب نـظِر آن  هـا بـه مـصائـب اجـتماعـی بـود. رئـالـیسم و نـاتـورالـیسم 

دو ســبکی بــودنــد کــه ایــن مــنظور را بــه  خــوبــی بــرآورده مــی  کــردنــد. ایــن کــه چــرا 

«ادبـیات متعهـد» در ایـران، بـه ویـژه در آن دو دهـه، مـقبول افـتاد دالیـلی دارد 
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کـه ایـن جـا محـل بـررسـی آن  هـا نیسـت. بـه ویـژگـی سـبکی درویـشیان بـایـد فـیلترِ 

حـسی را نـیز افـزود تـا کـلیتی از «سـبک نـگارش» او داشـته بـاشـیم؛ بـنابـرایـن 

درویـــــشیان نـــــویـــــسنده ای (عـــــمدتـــــا) رئـــــالیســـــت بـــــا جهـــــِت «ادبـــــیات متعهـــــد» و 

مـنظری حـسی- عـاطـفی اسـت. بـه  نـظرم بـنای داسـتان  نـویـسی درویـشیان بـرایـن 

ســه وجــه اســتوار اســت. مــوضــوعــات داســتان  هــای او نــیز از ایــن وجــوه نــشات 

مـی  گـیرد و بـه نـیازهـای هـمان  هـا نـیز پـاسـخ مـی  دهـد. مـصائـِب اقـشاِر فـرودسـت 

جــامــعه بــیش تــریــن مــوضــوعِ داســتان  هــای درویــشیان را تــشکیل مــی  دهــند کــه 

زیـــرســـاخـــتی ســـیاســـی و تـــظاهـــری عـــاطـــفی دارنـــد؛ الـــبته در آغـــاِز دهـــه هـــفتاد 

خـورشـیدی در مجـموعـه داسـتانـی بـا نـام «درشـتی»، درویـشیان سـبکِ ادبـیِ 

مدرنیستی را نیز تجربه کرد اما جهت و منظِر خود را تغییر نداد. 

نــویــسندگــان مــهمی چــون درویــشیان مــی  تــوانــند نــکاِت مــثبت و مــنفی بــسیاری 

را در آثـــــارشـــــان بـــــیان کـــــنند. شـــــما ایـــــن نـــــکات را در ســـــنِت داســـــتان  نـــــویـــــسی 

درویشیان چگونه می  بینید؟ 
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ایــــن ســــئوالــــی نیســــت کــــه بــــشود در ایــــن جــــا و ایــــن فــــرصــــت پــــاســــخش را داد. 

درویــــشیان هــــزاران صــــفحه داســــتان و مــــطالــــب دیــــگر نــــوشــــته اســــت؛ صــــدهــــا 

شـــخصیِت داســـتانـــی آفـــریـــده و مـــوضـــوعـــاِت مـــتعددی را دســـتمایـــه قـــرار داده 

اســت کــه بــررســی آن  هــا در ایــن مــجال نــمی  گنجــد. اگــر بــخواهــم در ســطحی 

بــــسیار کــــلی، بــــه ضــــعفی اشــــاره کــــنم؛ ایــــن، بــــه شــــخِص درویــــشیان مــــربــــوط 

نـمی  شـود بـل کـه ضـعِف نـسخه ایـرانـی شـده «ادبـیات متعهـد» اسـت؛ ادبـیاتـی 

کـه بـه خـوِد ادبـیات، چـندان بـهایـی نـمی  داد. نـقطه قـوِت کـاِر درویـشیان، مـنظرِ 

اوســت. درایــن مــنظر اســت کــه او بــه  مــعنای ادبــی کــلمه، صــحنه  هــای عــاطــفیِ 

پــــرقــــوتــــی آفــــریــــده اســــت؛ الــــبته مــــنهای بــــعضی صــــحنه هــــا یــــا دیــــالــــوگ هــــا کــــه 

نـــــویـــــسنده، عـــــناِن اخـــــتیار از کـــــف داده و بـــــه ســـــانـــــتی  مـــــانـــــتالـــــیسم چـــــرخـــــیده 

اســــــت.«مــــــنظری» کــــــه بــــــه آن اشــــــاره کــــــردم بــــــرآمــــــده از حــــــِس هــــــنری (ادبــــــی) 

درویـشیان اسـت. ایـن جـانـمایـه کـار هـر نـویـسنده و هـنرمـندی اسـت و بسـته بـه 

توان و وسعتش، اثرگذار. 
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درویـــشیان از جـــمله داســـتان  نـــویـــسانـــی اســـت کـــه مـــورِد اقـــباِل مـــخاطـــب قـــرار 

گرفت. این نکته را چه طور ارزیابی می  کنید؟ 

ســـــلطه یـــــک ســـــبک یـــــا نـــــگرش ادبـــــی، فـــــقط نـــــویـــــسندگـــــاِن یـــــک دوره را شـــــامـــــل 

نــمی  شــود بــلکه خــوانــندگــان را نــیز در بــرمــی  گــیرد. در دهــه  هــای چهــل و پــنجاه، 

داســتان  هــایــی بــیش تــر پــسندیــده مــی  شــد و خــوانــنده پــیدا مــی  کــرد کــه بــر گــرتــه 

«ادبــیات متعهــد» نــوشــته مــی  شــد؛ بــنابــرایــن زمــینه اجــتماعــیِ اقــباِل داســتان 

 نـــویـــس بـــیش تـــر در اخـــتیاِر ایـــن نـــوع ادبـــی بـــود؛ امـــا ایـــن هـــمه مـــاجـــرا نیســـت. 

تـــوانـــایـــیِ نـــویـــسنده نـــیز نـــقش بـــه ســـزایـــی در اســـتقباِل خـــوانـــندگـــان از آثـــاِر او 

داشـت. کـم نـبودنـد داسـتان نـویـسانـی کـه پـیرو «ادبـیات متعهـد» بـودنـد امـا یـا 

مــــــورد تــــــوجــــــه قــــــرار نــــــگرفــــــتند یــــــا پــــــس از چــــــندی فــــــرامــــــوش شــــــدنــــــد. درمــــــورد 

درویـــشیان، جـــز زمـــینه مـــساعـــِد اجـــتماعـــی، بـــایـــد انـــتخاب مـــوضـــوع و مـــهم  تـــر، 

نــــوع پــــرداخــــِت آن را از دالیــــِل اســــتقبال خــــوانــــندگــــان دانســــت. او بــــا انــــتشارِ 

اولـین مجـموعـه داسـتانـش - «از ایـن والیـت»- در سـال ۱۳۵۲ تـوجـه بـسیاری 

بـه خـود جـلب کـرد و انـتشار دومـین مجـموعـه  اش بـا نـام «آبـشوران» ایـن تـوجـه 
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را بـــیش تـــر و جـــدی  تـــر ســـاخـــت. مـــمنوع  شـــدن انـــتشار ایـــن دو کـــتاب از طـــرفِ 

حــــکومــــت و بــــه زنــــدان  افــــتادن نــــویــــسنده اش، شهــــرت درویــــشیان را بــــه  عــــنوان 

نـویـسنده  ای مـردمـی و متعهـد تـثبیت کـرد. او پـس از آزادی از زنـدان در سـال 

۵۷ بــه نــوشــنت بــرای کــودکــان پــرداخــت و آثــارش بــا تــیراژ بــسیار بــاال منتشــر 

مــی  شــد. آثــار بــعدی او نــیز - داســتانــی و غــیر داســتانــی- بــارهــا تجــدیــد چــاپ 

شـــده اســـت. فـــقط یـــکی دو کـــتاِب غـــیرداســـتانـــی او در چـــاپ اول بـــاقـــی مـــانـــد؛ 

بــــنابــــرایــــن مــــی  تــــوان گــــفت اکــــثر آثــــار او - در انــــدازه  هــــای مــــتفاوت- بــــا اقــــبال 

رو بـه  رو بـوده اسـت. فـکر مـی کـنم دو مجـموعـه داسـتاِن اول او، هـر کـدام سـی، 

پـنجاه نـوبـت تجـدیـد چـاپ شـده بـاشـند. رمـاِن «سـال هـای ابـری» هشـت یـا ۹ 

نــوبــت بــاز نشــر شــده اســت. بــایــد مــمنوعــیت هــای دوره  ای و ســنگ  انــداخــنت در 

راه نشـر آن  هـا را هـم در نـظر داشـت تـا بـتوان شـمایـی از مـیزان تـوجـه جـامـعه 

به کارهای درویشیان به دست آورد. 

آیــــــا قــــــرارگــــــرفــــــنت آثــــــار درویــــــشیان در مــــــقطع خــــــاصــــــی از تــــــاریــــــخ ایــــــران بــــــا 

ویـــــژگـــــی  هـــــای ســـــیاســـــی و اجـــــتماعـــــی آن دوران ســـــبب مـــــحبوبـــــیت او شـــــده و 
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بــــــــــه  عــــــــــبارتــــــــــی دیــــــــــگر، نــــــــــوعِ خــــــــــاص ســــــــــوژه  یــــــــــابــــــــــی در داســــــــــتان  هــــــــــای او بــــــــــر 

نــویــسندگــی  اش بــرتــری داشــته یــا مــهارت در نــویــسندگــی عــلت اصــلی شهــرت 

درویشیان بوده است؟ 

هــــمان  طــــور کــــه در پــــاســــخِ پــــرســــِش قــــبل گــــفتم شــــرایــــط اجــــتماعــــی و ایــــن کــــه 

هــژمــونــی ادبــی بــا چــه ســبک و مــکتبی اســت نــه  تــنها بــر آفــریــنِش آثــاِر تــاثــیر 

مـی  گـذارد بـل کـه تـا حـدی شهـرت و مـحبوبـیِت نـویـسنده را نـیز بـاعـث مـی  شـود؛ 

مشـــروط بـــه ایـــن کـــه بـــا تـــوانـــمندی نـــویـــسنده (بـــه لـــحاِظ قـــلمی و بـــه  لـــحاِظ حـــس 

هــنری) هــمراه بــاشــد. عــالــی  تــریــن و نــاب  تــریــن رویــکردهــای ادبــی هــم (الــبته بــه 

فــــــرض کــــــه بــــــشود وجــــــوِد چــــــنین  چــــــیزی را در خــــــال تــــــصور کــــــرد) اگــــــر زمــــــینه 

اجـــتماعـــی نـــداشـــته بـــاشـــند تـــوفـــیق نـــمی  یـــابـــند. در مـــورِد درویـــشیان نـــه  تـــنها 

زمـینه اجـتماعـی در آن دوران وجـود داشـت بـل کـه او هـم داسـتان  پـرداز خـوبـی 

بـــود و هـــم، حـــِس هـــنری اثـــر گـــذاری داشـــت. جـــامـــعه مـــنتقد بـــی  رحـــمی اســـت. 

ایــن  طــور نیســت کــه اگــر نــویــسنده یــا هــنرمــندی در کــارهــای اولــش بــه شهــرت 

رســــــید بــــــه اعــــــتبار آن، دائــــــم او را روی ســــــرش مــــــی  گــــــذارد و حــــــلوا حــــــلوایــــــش 
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مـی  کـند. خـیر، در صـورتـی  کـه کـارهـای بـعدی او قـابـل  تـوجـه نـباشـد فـرامـوشـش 

مــــی  کــــند. در ایــــن مــــورد مــــی  شــــود مــــثال  هــــای فــــراوانــــی زد. پــــس، مــــانــــدگــــاری 

درویــشیان در رونــِد آثــار او اســت؛ در حــِس هــنری و قــدرِت داســتان  پــردازی 

 اش. امـــا در تـــوضـــیح شهـــرت و مـــحبوبـــیت او بـــایـــد اثـــر «مـــقطع تـــاریـــخی» و 

«نوع خاص موضوع» را هم به  دالیل قبلی افزود.

بـــرخـــی از مـــنتقدان مـــعتقدنـــد اصـــول حـــرفـــه  ای و تـــئوریـــک داســـتان  نـــویـــسی در 

آثار درویشیان چندان رعایت نشده است؛ شما چه طور فکر می  کنید؟ 

ایــن حــکم بــسیار کــلی اســت. نــمی  تــوان هــمه آثــار او را بــا ایــن کــلیت تــوضــیح 

داد. مـن مـی  تـوانـم داسـتان  هـایـی از او نـمونـه بـیاورم کـه در حـِد عـالـی هسـتند. 

ایـن «بـرخـی» هـا بـرونـد اگـر تـوانسـتند مـشابـهش را در داسـتان  نـویـسی ایـران 

پــیدا کــنند؛ پــس حــکم کــلی نــمی  تــوان داد. بــله… مــن هــم مــعتقدم کــه در آثــار 

اولـیه درویـشیان «اصـول داسـتان  نـویـسی چـندان رعـایـت نشـده اسـت»؛ قـرار 

هــم نــبوده رعــایــت شــود. در ابــتدای ایــن گــفت وگــو اشــاره کــردم کــه جهــِت ادبــی 

درویـشیان، «ادبـیات متعهـد» بـوده اسـت؛ آن هـم نـسخه ایـرانـی  شـده  اش. در 
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ایــن نــسخه، ادبــیات ابــزار اســت؛ ابــزاِر آگــاهــی  بــخشی و افــشاگــری ســیاســی 

و تحـــلیل اجـــتماعـــی و حـــتی تـــبلیغ ایـــدئـــولـــوژیـــک. لـــذت ادبـــی فـــرع بـــود. تـــوجـــه 

نــویــسنده در ایــن نــوع بــه مــعانــی  ای بــود کــه مــی خــواســت بــا مــخاطــب در مــیان 

بـگذارد. تـکنیک و تـاکـتیکِ داسـتان  نـویـسی تـا جـایـی مـورد تـوجـه قـرار مـی  گـرفـت 

کـه بـه  ایـن هـدف کـمک مـی  کـرد و اگـر نـمی  کـرد بـه آن اعـتنایـی نـمی  شـد و ایـن 

پـــاشـــنه آشـــیل نـــسخه ایـــرانـــی «ادبـــیات متعهـــد» بـــود. ایـــن ضـــعِف درویـــشیان 

نــــبود؛ ضــــعف جهــــِت ادبــــی  ای بــــود کــــه هــــژمــــونــــی داشــــت و الــــبته هــــژمــــونــــی آن 

بـی  دلـیل نـبود. در بـعد اجـتماعـی ایـن دالیـل، اخـتناِق آریـامهـری بـود کـه امـکانِ 

هـر نـوع فـعالـیت سـیاسـی و تـشکل هـای مسـتقل از حـکومـت را از مـردم گـرفـته 

بــود. در چــنان شــرایــطی، داســتان و شــعر شــده بــود مــفری بــرای ابــراز وجــود 

ســـــیاســـــی. دهـــــه چهـــــل و پـــــنجاه پـــــر اســـــت از کـــــسانـــــی کـــــه عـــــضِو ســـــازمـــــان و 

احــزاب مــخفی هســتند و شــعر و داســتان هــم مــی  نــویــسند و نــیز کــسانــی کــه 

ادبــــــیات را محــــــل «فــــــعالــــــیت» ســــــیاســــــی خــــــود قــــــرار داده  انــــــد. ایــــــراِد مــــــن بــــــه 

ســــیاســــی  بــــودن شــــاعــــر و نــــویــــسنده نیســــت، مــــی  خــــواهــــم شــــرایــــط اجــــتماعــــی 
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هــــژمــــونــــی نــــسخه ایــــرانــــی ادبــــیات متعهــــد را تــــوضــــیح دهــــم. بــــسیاری از ایــــن 

نــــویــــسندگــــان فــــرامــــوش شــــدنــــد. از مــــیان آن هــــمه داســــتان نــــویــــس، چــــند نــــفر 

بـرآمـدنـد و ادامـه یـافـتند، درویـشیان از ایـن دسـته بـود. او بـه رغـمِ قـلم  زدن بـر 

آن گــــرتــــه، مــــانــــد و مــــحبوب تــــر هــــم شــــد؛ زیــــرا حــــِس هــــنری صــــادقــــانــــه و ذهــــن 

داســتان  گــویــی داشــت و ایــن، ضــعف  هــای بــرآمــده از جهــت ادبــی  اش در دهــه 

پنجاه را جبران می  کرد. 

درویـــشیان، هـــم در حـــوزه داســـتان  نـــویـــسی بـــزرگ ســـال حـــضوری تـــاثـــیر  گـــذار 

دارد و هـــم در حـــوزه ادبـــیات کـــودک و نـــوجـــوان؛ او را در کـــدام  یـــک از ایـــن  هـــا 

مــوفــق  تــر دیــدیــد؟ ایــشان در صــدر هــمه فــعالــیت  هــایــش داســتان نــویــس اســت؛ 

بــه  ویــژه از نــوع کــوتــاه  نــویــس اش. در عــرصــه هــای دیــگر هــم مــوفــق بــوده امــا در 

نـوشـنت داسـتان کـوتـاه مـوفـق  تـر بـوده اسـت. ایـن را بـه اعـتباِر چـاپ  هـای مـتعددِ 

کــتاب  هــایــش مــی  گــویــم. آثــاری کــه بــرای کــودکــان نــوشــته بــیش تــر در ســال هــای 

۵۸ تـــــا ۶۰ منتشـــــر شـــــده  انـــــد و در آن دوره از کـــــتاب هـــــای پـــــرتـــــیراژ مـــــحسوب 

مـــی  شـــدنـــد. اگـــر بـــگویـــم بـــعضی از آن  هـــا در تـــیراژ صـــد هـــزار نـــسخه منتشـــر 
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مــــی  شــــد، شــــایــــد بــــعضی هــــا گــــمان بــــرنــــد کــــه دارم بــــرایــــشان افــــسانــــه تــــعریــــف 

مـی  کـنم. بـه  ایـن بـعضی  هـا مـی گـویـم بـاور کـنید در سـی و چـند سـال پـیش، در 

دوره  ای کــــه جــــمعیت از نــــصِف جــــمعیت کــــنونــــی هــــم، کــــم تــــر بــــود حــــتی تــــیراژ 

صدهزار غیرعادی نبود.

بـه اعـتقاد شـما آیـا هـنوز هـم نـوشـته  هـا و داسـتان  هـای عـلی اشـرف درویـشیان 

در مــیان نســل امــروز ادبــیات ایــران کــارکــرد دارد یــا ایــن کــه بــه دوره  گــذار از 

داستان  نویسانی چون علی اشرف درویشیان نزدیک می  شویم؟ 

ایـــن مـــورد را بـــایـــد بـــا دالیـــل عـــینی تـــوضـــیح داد. تـــا آن جـــا کـــه بـــه درویـــشیان 

مــربــوط مــی شــود هــنوز کــتاب هــایــش، حــتی آن  هــا کــه در ســال  هــای دور نــوشــته 

شــده  انــد و مــجوز چــاپ گــرفــته  انــد، بــاز نشــر مــی شــونــد. نــاشــرانــی هســتند کــه 

مشـتاِق چـاپ کـتاب  هـایـش هسـتند؛ حـتی یـک مجـموعـه داسـتان را کـه در ایـران 

بــه آن مــجوز چــاپ داده نشــد نــاشــرانــی در خــارج از کــشور منتشــر کــردنــد و 

نـــیز یـــک رمـــان کـــوتـــاه او را. ایـــن  هـــا بـــه مـــا مـــی  گـــویـــند کـــه درویـــشیان هـــم چـــنان 

خــوانــده مــی  شــود؛ امــا ایــن کــه نســِل جــدیــد ســبکِ کــار او را ادامــه مــی دهــد یــا 
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نــــــه، در بــــــخِش «ادبــــــیات متعهــــــد» نــــــه، چــــــیزی دیــــــده نــــــمی  شــــــود؛ گــــــر چــــــه در 

ســـــال  هـــــای اخـــــیر در هـــــم دســـــتی و هـــــم گـــــامـــــی ســـــانـــــسور و بـــــعضی نـــــاشـــــران، 

بــــسیاری از داســــتان  هــــا - چــــه از نــــظر فــــرم و چــــه مــــحتوا- از نــــسخه ایــــرانــــی 

«ادبــیات متعهــد» نــیز عــقب  تــر و سســت  تــر هســتند. بــا ایــن هــمه، مــوضــوعــاتــی 

کـه درویـشیان بـه  سـراغ شـان مـی  رفـت هـم چـنان مـورد تـوجـه بـه  ویـژه سـینماگـران 

و مسـتند سـازان اسـت. عـالقـه جـوانـان بـه تـهیه شـناخـت  نـامـه و سـاخـنتِ مسـتند 

از زنــــدگــــی درویــــشیان، گــــواِه دیــــگری بــــر تــــوجــــه آن  هــــا بــــه درویــــشیان و امــــثال 

اوست. 

و امـا دربـاره بـخش دیـگر پـرسـش تـان کـه «آیـا ایـن دوران بـه پـایـان خـود نـزدیـک 

مـــی  شـــود؟» بـــه  نـــظرم وســـوســـه پـــایـــان  نـــاپـــذیـــری و جـــاودانـــگی در عـــین شـــیریـــنی 

بـــــسیار مـــــتوهـــــمانـــــه اســـــت و بهـــــتر کـــــه بـــــا دغـــــدغـــــه اثـــــرگـــــذاری در زمـــــاِن خـــــود، 

جـایـگزیـن شـود. اگـر ده یـا بیسـت سـاِل دیـگر یـا حـتی هـمین امـروز اعـالم شـود 

راه  و روِش درویــشیان بــه پــایــان رســیده اســت، جــای هــیچ غــبطه نیســت؛ زیــرا 

درویـشیان در زمـاِن خـود مـوثـر بـوده اسـت. نـزدیـک بـه نـیم قـرن،  مـیلیون  هـا نـفر 
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آثـار او را خـوانـده انـد؛ هـزاران نـفر بـا خـوانـدن آن هـا مـتوجـه مـحیط اجـتماعـی 

خــود شــده  انــد و صــدهــا نــفر قــلم بــه دســت گــرفــته  انــد؛ چــرا کــه بــا خــوانــدِن آثــارِ 

درویـشیان دیـده انـد کـه داسـتان نـویـسی، امـری فـاخـر و پـیچیده بـرای سـاخـنت 

مــــنت هــــای مــــالــــیخولــــیایــــی نیســــت، بــــل کــــه مــــی شــــود زنــــدگــــی روزمــــره را نــــیز بــــه 

داسـتان بـدل کـرد. ایـن  هـا را بـه گـواِه بـسیاری نـشانـه هـا از جـمله نـامـه  هـایـی کـه 

دیـــگران بـــرای عـــلی  اشـــرف نـــوشـــته انـــد و مـــن خـــوانـــده  ام مـــی گـــویـــم. گـــذشـــته از 

ایــــن هــــا، درویــــشیان جــــدای از داســــتان  نــــویــــسی انــــسانــــی مــــسئول نســــبت بــــه 

اجــتماعــش، خــاصــه نســبت بــه اقــشاِر تــهیدســت و زحــمت کــش، بــوده اســت. او 

بـرای آن کـه تـغییری مـثبت در اوضـاع بـه وجـود آورد، تـالش کـرده و رنـج بـرده 

اســت. ســال  هــا بــا ســانــسور مــبارزه کــرده و بــه هــمین دلــیل بــه عــضویــت کــانــون 

نـــــویـــــسندگـــــان ایـــــران درآمـــــده و از اعـــــضای بـــــسیار مـــــوثـــــر و مـــــحبوب آن بـــــوده 

اســــت. بــــله، چــــنین آدمــــی هــــمین امــــروز هــــم اگــــر «پــــایــــان » اش اعــــالم شــــود، 

افـــــسوس نـــــخواهـــــد داشـــــت؛ چـــــرا کـــــه او کـــــاِر خـــــود را بـــــه  عـــــنوان نـــــویـــــسنده و 

انسان، چنان که باید و شاید کرده است. 
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وزارت ارشــاد، انــتشار شــناخــتنامــه درویــشیان را مــمنوع 

اعالم کرد 

۱۱ آبان ۱۳۹۶ 

 

نـویـسنده کـتاب «شـناخـت نـامـه عـلی اشـرف درویـشیان»: وزارت ارشـاد بـه طـور 

رسمی به ناشر کتاب اعالم کرده که چاپ آن ممنوع است. 
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نــــویــــسنده کــــتاب «شــــناخــــت نــــامــــه عــــلی اشــــرف درویــــشیان» روز پــــنج شــــنبه ۱۱ 

آبــان، گــفت کــه وزارت ارشــاد بــه طــور رســمی بــه نــاشــر ایــن کــتاب اعــالم کــرده 

که چاپ آن «ممنوع» است. 

آرش ســنجابــی، مســتندســاز، نــویــسنده و مــترجــم، بــا اعــالم ایــن مــوضــوع در 

گــفت و گــو بــا خــبرگــزاری ایــلنا افــزود: ایــن کــتاب، از ســال ۸۶ از ســوی نشــر 

مـرواریـد، بـرای دریـافـت مـجور چـاپ، «چـندیـن و چـند مـرتـبه بـه وزارت ارشـاد 

رفته ولی در تمام این  سال ها پشت سد سانسور مانده و خاک می خورد.»

ایـن نـویـسنده اضـافـه کـرد کـه کـتاب «شـناخـت نـامـه عـلی اشـرف درویـشیان» از 

ســوی اداره کــتاب وزارت ارشــاد، «ابــتدا بــا جــمله  اثــر در حــال بــررســی اســت 

و بــــــدون گــــــفنت پــــــاســــــخ نــــــه، بــــــرای ۹-۸ ســــــال بــــــالتــــــکلیف مــــــانــــــده بــــــود و حــــــتی 

اصــالحــیه ای کــه بــرای تــغییرات بــه نشــر مــرواریــد اعــالم شــده بــود پــس گــرفــته 

شد تا با بررسی های دقیق تر اصالحیه ها را مجدد عنوان کنند.»
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ســنجابــی گــفت کــه «طــبق گــفته نشــر مــرواریــد، ایــن اثــر در ســال ۹۲ و اواخــر 

دولــت دوم آقــای احــمدی نــژاد غــیرقــابــل چــاپ اعــالم شــد، امــا ایــن مــوضــوع در 

دولت آقای روحانی به صورت رسمی به ناشر اطالع داده شد.»

وی بـــــا بـــــیان ایـــــن کـــــه بـــــه درخـــــواســـــت شـــــهناز دارابـــــیان، همســـــر عـــــلی اشـــــرف 

درویـــشیان، کـــتاب از نشـــر مـــرواریـــد تـــحویـــل گـــرفـــته شـــده و تـــا عـــید از ســـوی 

نــاشــر دیــگری بــه ارشــاد فــرســتاده مــی شــود، ابــراز امــیدواری کــرد کــه پــس از 

درگـذشـت ایـن نـویـسنده، مـقام هـای ارشـاد، «بـا نـگاه بهـتری بـه قـضیه نـگاه» 

کنند.

آرش سـنجابـی بـا انـتقاد از وزارت ارشـاد بـرای تـوضـیح نـدادن دربـاره دالیـل 

غــیرقــابــل چــاپ اعــالم شــدن ایــن اثــر، افــزود «حجــم ایــن اثــر چــیزی نــزدیــک بــه 

هــزار صــفحه اســت و مــطمئنا اگــر مــوارد حــذفــی کــم بــود، قــطعا بــه مــا اعــالم 

می کردند که با اصالح کار را چاپ کنیم.»

چـــــاپ ایـــــن کـــــتاب در حـــــالـــــی از ســـــوی وزارت ارشـــــاد دولـــــت حـــــسن روحـــــانـــــی 

مــمنوع شــده اســت کــه بــر اســاس ایــن گــزارش، پــس از درگــذشــت عــلی اشــرف 
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درویــــشیان، عــــباس صــــالــــحی، وزیــــر فــــرهــــنگ و ارشــــاد اســــالمــــی، در صــــفحه 

شـــــــخصی خـــــــود در تـــــــویـــــــیتر، بـــــــدون نـــــــام بـــــــردن از ایـــــــن نـــــــویـــــــسنده، نـــــــوشـــــــت: 

«آبــشوران و از ایــن والیــت را در ۱۲- ۱۳ ســالــگی خــوانــدم، تــلخی فــقر را بــه 

کام ام چشاند. داستان- خاطره هایی که تکرار می شوند.»

ســانــسور و مــمنوع شــدن انــتشار کــتاب هــا در دوران ریــاســت حــسن روحــانــی 

در حــــالــــی ادامــــه دارد کــــه بــــر اســــاس گــــزارش «انســــداد نــــویــــسنده، داســــتان 

سـانـسور در ایـران»، «ریـشه هـای سـانـسور در ایـران بـسیار عـمیق اسـت. بـا 

ایــن کــه ریــیس جــمهوران مــختلف بــه شــیوه هــای گــونــاگــون ایــن سیســتم را اداره 

کـــــرده انـــــد امـــــا هـــــمه شـــــان سیســـــتم را فـــــعال نـــــگاه داشـــــته انـــــد و نـــــتوانســـــته انـــــد 

اصالحی ضد سانسور را آغاز کنند.»

جــیمز مــرچــنت، مــدیــر بــخش پــژوهــش شــرکــت «رســانــه  خُــرد» کــه مجــری ایــن 

پـژوهـش بـوده، در گـفت و گـو بـا رادیـو فـردا گـفته بـود «سیسـتم امـروز در اصـل 

هــمان ســانــسوری اســت کــه در ســال هــای اول انــقالب اعــمال مــی شــده اســت. 

حاال شاید گاهی با ممیزان نرم تر.»
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رضــــا خــــندان مــــهابــــادی در تــــاریــــخ ۲ شهــــریــــور ۱۳۹۷ از 

وضـــعیت چـــاپ کـــتابهـــای مشـــترک خـــود بـــا عـــلیاشـــرف 

درویـشیان و هـم چـنین دیـگر آثـار ایـن نـویـسنده فـقید چـنین 

گفته است: 

 مـن و درویـشیان دو سـری کـار مشـترک داشـتم: «فـرهـنگ افـسانـه هـای مـردم 

ایــران» کــه در ۱۹ جــلد منتشــر شــد. امــا دو ســالــی اســت بــا مــشکل نــاشــر و 

گــران شــدن کــاغــذ مــواجــه هســتیم. بــا تــوجــه بــه ایــن کــه کــتاب قــطوری اســت، 

نـــاشـــری جـــرات نـــمی کـــند بـــرای تجـــدیـــدچـــاپ آن اقـــدام کـــند. در واقـــع بـــا گـــران 

شدن کاغذ، این کتاب هم چنان مانده است.» 

رضــا ســپس گــفت: «پــروژه دوم مــا «داســتان هــای مــحبوب مــن» اســت کــه در 

هـــفت جـــلد منتشـــر شـــده اســـت. جـــلد هـــفتم آن دو مـــاه پـــیش در نشـــر چـــشمه 

منتشـر شـده اسـت و جـلدهـای دیـگرش تجـدیـد چـاپ شـده انـد؛ مـثال چـاپ سـوم 

جــــلد ۴ و ۵ یــــک مــــاه پــــیش منتشــــر شــــده اســــت. ایــــن مجــــموعــــه شــــامــــل نــــقد و 

بررسی داستان های کوتاه ایران است.» 
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رضــــــا خــــــندان مــــــهابــــــادی، هــــــم چــــــنین دربــــــاره دیــــــگر کــــــتاب هــــــای عــــــلی اشــــــرف 

درویـشیان گـفت: «نـاشـر اکـثر کـارهـای درویـشیان چـشمه اسـت و کـارهـایـش 

چــاپ مــی شــود. اخــیرا هــم انــتشارات نــگاه کــتاب «ســلول ۱۸» و «قــصه هــای 

بـند» را چـاپ کـرده اسـت. کـار مشـترک چـاپ نشـده نـداریـم امـا مـی دانـم رمـان 

«هــمیشه مــادر» درویــشیان چــاپ نشــده اســت. الــبته چــاپ نشــدن ایــن کــتاب 

بـــــــه خـــــــاطـــــــر ایـــــــن اســـــــت کـــــــه بـــــــا بـــــــیماری او هـــــــمزمـــــــان شـــــــد و نـــــــتوانســـــــت کـــــــار 

بـــازنـــویـــسی اش را انـــجام بـــدهـــد. یـــک مجـــموعـــه داســـتان هـــم داشـــت بـــا عـــنوان 

«داسـتان هـای تـازه داغ» شـامـل ۱۶ داسـتان کـوتـاه کـه در ایـران مـجوز چـاپ 

نـگرفـت و گـفتند هشـت داسـتانـش بـایـد حـذف شـود کـه درویـشیان قـبول نـکرد. 

ایـن مجـموعـه داسـتان در خـارج از ایـران، یـک بـار در آملـان و یـک بـار هـم در 

سوئد چاپ شده است.»

***

 150



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

فرهنگ عامه،  راهی برای دست یابى به روان اجتماعى  

 گفتگوی اختصاصی حضور با رضا خندان(مهابادی) 

کیوان باژن

اشاره: 

«فـــرهـــنگ افـــسانـــه هـــاى مـــردم ایـــران» مجـــموعـــه یـــى اســـت نـــوزده جـــلدى و در 

خــور تــوجــه، از آن جهــت کــه در چــنین شــرایــطى ایــن کــار، یــعنى مــدت هــا، بــى 

خـــــوابـــــى و خســـــتگى و دونـــــدگـــــى. ایـــــن مجـــــموعـــــه بـــــه پـــــایـــــمردی «عـــــلی اشـــــرف 

درویــشیان» و «رضــا خــندان» (مــهابــادى) گــردآوری و تــدویــن شــده اســت. بــه 

ایــن بــهانــه گــفت و گــویــی بــا «رضــا خــندان» انــجام داده ام کــه ضــمن مــشکالت 

کار به مسائل کلی تری نیز اشاره دارد. 

«خــندان»  وقــتى دربــاره مــشکالت تــدویــن مجــموعــه مــى گــویــد مــى تــوانــى تــمام 

بـــــى خـــــوابـــــى هـــــا و خســـــتگى هـــــا را تـــــجسم بـــــبخشى و وقـــــتى دربـــــاره «فـــــرهـــــنگ 

عـامـه» و «فـولـکلور» مـى گـویـد بـا تـمام وجـودت حـس مـی کـنى کـه در بـرخـورد بـا 

افـــسانـــه هـــا و قـــصه هـــاى عـــامـــیانـــه، بـــه عـــنوان یـــکى از راه هـــاى بـــیانـــى مـــردم در 
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گـذشـته، بـا چـه دریـاى عـظیمى رو بـه رو هسـتى. الـبته خـندان مـى گـویـد: «بـیان، 

بـــــه مـــــعناى گســـــترده آن» و مـــــى گـــــویـــــد: «شـــــناخـــــت فـــــرهـــــنگ عـــــامـــــه، بـــــه نـــــوعـــــى 

دســت یــابــى بــه روان اجــتماعــى اســت کــه مــى تــوانــد کــانــال خــوبــى جهــت ارتــباط 

ادبیات با مردم باشد.» 

با هم، پای صحبت های «رضا خندان» می نشینیم: 

دربـاره تـعریـف «فـرهـنگ عـامـه» بـگویـید. از مـنظر شـما ایـن واژه چـه مـفهومـى 

دارد؟ 

«فـــرهـــنگ عـــامـــه» هـــمه آن راه و رســـم هـــا، شـــیوه هـــا، تـــبیین هـــا و نـــگرش هـــایـــی 

اســت کــه عــامــه مــردم زنــدگــی و روابــط مــیان خــود را بــر اســاس و در مــیان آن 

تــــنظیم مــــى کــــنند. نــــکته قــــابــــل تــــوجــــه در ایــــن مــــیان ایــــن اســــت کــــه تــــا حــــرف از 

فـــرهـــنگ عـــامـــه و فـــولـــکلور مـــى شـــود، بـــسیارى ذهـــن شـــان مـــعطوف بـــه گـــذشـــته 

مـى شـود. حـال آن کـه ایـن دو مـقولـه فـقط بـه گـذشـته مـربـوط نیسـتند بـلکه امـروز 

نیز حضور دارند. 
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ایــن را هــم بــگویــیم کــه فــرهــنگ عــامــه امــروز بــا فــرهــنگ عــامــه مــثلن صــد ســال 

پیش متفاوت است؛ چرا که آدم ها و شیوههاى زندگى متفاوت شدهاند. 

در این میان، افسانهها و قصههاى عامیانه در کجا قرار مىگیرند؟ 

افــسانــه هــا، جــزئــى از فــرهــنگ عــامــه بــودهــانــد...! مــن در پــاســخ بــه ســئوال اول 

اشـاره کـردم کـه فـرهـنگ عـامـه امـروز بـا فـرهـنگ عـامـه صـد سـال پـیش مـتفاوت 

اســـت. حـــاال دیـــگر از ســـاخـــنت یـــا خـــلق افـــسانـــه هـــاى عـــامـــیانـــه خـــبرى نیســـت. 

حــتی اســتفاده از آن هــا نــیز بــسیار محــدود شــده اســت. بــرخــالف گــذشــته کــه 

افـسانـه گـویـى یـکى از مـهم تـریـن کـارهـا بـوده و گـاه - در بـعضى جـاهـا- آداب 

و تـــــرتـــــیبات مـــــفصل و خـــــاصـــــى داشـــــته اســـــت. امـــــروزه، ضـــــرورتـــــى بـــــراى آن 

افــــــسانــــــه هــــــا وجــــــود نــــــدارد. چــــــرا کــــــه شــــــیوه زنــــــدگــــــى، نــــــگاه بــــــه جــــــهان، حــــــتی 

زیـــبایـــى شـــناســـى مـــردم بـــا آن دوران بـــسیار مـــتفاوت اســـت. در جـــهان امـــروز 

رادیــو، تــلویــزیــون، ســینما، کــتاب، روزنــامــه و... نــقش افــسانــه هــا را در زنــدگــى 

مردم کم رنگ کرده اند. 
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بـا ایـن حـال امـروزه نـیز شـاهـد گـردآورى و چـاپ افـسانـه هـاى عـامـیانـه هسـتیم. 

حـــــتی یـــــکى از جـــــدى تـــــریـــــن کـــــارهـــــا را در ایـــــن زمـــــینه، شـــــما و «عـــــلى اشـــــرف 

درویــشیان» انــجام دادهــایــد. ضــرورت چــنین کــار گســترده ای را دیــده بــودیــد 

که اقدام به چاپ افسانه ها دراین حجم کرده اید یا...؟ 

ایـن هـا مـربـوط بـه تـحقیِق فـولـکلور مـى شـود، بـه شـناخـت افـسانـهها کـه یـکى از 

راه هـاى بـیانـى مـردم در گـذشـته بـوده اسـت. الـبته «بـیان» بـه مـعناى گسـترده 

آن. در ضـــمن قـــبول دارم کـــه بـــعضى هـــا هـــنوز مـــى پـــندارنـــد کـــه مـــى شـــود ایـــن 

افـسانـه هـا را رایـج کـرد و یـا دوسـت دارنـد کـه چـنین کـنند. ایـن را بـه چـیزى جـز 

رمـانـتیسم نـمى تـوان تـعبیر کـرد و رمـانـتیسم یـکى از دالیـل رجـوع بـه افـسانـه هـا 

اســت. شــایــد پــاســخى کــه ایــن افــسانــه هــا بــه حــس نــوســتالــژیــک انــساِن درگــیر 

امـروزى مـى  دهـند، دلـیل دیـگرى بـراى آن بـاشـد. بـعضى هـا دالیـل قـوم گـرایـانـه 

و بــــــعضى نــــــیز دالیــــــل نــــــاســــــیونــــــالیســــــتى، بــــــراى گــــــردآورى و رجــــــوع شــــــان بــــــه 

افـــسانـــه هـــا ارائـــه کـــرده انـــد. امـــا نـــه «درویـــشیان» و نـــه مـــن، هـــیچ یـــک از ایـــن 

مــنظرهــا را قــبول نــداریــم. کــاِر مــا، یــعنى «فــرهــنگ افــسانــههاى مــردم ایــران» 
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مـــــقدمـــــه ای اســـــت بـــــر یـــــک کـــــار تـــــحقیقى در زمـــــینه  شـــــناخـــــت فـــــرهـــــنگ عـــــامـــــه 

 گـــــــذشـــــــتگان از پنجـــــــره افـــــــسانـــــــهها. شـــــــناخـــــــت رویـــــــاهـــــــا، آرزوهـــــــا، ارزشـــــــها، 

ویـــژگـــى هـــاى بـــیان و...! ایـــن هـــا مـــورد نـــظر مـــا اســـت. نـــه مـــى خـــواهـــیم مـــانـــند 

نـــاســـیونـــالیســـت هـــا بـــگویـــیم هـــنر نـــزد ایـــرانـــیان اســـت و بـــس و نـــه مـــى خـــواهـــیم 

دردهـــاى انـــساِن امـــروز را بـــا «مـــسکن» افـــسانـــه هـــاى دیـــروز، ســـاکـــت کـــنیم. 

سـعى مـى کـنیم واقـع بـینانـه بـا آن بـرخـورد کـنیم. نـه نـکات مـنفى را بـپوشـانـیم و 

نــه ارزش بــیش از حــدى بــراى جــنبه هــاى مــثبت آن قــایــل شــویــم و نــه یــک ســره، 

آن ها را منفى بنامیم. هر چیز به جاى خود. 

قــــبل از ایــــن کــــه بــــحث را ادامــــه دهــــیم، بــــه تــــاریــــخچه گــــردآورى افــــسانــــهها در 

ایران اشاره کنید. 

در مــــورد گــــردآورى افــــسانــــه هــــاى عــــامــــیانــــه تــــا آن جــــا کــــه مــــربــــوط بــــه مــــحققین 

ایـــرانـــى مـــى شـــود، از «صـــادق هـــدایـــت» و ســـپس «کـــوهـــى کـــرمـــانـــى» بـــایـــد 

بـه عـنوان آغـاز کـنندگـان نـام بـرد. «عـلى اکـبر دهخـدا» نـیز بـه جـنبه هـاى دیـگر 

فـرهـنگ عـامـه پـرداخـته اسـت و از ایـن نـظر او نـیز جـزو پـیشگامـان ایـن عـرصـه 
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اســـت. الـــبته ایـــن کـــارهـــا، ابـــتدا بـــه ســـاکـــن صـــورت نـــگرفـــت. پـــیشینه رجـــوع بـــه 

فــــــــرهــــــــنگ مــــــــردم، بــــــــه انــــــــقالب مشــــــــروطــــــــه بــــــــازمــــــــى گــــــــردد. پــــــــیش از «انــــــــقالب 

مشـروطـه»، مـردم، «رعـایـا» بـودنـد. در انـقالب مشـروطـه امـا، مـردم مـى شـونـد 

«مــلت» رعــایــا هــیچ کــجا، نــه در ادبــیات و هــنر و نــه در ســیاســت بــه حــساب 

نــمى آمــدنــد. «انــقالب مشــروطــه» بــا هــدف مــلت، کــشورســازى، قــانــون، رشــد 

وتــرقــى و ... بــه جــریــان افــتاد. در ایــن دوره اســت کــه مــردم بــه حــساب آورده 

مـى شـونـد. زبـاِن ادبـیات و سـیاسـت بـه آن هـا نـزدیـک مـى شـود و از زبـاِن مـردم 

بهــره مــى گــیرد. زبــاِن فــاخــر دربــارى، بــه کــنارى گــذاشــته شــده و زبــاِن روزمــره 

 مــــردم بــــه مــــنت ادبــــیات و ســــیاســــت راه مــــى یــــابــــد. ایــــن امــــر، بــــا هــــدِف انــــقالب 

مشـــــــروطـــــــه هـــــــم خـــــــوانـــــــى دارد. بـــــــدون مـــــــردم کـــــــه نـــــــمىشود «مـــــــلت» ســـــــاخـــــــت. 

نـاسـیونـالـیسم، ایـده ئـولـوژى انـقالب مشـروطـه بـود. رجـوع بـه فـرهـنگ عـامـه، بـه 

دنــــبال ایــــن شــــرایــــط انــــجام گــــرفــــت. اگــــر مــــقدمــــه «صــــادق هــــدایــــت» بــــر کــــتاب 

«نـــــیرنگســـــتان» را بـــــخوانـــــید، بـــــه خـــــوبـــــى نـــــاســـــیونـــــالـــــیسم را در آن مـــــشاهـــــده 

مــى کــنید. در دهــه ســى در زمــینه گــردآورى بــه اســامــى شــخصیت هــایــى چــون 
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«صــــــبحى» و «عــــــلى نــــــقى وزیــــــرى» بــــــرمــــــى خــــــوریــــــم. در دهــــــه چهــــــل، تــــــعداد 

بـیش تـرى بـه ایـن عـرصـه مـى پـیونـدنـد. «صـمد بهـرنـگى» و «بهـروز دهـقانـى» و 

«انـــجوى شـــیرازى» و ... بـــه هـــر حـــال از ایـــن پـــس، تـــعداد نســـبنت زیـــادى در 

گـــردآورى افـــسانـــه هـــا کـــوشـــیده انـــد. الـــبته بـــاز تـــاکـــید مـــى کـــنم مـــنظرهـــا مـــتفاوت 

اســـــت و یـــــکى از دالیـــــل اصـــــلى شـــــیوه هـــــاى مـــــتفاوت آن هـــــا هـــــمین «مـــــنظر و 

منظور» است. 

 ایـــن کـــه بـــعضى گـــردآورنـــدگـــان، در افـــسانـــهها دســـت بـــرده انـــد و آن را تـــغییر 

داده انــد یــا زبــانــى غــیر از زبــان اصــلى راویــان، بــه کــار بــرده انــد، جــزو هــمان 

شـــیوه  هـــاى مـــتفاوت اســـت کـــه شـــما اشـــاره کـــرده ایـــد؟ بـــه طـــور مـــثال، از مـــیان 

شـاخـص هـا، «صـمد بهـرنـگى» حـتی بـعضى از افـسانـه هـا را مـطابـق تـفکرات 

خـــــود و یـــــا جهـــــت بـــــه روز کـــــردن مـــــفاهـــــیم افـــــسانـــــه هـــــا، آن هـــــا را تـــــغییرات گـــــاه 

فـــاحـــشى مـــى داد. آیـــا شـــما مـــوافـــق ایـــن کـــارهـــا هســـتید؟ بـــا تـــوجـــه بـــه ایـــن کـــه 

بـــعضى از تـــغییرات، حـــتی بـــه لـــحاظ زبـــانـــى نـــیز انـــجام مـــى شـــود. نـــظر شـــما 

چیست؟ 
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بــــله. یــــکى از آثــــار مــــنظر و مــــنظوِر مــــتفاوت، هــــمین مــــواردى اســــت کــــه شــــما 

اشــاره کــردیــد. کــسانــى کــه مــى گــویــند هــیچ تــغییرى در افــسانــه هــا نــبایــد داد و 

هــم چــنین مــى گــویــند کــه بــایــد افــسانــه هــا را بــه شــکل کــامــال دســت نــخورده نــقل 

کــرد، دو گــروه هســتند. گــروه اول کــسانــى هســتند کــه بــه افــسانــه هــا بــه عــنوان 

مـواِد تـحقیقى بـراى مـردم شـناسـى، روان شـناسـى اجـتماعـى، جـامـعه شـناسـى، 

زبــان شــناســى و... مــى نــگرنــد. ایــن گــروه در نــظرشــان مــحق هســتند. چــرا کــه 

هـر چـه مـواد تـحقیقى، سـره تـر و نـاب تـر بـاشـند اطـالعـات درسـت تـرى بـه مـحقق 

و پـژوهـش گـر مـى دهـند. گـروه دوم کـسانـى هسـتند کـه اصـالـت بـرای شـان هـدف 

اسـت و عـتیقه جـات را دوسـت دارنـد! بـه نـظر مـن، هـر کـس ایـن حـق را دارد از 

منظرى که دوست دارد به افسانه ها بپردازد. 

آیا این کار، صحت و درستى افسانه ها را براى تحقیق، مخدوش نمى کند؟ 

ایـــــن در صـــــورتـــــى اســـــت کـــــه گـــــرد آورنـــــده، اطـــــالعـــــات غـــــلط بـــــدهـــــد. مـــــثال اگـــــر 

افــسانــه هــا را بــازنــویــسى کــرده یــا در آن هــا دســت بــرده، آن را اعــالم نــکند یــا 

اگـر کـارش اقـتباسـى بـاشـد یـا خـودش راوى اسـت، بـه آن اشـاره نـکند. ایـن هـا 
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مـمکن اسـت مـوجـب سـردرگـمى شـونـد. گـرچـه تـشخیص ایـن مـوارد کـار خـیلى 

مــشکلى نیســت. در غــیر ایــن صــورت، یــعنى اگــر گــردآورنــده، شــیوه کــارخــود را 

اعــالم کــند، نــمى تــوان محــدودیــتى بــراى کــار در ایــن عــرصــه قــایــل شــد و مــثال 

دیـگران را از بـازنـویـسى، اقـتباس، تـغییر زبـان و … بـاز داشـت. «فـولـکلور» 

یـــکى از اهـــداف (گـــرچـــه مـــهم) ایـــن عـــرصـــه اســـت. ولـــى هـــمه آن نیســـت. مـــثلن 

«صـــادق هـــدایـــت» قـــصه ای دارد بـــه نـــام «آب زنـــدگـــى» کـــه اقـــتباس و تـــلفیق 

چــند افــسانــه اســت. امــا او از ایــن کــار اســتفاده کــرده تــا نــکات اجــتماعــى و 

سـیاسـى مـورد نـظر خـود را بـا قـصه اش بـیان کـند و اتـفاقـا قـصه قـشنگى هـم 

هست. 

شما در«فرهنگ افسانه هاى مردم ایران» آیا در افسانه ها دست برده اید؟ 

کـــار مـــا در ایـــن مجـــموعـــه، مجـــموع کـــردن مـــنابـــع پـــراکـــنده چـــاپ شـــده و چـــاپ 

نشـــده بـــه روش الـــفبایـــى اســـت. ضـــمن ایـــن کـــه ســـعى کـــردهـــایـــم در مـــورد هـــر 

افـسانـه، طـى یـادداشـتى نـکات خـاص آن را مـتذکـر شـویـم. ایـن یـادداشـت هـا 

کـــــه در ابـــــتدای هـــــر قـــــصه نـــــوشـــــته شـــــده گـــــاه چـــــند جـــــمله و گـــــاه چـــــند صـــــفحه 
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مـى شـود. مـا در افـسانـه هـاى ایـن مجـموعـه دسـت نـبرده ایـم، بـیش تـر نـقل کـننده 

هســـــتیم. الـــــبته بـــــعضى از افـــــسانـــــه هـــــا را خـــــالصـــــه کـــــرده ایـــــم و ایـــــن مـــــوارد را 

مــــشخص ســــاخــــته ایــــم. ایــــن شــــیوه بــــیش تــــر بــــه خــــاطــــر آن اســــت کــــه مــــا ایــــن 

مجـــموعـــه را مـــقدمـــه ای بـــراى دســـت یـــافـــنت بـــه فـــرهـــنگى کـــامـــل از افـــسانـــههاى 

مـــردم ایـــران مـــى دانـــیم، بـــدون آن کـــه در آن تـــکرار یـــا نـــقصانـــى وجـــود داشـــته 

بــاشــد. بــراى هــمین، حــتىاملــقدور ســعى کــرده ایــم از قــضاوت یــا انــتخاب دورى 

کنیم. 

شـیوه ای کـه شـما در تـدویـن «فـرهـنگ افـسانـه هـاى…» بـه کـار بـرده ایـد (شـیوه 

الفبایى) در کل، جوابگوى اهداف شما، در انتهاى کار، بوده است؟ 

ایــن شــیوه مــثل هــر شــیوه دیــگر از مــحسنات و عــیوبــى بــرخــوردار اســت. شــما 

بـــا دانســـنت اســـم یـــک افـــسانـــه یـــا حـــتى بـــا دانســـنت اســـم تـــقریـــبى افـــسانـــه بـــه 

راحـتى مـى تـوانـید آن را در ایـن مجـموعـه پـیدا کـنید. ولـى بـه لـحاظ مـوضـوعـى 

یـــــعنى اگـــــر مـــــوضـــــوع افـــــسانـــــه را بـــــدانـــــید و نـــــه نـــــام آن را، کـــــار کـــــمى ســـــخت 

مـــى شـــود. ایـــن حـــسن و عـــیب را شـــیوه هـــاى دیـــگر هـــم، الـــبته بـــه صـــورت دیـــگر، 
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دارنــــد. مــــثال اگــــر مجــــموعــــه بــــه روش مــــوضــــوعــــى تــــنظیم شــــود، دســــترســــى بــــه 

افــــسانــــه یــــا افــــسانــــههاى مــــورد نــــظر بــــراى کــــسى آســــان اســــت کــــه مــــوضــــوع 

افـــسانـــه را بـــدانـــد. هـــمین طـــور اســـت تـــنظیم بـــر اســـاس شـــخصیت هـــاى نـــقش 

آفـــریـــن افـــسانـــه هـــا یـــا تـــفکیک محـــلى آن هـــا. بـــنابـــرایـــن مـــا تـــنظیم مجـــموعـــه را 

بـــراســـاس شـــکل مـــعمول فـــرهـــنگ نـــویـــسى یـــعنی الـــفبا قـــرار دادیـــم. الـــبته اگـــر 

فــرهــنگ نــهایــى تــنظیم شــود، ایــن مــشکالت پــیش نــمى آیــد. چــرا کــه مــطمئنا در 

آن مـــــثل ایـــــن مجـــــموعـــــه، دو هـــــزار روایـــــت نـــــخواهـــــیم داشـــــت. شـــــایـــــد - کـــــامـــــال 

مـطمئن نیسـتم- در حـدود دویسـت افـسانـه را شـامـل شـود و ایـن تـعداد بـا هـر 

تنظیمى که انجام بگیرد مشکلى نخواهد داشت. 

اما گویا بعضى ها عقیده دارند که شیوه  الفبایى روش علمى ای نیست. 

واژه «عـــــــلمى» در ایـــــــن جـــــــا، بـــــــدل بـــــــه ســـــــنگرى شـــــــده اســـــــت بـــــــراى دفـــــــاع از 

بـى عـملی. الـبته ایـن حـرف بـه مـعناى نـفى عـلم و عـلم گـرایـى نیسـت. مـطمئنن هـر 

چـــه راه تـــحقیق بـــا دانـــش روشـــن تـــر شـــود بهـــتر اســـت. امـــا ایـــن نـــبایـــد بـــدل بـــه 

مــانــع شــود. آن چــه هســت؛ مــا ایــن کــار را بــا طــرح آقــاى «درویــشیان» شــروع 
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کـــردیـــم و در عـــمل نـــیز، بـــسیار چـــیزهـــا فـــرا گـــرفـــتیم. اگـــر مـــى خـــواســـتیم ابـــتدا 

«عــالــم» شــویــم و در ذهــِن خــود مــشغول طــراحــى هــاى «عــلمى» بــراى یــافــنت 

نـــاب تـــریـــن شـــیوه شـــویـــم و بـــعد حـــرکـــت کـــنیم، تـــا حـــاال نـــیز هـــیچ کـــارى انـــجام 

نشـده بـود. امـا ایـن کـار تـقریـبا رو بـه پـایـان اسـت و دیـگران مـى تـوانـند حـاصـل 

آن را مــشاهــده کــنند. حــداقــل ایــن اســت کــه در کــارهــاى دیــگر از اشــتباهــات 

احـتمالـى مـا پـرهـیز کـنند! «فـرهـنگ افـسانـه هـاى مـردم ایـران» هـیچ کـاری کـه 

نــکرده بــاشــد، حــداقــل ایــن اســت کــه عــرصــه گــردآورى و تــحقیق افــسانــه هــا را، 

گامى به جلو راند و آن را از حالت پراکندگى و منطقه گرایى بیرون کشید. 

با توجه به همه این مسائل، خودتان از نتیجه کار چه قدر راضى هستید؟ 

تـــا جـــایـــى کـــه بـــه امـــکانـــات و تـــالش دونـــفره بـــاز مـــى گـــردد بـــله. امـــا ایـــن را نـــیز 

مـــى دانـــیم؛ در صـــورتـــى کـــه امـــکانـــات و نـــفرات بـــیش تـــرى در انـــجام آن وجـــود 

مـــى داشـــت، نـــتیجه بهـــترى حـــاصـــل مـــى شـــد. تـــا جـــایـــى کـــه بـــه ایـــن قـــسمت بـــاز 

مــــى گــــردد نــــه، راضــــى نیســــتیم. حــــاال بــــه ایــــن بــــى امــــکانــــى و محــــدودیــــت نــــیرو، 

مـشکالت، دیـگر مـثل سـانـسور و صـدور مـحوز چـاپ را نـیز اضـافـه کـنید. ایـن 
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نــوع کــارهــا را در کــشورهــاى دیــگر، گــروه هــاى چــندیــن نــفره، بــا امــکانــات زیــاد 

انــجام مــى دهــند. امــا در کــشور مــا ذوق و اراده فــردى، تــنها پشــتوانــه  انــجام 

آن اســت. دولــت هــا هــم اگــر بــخواهــند دخــالــتى بــکنند، هــمراه بــا اعــماِل نــظر و 

ســمت و ســو دهــى اســت کــه در ایــن صــورت بــایــد عــطایــشان را بــه لــقایــشان 

بخشید! 

از آن جـا کـه بـحِث «فـرهـنگ مـردم» در دهـه هـای اخـیر بـسیار رواج پـیدا کـرده 

اســت، چــه «فــرهــنگ مــردم» بــه طــور اعــم و چــه «قــصه هــای عــامــیانــه» بــه طــور 

اخــص و الــبته نــقش ایــن قــصه هــا در ادبــیات داســتانــی و بــا تــوجــه بــه ایــن کــه 

شــــما ســــال هــــا اســــت در ایــــن زمــــینه فــــعالــــیت داریــــد مــــی خــــواهــــم بــــپرســــم چــــه 

عواملی این فرهنگ را در جامعه ی ما مشخص می کنند؟ 

اگــر درســت مــتوجــه شــده بــاشــم مــنظورتــان ایــن اســت کــه فــرهــنگ عــامــه را چــه 

عــوامــلی تــعیین مــی کــند؟ فــرهــنگ عــامــه را در وســیع تــریــن ســطح نــحوه زنــدگــی 

مــــــردم تــــــعیین مــــــی کــــــند. شــــــیوه تــــــولــــــیدی، ســــــیاســــــی، اجــــــتماعــــــی، تــــــاریــــــخی و 

جــغرافــیایــی هــر یــک بــه نــوبــه خــود در شــکل گــیری فــرهــنگ عــامــه نــقش دارنــد. 
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مـوجـود اجـتماعـی چـون انـسان کـه بـر خـالف مـوجـودات دیـگر دارای شـعور هـم 

هســت بــرای ســامــان دادن بــه زنــدگــی و تــنظیم روابــط در اجــتماع بــه فــرهــنگ 

نـــیاز دارد. اصـــوال قـــبل از ایـــن کـــه بـــه ایـــن نـــیاز در ذهـــنش بـــرســـد در زنـــدگـــی 

عـملی اش بـه آن رسـیده اسـت. بـنابـرایـن بـرای درکِ فـرهـنگ مـردم هـر دوره یـا 

اجـــــــتماعـــــــی بـــــــایـــــــد بـــــــه شـــــــیوه زنـــــــدگـــــــی (اقـــــــتصادی، ســـــــیاســـــــی، اجـــــــتماعـــــــی و 

جغرافیایی) و تاریخ و تجارب آن رجوع کرد. 

پــس در واقــع شــما «فــرهــنگ مــردم» را بــا دســته بــندی نــظام تــولــیدی مــشخص 

مـی کـنید. یـعنی مـی شـود گـفت کـه نـظام تـولـیدی هـر کـشوری مـی تـوانـد بـاورهـا 

و «فرهنگ مردم» هر کشور را شکل بدهد؟ 

الزم اسـت از سـاده کـردن مـسئله پـرهـیز کـنیم. نـظام تـولـیدی و فـرهـنگ رابـطه 

مســـــتقیم و یـــــک بـــــه یـــــکی بـــــا هـــــم نـــــدارنـــــد. کـــــما ایـــــن کـــــه در فـــــرمـــــاســـــیون هـــــای 

اقـتصادی و اجـتماعـی نـوتـر، هـم چـنان عـوامـل فـرهـنگ گـذشـته حـضور دارنـد؛ 

ایــن طــور نیســت کــه بــا تــغییر اولــی، دومــی هــم بــالفــاصــله تــغییر کــند. خــوِد ایــن 

نــشان مــی دهــد کــه در شــکل گــیری و تــداوم فــرهــنگ، عــوامــل دیــگری نــیز مــوثــر 
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اســـت. امـــا در نـــهایـــت و در پـــایـــه ای تـــریـــن ســـطح و بـــه لـــحاظ نـــظری بـــا حـــذف 

مــیانــجی هــای بــسیار، ایــن شــیوه تــولــیدی اســت کــه فــرهــنگ اجــتماع و مــردم را 

تـــعیین مـــی کـــند. چـــنین رابـــطه ای در فـــرمـــاســـیون هـــای اولـــیه وضـــوح بـــیش تـــری 

دارد؛ امــــــا در رونــــــد تــــــکامــــــل اجــــــتماعــــــی بــــــا بــــــیش تــــــر شــــــدن وانــــــباشــــــته شــــــدن 

میانجی ها این وضوح کم تر شده. 

دانســنت ایــن فــرهــنگ و بــاورهــا امــا، چــه قــدر مــی تــوانــد اهــمیت بــنیادی داشــته 

باشد و اساسا ضرورت چنین بحثی چیست؟  

تـا آن جـا کـه بـه فـرهـنگ گـذشـته بـاز مـی گـردد اهـمیت مـطالـعه آن مـانـند اهـمیت 

بــــاســــتان شــــناســــی اســــت بــــرای مــــطالــــعه تــــمدن. گــــروه هــــای مــــختلف بــــه دالیــــل 

گـــــونـــــاگـــــون بـــــه تـــــحقیق و شـــــناخـــــت فـــــرهـــــنگ مـــــردمـــــان گـــــذشـــــته رو مـــــی آورنـــــد. 

مـردم شـناسـان، جـامـعه شـناسـان، روان شـناسـان، زبـان شـناسـان، پـژوهـش گـران 

فـــولـــکلور و مـــحققان ادبـــی و ... درک گـــذشـــته بـــه فـــهم جـــایـــگاه کـــنونـــی انـــسان 

کـمک مـی کـند و ایـن بـه نـوبـه خـود مـی تـوانـد پـاسـخ گـوی پـاره ای مـسائـل بـاشـد. 
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بـه طـور خـالصـه ضـرورت چـنین کـارهـایـی از نـحوه زنـدگـی و بـرای نـحوه زنـدگـی 

ناشی می شود. 

الـبته مـا در ایـن جـا بـه طـور خـاص مـی خـواهـیم بـه قـصه هـا بـپردازیـم. از ایـن رو 

پــرســش مــن ایــن اســت کــه ایــن فــرهــنگ چــه تــفاوتــى بــا «ادبــیات مــردم» دارد؟ 

در واقــع مــی خــواهــم بــگویــم «قــصه هــای عــامــیانــه» چــه رابــطه ای بــا «فــرهــنگ 

مردم» در کلیت خود دارند؟ 

قـصه هـای عـامـیانـه بـخشی از فـرهـنگ عـامـه اسـت و رابـطه آن هـا رابـطه جـزء و 

کـل اسـت. بـنابـرایـن قـصه هـای عـامـیانـه مـتاثـر از فـرهـنگ عـامـه و نـیز مـوثـر بـر 

آن اســــت. «ادبــــیات مــــردم» هــــم بــــخشی از فــــرهــــنگ مــــردم اســــت ایــــن بــــخش 

بــیان گــر چــگونــگی اســتفاده از زبــان و تــخیل و خــلق آثــار شــعر و نــثر تــوســط 

عامه مردم است. 

اجــــازه بــــدهــــید قــــضیه را کــــمی بــــازتــــر کــــنیم. اول مــــی خــــواســــتم بــــپرســــم کــــه در 

بــرخــورد بــا ایــن قــصه هــا اســاســا نــقش یــک داســتان نــویــس بــه عــنوان روشــنفکر 

چیست؟ 
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نـــــویـــــسنده روشـــــنفکر پشـــــت ایـــــن قـــــصه هـــــا مـــــردمـــــی را مـــــی بـــــیند کـــــه روزگـــــار و 

زنـــدگـــی خـــود را در تـــخیل شـــان تـــنیده و آن را بـــازســـازی هـــنری کـــرده انـــد. در 

ایـن قـصه هـا هـم زیـبایـی شـناسـی هسـت هـم تـخیل و هـم بـاورهـا و هـم امـید و 

آرزو و هـم کـاربسـت هـای زبـان. بـنابـرایـن نـویـسنده روشـنفکر مـورد نـظر شـما 

بســته بــه ایــن کــه دنــبال چــه چــیز هســت مــی تــوانــد از ایــن قــصه هــا بهــره بــبرد. 

شـایـد مـهم تـریـن وجـه قـصه هـا ایـن اسـت کـه روان اجـتماعـی مـردم دوران خـود 

را بـــا خـــود دارد و هـــر هـــنرمـــندی چـــه نـــویـــسنده بـــاشـــد و چـــه هـــنرمـــند عـــرصـــه 

دیگر، به شناخت این روان اجتماعی نیاز دارد. 

آیـــــا ضـــــرورت نـــــگریســـــنت بـــــه «فـــــرهـــــنگ مـــــردم» در شـــــرایـــــط کـــــنونـــــی، خـــــود را 

بــه صــورت جــمع آوری قــصه هــا نــشان مــی دهــد یــا اســتفاده ادبــیات داســتانــی 

از این قصه ها؟ 

«جـــمع آوری» و «اســـتفاده ادبـــیات داســـتانـــی» فـــقط دو مـــورد از کـــارهـــایـــی 

اســت کــه انــجام شــده اســت هــمان طــور کــه پــیش تــر گــفتم رجــوع بــه افــسانــه هــا 

دالیـــل و ضـــرورت هـــای بـــیش تـــری دارد؛ امـــا بـــه ایـــن دلـــیل کـــه در ایـــران زمـــینه 
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تـــحقیق و پـــژوهـــش در عـــرصـــه هـــای گـــونـــاگـــون عـــلوم انـــسانـــی و فـــرهـــنگی انـــدک 

اســت افــسانــه هــا و کــلن فــولــکلور در محــدوده دو مــوردی کــه شــما گــفتید بــاقــی 

مــــــانــــــده اســــــت. حــــــتی شــــــک دارم کــــــه داســــــتان نــــــویــــــسان نــــــیز رجــــــوع جــــــدی و 

گسترده ای به منبع افسانه ها داشته باشند. 

بــه نــظر شــما ایــن قــصه هــا چــه قــدر مــى تــوانــد در آثــار نــویــسندگــان، شــاعــران و 

بـه طـور کـلى تـولـید کـنندگـان آثـار هـنرى تـاثـیر بـگذارنـد و آیـا ایـن تـاثـیر مسـتقیم 

است یا غیر مستقیم؟ 

ایــــن نــــوع تــــاثــــیرات مــــعمولــــن غــــیر مســــتقیم اســــت. افــــسانــــه هــــا یــــکی از مــــنابــــع 

زیــبا شــناســی و تــخیل هســتند؛ تــخیل جــمعی. بــسیاری از نــویــسندگــان مــوفــق 

چــــه در ایــــران و چــــه در کــــشورهــــای دیــــگر بــــه تــــاثــــیر قــــصه هــــای عــــامــــیانــــه در 

خــودانــگیختگی ادبــی و خــالقــیت هــنری شــان اذعــان کــرده انــد. فــرامــوش نــکنیم 

کـه تـا چـندی پـیش و بـرای زمـانـی دراز ایـن قـصه هـا مـنبع ارضـای نـیاز مـعنوی 

و تــخته پــرش تــخیل کــودکــان بــودنــد. هــم از ایــن روی کــه رابــطه نــزدیــکی مــیان 

کـودکـان و بـزرگ سـاالن خـانـواده ایـجاد مـی کـرد و هـم ویـژگـی هـایـش بـه عـنوان 
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قـصه. جـالـب اسـت کـه جـهان تـخیلی قـصه هـا بـا جـهان تـخیل کـودکـان مـشابـه 

اســـت. الـــبته در دوران کـــنونـــی کـــودکـــان از کـــتاب و امـــکانـــات دیـــگر اســـتفاده 

مـــی کـــنند. بـــرگـــردم بـــه ســـئوال شـــما. تـــاثـــیر قـــصه هـــا بـــر کـــار داســـتان نـــویـــسی 

بهره مندی از یک منبع پربار تخیل و روان جمعی است. 

بـا هـمه ایـن هـا شـما چـه قـدر پـروسـه ایـن بهـره بـرداری از فـرهـنگ مـردم مـیهن مـان 

را بــه طــور اعــم و قــصه هــای عــامــیانــه را بــه طــور اخــص در داســتان نــویــسی مــان 

به ویژه در سه دهه اخیر می بینید؟  

بــــرای پــــیش گــــیری از اشــــتباه بهــــتر اســــت ایــــن دو را تــــفکیک کــــنیم. «فــــرهــــنگ 

مـردم» بـه زمـان حـال هـم مـربـوط اسـت امـا قـصه هـای عـامـیانـه امـری اسـت کـه 

در گــذشــته انــجام گــرفــته و اکــنون آن گــذشــته وجــود نــدارد. در حــقیقت مــیراث 

گـــذشـــتگان اســـت. «فـــرهـــنگ مـــردم» هـــم اکـــنون نـــیز جـــاری و ســـاری اســـت و 

هـمراه بـا زنـدگـی پـیش مـی رود در حـالـی کـه دوران آفـریـدن «قـصه عـامـیانـه» 

دیـگر گـذشـته اسـت. قـصه عـامـیانـه بـخشی از فـرهـنگ عـامـه پـیشینیان اسـت. 

پــس ایــن دو را نــمی تــوان دنــبال یــا در کــنار هــم قــرار داد. داســتان نــویــسی در 
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ســـه دهـــه اخـــیر اگـــر از بـــعضی نـــقطه اوج هـــا بـــگذریـــم در مجـــموع افـــت کـــرده 

اســــت. (مــــی دانــــم کــــه ایــــن گــــفت و گــــو در بــــاره داســــتان نــــویــــسی و مــــوقــــعیت آن 

نیســت پــس ســریــع رد مــی شــوم). در ایــن افــت گــذشــته از تــاثــیر بــسیار مخــرب 

ســانــسور و ســیاســت هــای فــرهــنگی، بــی ربــطی دنــیای داســتانــی بــا نــیازهــای 

مـــعنوی مـــردم نـــیز عـــامـــل مـــهمی اســـت. مـــردم - مـــردم کـــتاب خـــوان- بـــا بـــخش 

اعـــظم فـــراورده هـــای داســـتانـــی احـــساس نـــزدیـــکی نـــمی کـــنند پـــس، از آن دور 

مـــی شـــونـــد. نـــیازهـــای مـــعنوی مـــردم را بـــدون شـــناخـــت جـــامـــعه و فـــرهـــنگ مـــردم 

نـمی تـوان شـناخـت. داسـتان نـویـسی اخـیر در کـلیت اش نـشان داده اسـت کـه 

اصوال مردم، و فرهنگ و نیازهای معنوی آن ها را نمی شناسد. 

از آنـجا کـه در زمـینه فـرهـنگ مـردم فـعالـیتهای مسـتمر داشـتهایـد، از عـوامـل و 

شرایطی که باعث شد به این مقوله روی بیاورید بگویید. 

اولــین عــامــل پــیشنهاد درویــشیان بــود! آن زمــان مــن هــنوز خــیلی جــوان بــودم، 

فـــولـــکلور دغـــدغـــه ذهـــنی ام نـــبود و تجـــربـــه ای در ایـــن زمـــینه نـــداشـــتم امـــا وقـــتی 

شــروع کــردم بــه مــطالــعه در مــورد افــسانــه هــا پــی بــردم کــه چــه عــرصــه وســیع و 
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جــالــبی اســت؛ دنــیایــی از زیــبایــی شــناســی، تــخیل و روان شــناســی اجــتماعــی. 

در ایــران کــارهــای پــژوهــشی و تــحقیقی مــعموال جــوان مــرگ مــی شــود؛ بــا نــیمه 

نــصفه مــانــدن یــا بــا از پــا در آمــدن مــحقق یــا بــا کــپی کــاری و تــکرار. مــا ســعی 

کــردیــم گــام تــازه ای در عــرصــه افــسانــه هــا بــرداریــم و ســال هــا تــالش کــردیــم تــا 

تقریبا به سرانجام رسید اما پوست مان کنده شد! 

از آن جـا کـه سـرزمـین مـا در زمـینه فـرهـنگ مـردم از بـسیار سـرزمـینهای دیـگر 

غـنی تـر اسـت و بـا تـوجـه بـه کـوشـش نـویـسنده هـایـی مـانـند«هـدایـت»، «انـجوی 

شــــیرازی»، «صــــمد بهــــرنــــگی»، «دهخــــدا»، «عــــلی اشــــرف درویــــشیان» و... 

امـا بـه نـظر مـی رسـد هـنوز هـم فـرهـنگ مـردم دسـت نـخورده بـاقـی مـانـده اسـت و 

آن طـور کـه بـایـد کـار نشـده اسـت و انـگار تـناقـض هـایـی وجـود دارد. نـظر شـما 

در این رابطه چیست؟ 

فــقط عــرصــه فــرهــنگ عــامــه نیســت کــه «دســت نــخورده بــاقــی مــانــده اســت» در 

ایـن سـرزمـین بـسیار کـارهـای الزم و فـراوان مـورد هسـت کـه «دسـت نـخورده» 

بـــاقـــی مـــانـــده. تـــازه فـــرهـــنگ عـــامـــه وضـــعش نســـبت بـــه مـــوارد دیـــگر بهـــتر اســـت 
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حـــداقـــل در زمـــینه گـــردآوری گـــام هـــای خـــوبـــی بـــرداشـــته شـــده اســـت. نـــمی دانـــم 

مـــنظورتـــان از «تـــناقـــض هـــایـــی وجـــود دارد » چیســـت؟ اگـــر نـــظرهـــا مـــتضاد و 

راه هــای رفــته مــتفاوت در عــرصــه افــسانــه هــا را مــی گــویــید کــه خــوب وجــود ایــن 

چــیزهــا عــادی اســت. آن چــه شــایــد غــیر عــادی بــاشــد وجــود شــرایــطی اســت کــه 

کار تحقیق و پژوهش را سخت و گاه غیر ممکن می کند. 

چــــه کــــسانــــی را مــــی تــــوانــــید نــــام بــــبریــــد کــــه در زمــــینه ادبــــیات عــــامــــه کــــارهــــای 

بــرجســته ای انــجام داده انــد و شــما کــارهــای شــان را مــی پــسندیــد؟ بــه طــور کــلی 

چه مشخصاتی آثار آنان را متشخص کرده است؟ 

دقـــت، وســـعت، بـــدعـــت، صـــحت، ســـماجـــت و ... ویـــژگـــی هـــایـــی اســـت کـــه کـــار 

مـــحققانـــی چـــون دهخـــدا، انـــجوی شـــیرازی، شـــامـــلو و ... از آن هـــا بـــرخـــوردار 

است. 

ممنون از شما. 

***
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رضــــا در بــــرنــــامــــه ای در مهــــر مــــاه ۱۳۹۸، در یــــک نشســــت 

فــرهــنگی تــحت عــنوان «عــصِر نــقد داســتان - تــقدیــمی بــه 

رضا خندان» سخنرانی کرد.

«کـمیسیون انـتشارات کـانـون نـویـسندگـان ایـران» نـوشـت: ایـن بـرنـامـه کـه سـه 

سـاعـت بـه طـول انـجامـید؛ در واقـع نخسـتین بـرنـامـه  کـمیسیون فـرهـنگی کـانـون 

نــویــسندگــان ایــران بــود کــه در اعــتراض بــه حــکم زنــدان ســه نــویــسنده بــرگــزار 

شد.
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بــرنــامــه بــا خــوشــامــدگــویــی یــوســف انــصاری(مجــری بــرنــامــه) و بــا نــقل گــفتاری 

از هـوشـنگ گـلشیری آغـاز شـد و سـپس از اکـبر مـعصوم بـیگی عـضو قـدیـمی 

و فــــعال کــــانــــون بــــرای ســــخنرانــــی دعــــوت شــــد. «اهــــمیت خــــندان بــــودن» تــــیتر 

ســــــخنان ایــــــشان بــــــود و ابــــــتدا تــــــوضــــــیح داد کــــــه چــــــرا چــــــنین عــــــنوانــــــی بــــــرای 

ســـخنانـــاش انـــتخاب کـــرده اســـت. ســـپس در تـــوضـــیح شـــناخـــت خـــود از رضـــا 

خـــندان نســـبت بـــه زنـــدگـــی شـــخصی او اظـــهار بـــی اطـــالعـــی کـــرد و بـــه جـــنبه ی 

اجــــتماعــــی او پــــرداخــــت: از فــــعالــــیت ادبــــی خــــندان و هــــمکاری تــــنگاتــــنگ او و 

عـــــلیاشـــــرف درویـــــشیان ســـــخن گـــــفت و از ویـــــژگـــــی هـــــای فـــــردی او و از نـــــقشِ 

پُـررنـگاش در کـانـون نـویـسندگـان ایـران در مـواجـهه بـا وقـایـع و پـیشامـد هـایـی 

که برای کانون نویسندگان ایران در بیست سال اخیر رخ داده است. 

در ادامــه از وقــت شــناســی و حــضور مســتمر و مــوثــر خــندان در فــعالــیت هــای 

جـــمعی و مـــراســـم هـــای مـــختلف کـــانـــون ســـخن گـــفت و در ایـــن رابـــطه بـــه نـــقش 

فــعال و تــعیین کــننده ی او در تــدویــن کــتاب چــهار جــلدی «پــنجاه ســال کــانــون 
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نـــویـــسندگـــان ایـــران» پـــرداخـــت و نـــیز بـــه ســـانـــسورســـتیزی و تـــالِش مجـــدانـــه ی 

خندان برای آزادی بیان اشاره کرد. 

در ادامــــه  بــــخش نخســــت جــــلسه، مجــــری بــــرنــــامــــه بــــخشی از کــــتاب «دانــــه و 

پــــیمانــــه»(کــــاری مشــــترک از خــــندان و درویــــشیان) را کــــه در ارتــــباط بــــا نــــقد 

ادبـــی و آزادی بـــیان بـــود؛ خـــوانـــد و ســـپس ســـالـــشمار کـــوتـــاهـــی از زنـــدگـــی و 

آثـار ادبـی خـندان و نـیز بـازداشـت هـا و بـازجـویـی هـای پـی در پـی او در طـول 

این سالیان ارائه داد. 

دعـوت از رضـا خـندان بـخش دیـگری از ایـن بـرنـامـه بـود. او در آغـاز از هـیأت 

دبـیران، کـمپین «اعـتراض بـه حـکم زنـدان سـه نـویـسنده»، کـمیسیون فـرهـنگی 

کــانــون، اکــبر مــعصوم بــیگی و حــاضــران تــشکر کــرد و ســپس بــه پــرســش هــای 

مجری برنامه و نیز حضار پاسخ داد.
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خــــندان در پــــاســــخ بــــه پــــرســــش هــــا از تــــاثــــیرات مخــــرب تهــــدیــــد و ســــانــــسور بــــر 

خـــالقـــیت و نـــوشـــنت و بـــه ویـــژه بـــر نـــقد ادبـــی گـــفت؛ از شـــرایـــط بـــسیار بـــد نـــقد 

ادبـــــی گـــــفت و عـــــمده تـــــریـــــن دلـــــیل آن را ســـــیاســـــت هـــــای فـــــرهـــــنگی دانســـــت؛ از 

ضـــــرورت وجـــــود آزادی بـــــیان بـــــرای رشـــــد ادبـــــیات و هـــــنر و اعـــــتالی فـــــرهـــــنگی 

جـــــامـــــعه و از ضـــــرورت گـــــرد آمـــــدن نـــــویـــــسندگـــــان در کـــــانـــــون بـــــرای مـــــقابـــــله بـــــا 

ســـانـــسور و دفـــاع از آزادی بـــیان گـــفت و گـــرد آمـــدن در کـــانـــون را نـــه نـــوعـــی 

پـــیرویِ صـــرف از آرمـــانـــگرایـــی و عـــملی کـــردن رویـــاهـــا، کـــه دفـــاع از شـــرایـــط 
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نـــوشـــنت و نـــویـــسندگـــی دانســـت. او در بـــخشی از پـــاســـخ هـــایـــش تـــأکـــید کـــرد: 

«رشد خالقیت منوط به وجود آزادی بیان است.» 

...

مجـری در مـعرفـی رضـا گـفت: رضـا خـندان مـهابـادی مـتولـد ۱۳۴۰ در مـهابـاد 

اردســتان، دو ســه ســالــه بــود کــه خــانــوادهــاش بــه جــنوب تهــران (شهــر ری) نــقل 

مــــکان کــــردنــــد زیــــرا پــــدرش بــــنا بــــود و کــــار در تهــــران. دیــــپلم مــــتوســــطه را کــــه 

گـــرفـــت؛ دانـــشگاهـــهای ایـــران بـــرای انـــقالب فـــرهـــنگی تـــعطیل شـــد. امـــا خـــندان 

ســالــها بــعد بــه دانــشگاه رفــت و روانــشناســی خــوانــد. کــار ادبــی را خــیلی زود 

وقـــــتی هـــــنوز مـــــحصل دبـــــیرســـــتان بـــــود؛ آغـــــاز کـــــرد. «بـــــچه هـــــای محـــــل» اولـــــین 

مجـموعـه داسـتانـاش در تـابسـتان ۱۳۵۷ هـنگامـی کـه ۱۷ سـال داشـت منتشـر 

شـــد. اســـتقبال از ایـــن کـــتاب بـــسیار خـــوب بـــود طـــوری کـــه در دو ســـال و نـــیم 

نــزدیــک بــه ۱۰۰ هــزار نــسخه از آن منتشــر شــد. در پــایــیز هــمان ســال، کــتاب 

دوم او بـــــــا عـــــــنوان «از کـــــــوزه هـــــــمان بـــــــرون تـــــــراود کـــــــه در اوســـــــت…» نـــــــقد و 

بـــررســـی داســـتانـــهای قـــدســـی قـــاضـــی نـــور چـــاپ شـــد. در ســـال هـــای ۱۳۵۸ و 

نگ رازی»  نگ ادبــــــی ویــــــژه کــــــودکــــــان بــــــا نــــــام «جُــــــ ۱۳۵۹ دو، ســــــه شــــــماره جُــــــ
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منتشـر کـرد. تـا ایـن جـا آثـار او در حـوزه ی ادبـیات کـودک اسـت. رضـا خـندان 

در ســــال ۱۳۶۰ مــــدتــــی بــــازداشــــت شــــد و بــــه نــــاچــــار از فــــعالــــیت ادبــــی کــــناره 

گـرفـت امـا در یـکی دو سـال پـایـانـی آن دهـه هـمراه بـا عـلی اشـرف درویـشیان 

تــدویــن مجــموعــه ی عــظیم «فــرهــنگ افــسانــه هــای مــردم ایــران» را آغــاز کــرد. 

ایــن مجــموعــه پــس از ســال هــا کــار در ۱۹ جــلد منتشــر شــد. خــندان از اوایــل 

دهـــه ی ۱۳۷۰ در نشـــریـــات مســـتقل و مـــعتبر، مـــقاالت خـــود را کـــه بـــیش تـــر نـــقد 

داســتان بــودنــد؛ منتشــر کــرده اســت. داســتان هــای مــحبوب مــن مجــموعــه ای از 

داســــتان هــــای کــــوتــــاه مــــنتخب و نــــقد و بــــررســــی آنــــهاســــت کــــه از ســــال ۱۳۸۰ 

تــاکــنون ۷ جــلد از آن هــا منتشــر شــده اســت؛ ایــن کــتاب کــار مشــترک دیــگری 

اســــت مــــیان زنــــده یــــاد عــــلی اشــــرف درویــــشیان و خــــندان. در ایــــن مجــــموعــــه، 

داســــــــــــتانــــــــــــها انــــــــــــتخاِب درویــــــــــــشیان اســــــــــــت و نــــــــــــقد و بــــــــــــررســــــــــــی از خــــــــــــندان. 

«انـــفرادیـــه هـــا» نـــام مجـــموعـــه داســـتانـــی اســـت کـــه خـــندان در ســـال ۱۳۹۱ بـــر 

اســــاس تجــــربــــه اش از ســــلول انــــفرادی نــــوشــــته امــــا هــــنوز بــــه صــــورت رســــمی 

منتشـــر نشـــده اســـت. «دانـــه و پـــیمانـــه» بـــخشی از نـــقدهـــای منتشـــر شـــده از 
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خـــندان و درویـــشیان اســـت کـــه طـــی ســـالـــیان در نشـــریـــات گـــونـــاگـــون منتشـــر 

شـــــده اســـــت. ایـــــن کـــــتاب در تـــــابســـــتان ۱۳۹۳ منتشـــــر شـــــد. خـــــندان در ســـــال 

۱۳۷۷ بـه عـضویـت کـانـون نـویـسندگـان ایـران در آمـد کـه نـهادی ضـد سـانـسور 

و مـدافـع آزادی بـیان و حـقوق نـویـسندگـان اسـت. او بـارهـا بـه عـضویـت هـیات 

دبـیران کـانـون انـتخاب شـد و اکـنون نـیز عـضو هـیات دبـیران اسـت. در سـال 

۱۳۸۸ بـه سـبب فـعالـیت در حـوزه حـقوق کـودکـان، بـازداشـت شـد و در دوران 

بـازجـویـی، عـضویـت در هـیات دبـیران کـانـون نـیز بـه اتـهام هـایـش افـزوده شـد. 

سـرانـجام پـس از ۳ مـاه و نـیم بـازداشـت، مـحاکـمه و بـه جـریـمه ی نـقدی(بـدل 

از حــــــــبس) مــــــــحکوم شــــــــد و پــــــــس از آن نــــــــیز بــــــــه دلــــــــیل فــــــــعالــــــــیت در کــــــــانــــــــون 

نــویــسندگــان ایــران بــارهــا احــضار و بــازجــویــی شــده اســت. خــندان در حــوزه 

نـقد داسـتان، مـقاالت مـتعددی دارد. کـتابـهای دیـگری هـم آقـای خـندان چـاپ 

کرده…
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رضـا خـندان مـهابـادی: اگـر اجـازه بـدهـید قـبل از ایـنکه سـئوال کـنید؛ مـن یـک 

نــکته را خــدمــت دوســتان عــرض کــنم. تــشکر مــیکنم از هــیات دبــیران و کــمپین 

دفــــاع از ســــه نــــویــــسنده و هــــم چــــنین از کــــمیسیون فــــرهــــنگی و دوســــت بــــسیار 

عـزیـزم، رفـیق ایـن سـالـها آقـای مـعصوم بـیگی. خـیلی بـر مـن مـنت گـذاشـته ایـد. 

از حـــضور شـــما نـــیز مـــتشکرم کـــه دعـــوت مـــا را پـــذیـــرفـــتید تـــا ســـخنران جـــلسه 

بـاشـید و امـیدواریـم کـه روزی روزگـاری بـتوانـیم جـلساتـمان را در سـطح شهـر 

بــا مــخاطــب عــام بــرگــزار کــنیم. اگــر ســالــهاســت کــه داریــم در کــانــون فــعالــیت 
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مـــیکنیم بـــرای روزی اســـت کـــه بـــتوانـــیم شهـــر را از آن خـــودمـــان بـــکنیم. از آنِ 

ادبیات آزاد و پیشرو ... باز هم مجددا از همه تون تشکر میکنم. 

مجـــری: ســـئوال اولـــی کـــه از حـــضورتـــون داشـــتم ایـــن هســـت کـــه بـــا تـــوجـــه بـــه 

ایـــنکه بـــخش عـــمده فـــعالـــیت ادبـــی شـــما در حـــوزه نـــقد ادبـــی بـــوده اســـت. در 

یـکی از مـقالـه هـایـتان بـه نـقش سـانـسور در نـقد ادبـی اشـاره کـرده ایـد؛ عـمومـا 

گـمان مـیکنند سـانـسور در مـورد آثـار ادبـی خـالقـه مـثل رمـان، داسـتان کـوتـاه، 

شـــعر اتـــفاق مـــیافـــتد و خـــیلی از مـــردم نـــقد ادبـــی را جـــزِء آثـــار خـــالقـــه تـــصور 

نمیکنند. رابطه سانسور، داستان و نقد ادبی را چه طور میبینید؟ 

ر. خ: ایـــــن کـــــه نـــــقد ادبـــــی جـــــزِء آثـــــار خـــــالقـــــه مـــــحسوب مـــــیشود یـــــا نـــــه، بـــــحث 

مفصلیســـت امـــا در ارتـــباط بـــا ســـانـــسور و نـــقش ســـانـــسور در نـــقد ادبـــی بـــه 

نـــــظرم هـــــمه آن آثـــــاری کـــــه ســـــانـــــسور روی کـــــارهـــــای خـــــالقـــــه ای مـــــثل شـــــعر، 

داســـــــتان، عـــــــکس، ســـــــینما و بـــــــاقـــــــی هـــــــنرهـــــــا مـــــــیگذارد؛ روی نـــــــقد ادبـــــــی هـــــــم 

مــی گــذارد امــا ویــژگــی نــقد ادبــی ایــن اســت کــه از امــکانــاتــی کــه مــثالً شــعر، 

نـــقاشـــی یـــا داســـتان نـــویـــسی دارد؛ محـــروم اســـت. داســـتان نـــویـــس یـــا شـــاعـــر 
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مــیتوانــد از تــرفــندهــایــی مــانــند اســتعاره، ســمبل یــا نــماد اســتفاده کــند و آنــچه 

را کــــه مــــیخواهــــد، انــــتقال بــــدهــــد و حــــتی جــــنبه زیــــبایــــی شــــناســــی بــــه ایــــن آثــــار 

بـــــــــدهـــــــــد. امـــــــــا نـــــــــقد ادبـــــــــی کـــــــــارش وضـــــــــوح اســـــــــت. کـــــــــارش نـــــــــشان دادن آن 

چـــیزهـــاییســـت کـــه پـــس و پشـــِت شـــعر و داســـتان پـــنهان مـــانـــده انـــد. بـــنابـــرایـــن 

بــه طــور عــمده عــرصــه نــقد ادبــی، عــرصــه ذهــن و شــعور اســت و زبــانــاش بــایــد 

یـــک زبـــان واضـــح و روشـــن و اســـتداللـــی و خـــردگـــرایـــانـــه بـــاشـــد در حـــالـــی کـــه 

داســــتان و شــــعر در عــــرصــــه عــــاطــــفی آدمــــها، نــــقش بــــازی مــــیکنند و روی آن 

جـنبه از ذهـن انـسان اثـر مـی گـذارنـد. بـر خـالف نـقد ادبـی کـه بـایـد بـا اسـتدالل 

و خـــــرد روی شـــــعور مـــــخاطـــــب تـــــاثـــــیر بـــــگذارد. در نـــــتیجه کـــــار نـــــقد ادبـــــی در 

جـهانـی کـه بـا سـانـسور اداره مـیشود و در مـواجـهه بـا دولـتی کـه ایـدئـولـوژیـک 

اسـت و بـا فـرهـنگ مـسئله دارد؛ بـسیار سـختتر خـواهـد بـود؛ چـون بـایـد حـرف 

اش را واضـح بـزنـد و از اسـتعاره و نـماد و… نـیز نـمیتوانـد اسـتفاده کـند. بـه 

عـــــنوان نـــــمونـــــه در جـــــلد هـــــفتم «داســـــتانـــــهای مـــــحبوب مـــــن» یـــــک داســـــتان از 

ابــراهــیم گلســتان هســت بــا نــام «آذر مــاه آخــر پــایــیز» کــه مــربــوط مــیشود بــه 
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کــــودتــــای بیســــت و هشــــت مــــرداد و شکســــت جــــنبشهای آن دوره. مــــن در نــــقد 

خــــودم بــــا بــــررســــی ســــاخــــتار اثــــر، رابــــطه ای را کــــه بــــین مــــراســــم ســــینه زنــــی و 

عـزاداری و اتـفاقـهای داسـتان وجـود دارد و مـنظور نـویـسنده از بـرقـراری ایـن 

رابــــــطه را بــــــیرون کــــــشیده ام و نــــــشان داده ام کــــــه چــــــرا نــــــویــــــسنده از صــــــدای 

دســـته هـــای عـــزاداری در داســـتان اســـتفاده کـــرده اســـت. ســـانـــسورچـــی دســـت 

گــذاشــته بــود روی هــمین بــخش از نــقد مــن و گــفته بــود کــه بــایــد حــذف شــود؛ 

هــــمان بــــخشهایــــی کــــه نــــشان داده ام ایــــنها نــــوحــــه شکســــت هســــتند و نــــشان 

بــیزاری راوی از ایــن صــداهــا. در حــالــی کــه هــمین جــمله هــا در خــوِد داســتان 

دچـار سـانـسور نشـد. در نـهایـت مـجبور شـدم خـوانـنده را حـوالـه بـدهـم بـه مـنت 

اصــــلی. نــــوشــــتم اگــــر مــــیخواهــــید بــــدانــــید ایــــن اســــتدالل از کــــجا آمــــده اســــت؛ 

رجــوع کــنید بــه صــفحه فــالن در داســتان. نــقد ادبــی در مــواجــهه بــا ســانــسور 

بــه نــظر مــن کــارش بــسیار مــشکلتر اســت بــه خــصوص در رابــطه بــا داســتان. 

بـــه خـــاطـــر هـــمان زبـــان واضـــح، محـــدودیـــت اش بـــیش تـــر اســـت. در ایـــن شـــرایـــط 

مــــنتقد گــــاهــــی بــــرای ایــــن کــــه بــــتوانــــد حــــرف اش را بــــزنــــد ســــراغ زبــــانــــی گــــنگ و 
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نــــامــــفهوم و مــــجهول مــــیرود و ایــــن مــــاجــــرا مــــیتوانــــد چــــنان افــــراطــــی شــــود کــــه 

مـخاطـب نـفهمد مـنتقد چـه گـفته اسـت! ایـن یـکی از اثـراتـی اسـت کـه سـانـسور 

بــر نــقد ادبــی مــی گــذارد الــبته ایــن بــحث خــیلی طــوالنــی اســت و چــیزی نیســت 

کــه در یــک جــلسه بــتوانــیم آن را جــمع کــنیم. بــه هــر حــال اگــر بــخواهــم بــه طــور 

کـلی اشـاره کـنم؛ پـس رانـدِن زبـان اسـتداللـی، روشـن، واضـح و خـردگـرایـانـه و 

جــا دادن بــه زبــاِن مــریــخی، کــاریســت کــه ســانــسور در مــورد نــقد ادبــی انــجام 

مــیدهــد. بــه نــظرم بــه هــمین دلــیل اســت کــه شــایــد صــدهــا داســتان نــویــس داشــته 

بــــاشــــیم ولــــی تــــعداد مــــنتقدان جــــدی مــــا از تــــعداد انگشــــتان دو دســــت فــــراتــــر 

نمیرود. 

مجــری: در یــکی از ســخنرانــی هــایــتان از وضــعیت نــقد ادبــی در ایــران انــتقاد 

مـیکنید و مـی گـویـید نـقد ادبـی در خـود مـانـده اسـت و اسـاسـا راهـی بـه جـهان 

نـــدارد. مـــن داشـــتم فـــکر مـــی کـــردم اگـــر ایـــن جـــا بـــه جـــای عـــبارت «نـــقد ادبـــی» 

کـــلمه «انـــسان ایـــرانـــی» را جـــایـــگزیـــن کـــنیم؛ مـــیبینیم کـــه مـــردم هـــم در مـــورد 

خـــودشـــان چـــنین فـــکری مـــیکنند چـــون رابـــطه مـــا بـــا خـــارج از مـــرزهـــای ایـــران، 
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رابــطه ســاملــی نیســت و حــکومــت، عــامــل آن اســت کــه ایــن در مــورد نــقد ادبــی 

هــم صــادق اســت. مــثال مــا نــمیتوانــیم نــویــسندگــان خــارجــی مــثل امــبرتــو اکــو و 

مـــنتقدان بـــرجســـته خـــارجـــی را بـــه ایـــران دعـــوت کـــنیم. مـــمانـــعت مـــی شـــود. نـــقد 

ادبـی در یـک جـامـعه بسـته چـه طـور مـیتوانـد بـا یـک جـامـعه بـازتـر وارد دیـالـوگ 

بشود؟ و نقد ادبی چه طور میتواند از این در خود ماندگی بیرون بیاید؟ 

ر. خ: بـــبینید نـــقد ادبـــی بـــه هـــر حـــال در یـــک شـــرایـــطی شـــکل مـــیگیرد. مـــسئله 

«شـرایـط» بـسیار در بـه وجـود آمـدن شـکلهای مـختلف نـقد ادبـی مـوثـر اسـت. 

اگـــر چـــشم مـــا را بـــه روی دنـــیا مـــی بـــندنـــد؛ اگـــر مـــا اکـــران ســـینمای خـــارجـــی 

نـــــداریـــــم؛ اگـــــر تـــــرجـــــمه مجـــــله هـــــای تـــــخصصی در ایـــــن زمـــــینه نـــــداریـــــم؛ اگـــــر 

بـی ارتـباط ایـم بـا مـنتقد جـهانـی بـه خـاطـر ایـن اسـت کـه یـک نـیروی سـیاسـی فـکر 

مـــــــی کـــــــند از نـــــــاحـــــــیه فـــــــرهـــــــنگ مـــــــورد حـــــــمله اســـــــت. نـــــــمونـــــــه اش ایـــــــن کـــــــه تـــــــمام 

اصـطالحـاتـی کـه در ایـن زمـینه بـه کـار مـیبرد اصـطالحـات جـنگی اسـت: نـفوذ 

فـرهـنگی، هـجوم فـرهـنگی و… بـنابـرایـن آنـچه  مـی تـوانـد بـرای بـیرون آمـدن نـقد 

از درخـودمـانـدگـی گـرهـگشا بـاشـد و بـا جـهان تـبادل فـکری داشـته بـاشـد ایـن 
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اسـت کـه کـل جـامـعه از تـبادل فـکری و فـرهـنگی بـرخـوردار بـاشـد. الـبته مـا یـک 

مـــقدار شـــانـــس آورده ایـــم زیـــرا پیشـــرفـــت وســـایـــل ارتـــباط جـــمعی و پـــیدا شـــدن 

فــضای مــجازی، امــکانــاتــی ایــجاد کــرده اســت بــرای بــرقــراری ارتــباط، وگــرنــه 

اوضـــاع بـــسیار بـــدتـــر از ایـــنها مـــیبود. بـــرای ایـــن کـــه بـــتوانـــیم از ایـــن وضـــعیت 

نــجات پــیدا کــنیم؛ بــایــد هــمان هــدفــی را پــیش بــگیریــم کــه کــانــون نــویــسندگــان 

پــیش گــرفــته اســت: بــایــد ســانــسور را در تــمام عــرصــه هــا عــقب بــنشانــیم؛ بــایــد 

آزادی بـیان بـی هـیچ حـصر و اسـتثنا را قـانـون جـامـعه کـنیم. وگـرنـه ایـن کـه در 

خــود داســتان فــالن کــار را بــکنیم یــا در نــقد ادبــی بــهمان کــار را بــکنیم بــرای 

مـنظور شـما کـه مـی گـویـید چـه طـور مـی شـود نـقد ادبـی را از ایـن وضـع بـیرون 

آورد؛ چـه طـور مـی شـود بـشاش اش کـرد؛ چـه طـور مـی شـود مـوثـرش کـرد راه گـشا 

نیسـت. داریـم مـیبینیم کـه نـقد ادبـی را از تـاثـیرگـذاری انـداخـته انـد. نـقد ادبـی 

اصـــــال تـــــاثـــــیرگـــــذاری ای نـــــدارد. بـــــه هـــــمین دلـــــیل اســـــت کـــــه نـــــویـــــسنده وقـــــتی 

مـیخواهـد بـنویسـد بـه ایـن فـکر نـمیکند کـه آخ! مـن ایـن را بـنویـسم مـنتقدهـا یـقه 

ام را مـــیگیرنـــد… بـــه جـــای آن، از ســـانـــسور مـــیترســـد. نـــویـــسنده هـــا بـــیش از 
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ایـن کـه بـه ایـن فـکر کـنند کـه بـرخـورد جـامـعه و مـنتقدیـن بـا آثـارشـان چـه خـواهـد 

بــــود؛ بــــه ایــــن فــــکر مــــیکنند کــــه چــــه طــــور بــــنویــــسند کــــه مــــجوز بــــگیرنــــد؛ چــــه طــــور 

بــنویــسند کــه بــه ســراغ شــان نــیایــند و نــگیرنــد و نــبرنــد. ایــن اســت کــه مــن فــکر 

مــیکنم آنــچه شــما بــه آن اشــاره کــردیــد؛ عــرصــه ای اســت  فــراتــر از نــقد ادبــی. 

عــرصــه ای اســت بــه انــدازه ی کــل جــامــعه کــه بــایــد حــقوق پــایــه ای خــودش را  و 

حــق آزاد بــودن اش را بــه دســت بــیاورد تــا بــتوانــد مــرهــمی بــگذارد بــر ایــن جــور 

زخم ها. 

مجـری: تـرجـمه هـای زیـادی در حـوزه تـئوریـک و نـظریـه ادبـی در ایـران منتشـر 

شـــده اســـت، نـــظر شـــما در مـــورد ایـــن کـــه خـــوانـــدن کـــتابـــهای تـــئوری یـــا نـــظری 

هـمین تـرجـمه هـا بـتوانـند بـه شـکل دیـگری امـکان گـفت و گـو بـا مـنتقدیـن خـارجـی 

را بــرقــرار کــنند؛ چیســت؟ وقــتی مــا در مــتنها و آثــارمــان بــه مــنتقدان خــارجــی 

اشـاره مـیکنیم؛ بـه نـوعـی بـا آنـها وارد گـفتوگـو مـی شـویـم. شـما در آثـارتـان گـفته 

ایــد کــه نــقد یــا تــئوری ای کــه ایــنجا نــوشــته مــیشود از چــارچــوب ایــنجا بــیرون 

نـمیرود. یـک بـخش دیـگر هـم ایـن اسـت کـه شـایـد اصـال ایـن کـتابـهای تـئوریـک 
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در ایــران مــخاطــب نــدارنــد و مــخاطــبانــشان خــود کــسانــی هســتند کــه دارنــد از 

اینها استفاده میکنند… 

ر.خ: خـب ایـن کـتابـها هـیچ وقـت مـخاطـب عـمومـی نـداشـته انـد. بـایـد مـتشکر بـود 

از مــــترجــــمان ایــــن کــــتابــــها امــــا نــــقد ادبــــی در یــــک شــــرایــــطی اتــــفاق مــــیافــــتد و 

مـــسئله ســـر هـــمین «شـــرایـــط» اســـت. مـــسئله ایـــن اســـت کـــه مـــن هـــر چـــیزی را 

نـمیتوانـم بـگویـم! یـعنی مـیتوانـد شـرایـطی وجـود داشـته بـاشـد کـه در آن امـکان 

گـفنت خـیلی چـیزهـا وجـود نـداشـته بـاشـد. مـا درگـیر هـمین شـرایـط هسـتیم. در 

کــار نــقدنــویــسی بــا صــدهــا مــورد روبــه رو شــده ام. بــه عــنوان نــمونــه خــانــم روانــی 

پـور داسـتانـی دارد کـه در کـتاب «داسـتانـهای مـحبوب مـن» آورده ایـم. قـصه 

ی کــــــــودک هــــــــفت ســــــــالــــــــه ای اســــــــت کــــــــه بــــــــه  «همســــــــری» مــــــــردی ســــــــاملــــــــند در 

مـــیآورنـــدش. نـــویـــسنده مـــصایـــب ایـــن دخـــترک را در شـــب اول ازدواج وصـــف 

کــــرده اســــت و جــــا بــــه جــــا مــــی گــــویــــد «فــــریــــاد زن»، «جــــیغ زن»، یــــا زن فــــالن 

کـرد… مـن در نـقدم بـه ایـن مـوضـوع انـتقاد کـرده ام کـه چـرا نـویـسنده دائـم در 

داســتان بــا اســم «زن»، بــه شــخصیت اصــلی اشــاره مــیکند در حــالــی کــه مــا 
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بـا یـک دخـتربـچه هـفت هشـت سـالـه روبـه رو هسـتیم و اتـفاقـی کـه دارد مـیافـتد؛ 

تـــجاوز بـــه کـــودک اســـت. کـــتاب کـــه بـــرای مـــجوز فـــرســـتاده شـــد؛ ســـانـــسورچـــی 

گــفته بــود کــلمه «تــجاوز» را بــایــد بــرداریــد… خــب بــعد از بــرو و بــیا نــاچــار بــه 

جـــــایـــــش «تـــــعدی» مـــــی گـــــذارم؛ مـــــثال دســـــِت تـــــعدی دراز کـــــرد! کـــــه بـــــه نـــــظر مـــــن 

مـــــفهومیســـــت کـــــه اصـــــالً مـــــناســـــب نیســـــت و آن اتـــــفاق را مـــــنتقل نـــــمیکند و آن 

وضوح مورد نظر منتقد را از بین میبرد. 

در چـــنین شـــرایـــطی نـــظریـــه هـــای ادبـــی نـــزد بـــسیاری از مـــنتقدان بـــدل بـــه آن 

تـــــخت افـــــسانـــــه ای مـــــی شـــــود کـــــه طـــــرف آدمـــــها را روی تـــــخت دراز مـــــیکرد اگـــــر 

پـــاهـــایـــشان از تـــخت بـــیرون مـــیزد؛ اره مـــیکرد! و اگـــر کـــوتـــاهـــتر از تـــخت بـــود؛ 

مــیگفت آنــقدر او را بــکشید تــا انــدازه تــخت شــود! اســتفاده ای کــه در ایــران ـ 

در بــسیاری مــوارد ـ از فــرمــولــها و نــظریــههای ادبــی مــی کــنند؛ محــدود شــده بــه 

آوردن نــــقل قــــول از ایــــن و آن و ریــــخنت داســــتان یــــا شــــعر در قــــالــــب ایــــن نــــقل 

قـولـها، بـعد از آن هـم، مـنتقد زور مـیزنـد تـا آن هـا را یـک طـوری بـا هـم جـفت و 

جـــور بـــکند. نـــقد ادبـــی یـــعنی مـــنتقد آزاد بـــاشـــد کـــه هـــر چـــه دل اش مـــیخواهـــد 
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بــگویــد ولــی وقــتی ایــن طــور نیســت؛ محــدودیــت زیــاد اســت و مــنتقد آزاد نیســت 

کـه هـر چـه مـی خـواهـد بـگویـد… گـذشـته از ایـن مـا غـیر از سـانـسور دولـتی بـا 

جــامــعه ای طــرف هســتیم کــه مــنتقد پــرور و مــنتقد پــذیــر نیســت. اگــر بــخواهــیم 

دنــــــبال ایــــــن داســــــتان را بــــــگیریــــــم خــــــیلی مــــــفصله. یــــــعنی شــــــما از عــــــرصــــــه ی 

ســانــسور دولــتی کــه پــا را آن ورتــر مــی ذاری فــرهــنگی را مــی بــینی کــه ســالــهای 

ســال تــوســط حــاکــمان ایــن مــملکت تــولــید و بــه جــامــعه تــزریــق شــده اســت. چــه 

اســــتقبالــــی از نــــقد ادبــــی مــــیشود در ایــــنجا؟! چــــه نــــیازی بــــه نــــقد ادبــــی پــــیدا 

مـیکند؟! مـا اگـر مـیخواهـیم بـا جـهان گـفت و گـو داشـته بـاشـیم؛ بـایـد آزادی ایـن 

گــفت و گــو را داشــته بــاشــیم. بــایــد بــه قــول شــما بــتوانــیم کــسانــی را دعــوت کــنیم 

بـیایـند و رفـت و آمـد بـرقـرار بـشود. بـتوانـیم نشـریـه هـای مشـترک داشـته بـاشـیم 

و… امــا مــا بــا حــکومــتی طــرف ایــم کــه اســاســا مــیخواهــد دنــیا را بــه روی مــا 

بــــبندد؛ بــــا بــــهانــــه  ایــــنکه ایــــن فــــرهــــنگ مــــا نیســــت؛ فــــرهــــنگ مــــا چــــنان اســــت و 

ایـن جـور و آن طـور اسـت! اگـر  مـقاومـتها نـبود؛ اوضـاع خـیلی خـرابـتر از ایـنها 

بود. 
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مجــری: دیشــب داشــتم جســتوجــو مــیکردم کــه بــعضی از گــفت و گــوهــای آقــای 

خـندان را بـخوانـم… چـیزی کـه پـیدا کـردم انـبوهـی از خـبر زنـدان و بـازداشـت 

و دادگـاه و اعـتراض بـه حـکم دادگـاه بـود. ایـن سـئوالـی کـه مـیخواهـم بـپرسـم؛ 

ســئوال دوســتان هــم هســت و ســئوال مشــترک اســت. ایــن وضــعیتی کــه بــرای 

نـویـسنده ای مـثل رضـا خـندان بـه وجـود مـی آیـد؛ چـه قـدر روی کـار خـالقـه خـودش 

تــــاثــــیر مــــیگذارد؟ یــــکی از دوســــتان گــــفته کــــه آیــــا شــــده کــــه گــــاه از مــــبارزه بــــا 

سانسور خسته شوید؟ 

ر. خ: خدا اون روز رو نیاره! (میخندد) این جواب سئوال دوم بود. 

امــا در مــورد ســئوال اول بــایــد بــگویــم قــطعا تــاثــیر مــیگذارد. شــما نــویــسنده ای 

را تـــصور کـــنید کـــه صـــبح از خـــواب بـــیدار مـــیشود و مـــیخواهـــد بـــنشید پشـــت 

مــیزش و شــعر بســرایــد؛ داســتان یــا نــقد ادبــی بــنویســد یــا پــژوهــشی را پــیش 

بـبرد؛ ایـن نـویـسنده  فـرضـیِ مـا اگـر اولـین سـئوالـهایـی کـه بـعد از دسـت بـه قـلم 

شـــدن بـــه ذهـــن اش مـــیرســـد ایـــنها بـــاشـــد: آیـــا ایـــن چـــیزی کـــه مـــینویـــسم مـــجوز 

مـــیگیرد؟! آیـــا اثـــری کـــه مـــیخواهـــم تـــولـــید کـــنم کـــار مـــن را بـــه زنـــدان نمیکشـــد؟! 
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حـاال ایـن کـه کـتاب اش سـانـسور بـشود یـا نـشود و کـارش رد بـشود یـا نـشود را 

بـــگذاریـــم کـــنار… یـــعنی شـــما بـــا نـــویـــسنده ای روبـــه رو هســـتی کـــه مـــدام تـــحت 

فـــشار اســـت و مـــدام ســـایـــه ســـنگینی روی ســـرش وجـــود دارد کـــه مـــیگویـــد ایـــن 

کــار را بــکن و آن کــار را نــکن. حــتی مــمکن اســت بــعضی از ایــن ســئوالــها و 

تـــصورات تـــوهـــم بـــاشـــند امـــا بـــه هـــر حـــال یـــک مـــا بـــه ازای حـــقیقی دارنـــد یـــعنی 

حــقیقتی اســت کــه طــی ســالــها ایــن را وارد ذهــن نــویــسنده جــهان مــوســوم بــه 

ســــــوم کــــــرده و طبیعیســــــت کــــــه ایــــــنها روی نــــــیروی خــــــالقــــــه ی نــــــویــــــسنده تــــــاثــــــیر 

مــــیگذارنــــد. الــــبته آدمــــهای خــــالق هــــم هســــتند و کــــارهــــای خــــالقــــانــــه هــــم خــــلق 

مـی شـونـد امـا بـا تحـمل فـشارهـای بـسیار زیـاد، بـا پـرداخـنت بـهای بـسیار زیـاد 

از زنــــدگــــی و آرامــــش و آســــایــــش شــــان. اگــــر دنــــیای مــــا دنــــیای آزادی بــــاشــــد؛ 

حــــتی یــــک آزادی نســــبی مــــثل شــــرایــــط اروپــــا و آمــــریــــکا وجــــود داشــــته بــــاشــــد؛ 

طـــبعا نـــویـــسنده ایـــنجا بـــا آرامـــِش خـــیال بـــیش تـــری مـــینویســـد. طـــبعا خـــالقـــیت 

بـــیش تـــری بـــه کـــار مـــی بـــرد. خـــالقـــیت در شـــرایـــط آزاد اســـت کـــه مـــیتوانـــد رشـــد 

کـــند. شـــرایـــط دیـــکتاتـــوری و اســـتبداد بـــرای خـــالقـــیت مـــثل ســـم هســـتند؛ ســـم 
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هسـتند بـرای هـنر و ادبـیات؛ مـگر ایـن کـه آدم بـخواهـد بـه شـرایـط تـن بـدهـد کـه 

البته هستند بسیاری که تن داده اند و دارند کارشان را میکنند. 

مجــــری: شــــما ســــالــــهاســــت عــــضو کــــانــــون نــــویــــسندگــــان ایــــران و عــــضو هــــیئت 

دبــیران اش هســتید. یــک ســئوال مــیکنم کــه در واقــع دو تــا ســئوال اســت. خــود 

عـــضویـــت در کـــانـــون نـــویـــسندگـــان ایـــران در کـــجای ادبـــیات مـــی گنجـــد؟ دیـــگر 

ایـــنکه بـــسیاری از اعـــضای کـــانـــون مـــثل محـــمد مـــختاری از تـــفکر کـــانـــونـــی بـــه 

عـنوان یـک تـمایـز حـرف زده انـد؛ تـمایـزی کـه مـا را جـدا مـی کـند بـا کـسانـی کـه 

تــفکر کــانــونــی نــدارنــد. مــا فــکر مــیکنیم یــک تــفکر کــانــونــی وجــود دارد کــه بــاعــث 

مـیشود کـه مـا دوِر هـم جـمع شـویـم و پشـِت سـر هـم بـایسـتیم بـه خـاطـر ایـنکه مـا 

پــــایــــبند آن تــــفکر کــــانــــونــــی هســــتیم. ایــــن تــــفکر کــــانــــونــــی از نــــظر رضــــا خــــندان 

مهابادی چیست؟ 

ر. خ: اگــر مــا در یــک دنــیای حــقیقی زنــدگــی مــیکردیــم و اگــر ایــن دنــیا کــج و 

مــعوج و وارونــه نــبود آن مــوقــع ســئوال درســت ایــن بــود کــه از نــویــسنده ای کــه 

عـــضو کـــانـــون نیســـت؛ بـــپرســـیم: تـــو چـــرا عـــضو کـــانـــون نیســـتی!؟ امـــا حـــاال کـــه 
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دنـیای کـج و مـعوجـی بـرای مـا فـراهـم آورده انـد؛ سـئوال ایـن اسـت و نـاچـاریـم 

از نـــویـــسنده بـــپرســـیم تـــو چـــرا عـــضو کـــانـــون هســـتی؟! آن نـــویـــسنده ای کـــه در 

جـــواب پـــرســـش قـــبلی تـــوصـــیف اش کـــردم؛ اگـــر نـــخواهـــد بـــر عـــلیه ایـــن شـــرایـــط 

حـرکـتی بـکند پـس مـیخواهـد چـه کـار کـند؟! نـویـسنده اروپـایـی و آمـریـکایـی کـه 

آزادی هـــــــــای نســـــــــبتا زیـــــــــادی دارنـــــــــد و الـــــــــبته ایـــــــــن را بـــــــــه مـــــــــدد مـــــــــبارزه  هـــــــــا و 

مـقاومـت هـایـی کـه دیـگرانـی در طـول تـاریـخ انـجام داده انـد؛ بـه دسـت آورده انـد، 

اگـــر عـــضو تـــشکیالتـــی نـــشونـــد شـــایـــد عـــجیب نـــباشـــد ـ کـــه الـــبته عـــمومـــاً عـــضو 

هســـتند مـــثل انجـــمن جـــهانـــی قـــلم ـ  شـــایـــد زیـــاد مـــسئله ای نـــباشـــد. ولـــی اگـــر 

نــویــسنده جــهان مــوســوم بــه جــهان ســوم بــا ایــن هــمه ســتمها و محــدودیــتهایــی 

کـه بـر او اعـمال مـیشود؛ بـا ایـن هـمه تهـدیـدهـا، فـشارهـا، زنـدان هـا، مـرگ هـا و 

قـــتل هـــا… بـــخواهـــد بـــگویـــد: «کـــار خـــالقـــه  فـــردی بـــا کـــار جـــمعی نـــمیسازد»، 

«کــار جــمعی، مــن را از خــالقــیت فــردی دور مــیکند»، بــا زدن ایــن حــرف هــای 

نــــامــــربــــوط دارد فــــرار مــــی کــــند. انــــگار بــــه او گــــفته ایــــم بــــیا رمــــان دســــته جــــمعی 

بـــنویـــسیم! انـــگار گـــفته ایـــم بـــیا هـــفت هشـــت نـــفری بـــنشینیم و شـــعر بســـرایـــیم! 
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انـگار گـفته ایـم بـیا بـنشینیم هـمه بـا هـم نـقد ادبـی بـنویـسیم! ایـن هـیچ ربـطی بـه 

کـــار خـــالقـــه  فـــردی نـــدارد. مـــی گـــویـــیم صـــدایـــت را بـــیار کـــنار صـــدای مـــا عـــلیه 

فــشار، عــلیه ســانــسور… فــقط هــم ســانــسور نیســت؛ ســیاســت هــای فــرهــنگی 

اعــمال شــده اصــوال نــابــود کــرده هــمه چــیز را… مــا بــه آن نــویــسنده مــی گــویــیم 

تــــو بــــیا صــــدای اعــــتراضــــات بــــه ســــانــــسور را کــــنار صــــدای مــــا بــــگذار؛ بــــگذار 

صـدای بـلندتـری داشـته بـاشـیم. تـو بـیا قـد امـت را کـنار قـدمـهای مـا بـگذار تـا 

اســتوارتــر بــاشــیم. امــا صــدتــا فــرمــول مــیسازنــد کــه نــیایــند و نــباشــند. بــعضی 

هـــم بـــه آن بـــاور دارنـــد بـــه خـــاطـــر ایـــنکه از جـــای دیـــگری هـــم ایـــن انـــدیـــشه هـــا 

پشـتیبانـی مـی شـود چـرا کـه مـی خـواهـند آدم هـا را مـنفرد کـنند و فـردی بـزنـند! 

هـــر چـــه قـــدر فـــردی تـــر، زدنـــتان آســـانـــتر! ایـــنکه مـــا در کـــانـــون جـــمع شـــده ایـــم؛ 

جـمع شـدِن یـک عـده آدم هـایـی نیسـت کـه صـرفـا ایـده آل هـای بـزرگ و آرزوهـای 

بــــــزرگ دارنــــــد! ایــــــن طــــــور نیســــــت! اتــــــفاقــــــا مــــــا بــــــه عــــــنوان نــــــویــــــسنده داریــــــم از 

شــــرایــــط مــــان دفــــاع مــــیکنیم بــــه عــــنوان نــــویــــسنده از شــــرایــــط نــــوشــــنت مــــان دفــــاع 

مـی کـنیم. هـر کـاری شـرایـط خـودش را دارد. وقـتی مـی گـویـیم در کـانـون یـا هـر 

 195



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

تــشکیالت مــشابــه دیــگری جــمع بــشویــم مــی خــواهــیم از شــرایــط کــارمــان دفــاع 

کـنیم. دیـگر چـیزی هـم بـرای دفـاع نـمانـده اسـت بـایـد یـک چـیزهـایـی را بـگیریـم 

و بـسازیـم و حـفظ اش بـکنیم. ایـن جـاسـت! پـاسـخ ایـن کـه جـایـگاه کـار کـانـون 

کــــجاســــت؟ ایــــن اســــت کــــه جــــایــــگاه اش دفــــاع از شــــرایــــط مــــناســــب و انــــسانــــی 

نـوشـنت اسـت. کـانـون تجـمعِ گـروهـی نـویـسنده  صـرفـا خـوش فـکر و خـوش قـلب و 

آرمــان گــرا نیســت کــه مــی خــواهــند آرزوهــای ســیاســی شــان را عــملی کــنند. نــه! 

مـی گـویـیم بـرای قـلمی کـه بـه دسـت گـرفـته ایـم؛ نـیاز بـه آزادی داریـم. مـی گـویـیم 

ادبـیات نـمیتوانـد در یـک شـرایـط اسـتبدادی، شـکِل درسـتی بـگیرد؛ ادبـیات بـه 

آزادی بـیان نـیاز دارد و حـکومـتها ایـن آزادی را نـمی آورنـد بـه تـو تـقدیـم کـنند؛ 

تو باید حق پایه ای خودت را فریاد بزنی؛ جایگاه کانون اینجاست. 

مجــــری: آیــــنده نــــقد ادبــــی را چــــگونــــه مــــیبینید و چــــه ســــرانــــجامــــی را بــــرای آن 

متصورید؟ 

ر . خ: خـــــیلی نـــــمیشود پـــــیشگویـــــی کـــــرد. بـــــه هـــــر حـــــال هـــــمه مـــــشغول فـــــعالـــــیت 

هســــــتیم؛ تــــــعدادی از مــــــنتقدان ادبــــــی ایــــــنجا حــــــضور دارنــــــد و شــــــماری هــــــم 
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بــیرون. هــمه در بــخش هــای مــختلف و بــا تــفکرهــای مــختلف تــالش مــی کــنیم و 

الزم اسـت آن شـرایـطی را کـه از آن صـحبت کـردم؛ ایـجاد کـنیم. اگـر سـرمـان 

را پــایــین بــیندازیــم؛ شــرایــط بــسیار بــدتــر از ایــن خــواهــد شــد. شــرایــِط بــدتــر و 

اوضـاعِ سـختتر، تـغییر مـثبت را بـه تـعویـق مـی انـدازد ولـی نـهایـتا مـانـع پـیدایـیِ 

آن نــخواهــد بــود. بــایــد وضــعیت را تــغییر بــدهــیم و بــرای ادبــیات، مــفری بــرای 

تـــنفس ایـــجاد کـــنیم. ایـــن بســـتگی بـــه تـــالش افـــراد دارد. مـــن هـــمه دوســـتان را 

دعـــــوت مـــــیکنم کـــــه بـــــیایـــــند و هـــــمراه کـــــانـــــون بـــــشونـــــد یـــــا حـــــتی اگـــــر اعـــــتقادی 

بـه هـمراهـی بـا کـانـون نـدارنـد خـودشـان فـعالـیتهای جـمعی ضـد سـانـسور و در 

دفـــاع از آزادی بـــیان راه بـــیانـــدازنـــد. ایـــنها بـــه شـــدت نـــیاِز ادبـــیات و هـــنر در 

ایران است. 

مجری: اگر خودتان صحبت دیگری دارید در خدمتتان باشیم… 

ر . خ: خـــیلی مـــمنون و مـــتشکر. حـــوصـــله کـــردیـــد و صـــحبتها را گـــوش کـــردیـــد. 

امـیدوارم فـرصـتی پـیش بـیایـد کـه بـتوانـیم بـیش تـر بـا هـم صـحبت کـنیم. از هـمه 
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ی شــما مجــدداً مــتشکرم کــه تشــریــف آوردیــد در ایــن جــلسه و افــتخار دادیــد. 

ممنونم. (تشویق حضار) 

مجـری: هـمین کـه بـخشی از درون نـویـسنده حـذف شـود؛ مـسئله از سـانـسورِ 

بــیان فــراتــر مــی رود. نــقطه چــین شــدن انــدیــشه هــا و ذهــنهای مــا را چــه کــسی 

بــــــایــــــد مــــــطرح یــــــا چــــــاره کــــــند؟! هــــــنگامــــــی کــــــه پــــــیشاپــــــیش بــــــخشی از نــــــظر و 

عــقیده مــان را ســانــسور مــیکنیم؛ بــه مــعنی ایــن اســت کــه بــخشی از بــیان خــود 

را ســــانــــسور کــــرده ایــــم. هــــنگامــــی کــــه کــــسی از داشــــنت عــــقیده یــــا انــــدیــــشه ای 

دچــــــار بــــــیم و اضــــــطراب شــــــود؛ قــــــطعاً شــــــکل اثــــــر خــــــود را مخــــــدوش مــــــیکند. 

خـالقـیت و نـوشـنت، ارائـه شـکلهای تـفکر اسـت. پـس اگـر درون سـانـسور شـود؛ 

شــــکل هــــا آســــیب مــــی بــــیند. وقــــتی درون تــــکه تــــکه شــــده بــــاشــــد؛ دیــــگر خــــودمــــان 

نیســتیم. وقــتی نــویــسنده نــوعــی از انــدیــشه را مــجاز نــیابــد؛ طــبعا در داســتان 

اش از ابراز آن، باز می ماند. 

پـــس آزادی انـــدیـــشه بـــرای چـــاره خـــودســـانـــسوری اســـت. بـــرای ایـــن اســـت کـــه 

نــویــسنده هــمان طــور کــه مــی تــوانــد بــیندیشــد؛ بــیندیشــد. خــطری کــه در تــفکیک 
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انـــدیـــشه از بـــیان نـــهفته اســـت؛ ایـــن اســـت کـــه عـــمال ســـانـــسور را بـــه «بـــیان» 

تـــقلیل مـــی دهـــد. هـــم چـــنان  کـــه ســـانـــسور بـــیان را نـــیز از خـــودســـانـــسوری جـــدا 

مـــــــی کـــــــند و دومـــــــی را نـــــــادیـــــــده مـــــــی گـــــــیرد. حـــــــال آن کـــــــه ایـــــــن دو، اجـــــــرای یـــــــک 

مکانیسم اند و به یک گونه هم باید با آن ها مبارزه کرد. 

خــودســانــسوری نــتیجه  حــصر انــدیــشه اســت و ایــن امــری شــخصی و مــربــوط 

بـه خـود و یـا خـصلت نـویـسنده نیسـت. خـودسـانـسوری محـدود شـدن نـویـسنده 

است. حصِر آزادی است. بیماری فرهنگ و خالف تفکر کانونی است. 

***
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کانون نویسندگان ایران

کـــانـــون نـــویـــسندگـــان ایـــران یـــکی از خـــوش نـــام تـــریـــن و پـــیگیرتـــریـــن تـــشکل هـــای 

عـــلنی در ایـــران اســـت کـــه از اردیبهشـــت ســـال ۱۳۴۷، بـــه عـــنوان اولـــین تـــشکل 

صـــنفی و دمـــوکـــراتـــیک اهـــل قـــلم، آغـــاز بـــه کـــار کـــرد. اعـــضای کـــانـــون از دهـــه 

شــــــصت تــــــا کــــــنون بــــــا اعــــــدام، ربــــــودن بــــــه قــــــصد قــــــتل، کشــــــته شــــــدن، زنــــــدان و 

شـکنجه، تـبعید، حـمله بـه مـراسـم هـا، سـانـسور گسـترده و حـذف فـرهـنگی نـیز 

رو بـــه رو بـــوده انـــد، ولـــی هـــیچ گـــاه از مـــبارزه عـــلنی و رو در روی دشـــمن دســـت 

نـــــکشیدنـــــد. آن هـــــا بـــــرای آزادی انـــــدیـــــشه و بـــــیان و قـــــلم، بـــــدون هـــــیچ حـــــصر و 

استثناء فعالیت می کنند.  

رضــــــا خــــــندان مــــــهابــــــادی و کــــــیوان بــــــاژن از اعــــــضای هــــــیات دبــــــیران کــــــانــــــون 

نــویــسندگــان ایــران و بــکتاش آبــتین بــازرس کــانــون نــویــسندگــان ایــران و دیــگر 
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اعــــــضای کــــــانــــــون کــــــیوان بــــــاژن، مــــــدتــــــی اســــــت کــــــه بــــــه شــــــدت تــــــحت فــــــشار و 

اتــهام هــای مــختلف نــهادهــای اطــالعــاتــی و امــنیتی هســتند و ایــن ســه عــضو 

کــانــون بــه اتــهام هــای ســنگین مــتهم شــده انــد. آن هــا در پــرونــده اول بــه «تــبلیغ 

عـلیه نـظام» و در پـرونـد دوم بـه «اجـتماع و تـبانـی بـه قـصد اقـدام عـلیه امـنیت 

مـلی» و «تـشویـق زنـان کـشور بـه فـساد و فـحشا» مـتهم شـده انـد و هـر یـک بـا 

وثــیقه صــد مــیلیون تــومــانــی آزاده شــده بــودنــد. در دوم بــهمن دادگــاه آن هــا در 

شــعبه ۲۸ دادگــاه انــقالب بــا ریــاســت محــمد مــقیسه تــشکیل شــد و دادگــاه از 

حـضور وکـالی آن هـا نـاصـر زرافـشان و راضـیه زیـدی جـلوگـیری کـرد و چـون 

ایـن افـراد حـاضـر بـه دفـاع از پـرونـده خـود بـدون حـضور وکـالی خـود نـبودنـد، 

مـقیسه، وثـیقه صـد مـیلیون تـومـانـی آن هـا را از یـک صـد مـیلیون تـومـان بـه یـک 

مــــــیلیارد تــــــومــــــان بــــــرای هــــــر کــــــدام تــــــبدیــــــل و آن هــــــا را راهــــــی زنــــــدان کــــــرد کــــــه 

خــوشــبختانــه بــا هــمت آشــنایــان و اعــضای کــانــون، هــر ســه نــفر بــه طــور مــوقــت 

آزاد شـــــده انـــــد و امـــــیدواریـــــم کـــــه هـــــمگی بـــــه زودی و بـــــدون قـــــید و شـــــرط آزاد 

شوند. 
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***

بــازداشــت رضــا حــندان عــضو هــیات دبــیران کــانــون 

نویسندگان ایران

رضــا خــندان (مــهابــادی)، نــویــسنده و عــضو هــیات دبــیران کــانــون نــویــسندگــان 

ایــران، روز چــهارشــنبه ۷ بــهمن مــاه ۱٣٨٨، پــس از خــروج از مــنزل خــواهــرش 

در شهـــرک ژانـــدارمـــری تهـــران، در خـــیابـــان بـــازداشـــت و بـــه مـــکان نـــامـــعلومـــی 

بـرده شـد. شـب هـمان روز، مـامـوران بـه مـنزل مـادر رضـا خـندان در شهـر ری 

رفــتند و بــرخــی از کــتاب هــا و وســایــل او را بــا خــود بــردنــد. مــا بــازداشــت رضــا 

خـــندان را مـــحکوم مـــی کـــنیم و خـــواهـــان آزادی بـــی قـــید و شـــرط او هســـتیم. در 

ضـــمن در مـــورد اطـــالعـــیه  ای کـــه روز گـــذشـــته در بـــرخـــی ســـایـــت هـــای ایـــنترنـــتی 

منتشــر شــده بــه اطــالع مــی رســانــیم کــه صــادرکــننده  آن، صــرف نــظر از ارائــه  

اطـــالعـــات نـــادرســـت دربـــاره دســـتگیری رضـــا خـــندان، مـــرتـــکب جـــعل امـــضای 
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کـــانـــون نـــویـــسندگـــان ایـــران شـــده اســـت. مـــا صـــدور آن اطـــالعـــیه را تـــکذیـــب و 

جعل امضای کانون را به شدت محکوم می کنیم.

رضــا خــندان (مــهابــادی) بــا تــودیــع قــرار وثــیقه آزاد 

شد 

رضـــا خـــندان مـــهابـــادی، از اعـــضای کـــانـــون نـــویـــسندگـــان ایـــران روز  شـــنبه ۶ 

بهمن ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. 
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روز ســه شــنبه ۲ بــهمن مــاه ۹۷، رضــا خــندان مــهابــادی بــه هــمراه بــکتاش آبــتین 

و کـــیوان بـــاژن بـــرای رســـیدگـــی بـــه پـــرونـــده شـــان در شـــعبه ۲۸ دادگـــاه انـــقالب 

تهـــران حـــاضـــر شـــده و بـــه دلـــیل افـــزایـــش قـــرار صـــادره از کـــفالـــت بـــه وثـــیقه یـــک 

میلیارد تومانی و عدم توانایی در تامین آن بازداشت شده بودند. 

هـــم چـــنین گـــفته شـــده بـــود قـــاضـــی مـــقیسه بـــا درخـــواســـت آن هـــا بـــرای حـــضور 

وکیل مورد نظرشان مخالفت کرده بود. 

کــانــون نــویــسندگــان ایــران هــم زمــان بــا بــازداشــت ایــن اعــضای خــود بــا صــدور 

بـیانـیه ای بـا اشـاره بـه ایـن کـه «فـلسفه  قـرار تـامـین ایـن اسـت کـه حـضور مـتهم 

را در دادگــــاه تــــضمین کــــند و در مــــواردی کــــه مــــتهم در دادگــــاه حــــضور پــــیدا 

مــــــــی کــــــــند هــــــــیچ تــــــــوجــــــــیهی بــــــــرای تشــــــــدیــــــــد قــــــــرار وجــــــــود نــــــــدارد» خــــــــواســــــــتار 

آزادی بی درنگ و بی قید و شرط اعضای این کانون شده بود. 

در بـخشی از ایـن بـیانـیه آمـده اسـت: «دفـاع از آزادی بـیان بـی هـیچ حـصر و 

اســـتثنا حـــق مســـلم تـــمام شهـــرونـــدان از جـــمله اعـــضای کـــانـــون نـــویـــسندگـــان 

ایـران اسـت. از ایـن رو، هـیچ کـس را نـمی تـوان بـه سـبب اسـتفاده از ایـن حـق 
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بــه دادگــاه کــشانــد و مــحاکــمه کــرد، چــه رســد بــه آن کــه، حــقوق مســلم او را در 

«دادگاه» هایی از نوع «دیوان بلخ» پایمال کرد.» 

پـیش تـر نـیز کـانـون نـویـسندگـان ایـران در تـاریـخ ۱۸ آبـان مـاه،  طـی بـیانـیه ای 

ضــــمن مــــحکوم کــــردن پــــرونــــده ســــازی بــــرای رضــــا خــــندان (مــــهابــــادی) و کــــیوان 

بـــاژن دو تـــن از اعـــضای هـــیات دبـــیران کـــانـــون نـــویـــسندگـــان ایـــران و بـــکتاش 

آبـــتین، یـــکی از بـــازرســـان کـــانـــون نـــویـــسندگـــان خـــواهـــان رفـــع کـــامـــل اتـــهام و 

مختومه کردن پرونده  آن ها شده بود. 

رضـا خـندان (مـهابـادی)، کـیوان بـاژن و بـکتاش آبـتین، در تـاریـخ ۱۲ آبـان مـاه 

در پـــی احـــضار مجـــدد بـــه شـــعبه ۷ دادســـرای اویـــن بـــا عـــناویـــن «اجـــتماع و 

تـبانـی بـه قـصد اقـدام عـلیه امـنیت مـلی» و «تـشویـق بـانـوان کـشور بـه فـساد و 

فحشا» تفهیم اتهام شدند. 

ایـــن ســـه عـــضو کـــانـــون نـــویـــسندگـــان پـــیش تـــر نـــیز در مـــردادمـــاه ۹۷ از بـــابـــت 

هـمین پـرونـده در شـعبه ۷ دادسـرای اویـن بـا عـنوان «تـبلیغ عـلیه نـظام» تـفهیم 

اتهام شده بودند. 
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در تـــاریـــخ ۱۱ مـــردادمـــاه ۹۷ بـــکتاش آبـــتین شـــاعـــر، فـــیلم ســـاز و عـــضو ســـابـــق 

هـــیات دبـــیران کـــانـــون نـــویـــسندگـــان ایـــران، بـــه شـــعبه ۷ دادســـرای اویـــن اویـــن 

احظار بود. 

در تـاریـخ ۴ مـردادمـاه ۹۷ نـیز «رضـا خـندان مـهابـادی» و «کـیوان بـاژن» دو 

تـــــن از اعـــــضای هـــــیات دبـــــیران کـــــانـــــون نـــــویـــــسندگـــــان ایـــــران طـــــی بـــــرگـــــه هـــــای 

جـداگـانـه بـه دادسـرای اویـن احـضار شـده و بـه آنـان ابـالغ شـد کـه بـایـد تـا سـه 

روز دیگر به این دادسرا مراجعه کنند. 

الزم بــه یــادآوری اســت در اردیبهشــت  مــاه ۱۳۹۴ پــنج مــامــور وزارت اطــالعــات 

بـــا حـــکم شـــعبه ۱۲ بـــازپـــرســـی دادســـرای فـــرهـــنگ و رســـانـــه بـــه خـــانـــه  بـــکتاش 

آبـــتین رفـــتند و ضـــمن تـــفتیش مـــنزل او بـــیش از دوهـــزار قـــلم فـــیلم، عـــکس هـــای 

خـــانـــوادگـــی، مـــوبـــایـــل، لـــپ تـــاپ و اســـناد کـــانـــون نـــویـــسندگـــان ایـــران را ضـــبط 

کـردنـد و پـس از آن ایـشان طـی بـیش از ۱۷ جـلسه در خـصوص فـعالـیت هـای 

هــنری، ادبــی و ســینمایــی خــود بــازجــویــی شــدنــد. دلــیل احــضار و بــازجــویــی 

ایشان «انتشار نشریه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود.

 206



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

یـــــــــــــــک هـــــــــــــــفته بـــــــــــــــعد از احـــــــــــــــضار بـــــــــــــــکتاش آبـــــــــــــــتین در ســـــــــــــــال ۱۳۹۴ رضـــــــــــــــا 

خـندان (مـهابـادی) و کـیوان بـاژن نـیز بـه تـرتـیب احـضار شـده و مـورد بـازجـویـی 

قـرار گـرفـتند. دلـیل احـضار و بـازجـویـی ایـشان، تـبلیغ عـلیه نـظام عـنوان شـده 

بود. 

آبــتین پــیش تــر در خــردادمــاه ســال جــاری در پــرونــده ای دیــگر تــوســط شــعبه ۲ 

دادگــــاه انــــقالب کــــرج بــــه اتــــهام «تــــبلیغ عــــلیه نــــظام» بــــه پــــنج مــــیلیون تــــومــــان 

جـــریـــمه نـــقدی و ســـه مـــاه کـــار اجـــباری در ســـازمـــان بهـــزیســـتی بـــه یـــک ســـال 

حـبس مـحکوم شـد و بـا اعـتراض بـه رای صـادره نـهایـتا تـوسـط دادگـاه تجـدیـد 

نظر کرج به پنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. 

بـــکتاش آبـــتین هـــم چـــنین در ســـال ۹۴ بـــه دلـــیل فـــیلم هـــا، عـــضویـــتش در کـــانـــون 

نـویـسندگـان و شـرکـت در اعـتراضـات خـیابـانـی سـال ۸۸ طـی سـه روز مـتوالـی 

توسط ماموران وزارت اطالعات بازجویی شده بود.
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مـامـوران وزارت اطـالعـات صـبح روز ۹ اردبیهشـت مـاه بـا ورود بـه خـانـه رضـا 

خـندان، تـمام وسـایـل شـخصی او را تـفتیش کـرده و بـرخـی از دسـت نـوشـته هـا، 

آرشیوها، کتاب ها، موبایل و هارد کامپیوترش را با خود بردند. 

در آن روز مـامـوران وزارت اطـالعـات بـرگـه احـضاریـه ای بـه او دادنـد کـه طـبق 

آن بــایــد در تــاریــخ ۱۳ اردبیهشــت مــاه بــه ســاخــتمان مــرکــزی وزارت اطــالعــات 

برای بازجویی مراجعه می کرد. 

ایـن نـویـسنده از تـاریـخ ۱۳ تـا ۱۵ اردبیهشـت جـاری در سـه روز پـیاپـی تـوسـط 

مأموران وزارت اطالعات بازجویی شد.

رضـا خـندان تـوقـیف دسـت نـوشـته هـا و آرشـیوهـایـی را کـه در سـال هـای گـذشـته 

جـمع آوری کـرده بـود، مـصداق «آزار و اذیـت» تـوصـیف کـرده و افـزوده «چـرا 

بـــایـــد بـــرای یـــک حـــرکـــت فـــرهـــنگی و مـــدنـــی، افـــراد و خـــانـــواده هـــای شـــان دچـــار 

نگرانی و ناراحتی شوند؟» 
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رضــــا خــــندان مــــهابــــادی، نــــویــــسنده و مــــنتقد ادبــــی از شهــــریــــورمــــاه ۱۳۹۳ بــــه 

هــــــمراه حــــــسن اصــــــغری، عــــــلی اشــــــرف درویــــــشیان، بــــــکتاش آبــــــتین و مهــــــدی 

غبرایی به عنوان عضو هیات مدیره کانون نویسندگان برگزیده شد.

کــــانــــون نــــویــــسندگــــان ایــــران، یــــک نــــهاد غــــیردولــــتی مــــتشکل از نــــویــــسندگــــان، 

هـنرمـندان، مـترجـمان و ویـراسـتاران اسـت. ایـن کـانـون در سـال ۱۳۴۷ رسـما 

بــــا هــــدف تــــشکل یــــابــــی نــــویــــسندگــــان و مــــبارزه بــــا ســــانــــسور و اخــــتناق اعــــالم 

مـــوجـــودیـــت کـــرد. کـــانـــون نـــویـــسندگـــان و اعـــضای آن از ابـــتدای تـــشکیل و بـــه 

ویـــژه طـــی دهـــه هـــای ۶۰ و ۷۰ بـــا درجـــات مـــختلف ســـرکـــوب، از ســـانـــسور و 

تــعقیب قــضایــی گــرفــته تــا قــتل رو بــه رو بــوده انــد. محــمدجــعفر پــویــنده و محــمد 

مـختاری از جـمله اعـضای کـانـون نـویـسندگـان بـوده انـد کـه در جـریـان قـتل هـای 

زنجیره ای توسط وزارت اطالعات حکومت اسالمی به قتل رسیدند. 

***
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رضـــا خـــندان عـــضو هـــیات مـــدیـــره کـــانـــون نـــویـــسندگـــان: 

بــــیانــــیه در اعــــتراض بــــه ســــانــــسور را تــــبلیغ عــــلیه نــــظام 

می دانند  

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
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رضـــا خـــندان مـــهابـــادی، نـــویـــسنده و عـــضو هـــیات مـــدیـــره کـــانـــون نـــویـــسندگـــان 

ایــران بــه کــمپین بــین املــللی حــقوق بشــر در ایــران گــفت بــه دلــیل دو اتــهام (تــبلیغ 

عــلیه نــظام و انــتشار نشــریــه غــیرقــانــونــی) از ســوی مــامــوران وزارت اطــالعــات 

از تـــاریـــخ ۱۳ تـــا ۱۵ اردبیهشـــت مـــاه، در ســـه روز مـــتوالـــی بـــازجـــویـــی شـــده و 

اکـــــنون در انـــــتظار نـــــوبـــــت دادگـــــاه اســـــت. در اردبیهشـــــت مـــــاه امـــــسال، رضـــــا 

خــــندان و بــــکتاش آبــــتین، دو عــــضو هــــیات مــــدیــــره کــــانــــون نــــویــــسندگــــان مــــورد 

بــازجــویــی وزارت اطــالعــات قــرار گــرفــته و اکــنون در انــتظار دادگــاه هــای خــود 

هستند.

رضــــا خــــندان در خــــصوص مســــتنداتــــی کــــه منجــــر بــــه ایــــن دو اتــــهام شــــده بــــه 

کـــمپین گـــفت:  «بـــیش تـــر بـــازجـــویـــی هـــا در مـــورد بـــیانـــیه هـــا و صـــفحه فـــیس بـــوک 

کـــانـــون نـــویـــسندگـــان بـــود. گـــفتند ایـــن هـــا مـــصداق فـــعالـــیت تـــبلیغی عـــلیه نـــظام 

اسـت. در حـال حـاضـر هـم صـفحه فـیس بـوک کـانـون از دسـترس اعـضا خـارج 

شده و دیگر قادر به گذاشنت مطلب نیستیم.»
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ایـن نـویـسنده در ادامـه گـفت: «از آن جـا کـه کـانـون یـکی از مـهم تـریـن اهـداف 

کــانــون، دفــاع از آزادی بــیان و مــخالــفت از ســانــسور اســت بــنابــرایــن هــر گــاه 

اتـــفاقـــی بـــیفتد کـــه آزادی بـــیان زیـــر ســـئوال بـــرود، کـــانـــون بـــا صـــدور بـــیانـــیه ای 

واکـــنش نـــشان مـــی دهـــد. مـــثال وقـــتی روزنـــامـــه هـــا تـــوقـــیف مـــی شـــونـــد و یـــا وقـــتی 

کـسانـی بـه دلـیل عـقایـد مـتفاوت شـان مـحکوم و زنـدانـی مـی شـونـد. بـازجـویـان 

هم این نوع بیانیه ها را مصدایق تبلیغ علیه نظام دانستند.»

رضـــــا خـــــندان مـــــهابـــــادی، نـــــویـــــسنده و مـــــنتقد ادبـــــی از شهـــــریـــــور مـــــاه ۱۳۹۳ 

بـــــه هـــــمراه حـــــسن اصـــــغری، عـــــلی اشـــــرف درویـــــشیان، بـــــکتاش آبـــــتین و مهـــــدی 

غبرایی به عنوان عضو هیات مدیره کانون نویسندگان برگزیده شد.

مــامــوران وزارت اطــالعــات صــبح روز ۹ اردبیهشــت مــاه بــا ورود بــه خــانــه ایــن 

نـــــویـــــسنده، تـــــمام وســـــایـــــل شـــــخصی او را تـــــفتیش کـــــرده و بـــــرخـــــی از دســـــت 

نوشته ها، آرشیوها، کتاب ها، موبایل و هارد کامپیوترش را با خود بردند.

در آن روز مـامـوران وزارت اطـالعـات بـرگـه احـضاریـه ای از سـوی شـعبه ۱۲ 

دادگــــاه فــــرهــــنگ و رســــانــــه بــــه آقــــای خــــندان مــــی دهــــند. طــــبق ایــــن بــــرگــــه ایــــن 
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نــــویــــسنده بــــه دلــــیل دو اتــــهام تــــبلیغ عــــلیه نــــظام و انــــتشار نشــــریــــه غــــیرقــــانــــونــــی 

«انــدیــشه ســبز» بــایــد خــود را روز ۱۳ اردبیهشــت مــاه بــه ســاخــتمان مــرکــزی 

وزارت اطـالعـات بـرای پـاره ای از تـوضـیحات مـعرفـی مـی کـرد.  ایـن نـویـسنده 

از تـاریـخ ۱۳ تـا ۱۵ اردبیهشـت مـاه در سـه روز پـیاپـی تـوسـط مـامـوران وزارت 

اطالعات برای این دو اتهام مورد بازجویی قرار گرفت.

آقـای خـندان در خـصوص دومـین اتـهام خـود انـتشار نشـریـه «انـدیـشه آزاد» 

تـوسـط کـانـون نـویـسندگـان بـه کـمپین گـفت: «ایـن یـک نشـریـه داخـلی بـا تـیراژ 

بـسیار انـدک بـرای اعـضای خـود کـانـون اسـت و تـوزیـع عـمومـی نـدارد. انـتشار 

آن از ســــــال ۱۳۵۷ آغــــــاز شــــــد و بــــــین ســــــال ۵۷ تــــــا ۶۰ چــــــیزی در حــــــدود ۱۰ 

شـــماره از ایـــن مجـــله منتشـــر شـــد امـــا در ســـال ۶۰ مـــتوقـــف شـــد تـــا ایـــن کـــه از 

چـــهار ســـال پـــیش دوبـــاره منتشـــر مـــی شـــود. از چـــهار ســـال پـــیش تـــا االن هـــم 

فــقط ۹ شــماره از ایــن منتشــر شــده اســت. حــاال بــازجــویــان مــی گــویــند کــه ایــن 

نشــریــه غــیرقــانــونــی منتشــر مــی شــود در حــالــی کــه ایــن نشــریــه در تــیراژ بــسیار 

اندک و برای مصرف اعضای داخلی کانون منتشر می شود.»
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رضـا خـندان در مـورد اتـفاقـاتـی کـه در بـازجـویـی سـه روزه اش افـتاده اسـت بـه 

کـمپین گـفت: «بـه مـن گـفتند تعهـد بـدهـم کـه دیـگر نشـریـه و بـیانـیه هـای کـانـون 

ادامـــه نـــمی یـــابـــد. امـــا مـــن چـــون خـــودم را مجـــرم نـــمی دانـــم و فـــکر نـــمی کـــنم کـــه 

کـــار خـــالفـــی کـــرده  ام بـــنابـــرایـــن تعهـــد هـــم نـــدادم. گـــفتم کـــه مـــن نـــویـــسنده ام و 

مـخالـف سـانـسورم. امـا ظـاهـرا اگـر تعهـد مـی دادم کـمی از اتـهامـاتـم سـبک تـر 

می شد یا آزاد می شدم. نمی دانم.»

آقــای خــندان در اعــتراض بــه رفــتارهــای کــه بــا او شــده اســت بــه کــمپین گــفت: 

«چــــــــرا بــــــــایــــــــد بــــــــرای یــــــــک حــــــــرکــــــــت فــــــــرهــــــــنگی و مــــــــدنــــــــی ایــــــــن طــــــــور افــــــــراد و 

خــانــواده هــایــشان دچــار نــگرانــی و نــاراحــتی شــونــد. چــه دلــیلی دارد کــه بــرای 

فـعالـیت هـای فـرهـنگی و مـدنـی ایـن تهـدیـدهـا صـورت گـیرد. هـر کـسی بـایـد آزاد 

بـــاشـــد هـــر طـــور کـــه مـــی خـــواهـــد در چـــارچـــوب جـــامـــعه مـــدنـــی فـــکر کـــند و کـــار 

کند.»

ایــــن نــــویــــسنده و مــــنتقد ادبــــی ادامــــه داد: «مــــن را بــــازجــــویــــی کــــردنــــد، دســــت 

نـــوشـــته هـــا و آرشـــیو هـــایـــم را کـــه طـــی ســـال هـــا جـــمع آوری کـــرده بـــودم، هـــمه را 
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بــــــــرداشــــــــتند و بــــــــردنــــــــد و حــــــــاال مــــــــعلوم نیســــــــت کــــــــه بــــــــرگــــــــردانــــــــند و آیــــــــا وقــــــــتی 

بـــرمـــی گـــردانـــند هـــمه دســـت نـــوشـــته هـــایـــم بـــاشـــد یـــا فـــقط بـــخشی از آن هـــا. ایـــن 

رفتارها زندگی آدم را مختل می کند و مصداق آزار و اذیت است.»

بــــــکتابــــــش آبــــــتین، عــــــضو دیــــــگر هــــــیات مــــــدیــــــره کــــــانــــــون نــــــویــــــسندگــــــان نــــــیز در 

اردبیهشــــت مــــاه تــــوســــط مــــامــــوران وزارت اطــــالعــــات بــــازجــــویــــی شــــد و او نــــیز 

اکنون منتظر احضاریه دادسرای زندان اوین و تعیین وقت دادگاه است.

***

رضــا خــندان مــهابــادی: آزادی بــیان آســتانــه و درگــاه هــمه 

آزادی هاست

۹ بهمن ۱۳۹۷

بـه سـهم خـود از هـمه  کـسانـی کـه بـه حـمایـت از مـا (بـکتاش آبـتین، کـیوان بـاژن 

و رضـا خـندان) بـرخـاسـتند سـپاس گـزارم. و نـیز از کـانـون نـویـسندگـان ایـران 
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کـه در ایـن چـند روز بـرای حـمایـت از مـا هـر آن چـه تـوانسـت کـرد. اگـر سـایـه ی 

حــمایــت افــکار عــمومــی و وجــدان هــای بــیدار نــباشــد، بــی شــک فــعاالن جــنبش 

آزادی بـــیان و مـــخالـــف ســـانـــسور در هـــرم جـــهنمی ســـرکـــوبـــگران آزادی بـــیان 

خـاکسـتر مـی شـونـد. آزادی بـیان آسـتانـه و درگـاه هـمه ی آزادی هـاسـت و اگـر 

بســـته بـــاشـــد، در بـــه روی هـــمه  آزادی هـــا بســـته اســـت. از هـــمین روی جـــنبش 

آزادی بــیان اهــمیت فــراوانــی دارد و بــایــد در تــقویــت آن کــوشــید. یــک راه قــوت 

بخشیدن به آن حمایت از فعاالن آن است.

روز ســه شــنبه دوم بــهمن مــا، ســه عــضو کــانــون نــویــسندگــان ایــران، بــه دادگــاه 

فـــراخـــوانـــده شـــدیـــم تـــا بـــه ســـبب فـــعالـــیت در کـــانـــون (انـــتشار نشـــریـــه داخـــلی و 

چــــاپ بــــدون پــــخش کــــتاب پــــنجاه ســــال کــــانــــون نــــویــــسندگــــان ایــــران) مــــحاکــــمه 

شــویــم. بــه دلــیل عــدم ثــبت وکــالــت نــامــه وکــالیــمان، نــاصــر زرافــشان و راضــیه 

زیــدی، از دفــاع خــودداری کــردیــم و از ریــیس دادگــاه خــواســتیم رســیدگــی بــه 

پــرونــده را بــه روز دیــگری بــیندازد تــا وکــالی مــا بــتوانــند حــضور یــابــند. او بــا 

ایــــن خــــواســــته مــــخالــــفت و در عــــوض کــــفالــــت صــــدمــــیلیونــــی را بــــه وثــــیقه ی یــــک 

 216



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

مـیلیاردی تـبدیـل کـرد تـا مـا حـتما راهـی بـازداشـتگاه اویـن شـویـم، و شـدیـم. مـن 

بــا تــامــین قــرار روز شــنبه از زنــدان آزاد شــدم. حــال بــا دیــگر اعــضای کــانــون 

در تالش آزاد کردن دو عضو دیگر، کیوان باژن و بکتاش آبتین، هستیم.

 ***

رضــــا خــــندان مــــهابــــادی: یــــک صــــحنه از ســــکانــــس 

دادگاه

شخصی که احتماال نماینده دادستان است کیفرخواست را می خواند.

نـمایـنده دادسـتان(پـس ازقـرائـت هـویـت مـتهمان): نـام بـردگـان کـتابـی نـوشـته انـد 

کــه بــخش هــایــی از آن بــر ضــد نــظام جــمهوری اســالمــی اســت و بــا عــنایــت بــه 

مـحتویـات پـرونـده و گـزارش وزارت اطـالعـات، آنـها مـتهم هسـتند بـه: ۱- تـبلیغ 

علیه نظام. ۲- اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور.

آبـــتین: جـــناب قـــاضـــی تـــقاضـــای مـــا ایـــنه کـــه لـــطف کـــنید و ایـــن دادگـــاه را بـــه 

تعویق بیندازید.
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رییس دادگاه: چرا؟

آبـــتین: چـــون وکـــیل مـــا نـــتونســـت شـــرکـــت کـــنه. ایـــشون دو روز پـــی در پـــی بـــه 

دفـتر شـما مـراجـعه کـرده کـه وکـالـتش ثـبت بـشه امـا هـر بـار ایـرادی گـرفـنت و از 

ثبتش خودداری کردن.

رییس: این جا وکیل به درد نمی خوره. خودتون دفاع کنید.

خــــندان: مــــا از ایــــن اتــــهام هــــا ســــردرنــــمی آریــــم. بــــه لــــحاظ حــــقوقــــی نــــمی دونــــیم 

مــعنیشون چــی هســت و در مــقابــل چــی بــایــد بــگیم. ایــن هــا را وکــال مــیدونــند و 

آن ها باید حضور داشته باشند.

رییس: خودتون هم می تونید. وکیل دیگه چیه

خـــندان: مـــا کـــه چـــیز غـــیر قـــانـــونـــی از شـــما نـــمی خـــواهـــیم. دادگـــاه را چـــند روز 

عقب بیندازید تا وکالی ما هم بتونن حضور داشته باشن.

ریــیس: مــگر مــا بــی کــاریــم کــه دادگــاه را عــقب بــیندازیــم. نــخیر خــودتــان دفــاع 

کنید. دفاع می کنید یا نه؟

خندان: نه. بدون وکیل نمیتونیم دفاع کنیم.
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ریـیس: خـیلی خـب. (نـگاهـی بـه پـرونـده مـی انـدازد) ایـن کـفالـتی کـه تـعیین شـده 

بــا اتــهام هــمخوانــی نــداره. (رو بــه مــنشی) بــرای هــر کــدام یــک مــیلیارد وثــیقه 

تعیین می کنم. بنویس

آبتین: چرا؟

رییس: چون ممکنه فرار کنید.

خــندان: ایــن پــرونــده چــهار ســالــه کــه در جــریــانــه و مــا فــرار نــکردیــم. چــرا بــایــد 

فرار کنیم!

آبـــــتین (رو بـــــه ریـــــیس): شـــــما بـــــا ایـــــن بـــــرخـــــوردهـــــا شـــــب هـــــا بـــــا وجـــــدان آســـــوده 

می خوابید؟

ریــیس (عــصبانــی): چــرا آســوده نــخوابــم. شــما بــر ضــد نــظام مــقدس جــمهوری 

اسالمی کتاب نوشتید، نفس کشیدنتان هم حرام است.

خــندان (مــعترض): ایــن چــه حــرفــی اســت. شــما قــاضــی هســتید و اولــین اصــل 

قـضاوت بـی طـرفـی اسـت. شـما هـنوز حـرف مـا را نـشنیده ایـد و داریـد در بـاره 

مان قضاوت می کنید. این چه دادگاهی است، چه عدالتی است.
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آبتین: بیدادگاه است.

 ***

بـیانـیه پـن جـهانـی در حـمایـت از رضـا خـندان (مـهابـادی)، 

بـکتاش آبـتین و کـیوان بـاژن سـه عـضو کـانـون نـویـسندگـان 

ایران

در اعتراض به محاکمه  اعضای کانون نویسندگان ایران

انجــمن جــهانــی قــلم (پــن) نــگرانــی عــمیق خــود را دربــاره  مــحاکــمه نــویــسندگــان 

ایـرانـی، بـکتاش آبـتین، رضـا خـندان (مـهابـادی) و کـیوان بـاژن اعـالم مـی کـند. 
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ایـن مـحاکـمه در شـعبه  ۲۸ «دادگـاه انـقالب» در دو روز پـیاپـی بـرگـزار شـد، 

دادگـاه آقـای آبـتین در ۲۷ آوریـل و آقـایـان خـندان (مـهابـادی) و بـاژن در ۲۸ 

آوریـل ۲۰۱۹، اتـهام هـای هـر سـه نـویـسنده عـبارت انـد از «تـبلیغ عـلیه نـظام» و 

«اجـتماع و تـبانـی بـه قـصد اقـدام عـلیه امـنیت مـلی». بـر اسـاس یـک گـزارش 

ایــــــنترنــــــتی ، انــــــگیزه  نــــــهفته در پــــــس ایــــــن اتــــــهام هــــــا ســــــیاســــــی اســــــت، و ایــــــن 

نــویــسندگــان بــه ســبب دیــدگــاه هــا وآثــار انــتقادی شــان دربــاره  ســانــسور هــنر و 

ادبــــیات در ایــــران و نــــیز عــــضویــــت شــــان در «کــــانــــون نــــویــــسندگــــان ایــــران» -  

سـازمـانـی کـه از نـظر حـکومـت ایـران غـیرقـانـونـی اسـت - مـحاکـمه مـی شـونـد. بـا 

تــــوجــــه بــــه ایــــن اتــــهام هــــا، دادگــــاه بــــدوی مــــمکن اســــت ایــــن نــــویــــسندگــــان را بــــه 

احـــکام ســـنگین زنـــدان مـــحکوم کـــند؛ هـــرچـــند، در صـــورت صـــدور ایـــن احـــکام 

احـتمالـی، نـویـسندگـان ۲۰ روز فـرصـت خـواهـند داشـت کـه درخـواسـت تجـدیـد 

نظر کنند.

ربـکا شـارکـی، مـدیـر کـارزارهـا و ارتـباط هـای انجـمن جـهانـی قـلم در ایـن بـاره 

چــنین گــفت: «مــا بــا هــمکاران ایــرانــی خــود، کــه بــه ســبب نــوشــته هــا و فــعالــیت 

 221



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

مـساملـت آمـیزشـان در مـعرض اتـهام قـرار گـرفـته  انـد، اعـالم همبسـتگی مـی کـنیم 

و از مــــقامــــات دولــــت ایــــران مــــی خــــواهــــیم تــــمام اتــــهام هــــای وارد شــــده بــــه ایــــن 

نویسندگان را لغو کنند و به حق آنان برای آزادی بیان احترام گذارند.»

نخسـتین جـلسه  ایـن دادگـاه در روز ۲۲ ژانـویـه ی ۲۰۱۹ بـرگـزار شـد. در ایـن 

جـلسه، پـس از قـرائـت کـیفرخـواسـت از سـوی نـمایـنده  دادسـتان، نـویـسندگـان 

بـرای دفـاع از خـویـش خـواهـان حـضور وکـالی مـدافـع خـود در دادگـاه شـدنـد، 

قـــــاضـــــی دادگـــــاه بـــــا ایـــــن درخـــــواســـــت مـــــخالـــــفت کـــــرد و نـــــویـــــسندگـــــان نـــــیز در 

اعــــتراض بــــه محــــرومــــیت خــــود از حــــق بــــرخــــورداری از وکــــیل مــــدافــــع از دفــــاع 

خـودداری کـردنـد. در واکـنش بـه ایـن اعـتراض، قـاضـی دادگـاه، آزادی مـوقـت 

مــتهمان را بــه پــرداخــت قــرار وثــیقه بــه مــبلغ یــک مــیلیارد تــومــان (مــعادل تــقریــبا 

۲۴۰ هــــزار دالر) بــــرای هــــر یــــک از نــــویــــسندگــــان مشــــروط کــــرد. از آن جــــا کــــه 

نـویـسندگـان قـادر بـه پـرداخـت ایـن قـرار سـنگین نـبودنـد، روانـه  زنـدان اویـن در 

تهــــران شــــدنــــد و تــــنها پــــس از پــــرداخــــت قــــرار، در روزهــــای ۲۷ و ۲۸ ژانــــویــــه 

به طور موقت و تا زمان صدور رای دادگاه، از زندان آزاد شدند.
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انجـمن جـهانـی قـلم بـر ایـن بـاور اسـت کـه اتـهام هـایـی کـه بـه ایـن سـه نـویـسنده 

وارد شــــده نــــقض آشــــکار حــــق آزادی بــــیان اســــت و از مــــقامــــات دولــــت ایــــران 

مـی خـواهـد، ضـمن تـضمین احـترام کـامـل بـه حـقوق ایـن نـویـسندگـان از جـمله 

حق دفاع و مشاوره با وکیل برگزیده  خویش، آنان را بی درنگ آزاد کنند.

رضــــــا خــــــندان (مــــــهابــــــادی) ، بــــــکتاش آبــــــتین و کــــــیوان بــــــاژن اعــــــضای کــــــانــــــون 

نـــویـــسندگـــان ایـــران  هســـتند. آنـــان آثـــار بـــسیاری حـــول ایـــران و ادبـــیات ایـــران 

نوشته اند.

انجـمن جـهانـی قـلم در مـورد شـمار زیـاد نـویـسندگـان و فـعاالنـی کـه در ایـران 

تـــنها بـــه دلـــیل اســـتفاده از حـــق آزادی بـــیان بـــازداشـــت یـــا زنـــدانـــی مـــی شـــونـــد، 

هشــــدار مــــی دهــــد. مجــــمع نــــمایــــندگــــان ایــــن انجــــمن، در هشــــتاد و چــــهارمــــین 

کــنگره  خــود در ســپتامــبر ۲۰۱۸، قــطع نــامــه ای دربــاره  ایــران صــادر کــرد و در 

آن نــگرانــی خــود را از تــداوم نــقض حــقوق بــین املــللی بشــر از ســوی جــمهوری 

اسـالمـی ایـران، عـمدتـاً از طـریـق محـدود کـردن حـقوق مـربـوط بـه آزادی بـیان، 

تشکل و تجمع مساملت آمیز، اعالم کرد.
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انجمن جهانی قلم

سوم ماه مه ۲۰۱۹

***

وداع با علی اشرف درویشیان

عــــلی اشــــرف درویــــشیان، داســــتان نــــویــــس مــــشهور و پــــژوهــــشگر حــــوزه ادبــــیات 

عــــامــــه، روز چــــهارم آبــــان بــــر اثــــر بــــیماری در ســــن ۷۶ ســــالــــگی دار فــــانــــی را 

وداع گــــفت و روز هشــــتم آبــــان در «بهشــــت ســــکینه» کــــرج بــــه خــــاک ســــپرده 

شد.
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وی در کــودکــی بــیش تــر اوقــات پــای چــرخ خــیاطــی مــادربــزرگــش مــی نشســت و 

دســته چــرخ را بــرای او مــی چــرخــانــد. مشــتری هــا مــی آمــدنــد و حــرف مــی زدنــد. 

پــای چــرخ مــادربــزرگ، در دوران کــودکــی چــشمه ای از الــهامــات داســتان بــود 

کــــه بــــه انــــواع گــــونــــاگــــون از داســــتان هــــایــــش ســــر بــــرآورد. درویــــشیان بــــا تــــمام 

احــساس تعهــد بــه اجــتماع بــرای دیــگر نــویــسندگــان تــعیین تــکلیف نــمی کــرد و 

مـعتقد بـود هـر نـویـسنده ای حـق دارد بـرای خـودش و بـه شـیوه خـودش بـنویسـد 

و هـمان طـور کـه سـال هـا پـیش در مـصاحـبه ای بـا سـایـت قـابـیل گـفته بـود: «بـاز 

هـم مـی گـویـم کـه هـنرمـند، شـاعـر و نـویـسنده مـختار اسـت کـه بـرای دل خـودش 

بـــنویســـد. امـــا مـــن از آن چـــیزهـــایـــی کـــه در دنـــیای پـــیرامـــونـــم مـــتاثـــر مـــی شـــوم 

مــــی نــــویــــسم و هــــدفــــم آگــــاه کــــردن خــــوانــــنده بــــه وقــــایــــع و رویــــدادهــــای اطــــراف 

اوسـت. بـه قـول آنـتوان چـخوف، یـکی از مـحبوب تـریـن نـویـسندگـان مـن: «هـمه 

آن چـه مـی خـواسـتم آن بـود کـه صـادقـانـه بـه مـردم بـگویـم نـگاه کـنید بـه خـودتـان. 

نــگاه کــنید چــه زنــدگــی بــد و مــالل انــگیزی مــی گــذرانــید.» ایــن مــهم تــریــن چــیزی 

اســت کــه مــردم بــایــد دریــابــند. و وقــتی آن را بــه درســتی دریــافــتند، بــی گــمان 
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زنـدگـی تـازه و بهـتری خـواهـند آفـریـد... انـسان زمـانـی بهـتر خـواهـد شـد کـه او 

را چـنان کـه هسـت بـه خـودش بـنمایـانـیم.» و در پـاسـخ بـه ایـن سـئوال کـه بـرای 

چــــه مــــی نــــویســــد، فــــروتــــنانــــه عــــنوان کــــرده بــــود: «بــــرای آن مــــی نــــویــــسم کــــه اثــــر 

ناچیزی بر دنیای مردم پیرامون خودم بگذارم.»

عـــلی اشـــرف درویـــشیان روشـــنفکر ســـوســـیالیســـتی و مـــبارزی بـــود کـــه پـــیش از 

انـــقالب ایـــران در ســـال ۱۳۵۷ نـــوشـــته هـــای خـــود را بـــا نـــام لـــطیف تلخســـتانـــی 

منتشر می کرد.

درویــشان، افــق و چــشم انــداز فــکری خــود را از هــمان ســال هــای انــتخاب کــرد 

و فـراز و نـشیب هـایـی را پشـت سـر گـذاشـت امـا هـرگـز انـدیـشه هـایـش را چـپ 

و راســـت نـــکرد و در هـــمین راه بـــی حـــد و حـــصر آزادی بـــیان و قـــلم و انـــدیـــشه 

حـرکـت کـرد و هـمه فـشارهـا، تهـدیـدهـا، سـختی هـا را تحـمل کـرد و هـرگـز از پـا 

نیفتاد.

عــلی اشــرف درویــشیان، داســتان نــویــس پــیش کــسوت، پــس از تحــمل ســال هــا 

بـــــــیماری ســـــــرانـــــــجام روز پـــــــنج شـــــــنبه در ســـــــن ۷۶ ســـــــالـــــــگی چـــــــشم از جـــــــهان 
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فـــروبســـت. او را مـــی تـــوان یـــکی از پـــرچـــم داران گـــونـــه ای از ادبـــیات داســـتانـــی 

دانســت کــه در بــرهــه ای، تعهــد اجــتماعــی را ســر لــوحــه کــار خــود قــرار دادنــد. 

سـال هـای ابـری، سـلول ۱۸، درشـتی، از ایـن والیـت و فـصل نـان از جـمله آثـار 

ماندگار علی اشرف درویشیان است. 

تــــاثــــیر آثــــار درویــــشیان بــــه قــــدری بــــوده کــــه مــــی تــــوان گــــفت داســــتان هــــایــــش بــــا 

خــاطــرات نســلی از جــوانــان امــروز و کــسانــی کــه پــا بــه مــیان ســالــی نــهاده انــد 

گـره خـورده اسـت؛ نسـلی کـه تـوجـه شـان در سـال هـای پـس از انـقالب از طـریـق 

ادبــیات از دنــیای پــاســتوریــزه شــاهــزاده هــای خــیالــی بــه جــهان واقــعی اقــشار 

فـرودسـت و حـاشـیه نـشین جـلب شـده بـود. ادبـیات خـلق شـده بـه قـلم درویـشیان 

حـــاصـــل تجـــربـــیات عـــینی نـــویـــسنده ای بـــود کـــه خـــود طـــعم تـــلخ فـــقر را بـــا تـــمام 

وجود درک کرد. 

اولـین نـوشـته اش بـه نـام «صـمد جـاودانـه مـی شـود»، در سـال ۱۳۴۹ در مجـله 

جهان نو و بعد به صورت کتاب به چاپ رسید. از دیگر آثارش می توان: 
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عــــــلی اشــــــرف درویــــــشیان در هــــــمان ســــــال هــــــای اولــــــیه تــــــحصیل در دانــــــشگاه 

تهـــــران، در خـــــانـــــه جـــــالل آل احـــــمد و ســـــیمین دانـــــشور، بـــــا صـــــمد بهـــــرنـــــگی، 

آمـوزگـار فـرامـوش نشـدنـی کـودکـان روسـتا هـای آذربـایـجان، نـویـسنده نـامـدار 

داسـتان هـای کـودکـان و خـالـق «مـاهـی سـیاه کـوچـولـو» کـه درسـال ۱۳۴۷ در 

رودخـــــانـــــه ارس غـــــرق شـــــد، آشـــــنا گشـــــت. هـــــرچـــــند کـــــه عـــــمر ایـــــن آشـــــنایـــــی و 

دوســـتی کـــوتـــاه بـــود، امـــا ِمهـــر و مهـــربـــانـــی ایـــن آشـــنایـــی شـــگفت انـــگیز، مهـــر 

مـــانـــدگـــار خـــود را تـــا پـــایـــان عـــمر بـــر روح و روان و زنـــدگـــی عـــلی اشـــرف حـــک 

کرد. 

پــــــــس از مــــــــرگ نــــــــابــــــــاورانــــــــه صــــــــمد بهــــــــرنــــــــگی در ســــــــال ۱۳۴۷، عــــــــلی اشــــــــرف 

درویــــشیان، هــــم چــــون صــــمد بهــــرنــــگی، بــــه آمــــوزگــــاری و تــــدریــــس در مــــدارس 

روسـتایـی پـرداخـت و هـمواره کـوشـید تـا بـی ذره ای ابـهام، راه صـمد بهـرنـگی را 

پی بگیرد. 

عــــلی اشــــرف درویــــشیان ۳ شهــــــریــــــورمــــــاه ســــــال ۱۳۲۰ در یــــــک خــــــانــــــواده  

کــارگــری در محــله  آبــشوران کــرمــانــشاه چــشم بــه جــهان گــشود. پــدرش اوســا 
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ســـیف اهلل آهـــنگر بـــود و در گـــاراژ کـــار مـــی کـــرد. مـــادربـــزرگـــش زنـــی دنـــیا دیـــده 

بـــــود و در گـــــفنت افـــــسانـــــه هـــــا و قـــــصه هـــــای عـــــامـــــیانـــــه مـــــهارت عـــــجیبی داشـــــت  . 

درویــــشیان بــــسیاری از افــــسانــــه هــــای او را در کــــتاب افــــسانــــه  هــــا و مــــتل هــــای 

کردی آورده  است. 

عــلی اشــرف درویــشیان کـــه پســـر بـــزرگ خـــانـــواده بـــود، زمـــانـــی کـــه دوازده 

ســـال داشـــت و تـــقریـــبا هـــمان زمـــانـــی کـــه کـــودتـــای ۲۸ مـــرداد روی داد، بـــرای 

امـرار و مـعاش و کـمک بـه خـانـواده بـه کـارهـای سـخت و طـاقـت فـرسـا مـشغول 

شـد. بـه عـلت خـانـه بـه دوشـی دائـم، دوران دبسـتان را در سـه مـدرسـه  کـرمـانـشاه 

گـذرانـد: دبسـتان هـای کـورش، پـانـرده بـهمن و بـدر. دوره  سـه سـالـه  مـتوسـطه را 

در دبـیرسـتان کـزازی خـوانـد و در سـال ۱۳۳۷ پـس از گـذرانـدن دوره   دوسـالـه  

دانـــش ســـرای مـــقدمـــاتـــی، بـــرای مـــعلمی بـــه روســـتاهـــای اطـــراف کـــرمـــانـــشاه و 

گــــیالن غــــرب رفــــت. در ســــال ۱۳۴۵ تــــحصیل در رشــــته  ادبــــیات فــــارســــی را در 

دانــشگاه تهــران آغــاز کــرد و پــس از دریــافــت مــدرک کــارشــناســی، تــحصیالت 

خـــود را در مـــقطع کـــارشـــناســـی ارشـــد در رشـــته  روان شـــناســـی تـــربـــیتی ادامـــه 
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داد و هــم زمــان در دانــش ســرای عــالــی تهــران، مــشاوره و راهــنمای تــحصیلی 

می خواند.

زندگی و زندان

او پــس از پــایــان تــحصیالت دانــشگاهــی خــود، بــرای درس دادن بــه کــودکــان 

روستایی، به روستا های کردستان رفت.

از مـعلمی محـروم شـده بـود، بـنابـرایـن تـصمیم گـرفـت فـقط بـنویسـد. بـاز هـم از 

ســـانـــسور و مـــمنوعـــیت انـــتشار آثـــارش رنـــج مـــی بـــرد و مـــجبور شـــد بـــرخـــی از 

آن هـــا را در خـــارج از کـــشور منتشـــر کـــند. جـــمله  مـــشهوری از او نـــقل شـــده: 

«شـما خـیال کـردیـد کـتاب هـای مـرا سـانـسور کـنید مـی آیـند کـتاب هـای شـما را 

مـی خـوانـند؟ نـه، مـلتی کـه بـه سـانـسور عـادت کـند نـه کـتاب شـما را مـی خـوانـد، 

نه کتاب من را.» 
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عــــلی اشــــرف درویــــشیان در ســــال ۱۳۵۲ بــــا یــــار و شــــریــــک زنــــدگــــی آیــــنده اش 

خـــانـــم «شـــهناز دارابـــیان» پـــیونـــد زنـــدگـــی مشـــترک بســـت. حـــاصـــل ایـــن پـــیونـــد 

خجسته، سه فرزند به نام های «گلرنگ»، « بهرنگ» و «گلبرگ» است. 

عـــــلی اشـــــرف درویـــــشیان درســـــال ۱۳۵۲، کـــــتاب مجـــــموعـــــه داســـــتان «از ایـــــن 

والیــــت» را نــــوشــــت و بــــه هــــمین خــــاطــــر از ســــوی «ســــاواک» شــــاه دســــتگیر و 

بـه مـدت ۸ مـاه در زنـدان مـانـد. او نـه تـنها بـه خـاطـر فـعالـیت هـا پـراکـنده سـیاسـی 

و نــوشــته هــایــش، بــارهــا، از ســوی ســاواک شــاه بــازداشــت شــد، بــلکه حــتی از 

دانشگاه اخراج گشت و از تدریس در مدارس محروم و ممنوع القلم شد.

آخـریـن بـاری کـه عـلی اشـرف درویـشیان بـه زنـدان افـتاد، سـال ۱۳۵۳ بـود کـه 

در بـــیدادگـــاه حـــکومـــت شـــاهـــنشاهـــی بـــه ۱۱ ســـال زنـــدان مـــحکوم گشـــت و تـــا 

روزهـــای پـــرشـــکوه پـــیروزی مـــردم در بـــهمن مـــاه ۱۳۵۷ در زنـــدان بـــه ســـر بـــرد و 

سرانجام، با گشوده شدن درهای زندان به دست مردم، از زندان آزاد شد.

از ســـــــــال ۱۳۵۰ تـــــــــا ۱۳۵۷ بـــــــــه ســـــــــبب نـــــــــوشـــــــــنت کـــــــــتاب «از ایـــــــــن وال یـــــــــت» و 

فعالیت های سیاسی سه بار دستگیر و ممنوع القلم بود.  
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آغاز داستان نویسی 

درویشیان درباره  شروع داستان نویسی اش می گوید: 

«خـودم هـم نـمی دانـم کـه واقـعا چـگونـه شـروع کـردم. آیـا شـما اولـین نـفسی را 

کـه کـشیده ایـد بـه یـاد داریـد؟ مـی بـینید کـه گـفتنش مـشکل اسـت؛ امـا مـی تـوانـم 

بـگویـم کـه شـروع بـه داسـتان نـویـسی بـرای مـن ادامـه  هـمان عـالقـه ام بـه مـطالـعه 

بــــــوده اســــــت. آن ســــــال هــــــای پــــــر تــــــب و تــــــاب حــــــکومــــــت دکــــــتر مــــــصدق و رونــــــق 

روزنــامــه هــا و مجــله هــا، آزادی مــطبوعــات و دمــوکــراســی بــی نــظیری کــه در اثــر 

مـــــبارزه مـــــردم بـــــه وجـــــود آمـــــده بـــــود، هـــــمه ی ایـــــن هـــــا در مـــــن و هـــــم ســـــاالن مـــــن، 

تحـــــرک، امـــــید و تـــــکاپـــــوی عـــــجیبی پـــــدیـــــد آورده بـــــود. مـــــعلم هـــــای ادبـــــیات مـــــا، 

مــوضــوع هــای زنــده و پــر جــذبــه ای بــرای زنــگ انــشا مــی دادنــد و مــا بــا شــوق و 

ذوق هـــر چـــه دملـــان مـــی خـــواســـت مـــی نـــوشـــتیم. رقـــابـــت در خـــوانـــدن، رقـــابـــت در 

نــوشــنت و رقــابــت در کســب بــینش اجــتماعــی و ســیاســی، ایــن هــا هــمه در رشــد 

فکری ما در نهایت، در عشق و عالقه ی ما به ادبیات موثر بود. 

 235



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

در سـال هـایـی کـه در روسـتاهـای گـیالن غـرب مـعلم بـودم بـا فـضای عـجیب تـری 

آشـنا شـدم و وقـتی فـقر و سـتمی کـه بـه مـردم آن جـا مـی شـد دیـدم، نـتوانسـتم 

آن هــــا را نــــادیــــده بــــگیرم و هــــمین بــــاعــــث شــــد کــــه در هــــمان ســــال هــــا داســــتان 

نـویـسی را بـا نـوشنـت بـرای کـودکـان آغـاز کـنم. پـس از آن نـیز کـه بـرای ادامـه ی 

تــحصیل بــه دانــشگاه تهــران آمــدم، بــیش از پــیش عــالقــه مــند ســعدی ، حــافــظ و 

تـاریـخ بـیهقی شـدم. در طـول ایـن مـدت سـعی کـردم بیشـتر کـتاب بـخوانـم. در 

تهـران و دانـشگاه، مـحیط وسـیع تـری پـیدا کـردم. بـه داسـتان نـویـسی بـه شـکلی 

جــدی پــرداخــتم، ســال ۴۸ هــم وقــتی کــه مــرگ صــمد بهــرنــگی پــیش آمــد، مــرگ 

او من را وادار کرد که راهش را ادامه دهم.» 
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دانلود کتاب  

«از ایـن والیـت» مجـموعـه ۱۱ داسـتان کـوتـاه از عـلی اشـرف درویـشیان اسـت. 

مـانـند سـایـر آثـار درویـشیان، ایـن مجـموعـه هـم قـصه فـقر و فـالکـت مـردم ایـن 

ســرزمــین اســت. قــصه اول ایــن مجــموعــه قــصه نــیازعــلی              ِ نــدارد اســت. پســری 

کــه روزگــار ســختی مــی گــذرانــد. «از ایــن والیــت» مجــموعــه ای اســت کــه مــا را 

بــه قــلب تــاریــخ ایــران در دهــه ۵۰ مــی بــرد. زنــدگــانــی مــردم روســتایــی، ســختی 

حــمل و نــقل، جهــل و نــاآگــاهــی مــردم و کــار کــودکــان هــمه آن چــیزهــایــی اســت 

کــه در «از ایــن والیــت» مــی تــوان خــوانــد. درویــشیان مــانــند یــک شــاهــد عــینی 
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داســتان هــایــش را روایــت مــی کــند. بــرای هــمین اســت کــه عــده ای بــر او خــورده 

مــی گــیرنــد کــه تــخیل و حــس شــاعــرانــه ای در داســتان هــایــش وجــود نــدارد. امــا 

هـــــمین عـــــینیت و تـــــجسم واقـــــعی دردهـــــاســـــت کـــــه کـــــارهـــــای او را خـــــوانـــــدنـــــی و 

ارزشمند می کند. 

دانلود کتاب  

«از نـــدارد تـــا دارا» بـــرگـــزیـــده ای شـــامـــل ۳۷ داســـتان کـــوتـــاه از عــلی اشــرف 

درویـــشیان اســــــت کــــــه از ســــــال ۱۳۵۲ تــــــا ۱۳۷۳ نــــــوشــــــته شــــــده انــــــد. اولــــــین 
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داسـتان ایـن مجـموعـه «نـدارد» از مجـموعـه  « از ایـن والیـت» انـتخاب شـده و 

«دارا» آخـریـن داسـتان اسـت کـه در هـیچ مجـموعـه ای بـه چـاپ نـرسـیده اسـت. 

خــمیرمــایــه  اســاســی ایــن داســتان هــا، وقــایــع زنــدگــی انــسانــی هــایــی از اقــشار 

روسـتایـیِ تـنگ دسـت اسـت. مـوضـوع داسـتان هـای واقـعی درویـشیان، واقـعیت 

اعــماق اجــتماع بــوده و نــویــسنده اســم قهــرمــانــان داســتان را بــدل کــرده و در 

قــالــبی ادبــی مــطرح ســاخــته اســت. بــسیاری از داســتان هــای ایــن مجــموعــه بــه 

زبــان انــگلیسی، فــرانــسوی، روســی، آملــانــی، عــربــی، کــردی، ارمــنی و نــروژی 

ترجمه شده اند. 
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دانلود کتاب  

«آبــــشوران»؛ مجــــموعــــه ای از دوازده داســــتان کــــوتــــاه اســــت. آبــــشوران یــــا بــــه 

زبــــان محــــلی آشــــورا (ئــــاشــــوورا) یــــکی از محــــله هــــای قــــدیــــمی واقــــع در بــــافــــت 

قــدیــمی کــرمــانــشاه اســت. ایــن مجــموعــه نخســتین بــار در ســال ۱۳۵۳ منتشــر 

شـد. مـحور داسـتان هـا دو، سـه کـودک هشـت سـالـه بـه نـام هـای اکـبر، عـباس، 

اصـغر و…انـد کـه اتـفاق هـایـی بـرای آن هـا در محـله  آبـشوران رخ مـی دهـد… 

الـبته آبـشوران نـیز گـاه در ایـن کـتاب خـود تـبدیـل بـه شـخصیتی شـده اسـت کـه 

محــل بــازی بــچه هــاســت. گــاهــی کــه بــاران مــی نــشیند مهــربــان مــی شــود و گــاه 
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نـیز چـون مـامـوران بـه هـر سـوراخ سـنبه ای سـرک مـی کشـد. درویـشیان بـرخـی 

از آثـــار خـــود هـــم چـــون آبـــشوران را پـــیش از انـــقالب بـــا نـــام مســـتعار «لـــطیف 

تلخستانی» منتشر می کرد. 

دانلود کتاب  

«سـلول ۱۸» داسـتان مـبارزه اسـت، مـبارزه  مـردم بـا ظـلم و زوِر رژیـم پهـلوی 

و دیـکتاتـوری محـمدرضـا شـاه. درویـشیان در ایـن کـتاب، زنـدگـی خـانـواده ای 

را بـــــاز مـــــی گـــــویـــــد کـــــه بـــــه اســـــارت درمـــــی آیـــــند. قهـــــرمـــــان داســـــتان پســـــر بـــــزرگ 
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خـانـواده بـه نـام کـمال اسـت کـه درگـیر مـبارزه  مسـلحانـه شـده . شـبی مـامـوران 

سـاواک، بـه خـانـه ی آن هـا هـجوم مـی آورنـد و هـمه  اعـضای خـانـواده را بـا خـود 

بـه کـمیته  ضـد خـراب کـاری مـی بـرنـد تـا زیـر شـکنجه مـکان اخـتفای کـمال را لـو 

بدهند ... 
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«داسـتان هـای مـحبوب مـن»، مـنتخبات ادبـیات داسـتانـی 

ایــران، بــه کــوشــش عــلی اشــرف درویــشیان و رضــا خــندان 

مهابادی

شـیوه نـگارش درویـشیان سـاده و بـی تـکلف اسـت؛ نـه فـقط در آثـاری کـه بـرای 

کـودکـان و نـوجـوانـان نـوشـته اسـت، بـلکه حـتی در داسـتان هـای بـزرگ سـاالن و 

رمـــانـــش نـــیز چـــنین ویـــژه گـــی دیـــده مـــی شـــود. وی بـــه نـــظر مـــی رســـد از هـــرگـــونـــه 

تــــکنیک و اشــــکال روایــــت مــــدرن دوری مــــی کــــند. شــــایــــد مــــهم تــــریــــن دلــــیل ایــــن 

رویــکرد را بــتوان در نــوع مــخاطــبانــی کــه بــه عــنوان جــامــعه هــدف درنــظر گــرفــته 

جسـت وجـو کـرد. او از دل جـامـعه ای فـقرزده بـرخـاسـته و بـرای آنـان مـی نـوشـت 

از ایــن رو بــیش تــر درصــدد تحــلیلی از واقــعیت بــود نــه خــلق ادبــیاتــی کــه صــرفــا 

بـــه قـــصد لـــذت بـــردن از جـــهانـــی فـــانـــتزی بـــه وجـــود آمـــده اســـت. چـــنین نـــگرشـــی 

الـــبته بـــا تـــوجـــه بـــه نـــظریـــات ســـیاســـی و اجـــتماعـــی رایـــج در آن زمـــان و نـــوعـــی 

تعهــد اجــتماعــی کــه گــاه بــه صــورت شــعارهــای ســیاســی جــلوه مــی کــرد چــندان 
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عـجیب نیسـت از ایـن رو بـرای ارزیـابـی مـنصفانـه آثـار درویـشیان بـایـد آثـارش 

را در ظرف زمان و مکان خلق آن ها سنجید. 

جهــــل و اخــــتالف طــــبقاتــــی کــــه بــــه صــــورت فــــقر جــــلوه گــــر مــــی شــــونــــد مــــضامــــین 

بـسیاری از داسـتان هـای او را تـشکیل مـی دهـند از ایـن نـظر آثـار درویـشیان 

هـــم از نـــظر شـــیوه روایـــت و هـــم از نـــظر جـــهان بـــینی شـــباهـــت زیـــادی بـــه آثـــار 

صـمد بهـرنـگی دارد و ایـن الـبته از سـر اتـفاق نیسـت. بهـرنـگی در آن سـال هـا 

بــا تــوجــه بــه مــرگ زودهــنگامــش، الــگوی بــسیاری از نــویــسندگــان جــوان قــرار 

گـرفـت کـه مـبارزه عـلیه ظـلم را از راه رخـنه کـردن در قـلب کـودکـان و نـوجـوانـان 

پـی مـی گـرفـتند. بـی جهـت نیسـت کـه نخسـتین نـوشـته چـاپ شـده درویـشیان نـیز 

در رثـــای صـــمد بـــود. عـــالوه بـــر ایـــن عـــالقـــه شـــخصی، نـــقاط مشـــترکـــی نـــیز در 

زنــدگــی آن هــا یــافــت مــی شــود؛ هــر دو در خــانــواده هــای فــقیر بــالــیده و از ایــن 

مهم تر معلمی در روستا را تجربه کرده بودند. 

هـــمین عـــوامـــل مـــوجـــب شـــد کـــه هـــر دو بـــه کـــارگـــران و اقـــشار محـــروم جـــامـــعه 

اهــــــــمیت بــــــــیش تــــــــری بــــــــدهــــــــند و بــــــــیش تــــــــر درصــــــــدد ارائــــــــه تــــــــصویــــــــری دقــــــــیق و 
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واقـع گـرایـانـه از فـقر و تـبیین ریـشه هـای سـتم بـاشـند در حـالـی کـه تـمام تـالش 

حـــکومـــت وقـــت، ارائـــه تـــصویـــری شســـته و رفـــته از کـــشوری در گـــذر از دروازه 

تـمدن رو بـه دنـیای مـدرن بـود. درونـمایـه داسـتان هـای درویـشیان تـنها از سـر 

تعهـد اجـتماعـی نـبود، بـلکه حـاصـل تجـربـه زیسـتی او نـیز مـحسوب مـی شـود. 

داسـتان هـای او از دل خـانـه بـه دوشـی هـای او و خـانـواده اش و اجـاره نـشینی 

در محــله هــای فــقیرنــشین نــشات گــرفــته اســت شــایــد بــه هــمین خــاطــر بــاشــد کــه 

در «سال های ابری» آن همه از خانه کشی و کرایه نشینی نوشته است.
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عــلی اشــرف در وقــایــع مــهم و بــزرگ و تــاثــیرگــذار اجــتماعــی هــم بــه عــنوان یــک 

روشـــــنفکر فـــــعال و شـــــجاع انـــــدشـــــه هـــــایـــــش را بـــــی پـــــروا اعـــــالم کـــــرده اســـــت و 

بــی دلهــره از فــرجــامــی کــه مــمکن بــوده او را آزار دهــد، در راســتای آگــاهــی و 

روشـــنایـــی بـــخشیدن بـــه مـــخاطـــب تـــالش هـــایـــی مـــانـــدگـــار از خـــود نـــشان داده 

است.

وی از جـمله در بـرگـزاری و تـشکیل و بـه انـجام رسـیدن دوره هـایـی از فـعالـیت 

جــدیــد «کــانــون نــویــسندگــان ایــران»، «زلــزلــه بــم» و «قــتل هــای زنــجیره ای»؛ 

آن چـنان تـالش هـای جـسورانـه ای داشـت تـا خـطوط قـرمـز و ... هـم پـیش رفـت. 

وی روشنفکری متعهد و دل سوز تهی ستان بود.

او دهــه هــا در مــحافــل روشــنفکری ادبــی و فــرهــنگی بــرای ادبــیات داســتانــی و 

فـرهـنگ، نـظراتـی راه گـشا و مـوثـر ارائـه داده اسـت. هـرگـز نـام نـیک او از یـاد 

و خاطر هیچ شهروند آگاه ایرانی کم رنگ نخواهد شد. 

عـــلی اشـــرف درویـــشیان، نـــویـــسنده ای اســـت کـــه در ژانـــرهـــای مـــختلف ادبـــیات 

داســتانــی قــلم زده، بــا نــگاهــی بــه آثــار منتشــرشــده ایــشان مــی تــوان آثــارش را 
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در قــــــالــــــب هــــــای رمــــــان، داســــــتان کــــــوتــــــاه، تــــــرجــــــمه و آثــــــاری بــــــرای کــــــودکــــــان و 

نــــوجــــوانــــان تــــقسیم بــــندی نــــمود. ایــــن نــــویــــسنده پــــرکــــار، در مــــقطعی از حــــیات 

نـوشـتاری اش بـا نـگارش و آفـریـنش و انـتشار آثـاری بـرای مـخاطـبان کـودک و 

نـوجـوان، تـالشـی در راسـتای تجـربـه ایـن بـخش از ادبـیات از خـود نـشان داد، 

ولی هرگز آن را ادامه نداد.

تــــاریــــخ ادبــــیات مــــعاصــــر، عــــلی اشــــرف درویــــشیان را بــــه  عــــنوان نــــویــــسنده ای 

پــــــرکــــــار و ثــــــابــــــت قــــــدم بــــــر افــــــکار و انــــــدیــــــشه هــــــایــــــش در ادبــــــیات بــــــزرگ ســــــال 

مـــی شـــناســـند و آثـــاری کـــه در هـــمین راســـتا نـــوشـــته و منتشـــر کـــرده، نـــشانـــی 

روشـن از ایـن تـالش پـی گـیر و بـاشـکوه بـوده اسـت. امـا ایـن نـویـسنده شـریـف، 

در کـنار خـلق آثـار بـرای مـخاطـبان بـزرگ سـال از پـردازش بـه ادبـیات کـودک و 

نـوجـوان هـم غـافـل نـبوده و آثـار را بـرای ایـن مـخاطـبان نـوشـته و منتشـر کـرده 

است.

علی اشرف درویشیان درباره شروع داستان نویسی اش می گوید: 

«خودم هم نمی دانم که واقعاً چگونه شروع کردم. 
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آیـــا شـــما اولـــین نـــفسی را کـــه کـــشیده ایـــد بـــه یـــاد داریـــد؟ مـــی بـــینید کـــه گـــفتنش 

مـــشکل اســـت؛ امـــا مـــی تـــوانـــم بـــگویـــم کـــه شـــروع بـــه داســـتان نـــویـــسی بـــرای مـــن 

ادامه همان عالقه ام به مطالعه بوده است. 

آن سـال هـا پـر تـب و تـاب حـکومـت دکـتر مـصدق و رونـق روزنـامـه هـا و مجـله هـا، 

آزادی مـــطبوعـــات و دمـــوکـــراســـی بـــی نـــظیری کـــه دراثـــر مـــبارزه مـــردم بـــه وجـــود 

آمـــــده بـــــود، هـــــمه ایـــــن هـــــا در مـــــن و هـــــمساالن مـــــن، تحـــــرک، امـــــید و تـــــکاپـــــوی 

عجیبی پدید آورده بود. 

مــــعلم هــــای ادبــــیات مــــا، مــــوضــــوع هــــای زنــــده و پــــر جــــذبــــه ای بــــرای زنــــگ انــــشا 

می دادند و ما با شوق و ذوق هر چه دل مان می خواست می نوشتیم. 

رقــابــت در خــوانــدن، رقــابــت در نــوشــنت و رقــابــت در کســب بــینش اجــتماعــی و 

ســیاســی، ایــن هــا هــمه در رشــد فــکری مــا در نــهایــت، در عــشق و عــالقــه مــا بــه 

ادبیات مؤثر بود.» 

«در ســـــــال هـــــــایـــــــی کـــــــه در روســـــــتاهـــــــای گـــــــیالن غـــــــرب مـــــــعلم بـــــــودم بـــــــا فـــــــضای 

عـجیب تـری آشـنا شـدم و وقـتی فـقر و سـتمی کـه بـه مـردم آنـجا مـی شـد دیـدم، 
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نــــتوانســــتم آنــــها را نــــادیــــده بــــگیرم و هــــمین بــــاعــــث شــــد کــــه در هــــمان ســــال هــــا 

داســتان نــویــسی را بــا نــوشــنت بــرای کــودکــان آغــاز کــنم. پــس از آن نــیز بــرای 

ادامه تحصیل به دانشگاه تهران آمدم. 

در دوران دانـــشگاه بـــیش از پـــیش عـــالقـــه مـــند ســـعدی ،حـــافـــظ و تـــاریـــخ بـــیهقی 

شدم و در طول این مدت سعی کردم بیش تر از پیش کتاب بخوانم. 

در تهـــــران و دانـــــشگاه مـــــحیط وســـــیع تـــــری پـــــیدا کـــــردم و بـــــه داســـــتان نـــــویـــــسی 

بـه شـکلی جـدی پـرداخـتم، سـال ۴۸ هـم وقـتی کـه مـرگ «صـمد بهـرنـگی» پـیش 

آمد، مرگ او من را وادار کرد که راه او را ادامه دهم.» 

علی اشرف درویشیان درباره نوشنت اولین داستانش نیز گفته است:

«نخســـــتین داســـــتانـــــم را کـــــه هـــــیچ وقـــــت منتشـــــر نشـــــد در زنـــــدان کـــــرمـــــانـــــشاه 

نوشتم. 

در سـال ۱۳۵۲ اولـین مجـموعـه داسـتانـم را بـه عـنوان آبـشوران چـاپ کـردم ودر 

ادامــــــه هــــــم کــــــتاب هــــــای دیــــــگری منتشــــــر کــــــردم، هــــــم چــــــنین مجــــــموعــــــه داســــــتان 

 249



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

«داســـتان هـــای تـــازه داغ» را هـــم چـــند ســـال پـــیش در شهـــر کـــلن آملـــان چـــاپ 

کردم.»

رمان:

دروی ـــش ی ان، ع ـــل ی اش رف، س ـــال ه ای اب ـــری(۴ ج)، چـــاپ اول: ت ه ـــران، اس ـــپ رک، 

.۱۳۷۰

دروی ش ی ان، ع ل ی اش رف، س ل ول ۱۸، تهران: ن گ اه، ۱۳۵۸.

دروی ش ی ان، ع ل ی اش رف، س ل ول ۱۸، ت ه ران: آت ن ا، ۱۳۸۱.

دروی ـــش ی ان، ع ـــل ی اش رف، ســـلول ۱۸، بـــرلـــین: نشـــر گـــردون، چـــاپ اول نـــاشـــر، 

.۱۳۷۸

مجموعه داستان:

دروی ــــــش ی ان، ع ــــــل ی اش رف، از ای ــــــن والی ــــــت، ت ه ــــــران: صــــــدای مــــــعاصــــــر، ۱۳۵۲؛ 

شبگیر، ۱۳۵۲.
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دروی ـــش ی ان، ع ـــل ی اش رف، از ایـــن والیـــت، تهـــران: نشـــر چـــشمه، چـــاپ بیســـت و 

هشتم: ۱۳۹۱.

دروی ــش ی ان، ع ــل ی اش رف، از ن ــدارد ت ــا دارا، ت ه ــران: ن ش ــر س ــه ن د - ن ش ــر آن ــزان، 

۱۳۷۵؛ اشاره، چاپ پنجم: ۱۳۸۹.

لـــــــطیف تلخســـــــتانـــــــی (دروی ـــــــش ی ان، ع ـــــــل ی اش رف)، آبـــــــشوران، تهـــــــران: شـــــــبگیر، 

.۱۳۵۴

لـــــطیف تلخســـــتانـــــی (دروی ـــــش ی ان، ع ـــــل ی اش رف)، آبـــــشوران، ت ه ـــــران: جـــــاویـــــدان، 

.۱۳۵۵

درویـــــشیان، عـــــلی اشـــــرف، آبـــــشوران (دوازده قـــــصه پـــــیوســـــته): (مـــــنت کـــــامـــــل)، 

تهران: یارمحمد، ۱۳۵۸.

دروی ش ی ان، ع ل ی اش رف، آب ش وران، ت ه ران: ک اروان، ۱۳۸۳.

دروی ــــش ی ان، ع ــــل ی اش رف، آب ــــش وران، ت ه ــــران: چــــشمه، چــــاپ بیســــت و هشــــتم، 

.۱۳۹۰

دروی ش ی ان، ع ل ی اش رف، درش ت ی، ت ه ران: ن ش ر چ ش م ه، ۱۳۷۲.
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دروی ــش ی ان، ع ــل ی اش رف، درش ــت ی (ویــراســت ۲)، ت ه ــران: ن ش ــر چ ــش م ه، ۱۳۷۷؛ 

چاپ چهارم: بهار ۱۳۸۵.

درویشیان، علی اشرف، شب آبسنت است. سوئد: کتاب ارزان، ۱۹۹۸.

دروی ـــــــــش ی ان، ع ـــــــــل ی اش رف، هـــــــــمراه آهـــــــــنگ هـــــــــای بـــــــــابـــــــــام، چـــــــــاپ اول: تهـــــــــران، 

شباهنگ، ۱۳۵۳.

دروی ــــش ی ان، ع ــــل ی اش رف، هــــمراه آهــــنگ هــــای بــــابــــام، چــــاپ دوازدهــــم: تــــبریــــز، 

خنیا، ۱۳۶۹.

دروی ـــــش ی ان، ع ـــــل ی اش رف، هـــــمراه آهـــــنگ هـــــای بـــــابـــــام، چـــــاپ هـــــفدهـــــم: تهـــــران، 

چشمه، ۱۳۸۸.

دروی ش ی ان، ع ل ی اش رف، ف ص ل ن ان، ت ه ران: ش ب اه ن گ، ۲۵۳۷ (۱۳۵۷).

دروی ش ی ان، ع ل ی اش رف، ف ص ل ن ان، ت ه ران: ک اروان، ۱۳۸۳.

دروی ش ی ان، ع ل ی اش رف، ف ص ل ن ان، چاپ هجدهم: ت ه ران، چشمه، ۱۳۹۱.

دروی ــــش ی ان، ع ــــل ی اش رف، چ ــــه ار ک ــــت اب:(از ای ــــن والی ــــت،آب ــــش وران، ف ــــص ل ن ــــان، 

ه م راه آه ن گ ه ای ب اب ام)، ت وی س رک ان: ن ش ر ت اخ، ۱۳۷۸.
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دروی ش ی ان، ع ل ی اش رف، داس ت ان ه ای ت ازه داغ، ت ه ران: چ ش م ه، ۱۳۸۳.

دروی ش ی ان، ع ل ی اش رف، داستان های تازه داغ، بی جا، بی نا، بی تا.

ترجمه:

دروی ـش ی ان، ع ـل ی اش رف (گ ـردآوری وت ـرج ـم ه)،داس ت ان ه ای ک ـوت ـاه از ن ـوی ـس ن دگ ـان 

م ع اص رک رد، ت ه ران: چ ش م ه، ۱۳۸۴.

ادبیات کودکان و نوجوانان:

دروی ش ی ان، ع ل ی اش رف، روزنامه دیواری مدرسه ما، تهران: شبگیر، ۱۳۵۷.

درویـــــــشیان، عـــــــلی اشـــــــرف، کـــــــی بـــــــرمـــــــی گـــــــردی داداش جـــــــان؟، کـــــــرمـــــــانـــــــشاه: 

یارمحمد، ۱۳۵۷.

دروی ـــــــش ی ان، ع ـــــــل ی اش رف، آتـــــــش در کـــــــتابـــــــخانـــــــه بـــــــچه هـــــــا، تهـــــــران: نـــــــوبـــــــاوه - 

یارمحمد، ۱۳۵۸.

دروی ش ی ان، ع ل ی اش رف، گُل طال و کِالش قرمز، تهران: شبگیر، ۱۳۵۷.

دروی ش ی ان، ع ل ی اش رف، ابر سیاه هزار چشم، تهران: شبگیر، ۱۳۵۷.

 253



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

دروی ـش ی ان، ع ـل ی اش رف، رنـگینه: قـصه بـرای کـودکـان، تهـران: انـتشارات نـگاه، 

.۱۳۵۳

دروی ـــش ی ان، ع ـــل ی اش رف، ق ـــص ه ه ای آن س ـــال ه ا: (ابـــر ســـیاه هـــزار چـــشم، گـــل 

طال و کالش قرمز)، ت ه ران: چ ش م ه-کتاب ونوشه، ۱۳۸۴.

دروی ـــــش ی ان، ع ـــــل ی اش رف (گـــــردآورنـــــده)، کـــــتاب کـــــودکـــــان ونـــــوجـــــوانـــــان، تهـــــران: 

نوباوه، ۱۳۵۹.

آثار دیگر:

دروی ــــــش ی ان، ع ــــــل ی اش رف (گــــــردآورنــــــده)، کــــــتاب بیســــــتون، تهــــــران: شــــــباهــــــنگ، 

.۱۳۵۷

دروی ــــش ی ان، ع ــــل ی اش رف، چ ــــون و چ ــــرا (مــــقالــــه، نــــقد، گــــفت  و گــــو، ســــخنرانــــی)، 

ت ه ران: اش اره، ۱۳۸۱.

دروی ــــش ی ان، ع ــــل ی اش رف، چ ــــون و چ ــــرا (مــــقالــــه، نــــقد، گــــفت و گــــو، ســــخنرانــــی)، 

ت ه ران: مروارید، ۱۳۸۸.

 254



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

دروی ــــــــش یان، ع ــــــــل ی اش رف و (خ ــــــــن دان م ــــــــه اب ــــــــادی، رض ــــــــا) ، (گ ــــــــزی ــــــــن ش،ن ــــــــق د و 

ب ررس ی)داس ت ان ه ای م ح ب وب م ن(7 ج)، ت ه ران: چ ش م ه، ۱۳۸۰.

دروی ــش ی ان، ع ــل ی اش رف و (خ ــن دان م ــه اب ــادی، رض ــا) دانــه و پــیمانــه: مجــموعــه 

نقد و بررسی رمان و داستان کوتاه، تهران: نشرچشمه، ۱۳۹۰.

دروی ـــــش ی ان، ع ـــــل ی اش رف و (خ ـــــن دان م ـــــه اب ـــــادی، رض ـــــا) ف ـــــره ـــــن گ اف ـــــس ان ـــــه ه ای 

ای ران ی (ف ره ن گ اف س ان ه ه ای م ردم ای ران)، ت ه ران: آن زان، ۱۳۷۷.

دروی ـــش ی ان،ع ـــل ی اش رف و (خ ـــن دان م ـــه اب ـــادی،رض ـــا)ف ـــره ـــن گ اف ـــس ان ـــه ه ای م ردم 

ای ران(۱۹ ج)، ت ه ران: ک ت اب وف ره ن گ، ۱۳۷۸.

دروی ـــــــــش ی ان، ع ـــــــــل ی اش رف، گـــــــــفت و گـــــــــو بـــــــــا ق ه ـــــــــرم ـــــــــان ـــــــــی ان، ص ـــــــــف ر، خ ـــــــــاطـــــــــرات 

ص ـف رخ ـان(س ـی و دو س ـال م ـق اوم ـت در زن ـدان ه ای ش ـاه)،ت ه ران: ن ش ـر چ ـش م ه، 

۱۳۷۸؛ چاپ هفتم: ۱۳۹۰.

دروی ــش ی ان، ع ــل ی اش رف (گ ــردآورن ــده)، اف ــس ان ــه ه ا و َم ــتَ ل ه ای کــردی: قــصه هــا و 

مــتل هــا، نــمایــش هــا و بــازی هــای عــامــیانــه ایــرانــی (۲ ج در ی ــک م ج ــل د)، ت ه ــران: 

ن ش ر چ ش م ه، چاپ پنجم: ۱۳۸۶.
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دروی ــــش ی ان، ع ــــل ی اش رف (گ ــــردآورن ــــده)، ج ــــن گ ب ــــه روای ت ب ــــچ ه ه ا: (ق ــــص ه، ش ــــع ر، 

 ق ال ه، ت ح ق ی ق، ن ق د و ب ررس ی؛ م ع رف ی ک ت اب، ت ه ران، بی تا، بی نا.

دروی ـش ی ان، ع ـل ی اش رف، ف ـره ـن گ ک ُـردی ک ـرم ـان ـش اه ـی:ک ـردی - ف ـارس ـی،ت ه ـران: 

ن ش رس ه ن د، ۱۳۷۵ و نشر آن زان، ۱۳۸۲.

دروی ش ی ان، ع ل ی اش رف، م ق االت، ت ه ران: ش ب اه ن گ، ۱۳۵۷.

دروی ـش ی ان،ع ـل ی اش رف، نـامـه کـانـون نـویـسندگـان ایـران: ویـژه احـمد شـامـلو(بـه 

کــــوشــــش عــــلی اشــــرف  درویــــشیان)؛ بــــا هــــمکاری کــــمیسیون فــــرهــــنگی (کــــانــــون 

نویسندگان ایران)، تهران: آگاه، ۱۳۸۱.

دروی ــش ی ان، ع ــل ی اش رف، ص ــم د ج ــاودان ــه ش ــد. (بــی جــا) ســازمــان چــاپ و نشــر 

کتاب، انتشارات توپ، ۱۳۵۲. تهران: شباهنگ، چاپ چهارم: ۱۳۵۶.

دروی ـــش ی ان، ع ـــل ی اش رف (گـــردآوری)، ی ـــادم ـــان ص ـــم د ب ه ـــرن ـــگ ی، ت ه ـــران: ک ـــت اب و 

ف ره ن گ، ۱۳۷۹.

آثار منتشرنشده:
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عقاید و رسوم مردم کرمانشاه (پژوهش)

همیشه مادر (رمان)

جوایز و افتخارات علی اشرف درویشیان 

در دهــمین دوره جــایــزه ادبــی هــوشــنگ گــلشیری، از عــلی اشــرف درویــشیان، 

داســـتان نـــویـــس پـــیش کـــسوت ایـــران و از اعـــضای کـــانـــون نـــویـــسندگـــان ایـــران 

بـرای «تعهـد بـی چـون و چـرا بـه آزادی بـیان و در امـان نـگاه داشـنتِ حـریـم قـلم 

از دســت بــرِد قــدرت» و «تــصویــر صــادقــانــه ای کــه از گــذر دردنــاک جــامــعه ای 

روستایی به جامعه ای شهری به دست داده»، تقدیر به عمل آمد.

ســازمــان دیــده بــان حــقوق بشــر در ســال ۲۰۰۷ عــلی اشــرف درویــشیان را بــه 

عــنوان یــکی از ۷ نــویــسنده ایــرانــی مــعرفــی کــردکــه جــایــزه حــقوق بشــر هــلمن- 

همت به آن ها تعلق می گیرد. 

ایــن جــایــزه در ســطح جــهان بــه نــویــسندگــانــی اعــطا مــی شــود کــه تــحت آزار و 

اذیت سیاسی قرار گرفته اند.
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هـفدهـمین دوره جـشنواره فـرهـنگی «گـالویـژ» در کـردسـتان عـراق، در آذرمـاه 

۱۳۹۲خـــورشـــیدی جـــایـــزه نخســـت خـــود، جـــایـــزه هـــردی را بـــه درویـــشیان اهـــدا 

کرد. 

درویشیان و آموزگاری

درویـــــــشیان بـــــــا تـــــــوجـــــــه بـــــــه شـــــــناخـــــــتی نســـــــبی کـــــــه در ابـــــــتدای فـــــــعالـــــــیت هـــــــای 

آمـــــــوزشـــــــی اش در مـــــــدارس، ارتـــــــباطـــــــی صـــــــمیمی و نـــــــزدیـــــــک بـــــــا کـــــــودکـــــــان و 

نــوجــوانــانــی داشــته کــه ســاعــت هــا و روزهــا و مــاه هــا بــا آن هــا در ارتــباط و از 

مباحث مربوط به نوع زندگی آنان با خبر بوده است.

درویـــشیان ســـال هـــای ابـــتدایـــی عـــمرش را بـــه عـــنوان آمـــوزگـــار در روســـتاهـــای 

گـــیالن غـــرب و روســـتاهـــای اطـــراف کـــرمـــانـــشاه گـــذرانـــده و بـــدون شـــک «صـــمد 

وار» بــــرای آنــــان مــــشق عــــشق و آزادگــــی و عــــزت مــــند و مــــبارزه در دفــــترهــــای 

شان نوشته است.
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درویـــشیان تجـــربـــه آمـــوزگـــاری اش را در داســـتان هـــا و آثـــارش نـــشان داده و 

شـــخصیت هـــای کـــوچـــک و بـــزرگ، اصـــلی و فـــرعـــی داســـتان هـــایـــش را هـــم از 

مـیان هـمین گـروه هـای سـنی انـتخاب کـرده و آنـان را هـمان گـونـه کـه بـوده انـد در 

داســــتان هــــایــــش نــــشان داده و بــــا عــــناصــــر داســــتانــــی هــــمراه نــــموده اســــت و 

بهترین شنونده و مخاطب آثارش هم بوده اند.

ســــــبک نــــــگارش درویــــــشیان در داســــــتان «رئــــــال» و «رئــــــال  ســــــنتی» اســــــت و 

حــضور کــودکــان و نــوجــوانــان بــه عــنوان شــخصیت هــای آثــار داســتانــی اش بــر 

مـــــبنای واقـــــعیت شـــــکل گـــــرفـــــته انـــــد، نـــــه بـــــر اســـــاس تـــــخیل و وهـــــم. درویـــــشیان، 

گــــــرســــــنگی و فــــــقر و درد و رنــــــج دانــــــش آمــــــوزانــــــش را در داســــــتان هــــــایــــــش بــــــه 

شفافیت و روشنایی تصویر کرده است.

«مـن مـدرسـه را دوسـت دارم. وقـتی تـابسـتان مـی شـود دلهـره مـی گـیرم . بـابـام 

می پرسد:

«کی مدرسه تعطیل می شود؟»
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«یــک امــتحان دیــگر مــانــده » وقــتی آن امــتحان را م دهــم بــابــا مــرا بــا خــود بــه 

دکان می برد. 

از ص ۶ و ۵ همراه آهنگ های بابام (داستان همراه آهنگ های بابام).

«مـــگر نـــمی روی ســـرکـــار بـــرارکـــم؟ مـــگر نـــمی خـــواهـــی ســـال آیـــنده بـــه مـــدرســـه 

بـــروی؟ پـــول اســـم نـــویـــسی مـــی خـــواهـــی پـــول کـــتاب و کـــاغـــذ مـــی خـــواهـــی، پـــول 

کــــــــــفش و لــــــــــباس بــــــــــلند شــــــــــو دردت بــــــــــه عــــــــــمرم یــــــــــاال بــــــــــرار نــــــــــازارم. چــــــــــرا بــــــــــر 

نمی خیزی؟» ص ۳۳، فصل نان (داستان یک روز).

و ایــن چــنین مــدرســه و دانــش آمــوزان را بــا انــدیــشه هــای داســتانــی اش هــمراه 

مــــــی کــــــند. دســــــتمایــــــه قــــــراردادن شــــــخصیت هــــــای کــــــودک و نــــــوجــــــوان در آثــــــار 

درویــشیان میســر نــوشــتار او را بــه ســمت و ســوی خــاطــره نــویــسی و اســتفاده 

از حــــــوادث و جــــــریــــــان و اتــــــفاق هــــــای ریــــــزو درشــــــتی کــــــه در زنــــــدگــــــی فــــــردی و 

خانوادگی درویشیان رخ داده سوق می دهد.

«حـسن عـابـدیـنی» در کـتاب وزیـن «صـد سـال داسـتان نـویـسی ایـران» ج ۱ 

ص ۵۴۶، درباره درویشیان چنین می نویسد:
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«... نــویــسنده مــوضــوع داســتان هــایــش را هــنگام آمــوزگــاری در ده تجــربــه و 

احـساس کـرده و زنـدگـی فـاجـعه مـردم غـرب کـشور را بـا نـثری روان بـه شـکلی 

صـــحیح و گـــزارشـــی تـــوصـــیف مـــی کـــند. درویـــشیان ضـــمن تـــوجـــه بـــه بـــیکاری و 

نـــداری مـــردان و صـــبوری زنـــان بـــه تـــاثـــیر فـــقر و  بـــیماری و جهـــل بـــر کـــودکـــان 

توجه ویژه نشان می دهد.»

بـا بـررسـی آثـار منتشـر شـده  درویـشیان، مـی تـوان نـتیجه گـرفـت کـه پـردازش بـه 

ادبـــــیات کـــــودک و نـــــوجـــــوان هـــــدف اصـــــلی و نـــــهایـــــی او نـــــبوده اســـــت. الـــــبته او 

هـــرگـــز در آثـــارش، از اهـــمیت نـــقش و جـــایـــگاه ایـــن قشـــر از جـــامـــعه بـــی تـــوجـــه 

نـــــبوده و در بـــــسیاری از آثـــــارش (آبـــــشوران، فـــــصل نـــــان و هـــــمراه آهـــــنگ هـــــای 

بابام) کودکان و نوجوانان حضوری پر رنگ و موثر دارند.

درویـــشیان، در کـــتاب هـــای «آبـــشوران»، «فـــصل نـــان» و«هـــمراه آهـــنگ هـــای 

بــابــام»؛ «... دوران کــودکــی ســخت و دل خــراش را تــوصــیف مــی کــند بــی آن کــه 

بـــــتوانـــــد خـــــوانـــــنده را بـــــه پـــــهنه هـــــای بـــــزرگـــــی از زنـــــدگـــــی بـــــبرد و بـــــا مـــــردمـــــان و 
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مــکان هــای گــونــاگــون آشــنا کــند.» (صــد ســال داســتان نــویــسی در ایــران ج ۲ 

ص ۵۴۷)

درویــــشیان بــــرای مــــخاطــــبان کــــودک و نــــوجــــوان، خــــوراک فــــکری و انــــدیــــشه ای 

مـــی ســـازد و آن هـــا را در قـــالـــب کـــتاب هـــایـــی در ســـطح و قـــطع و انـــدازه هـــایـــی 

مشخص؛ منتشر می کند.

عــــلی اشــــرف در گــــفت و گــــو بــــا مــــاه نــــامــــه ادبــــی پــــرویــــن (شــــماره ۵ و ۶ - تــــیر و 

مـــــــردادمـــــــاه ۱۳۸۱ - ص ۱۱) مـــــــی گـــــــویـــــــد: (شـــــــش داســـــــتان بـــــــرای کـــــــودکـــــــان و 

نوجوانان دارم که غیر مجاز اعالم شده اند.)

درویــشیان در ایــن آثــار هــرگــز از انــدیــشه هــای مــحور و اصــولــی کــه بــر آن هــا 

پـــای بـــند بـــوده و زنـــدان کـــشیده و زجـــردیـــده غـــافـــل نـــبوده و آن هـــا را بـــه زبـــانـــی 

ساده تر و متناسب با دنیای مخاطب نوشته و بیان کرده است:

«بــاغ خــامــوش بــود نــه آوازی، نــه رقــصی و نــه هــیاهــویــی از زنــدگــی مــثل ایــن 

کــه در آن بــاغ هــمه مــرده بــودنــد. فــقط گــاه گــاهــی صــدای گــریــه ای از گــوشــه و 

کنار به گوش می رسید ...» (ابر سیاه هزار چشم - ص ۴)
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و یا:

 «آن شــب از خــانــه رنــگینه و از النــه پــرنــدگــان بــانــگ شــادی و ســرور بــه گــوش 

مـی رسـید و شـاه  مـرادخـان در قـلعه اش سـبیل هـایـش را از نـاراحـتی مـی جـویـد 

و نمی دانست از چه کسی انتقام بگیرد.» (رنگینه – ص ۲۷)

درویــشیان نــویــسنده ای مــبارز و مــعترض فــریــادهــا و اعــتراض هــایــش را عــلیه 

حــــکومــــت وقــــت در داســــتان هــــایــــی کــــه بــــرای کــــودکــــان و نــــوجــــوانــــان نــــوشــــته در 

هـالـه هـایـی از رمـز و پـنهان و نـماد و سـمبل نـشان داده اسـت: (بـاغ، تـاریـکی، 

گـــــل آفـــــتابـــــگردان، خـــــروس، کـــــفتار، آســـــمان، خـــــورشـــــید، کـــــرم ابـــــریـــــشم، آهـــــو، 

ابــــرســــیاه، بــــلبل و...) نــــمادهــــایــــی انــــد کــــه در کــــتاب «ابــــرســــیاه هــــزار چــــشم» 

مـفاهـیم و مـعانـی مـشخص و گـویـایـی دارنـد و درویـشیان بـا بـه کـارگـیری ایـن 

نــمادهــا در ســطر ســطر داســتان انــدیــشه هــایــش را بــه مــخاطــب انــتقال داده 

است:

«... امـــا بـــعضی از رفـــقای زرنـــگ تـــو قـــبل از ایـــن کـــه خـــفه شـــان کـــنند، زود بـــا 

هــوشــیاری زنــدان را ســوراخ مــی کــند و بــیرون مــی پــرنــد و در صحــراهــای آزاد 
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پــرواز مــی کــنند. کــرم ابــریــشم تــا ایــن را شــنید دســت از کــار کــشید ...» (ابــر 

سیاه هزار چشم - ص ۹)

و نمونه های دیگر...

درویــــشیان در آفــــریــــنش اثــــر بــــرای کــــودکــــان و نــــوجــــوانــــان مــــفاهــــیم و انــــدیــــشه 

هــــایــــش را مســــتقیم و شــــفاف و بــــه دور از بــــه کــــارگــــیری ظــــراف هــــای ادبــــی 

به طور مستقیم و شعاری بیان می کند:

«... زنـــدگـــی مـــا و بـــچه هـــایـــمان بـــه خـــورشـــید بســـته اســـت ... اگـــر خـــورشـــید 

نـــباشـــد آب هـــا بـــخار مـــی شـــونـــد و بـــه آســـمان نـــمی رونـــد و بـــاران نـــمی بـــارد... 

بــرای آزادی خــورشــید بــایــد فــداکــاری کــنیم بــایــد جــمع بــشویــم و مــبارزه کــنیم. 

ضـمناً در ایـن راه عـده ای از بـین خـواهـد رفـت ولـی اگـر خـورشـید نـباشـد، هـمه 

ما از بین خواهیم رفت ...» (ابر سیاه هزار چشم - ص ۱۱)

در مجــموعــه داســتان هــای: «آبــشوران»، «فــصل نــان» و «هــمراه آهــنگ هــای 

بــابــام» شــخصیت هــای اصــلی را کــودکــان و نــوجــوانــانــی قــرار داده کــه «خــود 
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نـــــویـــــسنده» اســـــت و از ایـــــن راه بـــــه حـــــضور و نـــــقش کـــــودکـــــان و نـــــوجـــــوانـــــان 

پرداخته است.

درویـشیان آثـارش بـرای کـودکـان و نـوجـوانـان را در دهـه پـنجاه منتشـر کـرد و 

ســـــال هـــــای بـــــعد بـــــه نـــــگارش، تـــــصحیح و انـــــتشار آثـــــارش بـــــرای بـــــزرگ ســـــاالن 

پرداخت.

درویــشیان نــوشــنت بــرای کــودکــان، را کــنار مــی گــذارد و بــه انــجام فــعالــیت هــای 

اجـــــتماعـــــی و نـــــگارش داســـــتان و رمـــــان در ســـــال هـــــای بـــــعد، بـــــه انـــــجام امـــــور 

مــــربــــوط بــــه «کــــانــــون نــــویــــسندگــــان ایــــران» بــــه عــــنوان دبــــیر و عــــضو شــــورای 

مرکزی و تصمیم گیری، مشغول می شود.

«... مــا مــی خــواهــیم شــما بــا هــمان کــلمات ســاده خــودتــان و بــا هــمان نــگاهــی 

کـــه بـــه طـــبیعت مـــی کـــنید بـــا هـــمان بـــرداشـــتی کـــه از زنـــدگـــی داریـــد. بـــرای مـــا 

بــــنویــــسید. در وصــــف شــــب و مــــاه و کــــوه هــــزاران تــــوصــــیف وجــــود دارد و ایــــن 

بسـته بـه نـگاه دقـیق و ذهـنی کـنجکاو شـماسـت کـه بـا کـدام تـوصـیف و تشـبیه 
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تــازه و بــکر قــصه و شــعر خــود را بــیارایــید.» (کــتاب کــودکــان و نــوجــوانــان جــلد 

۸، مقدمه)

عـــلی اشـــرف درویـــشیان، بـــا هـــدف کـــشف اســـتعدادهـــا و پـــتانـــسیل هـــای ادبـــی 

کـــودکـــان و نـــوجـــوانـــان در ارائـــه راهـــنمایـــی هـــای مـــقدور و نـــیز تـــقویـــت انـــگیزه و 

اشـتیاق کـودکـان و نـوجـوانـان بـا انـتشار آثـارشـان در قـالـب کـتاب؛ تـالش هـایـی 

ارج مند در این راستا از خودشان داده.

«مجـموعـه آثـار کـودکـان و نـوجـوانـان» در قـالـب هـای: قـصه، شـعر، مـقالـه، نـقد 

و بــــــررســــــی را تــــــا ۱۱ شــــــماره در دهــــــه ی پــــــنجاه منتشــــــر نــــــمود... ایــــــن آثــــــار، 

بـیش تـر رنـگ و بـویـی احـساسـی و شـعاری دارد و دغـدغـه هـایـی کـه هـمراه در 

دنیا و ذهنی درویشیان جاری بوده، در آثار بچه ها قابل رصد کردن است:

« ... گـفتم مـگر در ایـن ده آب نیسـت؟ گـفت چـرا خـیلی هـم زیـاد ولـی نـه بـرای 

مـن و تـو و ایـن دوسـتان مـان بـلکه بـرای آن هـا یـک شـاخـه اش را بـه طـرفـی بـرد 

وچــــند درخــــت را بــــه مــــن نــــشان داد و گــــفت : آن هــــا، درخــــتان صــــفدرخــــان را 
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بـبین! چـه بـرگ هـا و مـیوه هـایـی دارنـد....» (کـتاب کـودکـان و نـوجـوانـان، ج ۸ - 

ص ۳۶ اثر: عباسعلی یوسفی کالس سوم راهنمایی کرمانشاه)

یا:

«خــدا آدم خــودخــواه و پــول دوســت را دوســت نــدارد. زیــرا یــک مــرد در کــوچــه 

مــــا خــــانــــه ای داشــــت. شــــکم گــــنده ای هــــم داشــــت هــــمیشه از خــــودش تــــعریــــف 

می کرد...  (همان. ص ۵۶)

یا:

«... مـا مـی خـوانـیم. مـا مـی رویـم. مـا مـی رزمـیم / مـا شـعر آزادی مـی خـوانـیم / 

مـــــــــــــی جـــــــــــــنگیم بـــــــــــــا دشـــــــــــــمن / مـــــــــــــی رزمـــــــــــــیم در راه خـــــــــــــلق / مـــــــــــــا شـــــــــــــعر آزادی 

می خوانیم /...» (همان - ص ۸۰)

درویــشیان بــه آثــار و انــدیــشه هــای خــام و ضــعیف ســاخــتار بــچه هــا بــی تــفاوت 

نیسـت و بـه آن هـا احـترام مـی گـذارد و گـاهـی هـم در مـقدمـه هـایـی کـه در ایـن 

ُجنگ ها می نویسد، راهنمایی هایی هم ارائه می دهد:
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«... بـا فـحش و بـد و بـیراه بـه فـالن فـرد قـصه مـسائـل پـیچیده زنـدگـی مـا حـل 

نــــمی شــــود. بــــایــــد فــــردی را کــــه در داســــتان دربــــاره اش مــــی نــــویــــسید بــــار بــــیان 

کــارهــا و انــگیزه اعــمالــش بــه مــا مــعرفــی کــنید نــه بــا پــیش داوری هــای خــودتــان. 

خــیلی خــالصــه و ســاده بــنویــسید و زیــاد در قــید تــوصــیف هــای دور از ذهــن و 

غـــیر مـــنطقی نـــباشـــید. از افـــرادی بـــنویـــسید کـــه آن را خـــوب مـــی شـــناســـید...» 

مقدمه (کتاب کودکان و نوجوانان ج ۸).

دکــــتر «مهــــدی حــــجوانــــی»، نــــویــــسنده و پــــژوهــــش گــــر در(مــــقالــــه ای در ســــایــــت 

کـــتابـــخانـــه آمـــوزشـــی رشـــد) درویـــشیان را بـــه عـــنوان نـــویـــسنده کـــودک در مـــیان 

جامعه فرهنگی معرفی می کند.

درویـشیان، نـویـسنده ای رنـج و دردکـشیده ای اسـت کـه کـودکـی هـایـش در رنـج 

و فـقر و دسـت تـنگی و محـرومـیت گـذشـته. رمـان بـاشـکوه (سـال هـای ابـری) اش 

در بـهار ۱۳۷۰ منتشـر شـد کـه اتـوبـیوگـرافـی اوسـت. جـلد اول آن «تـوصـیفی 

از دوران کـودکـی اسـت.» (صـد سـال داسـتان نـویـسی در ایـران؛ ج ۳ و ۴ ص 

 (۱۰۲۱
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امــــا بــــاور «شهــــرام اقــــبال زاده» پــــژوهــــش گــــر و ویــــراســــتار کــــودک و نــــوجــــوان، 

اتفاقا اهل استان کرمانشاه نیز هست، چیز دیگری است:

منابع:

۱-  صـدسـال داسـتان نـویـسی ایـران(جـلدهـای ۱ تـا ۴)، مـیرعـابـدیـنی، حـسن. 

چاپ چهارم، ۱۳۸۶ نشر چشمه.

۲- ســــــال هــــــای ابــــــری، درویــــــشیان، عــــــلی اشــــــرف. چــــــاپ ســــــوم، ۱۳۷۶ نشــــــر 

چشمه.

۳- کــتاب کــودکــان و نــوجــوانــان ۸، درویــشیان،عــلی اشــرف. (گــردآورنــده)چــاپ 

اول، ۱۳۵۹ نشر نوباوه.

۴- هـــمراه آهـــنگ هـــای بـــابـــام،عـــلی اشـــرف درویـــشیان.چـــاپ اوِل(نشـــر خـــنیا) 

۱۳۹۶ مهر و آبان ۹۴.

عــــلی اشــــرف درویــــشیان، از هــــمان اولــــین گــــام هــــای آغــــاز بــــه کــــارنــــویــــسندگــــی، 

نـشان داد کـه نـویـسنده ای بـی طـرف نیسـت. او در کـنار مـردم و از مـردم بـود. 
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پــرداخــنت بــه زنــدگــی مــملو از رنــج و محــرومــیت مــردم کــوچــه و خــیابــان، و بــیان 

غـــم و شـــادی آنـــان، دســـت مـــایـــه اصـــلی نـــوشـــته هـــای او بـــود. او بـــه عـــنوان یـــک 

نـویـسنده آگـاه و مـبارز، نـمی تـوانسـت نسـبت بـه آنـچه در پـیرامـونـش مـی گـذرد 

بی تفاوت باشد.

مــــنبع الــــهام و قهــــرمــــانــــان داســــتان هــــای او، هــــمان مــــردم ســــاده و بــــی پــــیرایــــه 

زحــمت کــشی بــودنــد، کــه او در رنــج و غــم و شــادی شــان شــریــک بــود، بــا آنــان 

نـــفس مـــی کـــشید و ضـــربـــان نـــبضش بـــا طـــپش قـــلب آن هـــا تـــنظیم مـــی شـــد. او 

خود یکی از آن ها بود.

عــــلی اشــــرف درویــــشیان یــــکی از اعــــضاء فــــعال و مــــوثــــر کــــانــــون نــــویــــسندگــــان 

ایـران، و نـیز یـکی از امـضاء کـنندگـان نـامـه مـعروف «مـا نـویـسنده ایـم» بـود کـه 

در تاریخ پراُفت و خیز کانون نویسندگان ایران ماندگار خواهد بود.
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عــلی اشــرف درویــشیان کــه ســال هــای پــایــانــی عــمرش را بــه دلــیل ســکته مــغزی 

در بســــتر بــــیماری مــــی گــــذرانــــد، بــــا هــــمت، بــــزرگــــواری و وفــــاداری بــــی نــــظیر و 

ســــــتودنــــــی همســــــر گــــــرانــــــمایــــــه اش شــــــهناز خــــــانــــــم، تــــــوانســــــت بــــــه بــــــسیاری از 

سختی ها و دشواری های زندگی در چنین شرایطی غلبه کند.

و سـرانـجام، ایـن نـویـسنده مـبارز، مـحقق، پـژوهـش گـر آزادانـدیـش و آمـوزگـار 

شــــــریــــــف و مهــــــربــــــان مــــــردم مــــــا، روز چــــــهارم آبــــــان ۱۳۹۶، چــــــشم بــــــر جــــــهان 

فروبست.

او نــام بــزرگ و مــانــدگــار خــود را پــاکــیزه نــگاه داشــت و از هــرگــونــه آلــودگــی هــا 

دوری جســــــت و بــــــه هــــــمین دالیــــــل در دل بــــــسیاری از انــــــسان هــــــای صــــــادق و 

مـبارزه و مـقاوم، آن چـنان جـای گـرفـته کـه بـه هـیچ وجـه او را فـرامـوش نـخواهـند 

کرد!

عــــلی اشــــرف درویــــشیان، تــــنها نــــویــــسنده ای تــــاریــــخی و مــــربــــوط بــــه گــــذشــــته 

نیســت، بــلکه خــاطــره ای اســت زنــده و مــانــدگــار در ذهــن تــمام کــسانــی کــه بــا 
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کـتاب هـای او زنـدگـی کـرده انـد؛ کـودکـانـی کـه بـا روایـت هـای او بـزرگ شـده انـد و 

چــــنان تــــصویــــری از او و داســــتان هــــایــــش، بــــر ذهــــن شــــان حــــک شــــده کــــه هــــیچ 

غـــباری را یـــارای نشســـنت روی آن تـــصاویـــر نیســـت. هـــمین کـــودکـــان دیـــروز و 

امـــروز در فـــردایـــی روشـــن و در جـــامـــعه  آیـــنده آزاد و بـــرابـــر و عـــادالنـــه ایـــران، 

کـــتاب هـــای درویـــشیان را در تـــمامـــی مـــدارس و دانـــشگاه هـــای کـــشور تـــدریـــس 

خواهند کرد و به زبان ها معتبر جهان ترجمه خواهند کرد.

عـلی اشـرف درویـشیان تـا پـایـان زنـدگـی، بـه عهـدی کـه بـا مـردم خـویـش بسـته 

بود وفادار ماند و در این راه با نامالیمات بسیاری نیز رو به رو گشت.

آثــار ایــن نــویــسنده بــزرگ؛ بــه زبــان هــای فــرانــسه، آملــانــی، انــگلیسی، عــربــی، 

کـــردی، تـــرکـــی، ارمـــنی، روســـی، ســـوئـــدی، نـــروژی و بـــه زبـــان فـــنالنـــدی تـــرجـــمه 

شده است.

***
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بیوگرافی رضا خندان (مهابادی) 

رضـــا خـــندان (مـــهابـــادی)، مـــتولـــد ۱۹۶۱ در مـــهابـــاد اردســـتان اســـت. دو- ســـه 

ســالــه بــود کــه خــانــواده     اش بــه جــنوب تهــران، شهــرری، نــقل مــکان کــرد. پــدرش 

بـنا بـود و بـرای کـار بـه تهـران رفـت. دیـپلم مـتوسـطه را کـه گـرفـت، دانـشگاه هـای 

ایــــران بــــرای «انــــقالب فــــرهــــنگی» تــــعطیل شــــد. امــــا خــــندان ســــال هــــا بــــعد بــــه 

دانــشگاه رفــت و روان شــناســی خــوانــد. کــار ادبــی را خــیلی زود، وقــتی هــنوز 

مــــــحصل دبــــــیرســــــتان بــــــود، آغــــــاز کــــــرد. «بــــــچه هــــــای محــــــل»، اولــــــین مجــــــموعــــــه 

داسـتانـش، در تـابسـتان ۱۳۵۷، هـنگامـی کـه هـفده سـال داشـت منتشـر شـد. 

اسـتقبال از ایـن کـتاب بـسیار خـوب بـود؛ طـوری کـه در دو سـال ونـیم نـزدیـک بـه 

صدهزار نسخه از آن منتشر شد.

در پـایـیز هـمان سـال، کـتاب دوم او بـا عـنوان «از کـوزه هـمان بـرون تـراود کـه 

در اوست»، نقد و بررسی داستان های قدسی قاضی نور، چاپ شد. 
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در ســال هــای ۱۳۵۸  و ۱۳۵۹ دو - ســه شــماره جــنگ ادبــی ویــژه  کــودکــان بــا 

نـــام «جـــنگ رازی» منتشـــر کـــرد . تـــا ایـــن جـــا آثـــار او در حـــوزه ادبـــیات کـــودک 

است. 

رضـــا خـــندان در ســـال ۱۳۶۰، بـــازداشـــت شـــد و بـــه نـــاچـــار از فـــعالـــیت ادبـــی 

کـــناره گـــرفـــت. امـــا در یـــکی دو ســـال پـــایـــانـــی آن دهـــه، هـــمراه بـــا عـــلی اشـــرف 

درویـشیان تـدویـن مجـموعـه  عـظیم «فـرهـنگ افـسانـه هـای مـردم ایـران» را آغـاز 

کرد. این مجموعه پس از سال ها کار در نوزده جلد منتشر شد. 

خــــندان از اوایــــل دهــــه  ۷۰ در مــــجالت مســــتقل و مــــعتبر مــــقاالت خــــود را  کــــه 

بیش تر نقد داستان بوده اند، چاپ کرده است. 

«داسـتان هـای مـحبوب مـن»، مجـموعـه ا ی اسـت از داسـتان هـای کـوتـاه مـنتخب 

و نـــــقد و بـــــررســـــی آن هـــــا کـــــه  از ۱۳۸۰ تـــــاکـــــنون هـــــفت جـــــلد آن منتشـــــر شـــــده 

اسـت. ایـن کـتاب کـار مشـترک دیـگری اسـت از درویـشیان و خـندان. در ایـن 

مجموعه، داستان ها به انتخاب درویشیان است و نقد و بررسی از خندان.
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«انــفرادیــه هــا» نــام مجــموعــه داســتانــی اســت کــه خــندان در ســال ۱۳۹۱، بــر 

اســـــاس تجـــــربـــــه اش از ســـــلول انـــــفرادی نـــــوشـــــت. امـــــا هـــــنوز بـــــه صـــــورت کـــــتاب 

منتشر نشده است.

«دانـه و پـیمانـه» بـخشی از نـقدهـای منتشـر شـده خـندان و درویـشیان اسـت 

کـه طـی سـالـیان در نشـریـات گـونـاگـون چـاپ شـده بـود. ایـن کـتاب در تـابسـتان 

۱۳۹۳ منتشر شد.

خـــندان در ۱۳۷۷، بـــه عـــضویـــت کـــانـــون نـــویـــسندگـــان ایـــران درآمـــد کـــه نـــهادی 

ضــد ســانــسور و مــدافــع آزادی بــیان و حــقوق نــویــسندگــان اســت. رضــا بــارهــا 

بــه عــضویــت هــیات دبــیران کــانــون انــتخاب شــد و هــم اکــنون نــیز عــضو هــیات 

دبیران است. 

در سـال ۱۳۸۸، بـه سـبب فـعالـیت در عـرصـه  حـقوق کـودکـان بـازداشـت شـد و 

در دوران بـــازجـــویـــی عـــضویـــت در هـــیئت دبـــیران کـــانـــون نـــیز بـــه اتـــهام هـــایـــش 

افزوده شد.
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در ســــال ۱۳۹۴، وزارت اطــــالعــــات جــــمهوری اســــالمــــی بــــرای او و دو عــــضو 

دیـــــگر کـــــانـــــون، کـــــیوان بـــــاژن و بـــــکتاش آبـــــتین، بـــــه ســـــبب فـــــعالـــــیت در کـــــانـــــون 

پرونده ای گشود که فعالً مراحل دادرسی را طی می کند.

خندان اکنون ساکن جنوب تهران است.

بـــــرگـــــرفـــــته از کـــــتاب: «بـــــهای آزادی»، گـــــفت و گـــــوی بهـــــرام رحـــــمانـــــی بـــــا رضـــــا 

خندان (مهابادی) 

علی اشرف درویشیان: «من سر سفره  خون 

نمی نشینم»!

بهرام رحمانی 
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عــــلی اشــــرف درویــــشیان، نــــویــــسنده جــــسور ســــوســــیالیســــت و عــــضو کــــانــــون 

نــویــسندگــان ایــران، روز پــنج شــنبه ۴ آبــان ۱۳۹۶ بــرابــر بــا ۲۶ اکــتبر ۲۰۱۷، 

در ســـــن ۷۶ ســـــالـــــگی بـــــر اثـــــر بـــــیماری درگـــــذشـــــته اســـــت. شـــــهناز دارابـــــیان، 

شـــــریـــــک زنـــــدگـــــی و رفـــــیق هـــــمیشه هـــــمراهـــــش، عـــــلت درگـــــذشـــــت درویـــــشیان را 

نارسایی ریوی اعالم کرد.

خـبرنـگاران رسـانـه در ایـران، بـرای گـفتگو بـه دیـدار درویـشیان رفـته بـودنـد در 

مقدمه گفت و گو با وی، این سطور را نوشته بودند:
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همسـرش اولـین شـخصی اسـت کـه درویـشیان هـنگامِ شـروعِ گـفت و گـویـی گـرم 

و دوســــــتانــــــه، از او ســــــخن مــــــی گــــــویــــــد. درویــــــشیان بــــــسیار قــــــدردان مــــــحبت و 

پــرســتاری اوســت. در چــشمانــش اشــک حــلقه  مــی زنــد و مــی گــویــد: «مــدتــی کــه 

در زنــدان بــودم، تــنها مــالقــات کــننده ام او بــود.» او ســه بــار زنــدانــی شــده کــه 

دفــعه  ســوم بــه یــازده ســال مــحکوم شــد امــا بــا انــقالب مــردم در ســال ۵۷ آزاد 

شد.
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دورانــــی کــــه بــــرخــــی نــــویــــسندگــــان و گــــرایــــشات ســــیاســــی در داخــــل و خــــارج 

کـــشور، شـــیفه محـــمد خـــاتـــمی، ایـــن ســـید خـــندان ریـــیس جـــمهور وقـــت حـــکومـــت 

اسـالمـی ایـران شـده بـودنـد و از بـه کـار بـردن واژه «اصـالح طـلبی» آب از لـب 

و لـوچـه شـان سـرازیـر مـی شـد درویـشیان در جـواب بـه دعـوتـی کـه بـرای شـرکـت 

در مــــــراســــــم فــــــرهــــــنگی دولــــــتی از وی بــــــه عــــــمل آمــــــده بــــــود؛ بــــــا انــــــتشار نــــــامــــــه 

سـرگـشاده ای، چـنین جـواب داده بـود: دوره ریـاسـت جـمهوری محـمد خـاتـمی 

بــــود و مــــهاجــــرانــــی هــــم وزیــــر فــــرهــــنگ دولــــت او. مــــهاجــــرانــــی دعــــوت عــــمومــــی 

فــــرســــتاده بــــود بــــرای هــــمه  نــــویــــسندگــــان کــــه بــــه کــــیش بــــرونــــد بــــرای ســــمینار... 

ادبیات ایران... خیلی ها رفتند...»

امــــا صــــدای درویــــشیان خــــیلی بــــلندتــــر از هــــمه در جــــامــــعه ایــــران و ایــــرانــــیان 

خارج کشور طنین انداز شد: «من سر سفره  خون نمی نشینم.»
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دوره ای کـه هـم زمـان وزارت امـنیت و اطـالعـات حـکومـت اسـالمـی ایـران، بـرای 

زهـر گـرفـنت از نـویـسندگـان و نـیروهـای مـخالـف خـود، تـالش کـرده بـود اتـوبـوس 

نـویـسندگـان و هـنرمـندانـی کـه راهـی ارمسـتان بـودنـد تـا در جـشنواره فـرهـنگی 

و هــنری ایــن کــشور شــرکــت کــنند بــه دره بــیانــدازد شکســت خــورد؛ مــختاری، 

پـــویـــنده، مـــجید شـــریـــف، فـــروهـــرهـــا و... را بـــه قـــتل رســـانـــدنـــد و قـــبل از ان نـــیز 

زال زاده، حــاجــی زاده و فــرزنــد ده ســالــه وی و هــم چــنین تــعداد بــی شــماری از 

نـــویـــسندگـــان را تـــرور کـــرده بـــودنـــد و ایـــن تـــرورهـــا از دوره ریـــاســـت جـــمهوری 
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هـــــــاشـــــــمی رفـــــــسنجانـــــــی و وزیـــــــر اطـــــــالعـــــــات او فـــــــالحـــــــیان آغـــــــاز شـــــــده بـــــــود، 

نــویــسندگــانــی چــون درویــشیان و ...، از ایــن مهــلکه جــان ســالــم بــدر بــردنــد و 

کـــلیه فـــشارهـــای امـــنیتی شـــدیـــد و تهـــدیـــد را بـــه جـــان خـــریـــدنـــد امـــا ســـرافـــراز و 

سربلند و محکم ایستادند تا این که در تاریخ ماندگار شد.

درویــشیان، هــم چــنین  دربــاره خــود مــی گــفت: «چــریــک مســلح نــبودم، هــمواره 

چریک فرهنگی بوده ام.»

***

داســــتان هــــای درویــــشیان در واقــــع روایــــتی صــــادقــــانــــه و واقــــع بــــینانــــه از گــــذر 

دردنــاک جــامــعه روســتایــی بــه جــامــعه شهــری اســت. جــامــعه ای روســتایــی کــه 

نــاشــناخــته بــوده و بــا داســتان هــای وی تــصویــری واضــح از زنــدگــی پــنهان و 

دورمانده آن ها نمایان شده است

درویــشیان در یــک گــفت و گــویــی، خــودش چــنین مــعرفــی کــرده اســت: «مــن در 

خـــــانـــــواده ای کـــــه مـــــنشا روســـــتایـــــی داشـــــتند مـــــتولـــــد شـــــدم. پـــــدرم و عـــــمو هـــــایـــــم 

روسـتایـی بـودنـد. بـعد از دانشسـرای مـقدمـاتـی در کـرمـانـشاه طـبق تعهـدی کـه 

داده بـودم نـاچـار ۵ سـال در روسـتاهـای غـرب کـرمـانـشاه مـعلم شـدم. آشـنایـی 
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مــن بــا بــچه  هــای آن دیــار بــرایــم مــعلوم شــد کــه فــقر وحشــتناکــی بــر آن جــامــعه 

حـکم فـرمـاسـت. پـس زنـدگـی آن بـچه هـا را تـصویـر کـردم تـا مـردم ایـران و حـتی 

مـردم جـهان بـدانـند کـه در گـوشـه  ای از ایـن دنـیا چـه کـسانـی بـا چـه مـشکالتـی 

زندگی می کنند و این به هر حال روش کار من برای آثار بعدی  ام شد».

عــلی اشــرف درویــشیان، مــتولــد ۳ شهــریــور ســال ۱۳۲۰، در شهــر كــرمــانــشاه 

اســت. مــادر بــزرگــش زنــی دنــیا دیــده و بــا تجــربــه و ســرد و گــرم چــشیده بــود  . 

در گفنت افسانه ها و قصه های عامیانه مهارت عجیبی داشت  .
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درویــــشیان بــــسیاری از افــــسانــــه هــــای او را در كــــتاب افــــسانــــه  هــــا و مــــتل هــــای 

كــردی آورده  اســت. او دربــاره  قــصه هــای کــودکــی اش مــی گــویــد: «در زنــدگــی 

پــای قــصه هــای خــیلی از قــصه  گــویــان نشســته ام،  امــا مــادربــزرگــم از هــمه  ی 

آن هـا بهـتر بـود و بـه آن چـه مـی گـفت آگـاهـی كـافـی داشـت . افـسانـه را بـا آب و 

تـاب و بـا سـود جسـنت از مـثل هـا و اصـطال حـات محـلی بـیان مـی كـرد . آن هـا را 

بـا مـسائـل روز و نـكته هـای مـورد عـال قـه مـا مـی آمـیخت،  آرام و بـی شـتاب قـصه 

مــــی گــــفت و عــــقیده داشــــت كــــه گــــفنت مــــتل در روز ســــبب كــــسالــــت و خســــتگی 

مـــی شـــود،  بـــنابـــرایـــن هـــمیشه شـــب هـــا و بـــه ویـــژه پـــیش از خـــواب بـــرای مـــا قـــصه 

مـی گـفت . پـدرم هـم قـصه  گـوی خـوبـی بـود، امـا نـه بـه انـدازه  مـادربـزرگـم . او كـم  

سـواد بـود و بـرای مـا اشـعار حـافـظ و بـابـاطـاهـر را مـی خـوانـد . نخسـتین كـتاب 

داســـتانـــی كـــه بـــه خـــانـــه ی مـــا آمـــد، «امـــیرارســـال ن نـــامـــدار» بـــود كـــه مـــن در ۹ 

ســـالـــگی در شـــب هـــای زمســـتان بـــرای خـــانـــواده مـــی خـــوانـــدم.» درویـــشیان در 

ســـال ۱۳۳۷، پـــس از گـــذرانـــدن دوره ی دانشســـرای مـــقدمـــاتـــی كـــرمـــانـــشاه، ۸ 

ســـــال در روســـــتاهـــــای گـــــیال ن غـــــرب و شـــــاه آبـــــاد غـــــرب آمـــــوزگـــــار بـــــود. در ســـــال 
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۱۳۴۵ در دانـشگاه تهـران در رشـته  ادبـیات فـارسـی و سـپس تـا کـارشـناسـی 

ارشـــد روان شـــناســـی تـــربـــیتی درس خـــوانـــد و هـــم زمـــان در دانشســـرای عـــالـــی 

تهــران تــا رشــته  مــشاوره و راهــنمای تــحصیلی پــیش رفــت. از ســال ۱۳۵۰ تــا 

۱۳۵۷ بـه سـبب نـوشـنت كـتاب «از ایـن وال یـت» و فـعالـیت هـای سـیاسـی ۳ بـار 

دســــتگیر و مــــمنوع  الــــقلم شــــد. درویــــشیان در كــــتاب هــــایــــش زنــــدگــــی كــــودكــــان 

فرودست و مقاومت و تال ش پیوسته آن ها را در زندگی نشان می دهد.

بــــه گــــفته  خــــودش: «هــــدفــــم ایــــن بــــوده اســــت كــــه خــــود بــــاوری را در آن هــــا نــــیرو 

بـــبخشم. از طـــرفـــی بـــا نـــشان دادن زنـــدگـــی روزمـــره ایـــن كـــودكـــان خـــواســـته ام 

تـوجـه آن هـا را بـه زنـدگـی سـخت و تـوان فـرسـایـشان جـلب كـنم و بـا نـشان دادن 

تـــضاد بـــین تـــنگ دســـتان و ثـــروتـــمندان آن هـــا را بـــه مـــبارزه ی جـــدی بـــا بـــیداد و 

ستم فرا بخوانم.»

درویــشیان شــش ســال بــه خــاطــر انــتشار كــتاب هــایــش در زنــدان بــود. مجــموعــه  

«فـــصل نـــان» و قـــصه  «رنـــگینه» را در زنـــدان نـــوشـــت و تـــوســـط همســـرش بـــه 

خــارج از زنــدان فــرســتاد . درویــشیان و هــم بــندانــش در زنــدان دربــاره  ادبــیات 
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كــــودكــــان و نــــوجــــوانــــان و بــــه ویــــژه آثــــار صــــمد بهــــرنــــگی تــــا جــــایــــی كــــه امــــكان 

داشــت،  بــحث و گــفت وگــو مــی كــردنــد . او از ایــن دوره چــنین یــاد مــی کــند: «در 

آن دوره كــتاب هــایــی كــه حــكومــت وقــت را زیــر ضــربــه مــی بــردنــد و بــرای مــردم 

روشـــــنگری مـــــی كـــــردنـــــد ســـــانـــــسور و جـــــمع آوری مـــــی شـــــدنـــــد . نـــــویـــــسندگـــــان را 

دســــتگیر مــــی  كــــردنــــد و بــــه زنــــدان مــــی  انــــداخــــتند و كــــتاب هــــای آن هــــا را كــــه در 

شمارگان باال  منتشر می شدند،  خمیر می كردند.» 

درویـــشیان عـــضو ســـرشـــناس و قـــدیـــمی کـــانـــون نـــویـــسندگـــان ایـــران بـــود و در 

دهـه  ۵۰ بـرای نـگارش کـتاب «از ایـن والیـت» چـند بـار دسـتگیر و مـمنوع الـقلم 

شد. در پی آن از دانشگاه اخراج و از معلمی نیز منفصل شد.

عــــلی اشــــرف درویــــشیان در داســــتان هــــای خــــود بــــه مــــردم تــــحت ســــتم، فــــقیر و 

کـودکـان کـار و رنـج مـی پـردازد و زنـدگـی آنـان را تـصویـر مـی کـند. داسـتان هـای 

او بـیانـگر نـامـالیـمات انـسان هـای محـروم و سـتم دیـده و رد عـین حـال مـقاوم و 

مبارز است.
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عــلی اشــرف درویــشیان دربــاره تــاثــیر زنــدگــی روســتائــیان در شــکل گــیری ایــن 

آثار گفته است:

«بـــرای آمـــوزگـــاری بـــه گـــیالن غـــرب، یـــکی از بـــخش هـــای شـــاه آبـــاد غـــرب (اکـــنون 

اســالم آبــاد) رفــتم.  گــیالن غــرب قــصبه ای بــود و مــردم آن جــا فــقیر بــودنــد، نــدار 

بـودنـد و خـان هـای قـلدر و پـول دار بـر آن هـا مسـلط بـودنـد. داسـتان هـای کـوتـاه 

«از ایـــــن والیـــــت» اغـــــلب مـــــربـــــوط بـــــه حـــــال و هـــــوای گـــــیالن غـــــرب اســـــت. مـــــردم 

مهــربــان و خــوب در آن جــا زنــدگــی مــی کــردنــد. بــچه هــای پــا بــرهــنه و بــی چــیز بــه 

کـــــالس مـــــی آمـــــدنـــــد و خـــــیلی هـــــا هـــــم نـــــمی تـــــوانســـــتند بـــــه مـــــدرســـــه بـــــیایـــــند. کـــــار 

می کردند.» 

عــلی اشــرف درویــشیان در تهــران، بــا نــویــسندگــان آن دوران آشــنا شــد: «آل 

احــــمد مــــن و چــــند شــــاگــــرد دیــــگر را بــــه خــــانــــه خــــودش دعــــوت مــــی کــــرد، آن جــــا 

بـــیش تـــر دربـــاره ادبـــیات، تعهـــد و نـــویـــسنده هـــای بـــزرگ دنـــیا بـــرای مـــان حـــرف 

می زد.»
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هــــم چــــنین بــــا صــــمد بهــــرنــــگی، نــــویــــسنده ایــــرانــــی کــــه دو ســــال از درویــــشیان 

بــزرگ تــر و مــثل او مــعلم بــود، در خــانــه جــالل آل احــمد آشــنا شــد: «صــمد هــم 

مثل من آدم خجالتی بود، هر دو هم عاشق آل احمد و دانشور بودیم.»

بهــرنــگی بــا فــعالــیت هــای اجــتماعــی و ادبــی اش تــاثــیری عــمیق بــر درویــشیان 

گذاشت: «مرگ او من را وادار کرد که راه او را ادامه دهم.»

او کـتاب هـایـی را دربـاره بهـرنـگی نـوشـت، امـا مـیل بـه داسـتان نـویـسی پـیش از 

آن وجـــود داشـــت: «خـــودم هـــم نـــمی دانـــم کـــه واقـــعا چـــگونـــه شـــروع کـــردم. آیـــا 

شما اولین نفسی را که کشیده اید به یاد دارید؟»
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درویشیان سلولش را در زندان به اتاقی برای نوشنت تبدیل کرده بود

 

عــلی اشــرف درویــشیان در ســال هــای پــس از انــقالب گــرچــه بــه زنــدان نــیفتاد، 

امــا دســت از اعــتراض، بــه ویــژه اعــتراض بــه ســانــسور نشســت و در گــفتگوهــا 

و مـــقاالت مـــتعدد، ســـانـــسور و مـــهم تـــر از آن خـــودســـانـــسوری را جـــدی تـــریـــن 

آسیب ادبیات ایران می دانست.

در دوره هـای مـختلف، وزارت ارشـاد مـانـع چـاپ بـرخـی از آثـار او شـد: «شـما 

خـــــیال کـــــردیـــــد کـــــتاب هـــــای مـــــرا ســـــانـــــسور کـــــنید مـــــی آیـــــند کـــــتاب هـــــای شـــــما را 
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مـی خـوانـند؟ نـه، مـلتی کـه بـه سـانـسور عـادت کـند نـه کـتاب شـما را مـی خـوانـد، 

نه کتاب من را.»

حـتی در سـال ۱۳۹۰، کـتاب هـای درویـشیان از غـرفـه هـای نـمایـشگاه بـین املـللی 

کـتاب تهـران جـمع آوری شـد و هـم چـنین ایـن نـویـسنده بـه نـاچـار بـرخـی از آثـار 

خود را خارج از ایران منتشر کرد.

وی درباره نوشنت اولین داستانش نیز گفته است:

«نخســـــتین داســـــتانـــــم را کـــــه هـــــیچ وقـــــت منتشـــــر نشـــــد در زنـــــدان کـــــرمـــــانـــــشاه 

نــوشــتم. درســال ۱۳۵۲، اولــین مجــموعــه داســتانــم را بــه عــنوان آبــشوران چــاپ 

کــــردم و در ادامــــه هــــم کــــتاب هــــای دیــــگری منتشــــر کــــردم، هــــم چــــنین مجــــموعــــه 

داسـتان «داسـتان هـای تـازه داغ» را هـم چـند سـال پـیش در شهـر کـلن آملـان 

چاپ کردم.» 

درویــشیان، هــم چــنین دربــاره تــاثــیر ســانــسور در آثــار ادبــی در ســال هــای بــعد 

از انقالب در ایران گفته است:
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«هـنر بـایـد بـر حسـب مـیزان سـودمـندی آن مـورد نـقد و بـررسـی قـرار بـگیرد و 

رف. آن زیــبایــی کــه در واقــعیت هســت،  نــه بــا مــعیارهــای زیــبایــی شــناســی صِــ

فـراتـر از زیـبایـی هـنری اسـت. سـانـسور عـامـلی بـازدارنـده در خـالقـیت هـنری 

اسـت و تـا زمـانـی کـه سـانـسور بـاشـد نـویـسنده و هـنرمـند نـمی تـوانـد زنـدگـی را 

هــمه جــانــبه و بــا هــمه ابــعادش تــصور کــند. ادبــیات امــروز مــا جــهانــی نــخواهــد 

شــــد مــــگر آن کــــه نــــویــــسنده بــــتوانــــد آزادانــــه افــــکار و نــــظریــــاتــــش را بــــیان کــــند. 

انــدیــشه و قــلم بــایــد آزاد بــاشــد. ایــن یــکی از اســاســی تــریــن بــندهــای مــنشور 

کـــانـــون نـــویـــسندگـــان ایـــران اســـت. تـــا زمـــانـــی کـــه نـــویـــسندگـــان بـــه دادگـــاه هـــا 

احــضار مــی شــونــد، امــید بــه پیشــرفــت نیســت و نــویــسنده هــم چــنان بــیهوده بــه 

دور خود می چرخد و دستش به جایی نمی رسد.» 

وی هــــــم چــــــنین در مجــــــموعــــــه شــــــش جــــــلدی «داســــــتان هــــــای مــــــحبوب مــــــن» بــــــا 

هــمکاری رضــا خــندان بــه جــمع آوری داســتان هــای کــوتــاه نــویــسندگــان جــوان 

پــــــرداخــــــت. درویــــــشیان دربــــــاره ایــــــن کــــــتاب گــــــفته بــــــود: «کــــــوشــــــيده ام بــــــيش تــــــر 

داســـــتان هـــــا از نـــــويـــــسندگـــــان نســـــل جـــــوان بـــــاشـــــد و نـــــيز نـــــويـــــسندگـــــانـــــی کـــــه 
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نــوشــته هــاشــان ايــن ســال هــا بــا تــوطــئه ســکوت روبــه رو بــوده اســت. بــه هــر جهــت 

ايـن هـا داسـتان هـایـی اسـت کـه بـه دلـم نشسـته و هـنوز هـم بـرای ايـجاد تحـرک 

و انـگيزش در خـودم، آن هـا را بـارهـا و بـارهـا مـی خـوانـم، مـی خـوانـم تـا بـيش تـر 

کار کنم و رابطه ام را با زندگی از دست ندهم.»

آثــــــار پــــــژوهــــــشی نــــــظیر افــــــسانــــــه هــــــا و مــــــتل هــــــای کــــــردی، واژه نــــــامــــــه گــــــویــــــش 

کـرمـانـشاهـی و مجـموعـه ۲۰ جـلدی فـرهـنگ افـسانـه ای ایـران، بـاهـمکاری رضـا 

خــندان عــصو فــعال کــانــون نــویــسندگــان ایــران نــیز از جــمله فــعالــیت هــای ایــن 

نویسنده متولد کرمانشاه است. 

«داســـتان هـــای مـــحبوب مـــن» مـــنتخبی از داســـتان هـــای کـــوتـــاهـــی ســـت کـــه در 

فـاصـله بـین سـال هـای ۱۳۰۰ تـا ۱۳۸۰ تـوسـط نـویـسندگـان ایـرانـی پـدیـد آمـده 

اســت. رضــا خــندان مــهابــادی و عــلی اشــرف درویــشیان، از اعــضای کــانــون 

نـویـسندگـان ایـران ایـن مـنتخبات را گـرد آورده انـد و بـر هـر داسـتان نـیز درآمـد 

و نقدی نگاشته اند.
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«داستان های محبوب من»، منتخبات ادبیات داستانی ایران، به کوشش علی اشرف 

درویشیان و رضا خندان مهابادی

 

عـــلی اشـــرف درویـــشیان روشـــنفکر ســـوســـیالیســـتی و مـــبارزی بـــود کـــه پـــیش از 

انـــقالب ایـــران در ســـال ۱۳۵۷ نـــوشـــته هـــای خـــود را بـــا نـــام لـــطیف تلخســـتانـــی 

منتشر می کرد.

از او دو رمــان ســال هــای ابــری و ســلول ۱۸ و مجــموعــه  داســتان هــای از ایــن 

والیــــــت، از نــــــدارد تــــــا دارا، آبــــــشوران، درشــــــتی، شــــــب آبســــــنت اســــــت، هــــــمراه 

آهـــــــنگ هـــــــای بـــــــابـــــــام، فـــــــصل نـــــــان، داســـــــتان هـــــــای تـــــــازه داغ منتشـــــــر شـــــــد. از 
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درویـشیان در زمـینه ادبـیات کـودک و نـوجـوان نـیز کـتاب هـای روزنـامـه دیـواری 

مــــــدرســــــه، کــــــی بــــــرمــــــی گــــــردی داداش جــــــان؟، آتــــــش در کــــــتاب خــــــانــــــه بــــــچه هــــــا، 

ق ـص ه ه ای آن س ـال ه ا، گـل طـال و کـالش قـرمـز، ابـر سـیاه هـزار چـشم، رنـگینه: 

قصه برای کودکان منتشر شد.

درویـــشیان هـــمچنین ف ـــره ـــن گ ک ـــردی ک ـــرم ـــان ـــش اه ـــی: ک ـــردی - ف ـــارس ـــی، ص ـــم د 

ج ــاودانــه شــد، اف ــس ان ــه ه ا و م ــت ل ه ای کــردی، ف ــره ــن گ اف ــس ان ــه ه ای م ــردم ای ــران 

در ۱۹ جـــــلد، داس ـــــت ان ه ای م ـــــح ب وب م ـــــن در ۷ جـــــلد را عـــــرضـــــه کـــــرد و دو اثـــــر 

دیـــگر او بـــه نـــام هـــای عـــقایـــد و رســـوم مـــردم کـــرمـــانـــشاه و رمـــان هـــمیشه مـــادر 

منتشر نشدند.

***

از ایــــــن نــــــویــــــسنده پــــــرکــــــار و فــــــعال در دهــــــمین دوره جــــــایــــــزه ادبــــــی هــــــوشــــــنگ 

گـلشیری بـرای «تعهـد بـی چـون و چـرا بـه آزادی بـیان و در امـان نـگاه داشـنت 

حــریــم قــلم از دســت بــرد قــدرت» و «تــصویــر صــادقــانــه ای کــه از گــذر دردنــاک 

جامعه ای روستایی به جامعه ای شهری به دست داده» تقدیر شده است.
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ســـازمـــان دیـــدبـــان حـــقوق بشـــر در ســـال ۲۰۰۷ عـــلی اشـــرف درویـــشیان را بـــه 

عـنوان یـکی از ۷ نـویـسنده ایـرانـی مـعرفـی کـرد کـه جـایـزه حـقوق بشـر هـلمن-

هــمت بــه آن هــا تــعلق مــی گــیرد. ایــن جــایــزه در ســطح جــهان بــه نــویــسندگــانــی 

اعطا می شود که تحت آزار و اذیت سیاسی قرار گرفته اند.

الـبته نـویـسندگـانـی چـون درویـشیان، جـوایـز بـی شـما و مـانـدگـار خـود را نـه از 

دســت نــهادهــای مــصلحت ظــلب، بــلک هــاز ســوی هــزاران هــزار خــوانــندگــانــش 

گـــرفـــته اســـت. یـــک شـــاخـــه گـــل آن کـــودک کـــار بـــه درویـــشان، از گـــرفـــنت جـــوایـــزه 

نوبل ادبی با ارزش تر بوده است!

بــی تــردیــدعــلی اشــرف درویــشیان ، بــخش بــزرگــی از فــرهــنگ مــعاصــر امــروز 

جــــــامــــــعه مــــــاســــــت. ایــــــشان نــــــه تــــــنها دردهــــــا و رنــــــج هــــــای مــــــردم را بــــــه تــــــصویــــــر 

درآورده انــــــد، بــــــلکه تــــــا حــــــدودی نــــــیز راه بــــــرآورده شــــــدن آرزوهــــــای نــــــامــــــمکن را 

نـــیزروشـــن کـــرده انـــد. هـــر چـــند کـــه شـــخصیت هـــای داســـتان هـــای وی، بـــا درد و 

رنـج بـه دنـیا آمـده و  بـا فـقر دسـت و پـنجه نـرم مـی کـنند امـا بـا عـزت و افـتخار 

و سربلند زندگی می کنند و بزرگ می شوند.

 294



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

او از زبــــــان مــــــردمــــــی مــــــی نــــــویســــــدکــــــه از جــــــنس نــــــوشــــــته هــــــایــــــش هســــــتند. از 

کــلیشه پــردازی هــا و پــیچیدگــی هــای مــالل آور بــه شــدت دور اســت. نــویــسنده ای 

شـــــــجاع و آگـــــــاه و روشـــــــنگر اســـــــت کـــــــه بـــــــرای تـــــــحقق آرمـــــــان هـــــــایـــــــش از هـــــــیچ 

کوششی فروگذاری نکرده است.

درویــشان، افــق و چــشم انــداز فــکری خــود را از هــمان ســال هــای انــتخاب کــرد 

و فـراز و نـشیب هـایـی را پشـت سـر گـذاشـت امـا هـرگـز انـدیـشه هـایـش را چـپ 

و راســـت نـــکرد و در هـــمین راه بـــی حـــد و حـــصر آزادی بـــیان و قـــلم و انـــدیـــشه 

حـرکـت کـرد و هـمه فـشارهـا، تهـدیـدهـا، سـختی هـا را تحـمل کـرد و هـرگـز از پـا 

نیفتاد.

او نــام بــزرگ و مــانــدگــار خــود را پــاکــیزه نــگاه داشــت و از هــرگــونــه آلــودگــی هــا 

دوری جســــــت و بــــــه هــــــمی دالیــــــل در دل بــــــسیاری از انــــــسان هــــــای صــــــادق و 

مـبارزه و مـقاوم، آن چـنان جـای گـرفـته کـه بـه هـیچ وجـه او را فـرامـوش نـخواهـند 

کرد!
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وی در بـرگـزاری و تـشکیل و بـه سـرانـجام رسـیدن دوره هـایـی از فـعالـیت جـدیـد 

«کـانـون نـویـسندگـان ایـران»، «زلـزلـه بـم»، «قـتل هـای زنـجیره ای» و هـم چـنین 

تـــاکـــنون انـــواع و اقـــسام فـــشارهـــای امـــنیتی کـــه بـــه کـــانـــون و اعـــضای هـــیئت 

دیـــبران آن وارد شـــده، آن چـــنان تـــالش هـــای جـــسورانـــه ای داشـــته بـــه طـــوری کـــه 

بـــارهـــا خـــطوط قـــرمـــز و ... را رد شـــده اســـت. او ده هـــای طـــوالنـــی، هـــمواره در 

مـــحافـــل روشـــنفکری ادبـــی و فـــرهـــنگی، نـــظراتـــی راه گـــشا و مـــوثـــر ارائـــه داده 

اسـت و بـا بـی پـروایـی تـمام حـرف دلـش را زده اسـت. او نـویـسنده ای نـبود کـه 

خـــــود را ســـــانـــــسور کـــــند و یـــــا پـــــیشاپـــــیش مـــــالحـــــظه ســـــانـــــسور آثـــــارش تـــــوســـــط 

سـانـسورچـیان حـکومـتی شـود. در یـک کـالم، درویـشیان روشـنفکری متعهـد و 

دل سوز و صادق بود.

عــــلی اشــــرف درویــــشیان، تــــنها نــــویــــسنده ای تــــاریــــخی و مــــربــــوط بــــه گــــذشــــته 

نیســت، بــلکه خــاطــره ای اســت زنــده و مــانــدگــار در ذهــن تــمام کــسانــی کــه بــا 

کـتاب هـای او زنـدگـی کـرده انـد؛ کـودکـانـی کـه بـا روایـت هـای او بـزرگ شـده انـد و 

چــــنان تــــصویــــری از او و داســــتان هــــایــــش، بــــر ذهــــن شــــان حــــک شــــده کــــه هــــیچ 
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غـــباری را یـــارای نشســـنت روی آن تـــصاویـــر نیســـت. هـــمین کـــودکـــان دیـــروز و 

امـــروز در فـــردایـــی روشـــن و در جـــامـــعه  آیـــنده آزاد و بـــرابـــر و عـــادالنـــه ایـــران، 

کـــتاب هـــای درویـــشیان را در تـــمامـــی مـــدارس و دانـــشگاه هـــای کـــشور تـــدریـــس 

خـواهـند کـرد و بـه زبـان هـا مـعتبر جـهان تـرجـمه خـواهـند کـرد. پـس عـلی اشـرف 

ما نمرده است و همیشه با ماست!

شنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۱۷

***

مـــنت ســـخنرانـــی بهـــرام رحـــمانـــی در مـــراســـم بـــزرگ داشـــت 

علی اشرف درویشیان

از درگــذشــت زنــده یــاد عــلی اشــرف درویــشیان، نــویــسنده مــحبوب و ســرشــناس 

و عضو برجسته  کانون نویسندگان ایران یک سال می گذرد.
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کــــــانــــــون نــــــویــــــسندگــــــان ایــــــران در تــــــبعید، دهــــــم نــــــوامــــــبر ۲۰۱۷، بــــــزرگ داشــــــت 

عـلی اشـرف درویـشیان را در اسـتکهلم بـرگـزار کـرده بـود. مـنت زیـر سـخنرانـی 

بهـــرام رحـــمانـــی در ایـــن مـــراســـم اســـت کـــه تـــاکـــنون منتشـــر نشـــده و اکـــنون در 

سال گرد درگذشت وی منتشر می گردد.

کــــانــــون نــــویــــسندگــــان ایــــران، بــــه تــــاریــــخ پــــنج شــــنبه  ٣ آبــــان ۱٣۹۷ -  ۲۵ اکــــتبر 

۲۰۱٨، بــــــا انــــــتشار بــــــیانــــــیه ای جــــــلوگــــــیری از بــــــرگــــــزاری مــــــراســــــم ســــــال گــــــرد 

درگذشت علی اشرف درویشیان را محکوم کرده است. *

 298



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

دوستان عزیز من هم به نوبه خودم به همه شما خوش آمد می گویم.

هـــــمان طـــــور کـــــه رفـــــقا عـــــباس ســـــماکـــــار و رضـــــا خـــــندان مـــــهابـــــادی (از طـــــریـــــق 

اســـــکایـــــپ) گـــــفتند تهـــــدیـــــد و ارعـــــاب و ســـــال هـــــای طـــــوالنـــــی زنـــــدان هـــــای شـــــاه 

نـتوانسـت از بـالـندگـی قـلم و افـکار عـلی اشـرف جـلوگـیری کـند. بـه هـمین دلـیل، 

بـسیاری از جـوانـان انـقالبـی کـه وارد تـحوالت خـیره کـننده انـقالب ۱۳۵۷ شـدنـد 

بــــــیش از هــــــمه تــــــحت تــــــاثــــــیر نــــــویــــــسندگــــــانــــــی چــــــون صــــــمد بهــــــرنــــــگی، ســــــعید 

ســلطانــپور، خســرو گلســرخــی، احــمد شــامــلو، درویــشیان و… بــودنــد. بــه نــظر 

بــسیاری از هــم دوره هــای او، آثــار درویــشیان و نــویــسندگــانــی هــم چــون او بــود 

کــه در انــقالب ۱۳۵۷، مــردم را بــه اعــتراض بــر عــلیه هــرگــونــه تــبعیض، ظــلم و 

اســتبداد حــکومــت پهــلوی دعــوت کــردنــد. انــقالبــی کــه آخــریــن انــقالب کــالســیک 

جهان با شعار «نان، مسکن، آزادی» بود اما به شدت سرکوب شد.

هــنوز از تــب تــند انــقالب خــبری نــبود، هــنوز بــزرگ تــریــن چــالــش ســاواک عــلیه 

نــویــسندگــان و شــعرا و فــعالــین ســیاســی چــپ بــود و آزادی بــیان و مــبارزه بــا 

ســـــــانـــــــسور دغـــــــدغـــــــه اصـــــــلی بـــــــسیاری از آن هـــــــایـــــــی بـــــــود کـــــــه مـــــــی نـــــــوشـــــــتند و 
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مـــی خـــواســـتند ایـــن نـــوشـــنت آزادانـــه بـــاشـــد. مهـــرمـــاه ۵۶ در ده شـــب نـــفس گـــیر 

بــــحث هــــایــــی مــــطرح شــــد کــــه هــــمان دغــــدغــــه هــــای هــــمیشگی نــــویــــسنده ایــــرانــــی 

اســت. ســخنان نــویــسندگــان در ایــن ده شــب عــلیه ســانــسور و اخــتناق بــه ویــژه 

شـعر و سـخن سـعید سـلطانـپور سـبب شـد کـه دانـشجویـان دسـت بـه تـظاهـرات 

بـزنـند. بـنابـرایـن، کـانـون نـویـسندگـان ایـران، هـمراه بـا جـنبش هـای اجـتماعـی، 

در سرنگونی حکومت پهلوی سهم به سزایی داشت.

حــکومــت تــازه بــه قــدرت رســیده اســالمــی، شــدیــدا بــه دســتاوردهــای انــفالب ۵۷ 

حـــــمله کـــــرد. ســـــرکـــــوب جـــــنبش زنـــــان، حـــــمله بـــــه کـــــردســـــتان، تـــــرکـــــمن صحـــــرا، 

خـوزسـتان و سیسـتان و بـلوچسـتان، حـمله بـه رسـانـه هـا و تهـدیـد سـازمـان هـا و 

احزاب سیاسی، خود را به جامعه تحمیل کرد.

در هـــمان روزهـــا، گـــروه هـــای حـــزب الـــهی در حـــمله بـــه ســـازمـــان هـــا و احـــزاب و 

رســـانـــه هـــا، بـــه دفـــتر کـــانـــون نـــویـــسندگـــان نـــیز یـــورش آوردنـــد و بـــا تخـــریـــب آن، 

اســـنادش را بـــردنـــد. ســـعید ســـلطانـــپور از اعـــضای فـــعال ســـرشـــناس کـــانـــون 

نــویــسندگــان و شــاعــر انــقالبــی و کــمونیســت کــه چــند مــاه قــبل از وقــایــع ســال 
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شـــصت دســـتگیر شـــده بـــود امـــا روز ســـی و یـــکم خـــرداد بـــه هـــمراه تـــعدادی از 

اعــضای پــیکار و مــجاهــدیــن اعــدام شــد. از آن روزهــا تــاکــنون ایــن اخــتناق و 

ســانــسور و ســرکــوب و تــرور و اعــدام حــکومــت اســالمــی هــم چــنان ادامــه دارد. 

در ایــن ده ه هــا تــعدادی از نــویــسندگــان از جــمله اعــضای کــانــون نــویــسندگــان 

ایــران و یــا فــعالــین ســیاســی تــوســط وزارت اطــالعــات حــکومــت اســالمــی ایــران 

در داخـــــل و خـــــارج کـــــشور تـــــرور شـــــدنـــــد و ده هـــــا هـــــزار انـــــسان نـــــیز بـــــه دســـــت 

جوخه های مرگ سپرده شدند.

 بـــا آغـــاز دوره جـــدیـــد فـــعالـــیت کـــانـــون نـــویـــسندگـــان و تـــشکیل جـــمع مـــشورتـــی 

بــرای تــهیه مــنشور کــانــون، نــویــسندگــانــی چــون ســیمین بهــبهانــی، گــلشیری، 

روشـنک داریـوش، سـپانـلو، مـختاری، پـویـنده، غـفار حـسینی، مـنصور کـوشـان 

کـــه اکـــنون هـــیچ کـــدام در قـــید حـــیات نیســـتند و یـــا نـــویـــسندگـــانـــی کـــه در قـــید 

حـیات هسـتند هـم چـون محـمد خـلیلی، محـمد محـمدعـلی، رضـا بـراهـنی و اکـبر 

معصوم بیگی پای ثابت نشست های جمع مشورتی بودند. 
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درویــشیان، شــامــلو و چــند تــن از اعــضای کــانــون، هــمواره بــا گــرایــش راســت 

کـانـون کـشمکش داشـتند. گـرایـشی کـه فـکر مـی کـرد چـراغ کـانـون نـویـسندگـان 

را وزیــر ارشــاد دولــت خــاتــمی، مــهاجــرانــی روشــن کــند. در هــمین دوره اســت 

کـــــه دولـــــت خـــــاتـــــمی بـــــرای خـــــنثی کـــــردن گـــــرایـــــش رادیـــــکال و مســـــتقل کـــــانـــــون 

نـــویـــسندگـــان، بـــا فـــرســـتادن دعـــوت نـــامـــه رســـمی بـــه نـــویـــسندگـــان و هـــنرمـــندان، 

تـالش مـی کـند یـک کـنفرانـس فـرهـنگی در جـزیـره کـیش بـرگـزار کـند. در حـالـی 

کـه بـسیاری از هـنرمـندان و نـویـسندگـان در آن دوره راهـی سـمینار فـرهـنگی 

دولــتی شــدنــد نــاگــهان صــدای درویــشیان مــانــند یــک بــمب ســاعــتی در جــامــعه 

ایــران طــنین انــداز شــد: «مــن ســر ســفره خــونــین نــمی نــشینم»! درویــشان نــیز 

یــکی از نــویــسندگــان دعــوتــی بــه ایــن ســمینار دولــتی بــود. پــیش تــر شــامــلو هــم 

گــفته بــود اگــر قــرار بــاشــد چــرا کــانــون را دولــت روشــن گــند بهــتر اســت تــا ابــد 

خاموش بماند.
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امــا بــا وجــود حــمالت مــداوم شــب پــرســتان بــرای خــامــوش کــردن چــراغ کــانــون 

نـــــویـــــسندگـــــان، درویـــــشان و هـــــم فـــــکرانـــــش ایـــــن چـــــراغ را هـــــمواره روشـــــن نـــــگاه 

داشته اند.

 ســـال ۱۳۷۷، درویـــشیان بـــالفـــاصـــله بـــعد از قـــتل هـــای زنـــجیره ای کـــه کـــانـــون 

نـــویـــسندگـــان ایـــران دو عـــضو ســـازمـــان گـــر و اصـــلی خـــود، محـــمد مـــختاری و 

محـمد جـعفر پـویـنده را از دسـت داده بـود بـه عـنوان دبـیر کـانـون انـتخاب شـد. 

دوره ای کــه بــرای اعــضای کــانــون نــویــسندگــان ایــران، دوره کــابــوس و وحشــت 

و نگرانی بود. 

دو دوره بـــعد، ســـال هـــای ۷۸ و ۷۹ هـــم دبـــیر کـــانـــون بـــود. بـــنا بـــه اســـاســـنامـــه 

کـانـون نـمی تـوانسـت بـیش از دو سـال دبـیر بـاشـد. سـال ۸۰، انـتخابـات هـیئت 

دبـیران کـانـون بـا دخـالـت وزارت اطـالعـات مـتوقـف شـد. هـفت سـال بـعد کـانـون 

نـویـسندگـان یـک انـتخابـات مـکاتـبه ای بـرگـزار کـرد کـه در آن بـاز هـم درویـشیان 

بـــه دبـــیری انـــتخاب شـــد. ایـــن یـــک چهـــره عـــلی اشـــرف در کـــانـــون نـــویـــسندگـــان 

ایران است.
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چهـــــــره دیـــــــگر او، مـــــــوضـــــــع گـــــــیری هـــــــای شـــــــفاف طـــــــبقاتـــــــی، یـــــــعنی از مـــــــوضـــــــع 

محـرومـان، سـتم دیـدگـان، اسـتثمار شـدگـان و کـودکـان درد و رنـج و کـار بـر عـلیه 

کــلیت حــکومــت اســالمــی بــود. چــرا کــه وی هــنر را بــرای هــنر نــمی خــواســت از 

ایــن رو، وی هــنر را در خــدمــت تــغییر جــامــعه بــه نــقع ســتم دیــدگــان و بــرقــراری 

آزادی و برابری و عدالت اجتماعی می دانست.

عــــــلی اشــــــرف درویــــــشیان، در اوج تــــــبلیغات جــــــناح «اصــــــالح طــــــلب» حــــــکومــــــت 

اسـالمـی در دوره کـانـدیـداتـوری محـمد خـاتـمی، در یـکی از سـخنرانـی هـایـش 

گفته است: 

«از آن جــــا کــــه مــــسئله انــــتخابــــات اخــــیر مــــسئله ای اســــت کــــه هــــمه مــــا دوســــت 

داریــم در بــاره اش صــحبت کــنیم، مــن بــخش اول صــحبتم را بــه ایــن مــوضــوع 

اخـتصاص خـواهـم داد و در پـایـان بـه پـرسـش هـای شـما پـاسـخ خـواهـم گـفت. 

نـــگرانـــی اهـــل قـــلم الـــبته در رابـــطه بـــا انـــتخاب ریـــاســـت جـــمهوری جـــدیـــد حـــتما 

زیـــاد اســـت. زیـــرا مـــا بـــا ســـانـــسور مـــداوم در ایـــن ۲۷ ســـال مـــواجـــه هســـتیم و 

مـــی خـــواهـــیم بـــبینیم کـــه چـــه شـــرایـــطی پـــیش خـــواهـــد آمـــد. آیـــا دوره هـــایـــی مـــثل 

 304



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

دوره هـــــای مـــــیر ســـــلیم تـــــکرار خـــــواهـــــد شـــــد یـــــا نـــــه؟ مـــــن از هـــــمان اوائـــــل، ایـــــن 

انـتخابـات را تحـریـم کـردم. بـه خـاطـر ایـن کـه حـس مـی کـردم کـسانـی کـه مـوافـق 

هســـتند بـــا ایـــن انـــتخابـــات و بـــرای آن تـــبلیغ مـــی کـــنند کـــه مـــردم شـــرکـــت کـــنند، 

مـاهـیت اصـلی رژیـم جـمهوری اسـالمـی ایـران را نـمی شـناسـند. مـن ایـن طـور 

فــکر مــی کــنم. زیــرا بــا گــذشــت ایــن ۲۷ ســال کــم و بــیش بــایــد بــرای مــا روشــن 

شـده بـاشـد کـه آمـدن و رفـنت چهـره هـا و بـه خـصوص ریـیس جـمهور هـیچ تـفاوتـی 

در ســـیاســـت اصـــلی ایـــن حـــکومـــت پـــیش نـــخواهـــد آورد. ریـــیس جـــمهور در ایـــن 

سیســــتم کــــاره ای نیســــت. گــــو ایــــن کــــه خــــودشــــان هــــم اعــــتراف کــــردنــــد کــــه یــــک 

تــدارکــاتــچی هســتند. خــوب پــس مــا بــه چــه مــناســبت پــای صــندوقــی بــرویــم کــه 

در نــهایــت تــبلیغی بــرای نــظام خــواهــد بــود. آن هــا هــمه آرای مــردم را، رای بــه 

تداوم نظام می دانند.

من به هیچ وجه نمی خواهم به این نظام رای بدهم.» 

 

دالیــل وی بــرای ایــن تحــریــم نــیز بــسیار روشــن و شــفاف و صــریــح بــود. عــلی 

اشرف می گفت:
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۱- آیـا مـا احـزاب آزادی داریـم در ایـن مـملکت کـه کـانـدیـداهـای خـودرا آزادانـه 

انــــــتخاب کــــــنند و مــــــردم از بــــــین ایــــــن کــــــانــــــدیــــــداهــــــا بــــــتوانــــــند آن کــــــسی را کــــــه 

می خواهند انتخاب کنند؟

۲- از آن جــــــا کــــــه شــــــورای نگهــــــبان از بــــــین ۱۰۱۴ نــــــفر، ۷ نــــــفر را خــــــودش بــــــه 

دل خـــواه انـــتخاب کـــرده، بـــعد مـــی گـــویـــد شـــما بـــیائـــید و بـــه ایـــن هـــفت نـــفر رای 

بدهید، من با این مسئله مخالفم و در چنین انتخاباتی شرکت نکردم.

۳- در سیسـتمی کـه زن هـا هـیچ جـایـگاهـی نـدارنـد و یـک خـانـم نـمی تـوانـد خـود 

را کـــانـــدیـــدای ریـــاســـت جـــمهوری کـــند، یـــعنی آن هـــا عـــمال مـــی گـــویـــند کـــه زن هـــا 

قــدرت اداره یــک مــسئولــیت را نــدارنــد. ایــن یــعنی تــوهــین بــه زن هــا. مــن تــعجب 

مــی کــردم، و در جــلسه ای کــه خــیلی از خــانــم هــا هــم تشــریــف داشــتند گــفتم کــه 

در حـــالـــی کـــه بـــه شـــما تـــوهـــین مـــی شـــود بـــاز هـــم پـــای ایـــن صـــندوق هـــای رای 

می روید که این توهین ها را تثبیت بکنید.

۴- نـبودن مـطبوعـات آزاد کـه از آن طـریـق کـانـدیـداهـا بـتوانـند بـرای خـودشـان 

تــــبلیغ بــــکنند و بــــرنــــامــــه هــــای خــــودشــــان را ارایــــه بــــدهــــند. در ایــــران مــــطبوعــــات 
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مســـتقل وجـــود نـــدارد. مـــطبوعـــات وابســـته بـــه هـــمان سیســـتمی اســـت کـــه اداره 

انـــــتخابـــــات را در دســـــت دارد. در دســـــترس نـــــبودن رســـــانـــــه هـــــای عـــــمومـــــی کـــــه 

کــانــدیــداهــا بــتوانــند بــرنــامــه هــای خــودرا اعــالم کــنند یــکی دیــگر از ایــن مــسائــل 

است.

ایـن چـند مـورد کـه مـطرح کـردم و مـسائـل دیـگر، بـاعـث شـد کـه مـن بـه خـصوص 

ایـــــن انـــــتخابـــــاتـــــی را، کـــــه از یـــــکی دو مـــــاه پـــــس از انـــــتخاب دور اول ریـــــاســـــت 

جــمهوری خــاتــمی بــرنــامــه ریــزی شــده بــود، کــه جــبران شکســت نــاطــق نــوری را 

در مـــقابـــل خـــاتـــمی بـــه نـــحوی تـــالفـــی کـــنند و حـــتا بـــه قـــول چـــند نـــفر شکســـت 

خــورده دوره اخــیر انــتخابــات ریــاســت جــمهوری، کــه اعــتراف کــردنــد کــه بــرای 

ایــــن انــــتخابــــات پــــول خــــرج شــــده بــــود و ایــــن انــــتخابــــات کــــامــــال مخــــدوش بــــود، 

تحریم کنم. 

عــــلی اشــــرف، هــــمواره بــــر عــــلیه ســــانــــسور حــــکومــــتی بــــا جــــسارت ســــخن گــــفته 

اســــت. وی در یــــک گــــفتگویــــی دربــــاره ســــانــــسور چــــنین مــــوضــــع گــــرفــــته اســــت: 

«بـرای نـمونـه از کـتاب سـال هـای ابـری مـن بـنا شـد بـیش تـر از هـفتصد صـفحه 
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را حــذف کــنند، یــعنی بــیش از یــک جــلد آن را. بــعدهــا مــبارزه مــردم هــمه ایــن 

مـــسائـــل را بـــی اثـــر کـــرد. گـــذشـــته از ایـــن، از احـــمدی نـــژاد مـــا ریـــیس جـــمهوری 

خـــــیلی حـــــزب الـــــهی تـــــر و بـــــه اصـــــطالح خـــــودشـــــان مـــــعتقدتـــــر هـــــم داشـــــتیم و او 

رجـایـی بـود. بـیش تـر از ایـن چـه مـی خـواهـند بـکنند. مـن فـکر نـمی کـنم تـغییرات 

اســــاســــی ایــــجاد شــــود جــــز ادامــــه هــــمان ســــیاســــت هــــای پــــیشین. حــــاال مــــمکن 

اســت در یــک مــقطعی یــک مــقداری راجــع بــه لــباس و مــسائــل دیــگر کــارهــایــی 

بـکنند، امـا ایـن مـوجـی کـه آمـده بـه خـصوص در مـیان جـوانـان بـرگشـت نـاپـذیـر 

اســـت و نـــمی شـــود دیـــگر آن فـــجایـــع ســـال هـــا ۶۰ و ۶۷ و آن کـــابـــوس هـــا و آن 

اعدام ها و آن سرکوب ها را تکرار کرد…»

 در بیســت و چــهارمــین نــمایــشگاه بــین املــللی کــتاب تهــران، در اردیبهشــت مــاه 

۱۳۹۰ بــرابــر بــا مــه ۲۰۱۱، مــجید حــمیدزاده مــدیــر اداره کــتاب وزارت ارشــاد 

اســــالمــــی، گــــفت: «دلــــیل جــــمع آوری کــــتاب هــــا از نــــمایــــشگاه را عــــدم رعــــایــــت 

«تـــمامـــیت ارضـــی و امـــنیت مـــلی» عـــنوان کـــرد و افـــزود: هـــر اثـــری کـــه بـــه ایـــن 

حوزه لطمه وارد کند از سطح نمایشگاه جمع آوری خواهد شد.

 308



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

 بـیش تـر کـتاب هـای جـمع آوری شـده در حـوزه ادبـیات داسـتانـی بـوده انـد. بـرای 

نـمونـه کـتاب «افـسانـه هـای کـردی»، «امـنیت مـلی حـکومـت اسـالمـی ایـران» را 

بـــه خـــطر انـــداخـــته و بـــه ایـــن دلـــیل از نـــمایـــشگاه جـــمع آوری شـــد. ایـــن پـــرســـش 

پــیش مــی آیــد چــگونــه اســت کــه صــدهــا ســال ایــن افــسانــه هــا ســینه بــه ســینه و 

نسـل بـه نسـل مـنتقل شـده و مـردم نـواحـی گـونـاگـون کـردسـتان از آن بهـره مـند 

شـده انـد؛ امـا در هـمه ایـن سـده هـا «تـمامـیت ارضـی بـه خـاطـر ایـن افـسانـه هـا 

بـــه خـــطر نـــیفتاده»؛ پـــس چـــگونـــه اســـت کـــه امـــروزه ایـــن افـــسانـــه هـــا، ایـــن چـــنین 

خطرآفرین برای امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران می شوند؟

عــلی اشــرف درویــشیان، ایــن افــسانــه هــا را گــردآوری و تــنظیم کــرده در پــاســخ 

بـه پـرسـش هـای یـکی از رسـانـه هـا گـفت: تـنها عـلت واقـعی جـمع آوری آثـارش از 

نـمایـشگاه را سـانـسور مـی دانـد. سـانـسوری کـه نـویـسندگـان ایـرانـی، هـمواره 

بـــا آن مـــخالـــف بـــوده انـــد؛ و دولـــت هـــا نـــیز هـــمواره آن را بـــا شـــدت تـــمام اعـــمال 

کرده اند.
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عـلی اشـرف درویـشیان، در ایـن گـفتگو مـی افـزایـد: «مـن ایـن را نـوع دیـگری و 

صـورت دیـگری از سـانـسور مـی دانـم. بـعد از ایـن کـه سـانـسور تـاثـیری نـداشـت 

در کارهای من، حال به این صورت می خواهند جلویش را بگیرند.» 

حـــــتی فـــــشار و ســـــانـــــسور حـــــکومـــــت اســـــالمـــــی بـــــر درویـــــشیان، در بـــــرگـــــزاری 

مــــراســــم هــــای بــــزرگ داشــــت هــــای وی نــــیز قــــطع نشــــد. ایــــن اقــــدام بــــه ســــادگــــی 

نــشان دهــنده ایــن واقــعیت اســت کــه حــاکــمان کــنونــی ایــران، حــتی از مــرگ و 

تجـــــمع طـــــرفـــــداران نـــــویـــــسندگـــــان مـــــردمـــــی و آزادانـــــدیـــــشی چـــــون درویـــــشیان، 

به شدت وحشت دارند.

 مـــراســـم بـــزرگ داشـــت عـــلی اشـــرف درویـــشیان، قـــرار بـــود در دانـــشگاه عـــلمی 

کاربردی فرهنگ و هنر کرمانشاه برگزار شود، لغو شد.

عـــلت لـــغو ایـــن مـــراســـم و نـــام نـــهادی کـــه دســـتور چـــنین کـــاری را داده آشـــکار 

نشده است.
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هـنوز چـند روزی از خـاک سـپاری عـلی اشـرف نـگذشـته بـود کـه رسـانـه هـا خـبر 

دادنــد کــه وزارت ارشــاد حــکومــت اســالمــی، یــکی از کــتاب هــای زنــده یــاد عــلی 

اشرف درویشان را ممنوع کرده است.

بـــــــه گـــــــزارش خـــــــبرنـــــــگار ایـــــــلنا، ۱۱ آبـــــــان مـــــــاه، «شـــــــناخـــــــت نـــــــامـــــــه عـــــــلی اشـــــــرف 

درویــشیان» اثــر تــحقیقی-تــاریــخی آرش ســنجابــی (مســتندســاز، نــویــسنده و 

مــترجــم) دربــاره درویــشیان اســت کــه از ســال ۸۶ بــرای دریــافــت مــجور چــاپ 

چــــندیــــن مــــرتــــبه بــــه وزارت ارشــــاد رفــــته ولــــی در تــــمام ایــــن  ســــال هــــا پشــــت ســــد 

سانسور مانده و خاک می خورد.

آن گـــونـــه کـــه نـــویـــسنده اثـــر مـــی گـــویـــد؛ ایـــن کـــتاب از ســـوی اداره کـــتاب وزارت 

ارشــــاد ابــــتدا بــــا جــــمله  اثــــر «در حــــال بــــررســــی اســــت» و بــــدون گــــفنت پــــاســــخ 

«نـــه» بـــرای ۹-۸ ســـال بـــالتـــکلیف مـــانـــده بـــود و حـــتی اصـــالحـــیه ای کـــه بـــرای 

تــغییرات بــه نشــر مــرواریــد اعــالم شــده بــود پــس گــرفــته شــد تــا بــا بــررســی هــای 

دقــیق تــر اصــالحــیه هــا را مجــدد عــنوان کــنند، نــهایــتا هــم وزارت ارشــاد، اعــالم 

کرد که چاپ این کتاب ممنوع  اعالم شده است.
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 وی ادامــه مــی دهــد: طــبق گــفته نشــر مــرواریــد ایــن اثــر در ســال ۹۲ و اواخــر 

دولــت دوم احــمدی نــژاد غــیرقــابــل چــاپ اعــالم شــد امــا ایــن مــوضــوع در دولــت 

روحانی به صورت رسمی به ناشر اطالع داده شد.

ســــنجابــــی دربــــاره دالیــــل غــــیرقــــابــــل چــــاپ اعــــالم شــــدن ایــــن اثــــر نــــیز ایــــن گــــونــــه 

تـوضـیح مـی دهـد: وزارت ارشـاد هـیچ زمـان دلـیلی را بـرای مـمنوع اعـالم کـردن 

یــک اثــر اعــالم نــمی کــند یــا بــه اصــطالح تــوضــیحی بــه نــاشــر نــمی دهــد. حجــم 

ایـن اثـر چـیزی نـزدیـک بـه ۱۰۰۰ صـفحه اسـت و مـطمئنا اگـر مـوارد حـذفـی کـم 

بـود، قـطعا بـه مـا اعـالم مـی کـردنـد کـه بـا اصـالح کـار را چـاپ کـنیم ولـی وقـتی 

ممنوع اعالم شده یعنی با کلیت محتوای اثر مشکل دارند.

هــمان طــور کــه مــی دانــیم ســانــسور تــاثــیرات بــسیار مخــربــی هــم بــر نــویــسنده و 

هـــــم بـــــر جـــــامـــــعه دارد. نـــــویـــــسنده را از نـــــظر روابـــــط و مـــــناســـــبات اجـــــتماعـــــی، 

معیشــــتی و روانــــی دچــــار مــــشکل مــــی کــــند. در جــــامــــعه کــــه ســــانــــسور اعــــمال 

می شود خالقیت ها به ویژه در نزد نیروی جوان، نشگفته پرپر می گردد.
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اثـری کـه بـه وجـود آمـده اسـت اگـر بـه هـر دلـیل سـانـسورچـی خـوشـش نـیایـد بـه 

راحـــتی آب خـــوردن حـــاصـــل کـــار چـــندیـــن ســـالـــه نـــویـــسنده و هـــنرمـــند را کـــنار 

مـــی گـــذارد. نـــویـــسندگـــان و هـــنرمـــندان بـــه ایـــن مـــسئله ســـه نـــوع واکـــنش نـــشان 

مـی دهـند: بـخشی مـجبورنـد بـرای چـاپ شـدن آثـارشـان بـه ایـن وضـعیت گـردن 

نـهند، پـس مـجبورنـد بـین خـالقـیت و قـصه سـانـسورشـده یـکی را انـتخاب کـنند. 

راه دیـــگر ایـــن کـــه نـــویـــسنده مـــی گـــویـــد بـــرای چـــاپ شـــدن اثـــرم بـــه ســـانـــسور تـــن 

مــــی دهــــم و ایــــن مــــسئله را وارد اثــــر مــــی کــــند کــــه بــــه اثــــر او آســــیب مــــی خــــورد. 

دســـــته ســـــوم مـــــانـــــند درویـــــشیان هســـــتند کـــــه بـــــه هـــــیچ وجـــــه تـــــن بـــــه ســـــانـــــسور و 

خودسانسوری نمی دهند و آگاهانه نیز هزینه گزاف آن را می پردازند.

ســـــانـــــسور در ایـــــران، بـــــه مـــــعنای واقـــــعی گســـــترده و بـــــی حـــــد و مـــــرز اســـــت. از 

ســــانــــسور زبــــان مــــادری ده هــــا مــــیلیون شهــــرونــــد ایــــرانــــی گــــرفــــته تــــا ســــانــــسور 

ســیاســی، فــرهــنگی، هــنری و اخــالقــی و بــه ویــژه ســانــسور مــذهــبی، تخــریــبات 

زیـادی در جـامـعه ایـران بـه وجـود آورده اسـت. بـه طـوری کـه کـوچـک تـریـن انـتقاد 
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از مـذهـب و مـالهـا و آیـت اهلل هـای حـاکـم بـر ایـران، از شـالق و زنـدان و جـریـمه 

نقدی گرفته تا محارب با خدا و اعدام ادامه می یابد.

 

در جـــمع بـــندی بـــحثم، جـــا دارد کـــه بـــاز هـــم تـــاکـــید کـــنم کـــه درویـــشان، یـــکی از 

نـادرتـریـن نـویـسندگـان مـعاصـر جـامـعه مـانـند احـمد شـامـلو بـود کـه نـه تـناه تـا 

آخــــــــــر عــــــــــمرش بــــــــــه طــــــــــبقه خــــــــــود و آرمــــــــــان هــــــــــایــــــــــش پشــــــــــت نــــــــــکرد و مــــــــــرعــــــــــوب 

فـضاسـازی هـای مـختلف نشـد، بـلکه در تـبلیغ و تـرویـج آرمـان هـایـش از طـریـق 

فـرهـنگی و ادبـی، مـسایـل طـبقه خـود را اجـتماعـی تـر کـرد و بـه هـمین دلـیل، یـاد 

و آرمـــان هـــای عـــلی اشـــرف، مـــانـــدگـــار، زنـــده، خـــالق و بـــالـــنده اســـت. کـــودکـــان، 

نـوجـوانـان و جـوانـان و نسـلی کـه بـا آثـار صـمد بهـرنـگی هـا و درویـشیان هـا را 

شــــــنیده و خــــــوانــــــده انــــــد هــــــر کــــــدام بــــــه نــــــوبــــــه خــــــود، ادامــــــه دهــــــنده راه آن هــــــا و 

بازتولیدکننده آرمان های زیبای انسانی آن ها هستند.

 قـلم درویـشیان، زبـان کـودکـان رنـج و کـار و داسـتان هـای کـارگـری بـود. آن چـه 

کــــه از او بــــه عــــنوان مــــیراث بــــاقــــی مــــانــــده گــــفنت از تــــهی دســــتان و اعــــتراض بــــه 

نـــابـــرابـــری و تـــبعیض و در عـــین حـــال اســـتقامـــت و مـــبارزه اســـت. درویـــشیان 
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هـــــیچ گـــــاه ســـــر ســـــفره صـــــاحـــــبان قـــــدرت ننشســـــت زیـــــرا ایـــــن ســـــفره را خـــــونـــــین 

مــــی دانســــت. او نــــه تــــنها از آرمــــان هــــای آزادی خــــواهــــانــــه و بــــرابــــری طــــلبانــــه و 

حــــــرمــــــت قــــــلم خــــــود مــــــحافــــــظت کــــــرد، بــــــلکه در تــــــمام دوران هــــــای زنــــــدگــــــی اش، 

خــواســتار آزادی بــیان و انــدیــشه بــرای هــمگان و مــنتقد ســرســخت ســانــسور 

بود.

درویــــشیان، یــــکى از نــــویــــسندگــــان مــــعاصــــر بــــود کــــه هــــرگــــز پــــیمان خــــود را بــــا 

ســتم دیــدگــان، محــرومــان، کــارگــران و کــودکــان کــار از یــاد نــبرد و هــزیــنه هــاى 

زیـادى هـم در ایـن راه پـرداخـت. بـى تـردیـد آثـار درویـشیان در مـیان دیـگر آثـار 

خـلق شـده تـوسـط نـویـسندگـان مـعاصـر جـامـعه مـا، جـایـگاه خـاصـى داشـته و 

خـواهـد داشـت. نـویـسنده اى کـه نـه تـنها راوى دردهـا و رنـج هـاى مـردم محـروم 

و ســتم دیــده جــامــعه اش بــود، بــلکه از آن مــهم تــر بــا آن هــا زنــدگــى کــرد و بــرای 

تغییر آن کوشید. 

 در یــــــــک کــــــــالم، عــــــــلی اشــــــــرف درویــــــــشیان انــــــــسانــــــــی آزاده، عــــــــدالــــــــت خــــــــواه، 

بـرابـری طـلب و سـوسـیالیسـت بـود. فـاجـعه درگـذشـت ایـن نـویـسنده را بـه جـامـعه 
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مســتقل و پیشــرو ادبــی، فــرهــنگی، اجــتماعــی و هــم چــنین تــمام دوســتداران و 

خـوانـندگـان آثـارش، مـخصوصـا خـانـواده مـحترمـش و هـم رزم گـرامـی اش خـانـم 

شـــــــهناز دارابـــــــیان، کـــــــه در ایـــــــن ســـــــال هـــــــا هـــــــمواره یـــــــار و یـــــــاور او بـــــــوده و در 

دوره هــــــای حــــــبس، شــــــکنجه و بــــــیماری کــــــنار او ایســــــتاد، صــــــمیمانــــــه تســــــلیت 

مــــی گــــویــــم. درویــــشیان، نــــه تــــنها آزادی انــــدیــــشه و بــــیان و مــــسئولــــیت عــــدالــــت 

اجــتماعــی را وارد عــرصــه هــای ادبــی و داســتانــی مــا کــرد، بــلکه بــا تــمام قــدرت 

نیز از آن ها پاسداری کرد.

 عـلی اشـرف، تـا پـایـان عـمرش، بـه عـنوان کـارگـر فـرهـنگی، بـه مـبارزه بـی امـان و 

بـــی وقـــفه خـــود بـــر عـــلیه سیســـتم ســـرمـــایـــه داری و حـــافـــظان ســـتم و تـــبعیض و 

اســتثمار ادامــه داد و بــه هــمین دلــیل، در عــمق جــان و دل عــاشــقان راه آزادی 

و بــــرابــــری و عــــدالــــت اجــــتماعــــی جــــای گــــرفــــت بــــه حــــدی کــــه فــــرامــــوش کــــردن آن 

ممکن نیست!

 

یـاد درویـشیان و هـمه جـان بـاخـتگان راه آزادی و بـرابـری و عـدالـت اجـتماعـی 

گرامی باد! 
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ممنونم.

***
 ضمیمه مطلب باال:

*کـانـون نـویـسندگـان ایـران بـا انـتشار بـیانـیه ای جـلوگـیری از بـرگـزاری مـراسـم 

ســال گــرد درگــذشــت عــلی اشــرف درویــشیان را مــحکوم کــرده اســت. در بــیانــیه 

کانون آمده است:

در پــــی اعــــالم خــــانــــواده عــــلی اشــــرف درویــــشیان مــــبنی بــــر بــــرگــــزاری مــــراســــم 

ســـــال گـــــرد درگـــــذشـــــت ایـــــن نـــــویـــــسنده ســـــرشـــــناس و عـــــضو بـــــرجســـــته کـــــانـــــون 

نـــویـــسندگـــان ایـــران در روز جـــمعه چـــهارم آبـــان ۱۳۹۷، مـــقامـــات امـــنیتی طـــی 

تـــماســـی بـــا خـــانـــواده زنـــده یـــاد درویـــشیان آنـــان را از بـــرگـــزاری ایـــن مـــراســـم 

بـــازداشـــتند، و بـــدیـــن ســـان بـــا پـــایـــمال کـــردن ابـــتدایـــی تـــریـــن حـــقوق انـــسان هـــا، 

هـــراس خـــود را از حـــضور مـــردم حـــتی در مـــراســـم ســـالـــگرد مـــعمولـــی و رایـــج 

برای یک نویسنده مردمی به نمایش گذاشتند.

ایـن اجـحاف آشـکار الـبته پـاسـخی مـفصل و درخـور را مـی طـلبد، امـا در حـد 

یـــک واکـــنش فـــوری نـــیز نـــبایـــد آن را بـــی پـــاســـخ گـــذاشـــت. کـــانـــون نـــویـــسندگـــان 
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ایـران بـرپـایـی مـراسـم سـالـگرد درویـشیان را حـق مسـلم خـانـواده او مـی دانـد و 

محــروم ســاخــنت خــانــواده او، مــردم، دوســتان، یــاران بــه ویــژه اهــالــی ادبــیات و 

فـــرهـــنگ پیشـــرو را از بـــرگـــزارکـــردن مـــراســـم بـــزرگ داشـــت بـــرای ایـــن نـــویـــسنده 

نامدار محکوم می کند. 

لغو مراسم بزرگ داشت علی اشرف درویشیان

روز گـــذشـــته مـــامـــوران وزارت اطـــالعـــات در تـــماس تـــلفنی بـــا شـــهناز دارابـــیان 

همســـر عـــلی اشـــرف درویـــشیان بـــه او اعـــالم کـــردنـــد بـــایـــد مـــراســـم اعـــالم شـــده 

بـه مـناسـبت نخسـتین سـال گـرد درگـذشـت درویـشیان را لـغو کـند. روز پـیش از 

آن همسـر و فـرزنـدان عـلی اشـرف درویـشیان بـا انـتشار اطـالعـیه از بـرگـزاری 

مــراســم ســالــگرد درویــشیان در بهشــت ســکینه کــرج خــبر داده بــودنــد. بــه گــفته  

مــطلعان بــهانــه  وزارت اطــالعــات بــرای بــرهــم زدن مــراســم «ســوء اســتفاده  ضــد 

انـــقالب از مـــراســـم» بـــوده اســـت. ایـــن وزارت تـــاکـــید داشـــته کـــه «بـــه هـــیچ وجـــه 

نــبایــد مــراســم بــرگــزار شــود. فــقط خــانــواده و فــامــیل نــزدیــک مــی تــوانــند ســاعــت 

ده – یـــازده صـــبح جـــمعه بـــر ســـر مـــزار رفـــته و فـــاتـــحه بـــخوانـــند.» در پـــی ایـــن 
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مــمانــعت تهــدیــدآمــیز خــانــواده  درویــشیان اطــالعــیه   منتشــر کــرد و خــبر داد کــه 

به «اجبار» مراسم لغو شده است.

در ابــتدای آذر مــاه ســال گــذشــته نــیز یــک نــهاد امــنیتی مــراســم بــزرگ داشــت 

عــلی اشــرف درویــشیان را در حــالــی کــه چــند ســاعــت بــه اجــرای آن مــانــده بــود 

مــمنوع کــرد. ایــن مــراســم را کــانــون نــویــسنگان ایــران بــرنــامــه ریــزی کــرده بــود. 

مــامــوران در تــماس بــا مــدیــر ســالــن گــفته بــودنــد کــه نــبایــد ســالــن را در اخــتیار 

کانون قرار دهد.

خـاک سـپاری پـیکر عـلی اشـرف درویـشیان امـا بـا حـضور انـبوه جـمعیت انـجام 

گــــرفــــت. روز دوشــــنبه هشــــتم آبــــان ۱٣۹۶ هــــزاران نــــفر در گــــورســــتان بهشــــت 

سـکینه کـرج بـه بـدرقـه  نـویـسنده مـحبوب شـان رفـتند، عـکس هـا و پـوسـترهـای او 

را بـر سـر دسـت گـرفـتند و بـا خـوانـدن شـعر و سـرود دسـت جـمعی بـا او وداع 

کــــردنــــد. مــــامــــوران امــــنیتی الــــبته بــــسیار بــــودنــــد امــــا هــــیچ مــــداخــــله  آشــــکاری 

نکردند.
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مـراسـم اولـین سـال گـرد درگـذشـت عـلی اشـرف درویـشیان قـرار بـود بـعد از ظهـر 

جـمعه چـهارم آبـان بـر سـر مـزارش در بهشـت سـکینه کـرج قـطعه هـفت بـرگـزار 

شود.

روز گــــذشــــته کــــانــــون نــــویــــسندگــــان ایــــران در بــــیانــــیه ای کــــه بــــه مــــناســــبت اولــــین 

ســال گــرد درویــشیان منتشــر کــرد نــوشــت: انــسان هــا پــس از مــرگ بــا آن چــه از 

خــود بــه جــا گــذاشــته انــد در یــادهــا مــی مــانــند و از ایــن راه بــه حــیات مــعنوی و 

اثــــرگــــذاری خــــویــــش ادامــــه مــــی دهــــند. از درگــــذشــــت عــــلی اشــــرف درویــــشیان 

نـویـسنده مـحبوب و سـرشـناس و عـضو بـرجسـته  کـانـون نـویـسندگـان ایـران یـک 

سـال مـی گـذرد. چـهارم آبـان ۱٣۹۶ پـس از تحـمل ده سـال بـیماری و عـوارض 

جـانـکاه سـکته  مـغزی، سـرانـجام قـلبی کـه بـرای فـرودسـتان جـامـعه مـی تـپید از 

حــرکــت بــازمــانــد؛ امــا عــلی اشــرف درویــشیان بــه پــایــان نــرســید؛ زیــرا او هــمراه 

مـیراث ادبـی و اجـتماعـی اش حـی و حـاضـر در یـادهـا خـواهـد مـانـد: بـا ده هـا 

اثـر داسـتانـی و پـژوهـشی کـه هسـتی   اشـان بـر واگـویـی صـدای هـیچ بـودگـان بـنا 

نهاده شده است.
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پنج شنبه  ٣ آبان ۱٣۹۷ -  ۲۵ اکتبر ۲۰۱٨

***

در کـشوری کـه نـویـسنده و هـنرمـند آزاد نـباشـد هـیچ کـس 

آزاد نیست!

(۱۸ سال زندان برای سه عضو کانون نویسندگان ایران) 

بهرام رحمانی
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در شــــــــرایــــــــطی کــــــــه انــــــــواع و اقــــــــسام بحــــــــران هــــــــای اقــــــــتصادی، ســــــــیاســــــــی و 

دیــــپلماتــــیک ســــراســــر جــــامــــعه ایــــران را فــــراگــــرفــــته و حــــتی شــــبح جــــنگ نــــیز در 

بــــاالی ســــر جــــامــــعه ایــــران بــــه پــــرواز درآمــــده اســــت؛ در شــــرایــــطی کــــه فــــقر و 

فــالکــت اقــتصادی و گــرانــی و بــیکاری اکــثریــت مــردم ایــران را تهــدیــد مــی کــند؛ 

حـکومـت اسـالمـی تـنها بـه فـکر بـقای حـاکـمیت خـونـین خـویـش اسـت. سـران و 

مـــقامـــات ایـــن حـــکومـــت، بـــر ایـــن تـــصورنـــد کـــه هـــرچـــه بـــیش تـــر بـــر مـــردم فـــشار 

بـــیاورنـــد بـــه هـــمان نســـبت نـــیز مـــی تـــوانـــند جـــلو خـــیزش هـــای احـــتمالـــی هـــم چـــون 

خـــیزش دی مـــاه ســـال ۱۳۹۶ را بـــگیرنـــد. بـــنابـــرایـــن، حـــکومـــت اســـالمـــی اکـــنون 

عـریـان تـر از گـذشـته، بـه سـرکـوب و سـانـسور، جهـل و جـنایـت، اعـدام و تـرور، 

دزدی و استثمارگری روی آورده است.

در حــــــال حــــــاضــــــر زنــــــدان هــــــای حــــــکومــــــت اســــــالمــــــی ایــــــران، مــــــملو از فــــــعالــــــین 

کـــــارگـــــری، زنـــــان، مـــــعلمان، نـــــویـــــسندگـــــان، هـــــنرمـــــندان، وکـــــال، فـــــعالـــــین مـــــحیط 

زیست، آزادی زبان های مادری، بهائیان، دراویش و… است. 
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در چـنین مـوقـعیت حـساسـی، کـانـون نـویـسندگـان ایـران، امـروز پـنج شـنبه خـبر 

داد کـه بـی دادگـاه حـکومـت اسـالمـی در تهـران، سـه عـضو کـانـون نـویـسندگـان 

ایــــران بــــه نــــام هــــای رضــــا خــــندان (مــــهابــــادی)، بــــکتاش آبــــتین و کــــیوان بــــاژن را 

مجموعا به ۱۸ سال زندان محکوم کرده است.

کـــانـــون نـــویـــسندگـــان ایـــران، امـــروز پـــنج شـــنبه ۲۶ اردیبهشـــت ۱۳۹۸ - ۱۶ مـــه 

۲۰۱۹، با صدور بیانیه ای از جمله نوشته است:

«بــه دنــبال مــحاکــمه ی ســه عــضو کــانــون نــویــسندگــان ایــران در هــفتم و هشــتم 

اردیبهشــت ســال جــاری روز گــذشــته، بیســت وپنجــم اردیبهشــت، رای شــعبه ی 

۲۸ دادگـــاه انـــقالب بـــه وکـــالی پـــرونـــده ابـــالغ شـــد. بـــنا بـــه ایـــن ابـــالغـــیه رضـــا 

خـندان (مـهابـادی)، بـکتاش آبـتین و کـیوان بـاژن هـر یـک بـه شـش سـال زنـدان 

مـحکوم شـده انـد: یـک سـال بـرای اتـهام «تـبلیغ عـلیه نـظام» و پـنج سـال بـرای 

اتـهام «اجـتماع و تـبانـی بـه قـصد اقـدام عـلیه امـنیت کـشور.» نـامـربـوط    تـر و 

سســت بــنیان تــر از ایــن اتــها م هــا «دالیــل» و «مســتندات» آن هــاســت. بــه ســه 

نـــــویـــــسنده مجـــــموعـــــا ۱۸ ســـــال حـــــکم زنـــــدان داده انـــــد کـــــه چـــــرا عـــــضو کـــــانـــــون 
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نـــویـــسندگـــان ایـــران شـــده ایـــد؛ چـــرا نشـــریـــه ی داخـــلی یـــک تـــشکل فـــرهـــنگی را 

منتشـر کـرده ایـد؛ چـرا اسـناد و مـدارک فـعالـیت هـای پـنجاه سـالـه  کـانـون را در 

کــتابــی گــرد آورده ایــد؛ چــرا بــر مــزار احــمد شــامــلو و محــمد مــختاری و جــعفر 

پـــویـــنده رفـــته ایـــد؛ چـــرا پـــای بـــیانـــیه هـــای دفـــاع از آزادی بـــیان نـــویـــسندگـــان و 

هنرمندان و مخالفت با اعدام و سانسور امضاء گذاشته اید!»

بــــیانــــیه کــــانــــون مــــی افــــزایــــد: «ایــــن کــــدام «امــــنیت کــــشور» اســــت کــــه انــــتشار 

نشـــریـــه و بـــیانـــیه ی اعـــتراضـــی اقـــدام عـــلیه آن مـــحسوب مـــی   شـــود؟ امـــنیت چـــه 

کـــسانـــی بـــا عـــضویـــت در کـــانـــون و رفـــنت بـــر مـــزار شـــاعـــران و نـــویـــسندگـــان بـــه 

خــطر مــی افــتد؟ هــر دادگــاهــی کــه حــتی بــا انــدکــی عــدالــت و اســتقالل هــمراه 

بــاشــد و ذره ای حــق انــسان در آن رعــایــت شــود نــیز ایــن نــوع «مســتندات» را 

نــه ادلــه ی جــرم بــلکه بــهانــه  پــرونــده ســازی تــلقی مــی کــند. در حــقیقت آن چــه در 

پـــرونـــده و دادگـــاه ســـه عـــضو کـــانـــون مـــبنای اتـــهام و صـــدور حـــکم قـــرار گـــرفـــته 

اســـــت چـــــیزی جـــــز گـــــام نـــــهادن در راه آزادی بـــــیان و مـــــخالـــــفت بـــــا ســـــانـــــسور 

نیســــت و درســــت بــــه هــــمین ســــبب آن هــــا مــــحاکــــمه و مــــحکوم بــــه تحــــمل حــــبس 
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شــــده انــــد؛ امــــا ایــــن فــــقط مــــحاکــــمه  و مــــحکومــــیت ســــه نــــویــــسنده نیســــت، تــــنها 

مــحاکــمه ی کــانــون نــویــسندگــان ایــران نیســت. مــحکومــیت هــمه  نــویــسندگــان و 

کــسانــی اســت کــه مــی خــواهــند از حــق آزادی بــیان بــرخــوردار بــاشــند. بــه ایــن 

گـــونـــه مـــحاکـــمه هـــا و حـــکم هـــایـــی کـــه در چـــند دهـــه  خـــیر بـــرای پـــراکـــندن رعـــب و 

وحشـت و سـرکـوب آزادی بـیان بـه وفـوردر جـریـان بـوده اسـت، بـایـد پـایـان داده 

شود.»

در پـــــایـــــان کـــــانـــــون نـــــویـــــسندگـــــان ایـــــران؛ «پـــــرونـــــده ســـــازی و صـــــدورحـــــکمهـــــای 

سـرکـوبـگرانـه  بـر ضـد رضـا خـندان (مـهابـادی)، بـکتاش آبـتین و کـیوان بـاژن را 

مــحکوم مــی کــند و خــواهــان لــغو بــی قــید و شــرط ایــن حــکم هــا و مــختومــه کــردن 

پـــرونـــده اســـت. هـــم چـــنین از هـــمه ی نـــویـــسندگـــان و انـــسان هـــای مـــدافـــع آزادی 

بیان می خواهد تا از هر راه ممکن به دفاع از این سه نویسنده بپردازند.» 

حــکومــت اســالمــی، شــایــد یــکی از ریــاکــارتــریــن حــکومــت هــای جــهان بــاشــد. در 

حـــالـــی کـــه ایـــن حـــکومـــت نـــویـــسنده و شـــاعـــران را اعـــدام و تـــرور کـــرده اســـت و 

حـتی از بـرگـزاری مـراسـم هـای یـادمـان آن هـا تـوسـط خـانـواده هـای قـربـانـیان و 
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کـــانـــون نـــویـــسندگـــان ایـــران جـــلوگـــیری مـــی کـــند و شـــرکـــت کـــنندگـــان بـــا ضـــرب و 

شـــتم و مـــتفرق و بـــازداشـــت مـــی کـــند؛ حـــکومـــتی کـــه در ایـــران فـــاجـــعه کـــتاب و 

کـتاب خـوانـی آفـریـده اسـت؛ حـکومـتی کـه اجـازه نـمی دهـد در یـک کـشور بـزرگ 

۸۲ مـــیلیونـــی نـــویـــسندگـــانـــش یـــک دفـــتر مســـتقل داشـــته بـــاشـــند؛ حـــکومـــتی کـــه 

کســب و کــارش دشــمنی بــا عــلم و دانــش و آگــاهــی اســت آن وقــت رهــبر چــنین 

حـــــکومـــــتی ریـــــاکـــــارانـــــه در نـــــمایـــــشگاه کـــــتاب تهـــــران، کـــــتاب شـــــامـــــلو را دســـــت 

می گیرد و در مقابل دروبین ها پز می دهد!
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ایـــــــن روزهـــــــا، دســـــــتگیری فـــــــعالـــــــین جـــــــنبش هـــــــای اجـــــــتماعـــــــی، نـــــــویـــــــسندگـــــــان، 

روزنامه نگاران و فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی تشدید شده است.

بـــرای مـــثال قـــریـــب بـــه دو هـــفته از روز جـــهانـــی کـــارگـــر مـــی گـــذرد، و عـــده ای از 

کــــارگــــران و فــــعالــــین کــــارگــــری و فــــرزنــــدان کــــارگــــران کــــماکــــان در بــــازداشــــت 

هستند. 

*حـسن سـعیدی عـضو شـناخـته شـده سـندیـکای کـارگـران شـرکـت واحـد و پـنج 

نــــفر دیــــگر در بــــند ۲۰۹ اطــــالعــــات مــــحبوس هســــتند: عــــاطــــفه رنــــگریــــز جــــامــــعه 

شـــــــناس، نـــــــدا نـــــــاجـــــــی فـــــــعال اجـــــــتماعـــــــی، مـــــــرضـــــــیه امـــــــیری روزنـــــــامـــــــه نـــــــگار، 

ناهیدخداجو و نسرین جوادی که هردو بازنشسته هستتد.

ایـــن پـــنج نـــفر جـــملگی از زنـــان آگـــاه ایـــن جـــامـــعه هســـتند و بـــه هـــمین دلـــیل بـــا 

فــــشارهــــای مــــضاعــــف مــــواجــــه شــــدنــــد. یــــک هــــفته از محــــل نــــگه داری مــــرضــــیه 

امــــــیری اطــــــالعــــــی نــــــبود، نــــــدا نــــــاجــــــی و عــــــاطــــــفه رنــــــگریــــــز حــــــق تــــــماس تــــــلفنی 

نــداشــته انــد و تــحت بــازجــویــی شــدیــد قــرار دارنــد، و نســریــن جــوادی و نــاهــید 

خداجو با وثیقه های سنگین مواجه شدند. 
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*فــــــرهــــــاد شــــــیخی کــــــارگــــــر جــــــوان و کــــــیوان صــــــمیمی روزنــــــامــــــه نــــــگار بــــــا قــــــرار 

بازداشت موقت مواجه شده اند و هم چنان در بازداشت هستند. 

*احـــضار و بـــازداشـــت کـــارگـــران مـــجتمع نـــیشکر هـــفت تـــپه بـــه پـــلیس امـــنیت و 

بـازداشـت آن هـا ادامـه دارد. روز گـذشـته یـکی دیـگر از کـارگـران ایـن مـجتمع 

بــه نــام حــسین انــصاری، پــس از احــضار بــه پــلیس امــنیت بــازداشــت شــد. بــه 

تـــازگـــی نـــیز ۴ تـــن از کـــارگـــران ایـــن مـــجتمع بـــرای چـــند روز تـــوســـط نـــیروهـــای 

امـنیتی بـازداشـت شـده بـودنـد. دور جـدیـد بـازداشـت و احـضار ایـن کـارگـران 

در پـی تجـمع اعـتراضـی روز ۱۹ اردیبهشـت کـارگـران ایـن مـجتمع آغـاز شـده 

است.

سـندیـکای کـارگـران مـجتمع نـیشکر هـفت تـپه، روز سـه شـنبه ۲۴ اردیبهشـت مـاه 

۹۸ گـــزارش داد حـــسین انـــصاری، یـــکی از کـــارگـــران ایـــن مـــجتمع بـــازداشـــت 

شد.

بـر اسـاس ایـن گـزارش بـازداشـت وی در پـی احـضار بـه پـلیس امـنیت صـورت 

گرفته است.
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پـیش از ایـن نـیز طـی روزهـای گـذشـته، چـهار کـارگـر شـرکـت کشـت و صـنعت 

نـــیشکر هـــفت تـــپه تـــوســـط نـــیروهـــای امـــنیتی بـــازداشـــت و بـــه مـــکان نـــامـــعلومـــی 

مـــنتقل شـــده بـــودنـــد. هـــم زمـــان دســـت کـــم چـــهار تـــن دیـــگر بـــه اســـامـــی «محـــمد 

خـنیفر، فـیصل ثـعالـبی، عـادل سـماعـی، رسـتم کـثیر» بـه نـهادهـای قـضایـی و 

امنیتی احضار شده بودند.

بـازداشـت شـدگـان بـا اسـامـی «صـاحـب ظـهیری، نـاصـر نـعامـی، امـید آزادی و 

کیانی نژاد» عصر روز یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه آزاد شدند. 

*بــا گــذشــت ۴ مــاه از بــازداشــت اعــضای نشــریــه گــام و بــا وجــود اتــمام بــیش 

از سـه مـاهـه بـازجـویـی هـای ایـن افـراد، رونـد بـازداشـت ایـن افـراد ادامـه دارد. 

بــه گــفته مــنابــع مــوثــق، قــرار بــازداشــت ســانــاز اهلل یــاری و امــیرحــسین محــمدی 

فر و امیر امیرقلی، برای بار پنجم نیز تمدید شده است.

در ایـن ۴ مـاه گـذشـته اعـضای خـانـواده ایـن فـعالـین بـه شـدت پـیگیر شـرایـط و 

پــــــرونــــــده فــــــرزنــــــدان خــــــود بــــــوده انــــــد و تــــــاکــــــنون هــــــیچ دلــــــیلی بــــــرای بــــــازداشــــــت 

فرزندان شان به آن ها ارایه نشده است.
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اعـضای نشـریـه گـام کـه هـم اکـنون بـه هـمراه اسـماعـیل بـخشی و سـپیده قـلیان 

در بـــندهـــای عـــمومـــی زنـــدان اویـــن نـــگه داری مـــی شـــونـــد مـــتعاقـــب اعـــتصابـــات و 

مــــبارزات هــــفت تــــپه و فــــوالد اهــــواز دســــتگیر شــــدنــــد و از آن زمــــان تــــاکــــنون در 

حبس به سر می برند. 

*عــــلی نــــجاتــــی، عــــضو هــــیات مــــدیــــره ســــندیــــکای کــــارگــــران شــــرکــــت کشــــت و 

صــنعت نــیشکر هــفت تــپه جهــت آخــریــن دفــاعــیات بــه دادســرای اویــن احــضار 

شـــد. بـــر اســـاس ایـــن احـــضاریـــه نـــجاتـــی بـــایـــد ظـــرف پـــنج روز آتـــی در محـــل 

بازپرسی شعبه ۷ این دادسرا حاضر شود.

هـــــــــرانـــــــــا، مجـــــــــموعـــــــــه فـــــــــعاالن حـــــــــقوق بشـــــــــر در ایـــــــــران، روز چـــــــــهارشـــــــــنبه ۲۵ 

اردی بهشـــــــت در گـــــــزارشـــــــی نـــــــوشـــــــت کـــــــه ایـــــــن فـــــــعال کـــــــارگـــــــری در پـــــــیونـــــــد بـــــــا 

اعـــتراض هـــای کـــارگـــری پـــایـــیز گـــذشـــته در مـــجتمع هـــفت   تـــپه و بـــه مـــنظور اخـــذ 

«آخرین دفاع» به شعبه هفت دادسرای اوین احضار شده است.
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عـلی نـجانـی، در هشـتم آذرمـاه سـال گـذشـته دسـتگیر و در نـهایـت پـس از دو 

مـاه «بـازداشـت مـوقـت»و بـازجـویـی، بـرای پـی گـیری وضـعیت بـیماری خـود بـا 

تودیع قرار وثیقه به مرخصی درمانی آمد. 

*سـپیده قـلیان، روزنـامـه نـگار و فـعال مـدنـی مـحبوس در بـند زنـان زنـدان اویـن 

بـرای اخـذ آخـریـن دفـاعـیات بـه دادسـرا اعـزام شـد. وی ۲۴ اردیبهشـت ۱۳۹۸ 

جهـت ارائـه  آخـریـن دفـاعـیات خـود از بـند زنـان زنـدان اویـن بـه دادسـرا اعـزام 

شده است.

در ایـن جـلسه بـه وی ۴ اتـهام از جـمله فـعالـیت تـبلیغی عـلیه نـظام، اجـتماع و 

تــبانــی بــرای ارتــکاب جــرم عــلیه امــنیت کــشور، هــمکاری بــا گــروهــای مــعانــد و 

اخالل در نظم عمومی تفهیم شده اند.

ســـپیده قـــلیان عـــصر روز ۸ اردیبهشـــت مـــاه ۱۳۹۸ بـــه بـــند زنـــان زنـــدان اویـــن 

منتقل شد. وی پیش از آن در زندان اهواز در بازداشت بود.
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اســــماعــــیل بــــخشی، فــــعال کــــارگــــری و ســــپیده قــــلیان، روزنــــامــــه نــــگار حــــامــــی 

کـارگـران شـرکـت هـفت تـپه در تـاریـخ ۳۰ دی مـاه ۹۷، تـوسـط نـیروهـای امـنیتی 

در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

اســماعــیل بــخشی مــی گــویــد کــه آلــترنــاتــیو کــارگــران شــرکــت نــیشکر هــفت تــپه، 

اداره شورایی این کارخانه است.

شــــعار «نــــان، کــــار آزادای، اداره شــــورایــــی»، «مــــرگ بــــر ســــتم گــــر، درود بــــر 

کــارگــر» از جــمله شــعارهــای مــعترضــان در تــظاهــرات مــاه  هــای گــذشــته بــوده 

است.

بـــــخشی روز ۲۷ آبـــــان مـــــاه ۱۳۹۷، هـــــم زمـــــان بـــــا چـــــهاردهـــــمین روز اعـــــتصاب 

کارگران این شرکت بازداشت شده و تا روز ۲۱ آذرماه در زندان بود.

ایـن نـمایـنده کـارگـران نـیشکر هـفت تـپه، روز یـک شـنبه ۲ دی -۲۳ دسـامـبر، بـا 

انـتشار نـامـه ای در شـبکه هـای اجـتماعـی، از تـمامـی افـراد و نـهاد هـایـی کـه از 

او حـمایـت کـرده بـودنـد قـدردانـی کـرد و از جـمله نـوشـت: «در روزهـای گـذشـته 

در شــرایــطی بــودم کــه نــه قــلم یــاری مــی کــرد و نــه ذهــن و جــانــم، حــتی واژه هــا 
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هــم بــا مــن بــیگانــه شــده بــودنــد، امــا دیــگر تــاب ایــن بــار ســنگین را نــدارم، پــس 

مــی کــوشــم بــا روح پــریــشانــم، لــکنت زبــانــم و قــلم لــرزانــم، در ثــنای قــطره ای از 

مهرتان چیزی بنگارم«.

اســماعــیل بــخشی، ســپیده قــلیان، خــبرنــگار و فــعال مــدنــی نــیز کــه در جــریــان 

تجــــمع هــــای اعــــتراضــــی کــــارگــــران نــــیشکر هــــفت تــــپه بــــازداشــــت شــــده بــــود، ۲۷ 

آذرماه گذشته با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

اســماعــیل بــخشی بــا ایــن اقــدامــات جــسورانــه خــود، هــم بــه عــنوان یــک زنــدانــی 

سـیاسـی شـکنجه دیـده و هـم بـه عـنوان نـمایـنده هـزاران کـارگـر هـفته تـپه، کـلیت 

حــکومــت اســالمــی ایــران را بــه چــالــش طــلبید و حــتی وزیــر اطــالعــات حــکومــت 

اســالمــی ر ابــه مــناظــره تــلویــزیــونــی فــراخــوانــد. وی در عــین حــال راه حــل بــرون 

رفــت از ایــن بحــران هــا و شــکل ســازمــان یــابــی کــارگــران را بــارهــا مــطرح کــرده 

است.

صـدا و سـیمای جـمهوری اسـالمـی ایـران، شـنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷، فـیلمی را بـه 

نـام فـیلم «طـراحـی سـوخـته» پـخش کـرد، ایـن فـیلم اوراق بـازجـویـی تـعدادی از 
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دســــــتگیرشــــــدگــــــان اعــــــتراضــــــات کــــــارگــــــری اهــــــواز و هــــــم چــــــنین «اعــــــترافــــــات» 

تـــــلویـــــزیـــــونـــــی آن هـــــا را بـــــه نـــــمایـــــش گـــــذاشـــــت. فـــــردای پـــــخش ایـــــن «اعـــــترافـــــات 

اجباری» اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بازداشت شدند.

در تـاریـخ ۱۳ اسـفندمـاه ۹۷، اسـماعـیل بـخشی و سـپیده قـلیان بـه زنـدان هـای 

شیبان و سپیدار اهواز منتقل شدند. 

*نـــیروهـــای امـــنیتی اســـتان مـــازنـــدران، در ســـاعـــات اولـــیه صـــبح ســـه شـــنبه بـــا 

حـضور در مـنازل شـخصی حـسین سـالمـی، محـمدصـادق وفـایـی و عـلیرضـا 

قـربـانـی اعـضای هـیات مـدیـره کـانـون صـنفی مـعلمان مـازنـدران، ضـمن تـفتیش 

مــنزل و ضــبط بــرخــی لــوازم شــخصی از جــمله تــبلت، تــلفن هــمراه و کــامــپیوتــر 

خود این افراد را نیز به دادیاری احضار کردند.

بــــه گــــزارش خــــبرگــــزاری هــــرانــــا، امــــروز ســــه شــــنبه ۲۴ اردیبهشــــت ۹۸، مــــنازل 

حـــسین ســـالمـــی، محـــمدصـــادق وفـــایـــی و عـــلیرضـــا قـــربـــانـــی، اعـــضای هـــیات 

مــدیــره کــانــون صــنفی مــعلمان مــازنــدران مــورد تــفتیش نــیروهــای امــنیتی قــرار 

گرفته است.
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مـــامـــوریـــن پـــس از تـــفتیش مـــنازل و ضـــبط بـــرخـــی وســـایـــل شـــخصی از جـــمله 

تــلفن هــمراه و کــامــپیوتــر شــخصی، هــر ســه ایــن افــراد را بــرای ســاعــاتــی بــعد 

از تفتیش به شعبه ۲ دادیاری شهر ساری احضار کردند.

الزم بــه یــادآوری اســت در ســاعــات اولــیه صــبح روز پــنج شــنبه ۱۲ اردیبهشــت 

مـــاه هـــم زمـــان بـــا روز مـــعلم، تجـــمع اعـــتراضـــی مـــعلمان و فـــرهـــنگیان شـــاغـــل و 

بـــازنشســـته در ادارات آمـــوزش و پـــرورش در شهـــرهـــای مـــختلف کـــشور شـــکل 

گـــرفـــت. شـــورای هـــماهـــنگی تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان ایـــران پـــیش تـــر بـــا 

انــــتشار بــــیانــــیه ای از مــــعلمان و فــــرهــــنگیان کــــشور خــــواســــته بــــود در راســــتای 

پــیگیری مــطالــبات صــنفی و آمــوزشــی و در اعــتراض بــه عــدم تــوجــه مــسئوالن 

به مطالبات بر حق فرهنگیان دست به تجمع اعتراضی بزنند.

ایـــن تجـــمعات در بـــرخـــی مـــوارد بـــا بـــازداشـــت تـــعدادی از شـــرکـــت کـــنندگـــان و 

فعاالن صنفی همراه بوده است. 

*نـــاهـــید شـــقاقـــی، فـــعال حـــقوق زنـــان در ســـاعـــات اولـــیه صـــبح روز چـــهارشـــنبه 

تـوسـط نـیروهـای امـنیتی و در مـنزل شـخصی بـازداشـت و بـه مـکان نـامـعلومـی 
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مـــنتقل شـــده اســـت. صـــبح امـــروز چـــهارشـــنبه ۲۵ اردیبهشـــت مـــاه ۹۸، نـــاهـــید 

شقاقی، فعال حقوق زنان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

گـفته مـی شـود بـازداشـت خـانـم شـقاقـی بـا خـشونـت و شکسـنت درب مـنزل وی 

هـمراه بـوده اسـت. از دالیـل بـازداشـت، محـل نـگه داری و نـهاد بـازداشـت کـننده 

این فعال حقوق زنان تا این لحظه اطالع دقیقی در دست.

نــــاهــــید شــــقاقــــی پــــیش تــــر در تــــاریــــخ ۱۶ اســــفندمــــاه ۹۷، در مــــراســــمی کــــه در 

تهـران بـه مـناسـبت ۸ مـارس در روز جـهانـی زن بـرگـزار شـده بـود، در ارتـباط 

با «ریشه های خشونت علیه زنان»، سخنرانی کرده بود. 

*روز چـــــــهارشـــــــنبه ۱۸ اردیبهشـــــــت مـــــــاه ۹۸، ســـــــازمـــــــان عـــــــفو بـــــــین املـــــــلل، طـــــــی 

بـــیانـــیه ای از خـــطر اعـــدام دو شهـــرونـــد عـــرب خـــبر داده اســـت. در ایـــن بـــیانـــیه 

آمـده اسـت کـه صـدور حـکم اعـدام عـلیه ایـن دو شهـرونـد بـر اسـاس اعـترافـات 

آن هـــا بـــوده کـــه زیـــر شـــکنجه از آنـــان اخـــذ شـــده اســـت. ایـــن دو زنـــدانـــی عـــرب 

مـــــــحکوم بـــــــه اعـــــــدام بـــــــه دالیـــــــل نـــــــامـــــــعلومـــــــی در تـــــــاریـــــــخ ۲۰ فـــــــروردیـــــــن مـــــــاه از 
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بـازداشـتگاه اداره اطـالعـات اهـواز بـه بـازداشـتگاه ایـن نـهاد در هـمدان مـنتقل 

شده اند.

عــــفو بــــین املــــلل در ایــــن بــــیانــــیه گــــفته اســــت کــــه ایــــن دو شهــــرونــــد «قــــاســــم بــــیت 

عـــبداهلل و عـــبداهلل کـــرمـــالچـــعب» نـــام دارنـــد کـــه در ارتـــباط بـــا حـــمله مســـلحانـــه 

تــــیرمــــاه ۹۴ بــــه یــــک هــــیات عــــزاداری در صــــفی آبــــاد دزفــــول بــــه اعــــدام مــــحکوم 

شده اند. 

*نــرگــس محــمدی، نــایــب ریــیس کــانــون مــدافــعان حــقوق بشــر کــه ایــنک دوران 

مـــــحکومـــــیت خـــــود را در زنـــــدان اویـــــن مـــــی گـــــذرانـــــد، امـــــروز جهـــــت انـــــجام عـــــمل 

جـراحـی هیسـترکـتومـی (خـارج کـردن رحـم)، تـحت الـحفظ نـیروهـای امـنیتی بـه 

بــیمارســتان مــنتقل و بســتری شــد. اعــزام تــحت الــحفظ ایــن زنــدانــی ســیاســی 

در حـالـی صـورت گـرفـته اسـت کـه دادسـتانـی تهـران بـا مـرخـصی اسـتعالجـی 

وی مخالفت کرده بود.
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روز ســـه شـــنبه ۲۴ اردیبهشـــت مـــاه ۱۳۹۸، نـــرگـــس محـــمدی جهـــت انـــجام عـــمل 

جــراحــی هیســترکــتومــی (خــارج کــردن رحــم) تــحت الــحفظ نــیروهــای امــنیتی بــه 

بیمارستان اعزام شد. 

*بـــرزان محـــمدی، زنـــدانـــی ســـیاســـی مـــحبوس در زنـــدان تهـــران بـــزرگ کـــه از 

روز ۲۳ اســـــفندمـــــاه در اعـــــتراض بـــــه وضـــــعیت نـــــامـــــناســـــب نـــــگه داری در ایـــــن 

زنــدان و طــرح درخــواســت انــتقال بــه زنــدان اویــن دســت بــه اعــتصاب غــذا زده 

بــود، هــم چــنان در اعــتصاب بــه ســر مــی بــرد. وی در اثــر اعــتصاب بــا کــاهــش 

فــشار خــون و وزن مــواجــه شــده اســت. هــم چــنین در روزهــای اخــیر جــمعی از 

فــعالــین ســیاســی و مــدنــی طــی یــادداشــتی خــواســتار پــایــان اعــتصاب غــذای 

این زندانی شدند. 

بـــــه گـــــزارش خـــــبرگـــــزاری هـــــرانـــــا، هجـــــده تـــــن از زنـــــدانـــــیان مـــــحبوس در زنـــــدان 

رجـایـی شهـر کـرج از روز دوشـنبه ۱۶ اردیبهشـت مـاه دسـت بـه اعـتصاب غـذا 

زده اند.

 338



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

ایــن زنــدانــیان مــحبوس در زنــدان رجــایــی شهــر کــرج کــه بــه دالیــل مــتفاوتــی بــه 

ســـلول هـــای انـــفرادی ایـــن زنـــدان مـــنتقل شـــده بـــودنـــد، دســـت بـــه اعـــتصاب غـــذا 

زده انــد. خــواســته ایــن زنــدانــیان انــتقال بــه بــند عــمومــی اســت. بــا شــروع مــاه 

رمــضان، اکــثر زنــدانــیانــی کــه بــه ســلول هــای انــفرادی ایــن زنــدان مــنتقل شــده 

بــودنــد بــه داخــل انــدرزگــاه هــا بــازگــردانــده شــده انــد امــا ایــن تــعداد زنــدانــی از 

این قاعده مستثنی شده اند. 

*وکــالی مــدافــع محــمد نــجفی وکــیل دادگســتری و فــعال حــقوق بشــر مــحبوس 

در زنــــدان اراک در اقــــدامــــی اعــــتراضــــی نســــبت بــــه رونــــد دادرســــی اســــتعفای 

خـــــود را از وکـــــالـــــت در ایـــــن پـــــرونـــــده در دادســـــرای اراک اعـــــالم کـــــردنـــــد. پـــــیام 

درفــشان، آزیــتا پــوالدونــد و ابــوذر نــصرالــهی، روز چــهارشــنبه ۱۸ اردیبهشــت 

۹۸، وکـالی دادگسـتری ضـمن اعـالم اسـتعفای خـود بـه کـانـون وکـالی اسـتان 

مـــرکـــزی، اقـــدام بـــه طـــرح شـــکایـــت عـــلیه ریـــیس شـــعبه ۹ دادگـــاه تجـــدیـــد نـــظر 

اســتان مــرکــزی در دادگــاه انــتظامــی قــضات کــردنــد. دلــیل طــرح ایــن شــکایــت 

تـوسـط ایـن سـه وکـیل دادگسـتری، بـرخـوردهـای اهـانـت آمـیز شـفاهـی و مـکتوب 
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در دادنــــــــامــــــــه صــــــــادره تــــــــوســــــــط ایــــــــن دادگــــــــاه و هــــــــمچنین افــــــــترا و انــــــــتساب 

نســـبت هـــای نـــاروا بـــه ایـــن وکـــال و هـــم چـــنین دادرســـی نـــاعـــادالنـــه عـــنوان شـــده 

اســت. پــیش تــر حــکم ۱۳ ســال حــبس محــمد نــجفی، وکــیل دادگســتری و فــعال 

حقوق بشر عینا به تائید این دادگاه رسیده بود.

ایـن وکـال، هـم چـنین ضـمن اعـالم اسـتعفای خـود، در دادگـاه انـتظامـی قـضات 

وکـالـتا از سـوی محـمد نـجفی و نـیز اصـالـتا از طـرف خـود، عـلیه ریـیس شـعبه 

۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی اقدام به طرح شکایت کردند. 

*روز دوشـــنبه ۱۵ اردیبهشـــت ۹۸، هـــفت شهـــرونـــد بـــهایـــی ســـاکـــن بـــوشهـــر در 

دادگاه این شهر مجموعا به ۲۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

بــــــــــر اســــــــــاس ایــــــــــن حــــــــــکم «مــــــــــینو ریــــــــــاضــــــــــتی، اســــــــــداهلل جــــــــــابــــــــــری، احــــــــــترام 

شـــیخی (همســـر اســـداهلل جـــابـــری)، عـــماد جـــابـــری، فـــریـــده جـــابـــری، فـــرخ لـــقا 

فـــــرامـــــرزی و پـــــونـــــه نـــــاشـــــری» هـــــر کـــــدام بـــــه ۳ ســـــال حـــــبس تـــــعزیـــــری مـــــحکوم 

شده اند.
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ایـــن شهـــرونـــدان بـــهایـــی در تـــاریـــخ ۲۴ بـــهمن مـــاه ســـال ۹۶، تـــوســـط نـــیروهـــای 

امــــنیتی بــــازداشــــت شــــدنــــد. «پــــونــــه نــــاشــــری و عــــماد جــــابــــری» در تــــاریــــخ ۱۵ 

اســفندمــاه هــمان ســال و «احــترام شــیخی، اســداهلل جــابــری، فــریــده جــابــری، 

فــرخ لــقا فــرامــرزی و مــینو ریــاضــتی» در تــاریــخ ۲۲ اســفندمــاه ۹۶ بــا تــودیــع 

قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بودند.

بـــازداشـــت شهـــرونـــدان بـــهایـــی بـــوشهـــری بـــا تـــفتیش کـــامـــل مـــنزل هـــمراه بـــود و 

وســــایــــل شــــخصی ایــــن افــــراد از جــــمله لــــب تــــاپ، کــــتاب، فــــلش مــــموری، هــــارد 

اکســترنــال و آلــبوم هــای خــانــوادگــی نــیز تــوســط نــیروهــای امــنیتی ضــبط شــده 

بود. 

*ســـــــــــهند مـــــــــــعالـــــــــــی، فـــــــــــعال تـــــــــــرک (آذربـــــــــــایـــــــــــجانـــــــــــی) روز روز پـــــــــــنج شـــــــــــنبه ۱۲ 

اردیبهشـــت مـــاه ۱۳۹۸، هـــفته گـــذشـــته در محـــل کـــار خـــود، هـــمراه بـــا ضـــرب و 

شــتم بــازداشــت شــده اســت. گــفته مــی شــود ایــن بــازداشــت جهــت اجــرای حــکم 

۱۰ مــاه حــبس وی اســت کــه در اوایــل اردیبهشــت مــاه در دادگــاه تجــدیــدنــظر 

استان آذربایجان شرقی تایید شد بود. 
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*گـــلرخ ابـــراهـــیمی ایـــرانـــی، زنـــدانـــی ســـیاســـی ســـابـــق و آتـــنا دائـــمی، کـــنشگر 

مـدنـی مـحبوس در بـند زنـان زنـدان اویـن بـه شـعبه ۴ دادسـرای اویـن احـضار 

شـدنـد. در ایـن احـضاریـه از ایـن دو کـنشگر مـدنـی خـواسـته شـده کـه از بـابـت 

پـــرونـــده هـــای جـــدیـــدی کـــه تـــوســـط وزارت اطـــالعـــات عـــلیه آنـــان در دوران حـــبس 

مـفتوح شـده اسـت، روز دوشـنبه در ایـن دادسـرا حـاضـر شـونـد. گـلرخ ایـرایـی 

در تـاریـخ ۱۹ فـروردیـن مـاه بـا پـایـان دوران مـحکومـیت بـا تـودیـع قـرار از زنـدان 

آزاد شد.

گــلرخ ابــراهــیمی ایــرایــی و آتــنا دائــمی، ســه شــنبه  ۱۰ اردیبهشــت ۱۳۹۸ -۳۰ 

آوریــــل ۲۰۱۹ بــــه شــــعبه ۴ دادســــرای اویــــن احــــضار شــــدنــــد. در پــــرونــــده اول 

اتــــهام «اهــــانــــت بــــه بــــنیان گــــذار جــــمهوری اســــالمــــی و رهــــبری» مــــطرح شــــده 

اســــت، مــــسئوالن زنــــدان مــــدعــــی هســــتند ایــــن فــــعاالن بــــه بــــهانــــه اعــــتراض بــــه 

اجـرای حـکم اعـدام سـه زنـدانـی سـیاسـی (در سـال گـذشـته) در حـین خـوانـدن 

سرود در سالن مالقات انجام داده اند.
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هـمین طـور اتـهام «تـبلیغ عـلیه نـظام» بـه بـهانـه صـدور بـیانـیه هـایـی طـرح شـده 

است که به خانم ایرایی و خانم دائمی انتساب داده می شود. 

*بـر اسـاس گـزارش رسـانـه هـا، دوشـنبه ۲۰ اسـفند ۱۳۹۷ - ۱۱ فـوریـه ۲۰۱۹، 

نســــریــــن ســــتوده وکــــیل دادگســــتری بــــه ۳۸ ســــال زنــــدان مــــحکوم شــــده اســــت. 

همسـر خـانـم سـتوده بـه دویـچه ولـه گـفته اسـت: «حـکم نسـریـن در زنـدان بـه او 

ابـــالغ شـــد. او در مجـــموع بـــه ۳۸ ســـال زنـــدان بـــا ۱۴۸ ضـــربـــه شـــالق مـــحکوم 

شــــده کــــه ۵ ســــال زنــــدان آن بــــابــــت پــــرونــــده ی اول و ۳۳ ســــال زنــــدان بــــا ۱۴۸ 

ضربه شالق، بابت پرونده  دوم اوست.» 

بــــه گــــزارش بــــرخــــی خــــبرگــــزاری هــــا، حــــسین بــــاقــــری متخــــلص بــــه ژاکــــان بــــاران 

شـاعـر و فـعال فـرهـنگی و مـدنـی کـه روز ۲۸ اسـفند بـازداشـت شـده بـود از ده 

روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است.

ژاکــــان بــــاران شــــاعــــر ۳۶ ســــالــــه اهــــل ایــــالم اســــت کــــه بــــه زبــــان هــــای کــــردی و 

فــــارســــی شــــعر مــــی گــــویــــد. او روز ۲۸ اســــفند پــــس از اعــــتراض بــــه مــــامــــوران 

امـــنیتی کـــه از بـــرگـــزاری مـــراســـم نـــوروز در شهـــرســـتان مـــلکشاهـــی جـــلوگـــیری 

 343



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

کـــــرده بـــــودنـــــد، بـــــازداشـــــت و پـــــس از دو روز نـــــگه داری در بـــــازداشـــــتگاه اداره  

اطـــالعـــات بـــه زنـــدان مـــرکـــزی ایـــالم مـــنتقل شـــد. بـــه گـــفته  یـــک مـــنبع نـــزدیـــک بـــه 

خـانـواده ژاکـان بـاران، او از روز اول فـروردیـن بـه نـشانـه  اعـتراض بـه وضـعیت 

نـگه داری اش در بـازداشـت گـاه دسـت بـه اعـتصاب غـذا زده اسـت؛ امـا بـا وجـود 

اعـتصاب غـذا تـاکـنون هـیچ کـدام از اعـضای خـانـواده و یـا وکـیل وی مـوفـق بـه 

دیدار با او نشده اند.

ایـــــن شـــــاعـــــر جـــــوان پـــــیش تـــــر، در ۱۵ بـــــهمن ۹۷ بـــــه اتـــــهام «تـــــشویـــــش اذهـــــان 

عـمومـی از طـریـق فـضای مـجازی»، «تـبلیغ عـلیه نـظام در فـضای مـجازی» و 

«تــوهــین بــه مــقدســات» در شــعبه  اول دادگــاه انــقالب شهــرســتان مــلکشاهــی 

محاکمه شده بود. حکم دادگاه هنوز اعالم نشده است.

بـه گـزارش بـرخـی رسـانـه هـا ژاکـان بـاران بـه دلـیل عـمل هـای جـراحـی مـتعدد بـر 

سـتون فـقرات تـوانـایـی راه رفـنت نـدارد و هـمچنین کـلیه ی راسـتش را از دسـت 

داده اسـت. (مـنبع: کـانـون نـویـسندگـان ایـران، جـمعه ۹ فـروردیـن ۱۳۹۸ ۲۹  - 

مارس ۲۰۱۹) 

 344



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

*یــک زنــدانــی کــه گــفته شــده از بــیماری اعــصاب و روان رنــج مــی بــرد و تــحت 

نـــظر پـــزشـــک مـــتخصص بـــود، در اولـــین روزهـــای فـــروردیـــن مـــاه ســـال جـــاری، 

پــس از ضــرب و شــتم تــوســط نگهــبانــان زنــدان رجــایــی شهــر جــان خــود را از 

دست داد.

بـه گـزارش خـبرگـزاری هـرانـا بـه نـقل از سـازمـان حـقوق بشـر ایـران، در اولـین 

روزهـای فـروردیـن مـاه سـال جـاری، بـهمن مـیرزایـی کـه از بـیمارسـتان اعـصاب 

و روان بـــــه زنـــــدان رجـــــایـــــی شهـــــر کـــــرج بـــــازگشـــــته بـــــود پـــــس از ضـــــرب و شـــــتم 

توسط نگهبانان زندان، جان خود را از دست داد.

در ایــــن گــــزارش بــــه نــــقل از یــــک مــــنبع مــــطلع آمــــده اســــت: «بــــهمن مــــیرزایــــی، 

شــامــگاه دوشــنبه ۵ فــروردیــن مــاه بــا چــوب و بــاتــون مــورد ضــرب و شــتم قــرار 

گـرفـت و صـبح روز بـعد جسـد وی را از سـلولـش خـارج کـردنـد. ایـن در حـالـی 

است که مسئوالن زندان مدعی شدند این زندانی خودکشی کرده است«. 

۲۳* زنـدانـی مـتهم بـه سـرقـت در زنـدان تهـران بـزرگ (فـشافـویـه) در هـراس از 

اجــرای حــکم قــطع دســت بــه ســر مــی بــرنــد. حــکم یــکی از ایــن زنــدانــیان قــرار 

 345



 
 تهیه و تنظیم: بهرام رحمانی نگاهی به تالش های ادبی                                             

  رضا خندان  (مهابادی)

اسـت طـی روزهـای آتـی اجـرا شـود. حـکم قـطع دسـت از جـمله مـواردی اسـت 

کـه نـافـی اصـل کـرامـت انـسانـی بـوده و کـنوانـسیون بـین املـللی حـقوق مـدنـی و 

ســیاســی صــراحــتا اســتفاده از مــجازات هــای غــیر انــسانــی و مــوهــن را مــمنوع 

کرده است.

بـه گـزارش خـبرگـزاری هـرانـا، ۲۳ زنـدانـی مـحبوس در زنـدان تهـران بـزرگ در 

انتظار اجرای حکم قطع دست به سر می برند.

عــــلیرضــــا خــــان بــــلوچــــی، فــــرزنــــد مــــسعود و مــــتولــــد ســــال ۱۳۵۳ یــــکی از ایــــن 

مــحکومــین اســت کــه مــی گــویــد «بــا ارســال حــکم بــه اجــرای احــکام، قــرار اســت 

حکم قطع دست وی طی روزهای آینده به اجرا دربیاید.»

ایــــن شهــــرونــــد از هــــفت ســــال پــــیش بــــه اتــــهام ســــرقــــت بــــازداشــــت شــــده اســــت. 

اجـرای قـریـب الـوقـوع حـکم قـطع دسـت ایـن زنـدانـی در حـالـی اسـت کـه وی مـال 

مسروقه را پرداخت کرده است.

هـویـت سـه تـن دیـگر از ایـن مـتهمان «عـزیـزاهلل تـاجـیک، شهـرونـد افـغانسـتانـی، 

محمد کتابی و محمد فیوزلردی» توسط هرانا احراز شده است.
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عــالوه بــر ایــن مــتهمان در حــال حــاضــر ۱۹ تــن دیــگر از زنــدانــیان مــحبوس در 

زنــــدان تهــــران بــــزرگ کــــه نــــخواســــته انــــد هــــویــــت آن هــــا افــــشا شــــود در مــــراحــــل 

مختلفی از بدوی تا تجدیدنظر به قطع دست محکوم شده اند.

مـحکومـیت ایـن افـراد بـه قـطع دسـت در حـالـی اسـت کـه بـررسـی هـا نـشان مـی 

دهــد ایــن مــتهمان بــه خــاطــر ســرقــت هــای خــرد کــه عــمدتــا مــبالــغی بــین ۵ تــا ۱۰ 

میلیون تومان را شامل می شود در زندان به سر می برند.

حــــکم قــــطع دســــت از جــــمله مــــواردی اســــت کــــه نــــافــــی اصــــل کــــرامــــت انــــسانــــی 

اســت. کــنوانــسیون بــین املــللی حــقوق مــدنــی و ســیاســی صــراحــتا اســتفاده از 

مجازات های غیر انسانی و موهن را ممنوع کرده است. 

*نـیما صـفار نـویـسنده و فـعال مـدنـی سـاکـن گـرگـان، بـه ۸ مـاه حـبس تـعزیـری 

مـحکوم شـده اسـت. ایـن حـکم یـک روز پـس از بـرگـزاری دادگـاه و در تـاریـخ ۷ 

اسـفندمـاه بـه وی ابـالغ شـده اسـت. آقـای صـفار در تـاریـخ ۲۶ فـروردیـن مـاه 

سـال جـاری بـا پـایـان دوران مـحکومـیت قـبلی خـود از زنـدان گـرگـان آزاد شـده 

بود.
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روز ســه شــنبه ۷ اســفندمــاه ۹۷، نــیما صــفار، نــویــسنده و فــعال مــدنــی ســاکــن 

گــرگــان، تــوســط شــعبه یــک دادگــاه انــقالب ایــن شهــر بــه ۸ مــاه حــبس تــعزیــری 

مــحکوم شــد. بــر اســاس دادنــامــه صــادره تــوســط ایــن دادگــاه، اتــهام مــطروحــه 

عــلیه وی «فــعالــیت تــبلیغی عــلیه نــظام در فــضای مــجازی» اســت، مــصادیــق 

مــــورد اســــتناد دادگــــاه مــــطالــــب نــــوشــــته شــــده در صــــفحات شــــخصی او بــــوده 

است.

ایــن نــویــسنده گــرگــانــی در دوران دادرســی پــرونــده خــود وکــیل نــداشــته و پــس 

از صــدور ایــن حــکم درخــواســت تجــدیــدنــظر کــرده اســت. بــا ایــن حــال تــاکــنون 

شعبه و زمان دادگاه تجدید نظر وی مشخص نشده است.

جـلسه دادگـاه رسـیدگـی بـه اتـهامـات نـیما صـفار در تـاریـخ ۶ اسـفندمـاه ۹۷، 

در شعبه یک دادگاه انقالب گرگان برگزار شده بود.

الزم بــه ذکــر اســت صــفار در شهــریــورمــاه ســال گــذشــته نــیز بــه تحــمل ۸۰ روز 

حـبس تـعزیـری مـحکوم شـده بـود. وی در بـهمن مـاه سـال گـذشـته جهـت تحـمل 
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دوران مــحکومــیت روانــه زنــدان گــرگــان شــد و در تــاریــخ ۲۶ فــروردیــن مــاه ۹۷ 

با پایان دوران محکومیت از این زندان آزاد شد. 

*ســهیل عــربــی زنــدانــی ســیاســی آنــارشیســت در زنــدان تهــران بــزرگ، در پــی 

آسـیب دیـدگـی بـه بـیمارسـتان فـیروزآبـادی تهـران اعـزام شـد. آسـیب دیـدگـی وی 

در اثر ضرب و شتم این زندانی توسط ماموران روی داده است.

بـــه گـــزارش خـــبرگـــزاری هـــرانـــا، روز دوشـــنبه ۹ اردیبهشـــت ۹۸، ســـهیل عـــربـــی، 

زنــدانــی عــقیدتــی مــحبوس در زنــدان تهــران بــزرگ بــه بــیمارســتان فــیروزآبــادی 

تهران اعزام شد.

اعـزام ایـن زنـدانـی سـیاسـی در پـی آسـیب دیـدگـی شـدیـد در نـاحـیه بـیضه بـود. 

ایـن آسـیب دیـدگـی بـواسـطه ضـرب و شـتم ایـن زنـدانـی تـوسـط مـامـوران امـنیتی 

حاصل شده بود.

***
آن چــه کــه در بــاال تــنها بــه عــنوان نــمونــه هــایــی از انــبوه بــربــریــت و جــنایــت هــای 

حـــکومـــت اســـالمـــی ایـــران عـــلیه بشـــریـــت اشـــاره شـــد هـــمگی نـــشان دهـــنده ایـــن 
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واقـــعیت اســـت کـــه حـــکومـــت اســـالمـــی احـــساس خـــطر کـــرده اســـت و حـــاکـــمیت 

خـود را در مـعرض خـطر مـی بـیند. چـرا کـه اکـنون اکـثریـت شهـرونـدان ایـران از 

ایـــن حـــکومـــت نـــفرت دارنـــد و بـــرای ســـرنـــگونـــی آن تـــوســـط نـــیروهـــای مـــردمـــی و 

جــــنبش هــــای مســــتقل ســــیاســــی - اجــــتماعــــی ســــراســــر ایــــران، لحــــظه شــــماری 

مـــی کـــنند. بـــنابـــرایـــن، حـــکومـــت اســـالمـــی بـــر ایـــن تـــصور خـــام اســـت کـــه بـــا ایـــن 

بـــــگیر و بـــــبندهـــــا شـــــایـــــد چـــــند صـــــباح دیـــــگری بـــــتوانـــــد حـــــاکـــــمیت ارتـــــجاعـــــی و 

ضـدمـردمـی خـود را حـفظ کـند. در حـالـی کـه نـیروهـای مـردمـی، بـه ویـژه جـوانـان 

جــــــسور دخــــــتر و پســــــر جــــــسور و تــــــشنه آزادی و بــــــرابــــــری در دی مــــــاه ســــــال 

۱۳۹۶، در بــیش از ۱۴۰ شهــر ایــران بــه خــیابــان هــا ریــختند و بــا صــدای بــلند 

و رســا اعــالم کــردنــد: «اصــالح طــلب، اصــول گــرا دیــگه تــمومــه مــاجــرا!» اکــنون 

این شعار در عرصه عمل نیز خود را نشان می دهد.

سـراسـر ایـران بـرای اکـثریـت شهـرونـدان ایـن کـشور، زنـدان مـحسوب مـی شـود 

چــــرا کــــه هــــیچ شهــــرونــــد ایــــن کــــشور، نــــه تــــنها هــــیچ احــــساس امــــنیت و آزادی 

نـمی کـند، بـلکه هـر لحـظه نـگران اسـت کـه مـامـوریـن دولـتی بـه بـهانـه هـای واهـی 
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و دل بـخواهـی او را مـورد مـواخـذه و بـازداشـت قـرار دهـند. در چـنین کـشوری، 

زنـــــــدان هـــــــای مـــــــخفی و عـــــــلنی زیـــــــادی هـــــــم وجـــــــود دارد و زنـــــــدانـــــــیان در ایـــــــن 

زنــــدان هــــای مــــخوف، هــــمواره در زیــــر شــــکنجه هــــای روحــــی و جــــسمی بــــه ســــر 

می برند.

در ایــن شــرایــط بــیش از هــمه، نــویــسندگــان و هــنرمــندان خــود را زنــدانــی ایــن 

زنـدان بـزرگ مـی دانـند چـرا کـه اغـلب آثـار و تـولـیدات فـرهـنگی، ادبـی، و هـنری 

نـــویـــسندگـــان و هـــنرمـــندان مســـتقل و غـــیرمـــذهـــبی بـــه دســـت ســـانـــسور ســـپرده 

مـی شـود. در حـالـی کـه نـویـسنده و هـنرمـند نـه صـرفـا یـک فـعال سـیاسـی اسـت 

و نـــــه بـــــرای قـــــدرت مـــــبارزه مـــــی کـــــند امـــــا بـــــی گـــــمان در ایـــــران تـــــحت حـــــاکـــــمیت 

جـــمهوری اســـالمـــی، هـــرگـــونـــه اعـــتراض و حـــتی انـــتقادی ســـیاســـی مـــحسوب 

مــی شــود. در نــتیجه نــویــسندگــان و هــنرمــندان پیشــرو و مــردمــی، آن بــخش از 

کـارگـران فـرهـنگی جـامـعه مـا هسـتند کـه در کـنار مـردم مـی ایسـتند و در آثـار 

خــــود، از دردهــــا و رنــــج هــــای آن هــــا مــــی گــــویــــند و مــــی ســــرایــــند. بــــنابــــرایــــن، در 

جـــــامـــــعه ای کـــــه نـــــویـــــسنده و هـــــنرمـــــند آزاد نـــــباشـــــد هـــــیچ کـــــس آزاد نیســـــت یـــــک 
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واقـعیت غـیرقـابـل انـکار اسـت. در چـنین مـوقـعیتی، وظـیفه آگـاهـانـه و داوطـلبانـه 

هــمه افــراد و نــیروهــای انــسان دوســت، آزادی خــواه، بــرابــری طــلب و عــدالــت جــو 

اســــت کــــه ایــــن اقــــدام جــــنایــــت کــــارانــــه دادگــــاه حــــکومــــت اســــالمــــی عــــلیه کــــانــــون 

نــویــسندگــان ایــران و اعــضای آن را مــحکوم کــند و خــواهــان لــغو فــوری آن و 

آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شود! 

پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶ مه ۲۰۱۹

موخره

فـعالـیت پـنجاه سـالـه و پـرافـتخار کـانـون نـویـسندگـان ایـران، سـه دوره مـتفاوت 

تاریخی را پشت سر گذاشته است.

کـــانـــون نـــویـــسندگـــان ایـــران در بـــیانـــیه  پـــنجاهـــمین ســـالـــگرد، تـــأســـیسش تـــأکـــید 

کرده است که هم چنان در کار ستیز با سانسور و اختناق است.
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کــــانــــون نــــویــــسندگــــان ایــــران و اعــــضای آن، بــــا آرزوی بــــرچــــیده شــــدن بــــساط 

ســــانــــسور و اخــــتناق در ایــــران، آزادی بــــیان، عــــقیده و تــــشکل بــــرای هــــمگان، 

آزادی هـــــمه زنـــــدانـــــیان ســـــیاســـــی، عـــــقیدتـــــی و اجـــــتماعـــــی، آزادی زبـــــان هـــــای 

مـــادری، بـــرچـــیده شـــدن زنـــدان هـــای ســـیاســـی، لـــغو هـــرگـــونـــه شـــکنجه روانـــی و 

جــسمی زنــدانــیان، لــغو قــانــون اعــدام و لــغو مــحاکــمه رضــا خــندان مــهابــادی، 

بکتاش آبتین، کیوان باژن ستیز می کنند. 

«هرگز از مرگ نهراسیدم

اگر  چه دستانش از ابتذال شکننده تر بود

هراس من

باری

همه از مردن در سرزمینی است

که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد.» 

احمد شاملو 
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بــا امــید ایــن کــه بــتوانــیم یــک کــمپین وســیع و گســترده ای را در ابــعاد جــهانــی، 

در دفــاع از کــانــون نــویــسندگــان ایــران، لــغو هــرگــونــه ســانــسور و اخــتناق در 

ایـران و آزادی اعـضای کـانـون نـویـسندگـان ایـران و هـمه زنـدانـیان سـیاسـی و 

اجتماعی سازمان دهی کنیم.

***

ضمایم

ضمیه 1:

مـعرفـی کـتاب: «بـهای آزادی»، گـفت و گـوی بهـرام رحـمانـی 

با رضا خندان (مهابادی) 

کـــــــانـــــــون نـــــــویـــــــسندگـــــــان ایـــــــران یـــــــک نـــــــهاد مســـــــتقل و غـــــــیردولـــــــتی مـــــــتشکل از 

نـــویـــسندگـــان، مـــترجـــمان، ویـــراســـتاران، هـــنرمـــندان و پـــژوهـــشگران اســـت. ایـــن 

کـــانـــون در ســـال ۱۳۴۷، رســـما بـــا هـــدف تـــشکل یـــابـــی صـــنفی نـــویـــسندگـــان و 
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مــبارزه بــا ســانــسور اعــالم مــوجــودیــت کــرد. کــانــون نــویــسندگــان و اعــضای آن 

از ابــــــتدای تــــــشکیل و بــــــه ویــــــژه طــــــی دهــــــه هــــــای ۶۰ و ۷۰ بــــــا اشــــــکال مــــــختلف 

ســــرکــــوب، از ســــانــــسور و تــــعقیب قــــضایــــی گــــرفــــته تــــا قــــتل روبــــه رو بــــوده انــــد. 

محـــمدجـــعفر پـــویـــنده و محـــمد مـــختاری از جـــمله اعـــضای ســـرشـــناس کـــانـــون 

نـویـسندگـان بـودنـد کـه در جـریـان قـتل هـای زنـجیره ای تـوسـط وزارت اطـالعـات 

حکومت اسالمی ایران، به قتل رسیدند. 

کــتاب بــهای آزادی مــصاحــبه بهــرام رحــمانــی بــا رضــا خــندان مــهابــادی عــضو 

هـیات دبـیران کـانـون نـویـسندگـان ایـران در رابـطه بـا فـعالـیت هـای ایـن کـانـون و 

فــــشار سیســــتماتــــیک پــــلیسی - امــــنیتی بــــر آن هــــا و پــــرونــــده ســــازی نــــهادهــــای 

قــضایــی و امــنیتی حــکومــت اســالمــی ایــران بــرای وی و ســایــر هــیئت دبــیران 

کــــانــــون و اعــــمال ســــانــــسور شــــدیــــد بــــر تــــولــــیدات نــــویــــسندگــــان و هــــنرمــــندان و 

مترجمان، گفت  وگو کرده است.
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روز هـفتم اردیبهشـت ۱۳۹۸، رضـا خـندان (مـهابـادی)، بـکتاش آبـتین و کـیوان 

بـــــاژن ســـــه عـــــضو کـــــانـــــون نـــــویـــــسندگـــــان ایـــــران در شـــــعبه  ۲۸ دادگـــــاه انـــــقالب 

محاکمه می شوند.

در ابــالغــیه ای کــه بــه وکــالی ایــن ســه نــویــسنده تــحویــل شــده اســت شــعبه ۲۸ 

دادگـاه انـقالب بـه ریـاسـت قـاضـی مـقیسه صـبح روز هـفتم اردیبهشـت ۹۸ را 

برای تشکیل دادگاه سه عضو کانون نویسندگان ایران تعیین کرده است.
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پــــیش تــــر، روز دوم بــــهمن ســــال جــــاری، دادگــــاه ایــــن ســــه تــــن تــــشکیل شــــد امــــا 

مـتهمان بـه ایـن دلـیل کـه دادگـاه وکـالـت وکـالیـشان، نـاصـر زرافـشان و راضـیه 

زیـدی، را ثـبت نـکرده بـود حـاضـر بـه دفـاع از خـود نشـدنـد. در واکـنش، ریـیس 

دادگـــاه قـــرار کـــفالـــت صـــد مـــیلیونـــی هـــریـــک را بـــه وثـــیقه  یـــک مـــیلیارد تـــومـــانـــی 

افـزایـش داد. آن هـا تـا تـامـین وثـیقه کـه یـک هـفته طـول کـشید، در زنـدان اویـن 

بازداشت بودند.

رضــــا خــــندان (مــــهابــــادی) و بــــکتاش آبــــتین از اعــــضای هــــیات دبــــیران کــــانــــون 

نـویـسندگـان ایـران هسـتند. کـیوان بـاژن در دوره  قـبل عـضو هـیئت دبـیران بـود. 

پـرونـده  آن هـا بـا شـکایـت وزارت اطـالعـات و بـه اتـهام هـای «تـبلیغ عـلیه نـطام» 

و «انـــــتشار نشـــــریـــــه غـــــیر قـــــانـــــونـــــی» در ســـــال ۱۳۹۴ گـــــشوده شـــــد. ایـــــن ســـــه 

نـویـسنده بـارهـا در سـاخـتمان مـرکـزی وزارت اطـالعـات پـیرامـون فـعالـیت شـان 

در کـانـون بـازجـویـی شـدنـد و سـرانـجام در مـرداد سـال جـاری بـازپـرس شـعبه  

هـــفت دادســـرای اویـــن ایـــشان را احـــضار و اتـــهام «تـــبلیغ عـــلیه نـــظام» را بـــه 

آن هـا تـفهیم کـرد. بـا تـامـین قـرار صـادر شـده کـه کـفالـت پـنجاه مـیلیون تـومـانـی 
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بـــود هـــر ســـه آزاد شـــدنـــد؛ ولـــی دو مـــاه بـــعد مجـــددا بـــازپـــرس پـــرونـــده آن هـــا را 

احــضار کــرد. ایــن بــار ســه اتــهام بــه آن هــا منتســب شــد: «تــبلیغ عــلیه نــظام»، 

«اجــــتماع و تــــبانــــی بــــه قــــصد اقــــدام عــــلیه امــــنیت مــــلی» و «تــــشویــــق بــــانــــوان 

کــشور بــه فــساد و فــحشا.» مــیزان قــرار کــفالــت نــیز بــه یــکصد مــیلیون تــومــان 

بـرای هـر یـک افـزایـش یـافـت کـه بـا تـامـین آن تـا بـرگـزاری دادگـاه آزاد شـدنـد؛ 

امـــا در کـــیفرخـــواســـتی کـــه در دادگـــاه روز دوم بـــهمن قـــرائـــت شـــد اتـــهام ســـوم 

برداشته شده بود.

در حـــال حـــاضـــر ســـه نـــویـــسنده  عـــضو کـــانـــون مـــتهم بـــه «تـــبلیغ عـــلیه نـــظام» و 

«اجــــــتماع و تــــــبانــــــی بــــــه قــــــصد اقــــــدام عــــــلیه امــــــنیت مــــــلی» بــــــودنــــــد روز هــــــفتم 

اردیبهشـــــت (۴ روز دیـــــگر) مـــــحاکـــــمه شـــــونـــــد. مـــــصداق ایـــــن اتـــــهام هـــــا بـــــنا بـــــر 

کــیفرخــواســت، کــتاب «پــنجاه ســال کــانــون نــویــسندگــان ایــران» اســت کــه در 

چـــهار جـــلد تـــدویـــن شـــده و مـــربـــوط بـــه فـــعالـــیت هـــای کـــانـــون طـــی پـــنجاه ســـال 

تــاســیس آن اســت. ایــن کــتاب انــتشار عــام نــداشــت و ســی دوره بــرای اعــضا 

چـــاپ شـــده بـــود. در خـــرداد مـــاه ســـال جـــاری مـــامـــوران وزارت اطـــالعـــات هـــمه  
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نـــسخه هـــا را زمـــانـــی کـــه قـــرار بـــود بـــه یـــکی از اعـــضای کـــانـــون تـــحویـــل شـــود، 

توقیف کردند و با خود بردند.

ناشر این کتاب: نشر کتاب ارزان در استکهلم

ضمیمه 2:

ظهــــــر امــــــروز، 16 فــــــروردیــــــن 1401، رضــــــا خــــــندان (مــــــهابــــــادی)، نــــــویــــــسنده، 

پـژوهـشگر و عـضو کـانـون نـویـسندگـان ایـران، بـرای گـذرانـدن ادامـه  حـبس بـه 

زندان اوین بازگردانده شد. 

فـشار بـه وثـیقه گـذار خـندان بـاعـث شـد او بـا وجـود مـشکالتـی کـه سـالمـتش را 

تهــــدیــــد مــــی کــــرد، بــــه زنــــدان بــــازگــــردد. جــــمعی از دبــــیران و اعــــضای کــــانــــون 

نـویـسندگـان ایـران، دوسـتان، خـانـواده و وکـیل رضـا خـندان، او را تـا آسـتانـه  

زندان اوین بدرقه کردند.

اواخـــــر اســـــفند 1400، رضـــــا در حـــــالـــــی از ســـــوی دادیـــــار ویـــــژه ی زنـــــدانـــــیان 

ســـــیاســـــی بـــــه زنـــــدان احـــــضار شـــــد کـــــه دوران نـــــقاهـــــت خـــــود را پـــــس از عـــــمل 

جــراحــی مــی گــذرانــد. چــندی بــعد ابــالغــیه ای بــرای وثــیقه گــذار خــندان ارســال و 
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بـــه او اعـــالم شـــد کـــه در صـــورت عـــدم تـــحویـــل خـــندان بـــه زنـــدان وثـــیقه بـــه نـــفع 

دولـــت ضـــبط خـــواهـــد شـــد. در نـــتیجه ایـــن آزارهـــا خـــندان بـــه نـــاچـــار بـــه زنـــدان 

بازگشت.	

خــــــــندان از 5 مهــــــــر 1399 مــــــــحکومــــــــیت 5 ســــــــالــــــــه  خــــــــود را در زنــــــــدان اویــــــــن 

مـی گـذرانـد. وی کـه 30 آذر 1400 در اثـر ابـتال بـه کـرونـا و وخـامـت حـالـش بـه 

بـــیمارســـتان طـــالـــقانـــی مـــنتقل شـــده بـــود، چـــندی پـــس از آن بـــا تـــالش وکـــیل و 

خانواده توانست مرخصی استعالجی بگیرد.

بــــازگــــردانــــدن رضــــا خــــندان (مــــهابــــادی) بــــه زنــــدان در شــــرایــــطی کــــه هــــنوز بــــا 

عــــــوارض بــــــیماری و جــــــراحــــــی اخــــــیرش درگــــــیر اســــــت، چــــــیزی جــــــز بــــــه خــــــطر 

انـــداخـــنت جـــان ایـــن عـــضو کـــانـــون نـــویـــسندگـــان ایـــران نیســـت و مـــسئولـــیت هـــر 

گزندی به سالمت او متوجه حکومت و قوه  قضاییه  آن است.

خــندان مــهابــادی از ســال 1377 بــه عــضویــت کــانــون نــویــسندگــان ایــران در 

آمد و پنج دوره عضو هیئت دبیران آن بوده است.
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بـــــکتاش آبـــــتین مـــــتولـــــد ســـــال 1353 بـــــود و در ســـــن 47 ســـــالـــــگی 

درگذشت

بــکتاش آبــتین، بــه دلــیل ابــتال بــه ویــروس کــرونــا، در بــیمارســتان بســتری شــده 

بـود. در روزهـای نخسـت بسـتری شـدن در بـیمارسـتان بـا پـابـند بـه تـخت بسـته 

شــــده بــــود. هــــم چــــنین مــــامــــوران امــــنیتی از پــــذیــــرفــــنت مــــواد غــــذایــــی تــــهیه شــــده 

توسط خانواده  وی، امتناع می کردند.

در روزهــای دی مــاه 1400، خــبرهــایــی از وخــامــت حــال آقــای آبــتین منتشــر 

شـده بـود. در بـیانـیه پـیشین کـانـون نـویـسندگـان هـم تـاکـید شـده بـود کـه او در 

کمای مصنوعی به سر می برد.

بـــکتاش آبـــتین در زنـــدان بـــرای دومـــین بـــار بـــه بـــیماری کـــوویـــد 19 مـــبتال شـــده 

بود.

خـانـواده آبـتین در اطـالعـیه ای کـه کـانـون نـویـسندگـان عـصر شـنبه منتشـر کـرد 

نـــــــوشـــــــتند: «بـــــــه اطـــــــالع مـــــــردم عـــــــزیـــــــز و هـــــــنرمـــــــندان و یـــــــاران بـــــــکتاش آبـــــــتین 

مــی رســانــیم کــه مــراســم خــاک ســپاری شــاعــر و فــیلم ســاز عــزیــز مــا روز دوشــنبه 
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20 دی 1400 انـجام خـواهـد شـد. مـتعاقـبا سـاعـت و محـل مـراسـم اعـالم مـی 

شود.»

ســاعــاتــی پــس از بــیانــیه نخســت، کــانــون نــویــسندگــان بــا انــتشار اطــالعــیه ای 

جدید، جزییاتی بیش تر از شرایط بکتاش آبتین منتشر کرد.

در ایـــن بـــیانـــیه آمـــده اســـت کـــه بـــه دلـــیل خـــودداری مـــقام هـــای زنـــدان از ارائـــه 

خــدمــات درمــانــی بــه ایــن زنــدانــی ســیاســی، از زمــانــی کــه نــشانــه هــای بــیماری 

کـوویـد 19در او دیـده شـده، تـا زمـانـی کـه خـانـواده آقـای آبـتین مـوفـق شـدنـد او 

را بـه بـیمارسـتانـی بـرای درمـان مـنتقل کـنند، «10 روز حـیاتـی» سـپری شـده 

است.

در ایـن بـیانـیه آمـده اسـت: «بـکتاش آبـتین، شـاعـری آزادی خـواه و آزادانـدیـش 

بـود کـه عـمر کـوتـاه و پـربـار خـود را دسـت مـایـه شـورانـگیزتـریـن سـروده هـای خـود 

کـرد؛ از رنـج و شـادمـانـی مـردم نـوشـت و سـرود آزادی را بـا هـمه وجـود خـویـش 

زیســــت و جــــان گــــرانــــقدر خــــود را فــــدای آزادی و آرمــــان هــــای آزادی خــــواهــــانــــه 

کانون نویسندگان کرد.»
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کــانــون نــویــسندگــان در ایــن بــیانــیه، هــم چــنین از «نــهادهــای مســتقل هــمسو و 

مــدافــعان حــقوق بشــر» درخــواســت کــرده کــه «چــشم بــر ایــن جــنایــت نــبدنــد و 

صدای اعتراض خود را رساتر کنند.»

کـــانـــون نـــویـــسندگـــان در ادامـــه بـــرای وضـــعیت ســـه تـــن دیـــگر از اعـــضای ایـــن 

کـانـون و بـاقـی زنـدانـیان سـیاسـی و عـقیدتـی ابـراز نـگرانـی کـرده و تـاکـید کـرده 

کــه هــم اکــنون، رضــا خــندان مــهابــادی، عــضو دیــگر ایــن نــهاد کــه بــا اتــهامــاتــی 

مشابه بکتاش آبتین در زندان است، به بیماری کووید 19 مبتالست.

پــیش تــر خــبرگــزاری هــرانــا گــزارش کــرده بــود کــه آقــای آبــتین بــه دلــیل وخــامــت 

حـــالـــش، در روز 15 آذرمـــاه بـــه بهـــداری زنـــدان اویـــن و ســـپس بـــه بـــیمارســـتان 

طالقانی تهران منتقل شد.

انــتشار عــکس هــای بــکتاش آبــتین کــه بــر روی تــخت بــیمارســتان پــابــند داشــت، 

با واکنش های گسترده  در شبکه های اجتماعی روبه رو شد.
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هـرانـا نـوشـت: «نـهایـتا عـصر روز دوشـنبه 22 آذرمـاه، خـانـواده و وکـیل آقـای 

آبـتین مـوفـق بـه گـرفـنت مـرخـصی اسـتعالجـی جهـت انـتقال او بـه بـیمارسـتانـی 

دیگر شدند.»

کـانـون نـویـسندگـان ایـران، پـیش تـر بـارهـا از مـسئوالن زنـدان بـه  دلـیل تـاخـیر در 

انتقال آبتین به بیمارستان انتقاد کرده بود.

در بــــیانــــیه دیــــگر ایــــن کــــانــــون آمــــده اســــت: «حــــاکــــمیت آزادی ســــتیز، بــــکتاش 

آبتین را به قتل رساند.»

ســــازمــــان گــــزارشــــگران بــــدون مــــرز هــــم در تــــویــــیتی نــــوشــــت کــــه ایــــن زنــــدانــــی 

ســـــیاســـــی از «حـــــق درمـــــان» محـــــروم شـــــده بـــــود و ایـــــن ســـــازمـــــان، مـــــقام هـــــای 

حکومت اسالمی ایران را «مسئول مرگ او می داند.»

آیـــــدا عـــــمیدی، عـــــضو هـــــیئت مـــــدیـــــره کـــــانـــــون نـــــویـــــسندگـــــان در ایـــــن ارتـــــباط بـــــه 

بــی بــی ســی فــارســی گــفته بــود کــه مــقام هــای زنــدان اویــن، بــا وجــود اطــالع از 

پــــیشینه بــــیماری هــــای آقــــای آبــــتین و خــــطرات ویــــروس کــــرونــــا بــــرای او، هــــیچ 

اقدامی برای جلوگیری از ابتالی او به کووید 19 انجام ندادند.
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بــــه گــــفته خــــانــــم عــــمیدی، بــــکتاش آبــــتین در روز 12 آذرمــــاه 1400 بــــا عــــالیــــم 

کـــرونـــا بـــه بهـــداری زنـــدان اویـــن مـــراجـــعه کـــرده، امـــا تـــا روز 15 آذرمـــاه از او 

تست کرونا گرفته نشد.

در بــیانــیه کــانــون نــویــسندگــان آمــده اســت: «بــکتاش آبــتین زنــده اســت، چــون 

روح آزادی خواهی و ستیز با پلشتی استبداد و ستم زنده است.»

سـوزان نـوسـل مـدیـر انجـم قـلم آمـریـکا (PEN) در بـیانـیه ای نـوشـت: «بـدتـریـن 

حــالــتی کــه بــیم آن را داشــتیم امــروز بــه واقــعیت پــیوســت و مــا ســوگــوار مــرگ 

کامال قابل پیش گیری بکتاش آبتین هستیم.»

«کـوویـد یـک عـامـل مـرگـبار طـبیعی اسـت، امـا دولـت ایـران قـدم بـه قـدم بـه مـرگ 

آبــتین یــاری رســانــد و راه آن را هــموار کــرد. زنــدان اویــن تهــران مــنبع دایــمی 

یـک ابـرشـیوع بـود کـه حـبس غـیرعـادالنـه او از مـاه سـپتامـبر سـال پـیش را عـمال 

به مجازات مرگ بدل می کرد.»

بـــکتاش آبـــتین از بـــرنـــدگـــان جـــایـــزه آزادی نـــوشـــنت ایـــن مـــوســـسه بـــود و خـــانـــم 

نوسل در بیانیه اش او را پرچمدار واقعی آزادی بیان توصیف کرد.
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انجـمن قـلم در کـنار 18 سـازمـان حـقوق بشـری دیـگر از جـمله دیـدبـان حـقوق 

بشــر روز جــمعه در نــامــه ای بــه رهــبر حــکومــت اســالمــی خــواســتار دســترســی 

آقـای آبـتین بـه بهـتریـن مـراقـبت هـای پـزشـکی و آزادی او و سـایـر نـویـسندگـان 

و زندانیان عقیده شده بود.

بـکتاش آبـتین در سـال 1394 از بـازجـویـی هـای مـکررش در وزارت اطـالعـات 

خبر داد. او گفت که علت این بازجویی ها، شعرهای او بوده است.

در سـال 1395، مـامـوران امـنیتی او و عـده ای از شـرکـت کـنندگـان در مـراسـم 

یـــــابـــــود محـــــمد مـــــختاری و محـــــمد جـــــعفر پـــــویـــــنده را کـــــه در جـــــریـــــان قـــــتل هـــــای 

زنجیره ای کشته شدند، دستگیر کردند.

بـرای آبـتین پـرونـده ای در دادگـاه انـقالب کـرج بـاز شـد و او را بـه «تـبلیغ عـلیه 

نظام» متهم کردند.

بــعد از دو ســال، در ســال 1397 شــعبه دو دادگــاه انــقالب کــرج او را بــه یــک 

 ســـال زنـــدان مـــحکوم کـــرد. ایـــن حـــکم در نـــهایـــت بـــه پـــنج مـــیلیون تـــومـــان جـــزای 

نقدی و سه ماه کار اجباری در سازمان بهزیستی تغییر کرد.
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وی در آن زمـــــــان در واکـــــــنش بـــــــه ایـــــــن حـــــــکم در صـــــــفحه فـــــــیس بـــــــوک کـــــــانـــــــون 

نـویـسندگـان نـوشـت: «مـن ایـن حـکم را قـبول نـدارم. اصـوال مـحاکـمه هـیچ کـس 

را بــه دلــیل ابــراز نــظر و عــقیده اش قــبول نــدارم. بــرای هــمین هــم عــضو کــانــون 

نـــویـــسندگـــان شـــده ام. مـــدافـــع آزادی بـــیان بـــی هـــیچ حـــصر و اســـتثنا هســـتم و 

ایــن فــشارهــا در عــزم مــن بــرای مــبارزه بــا ســانــسور خــللی وارد نــمی کــند. مــن 

به حکم صادر شده اعتراض می کنم.»

او در هــمین ســال در دادگــاه انــقالب تهــران هــم مــحاکــمه شــد و بــه دلــیل عــدم 

تـوانـایـی در پـرداخـت قـرار وثـیقه یـک مـیلیارد تـومـانـی، کـه قـاضـی محـمد مـقیسه 

برای او صادر کرده بود، مدتی راهی زندان شد.

بـکتاش آبـتین در نـهایـت بـا اتـهامـات «تـبلیغ عـلیه نـظام» و «اجـتماع و تـبانـی 

بــه قــصد اقــدام عــلیه امــنیت کــشور» در دادگــاه انــقالب تهــران بــه شــش ســال 

زندان محکوم شد و از مهرماه سال 1399 دوران حبسش آغاز شد.
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از بــــــکتاش آبــــــتین کــــــتاب هــــــای «مــــــژه هــــــا، چــــــشم هــــــایــــــم را بــــــخیه کــــــرده انــــــد»، 

«شـــــناســـــنامـــــه خـــــلوت»، «پـــــتک» و «در مـــــیمون خـــــودم پـــــدربـــــزرگـــــم» منتشـــــر 

شده اند.

وی هـم چـنین سـازنـده فـیلم هـای مسـتند «13 اکـتبر 1937» (دربـاره لـوریـس 

چــکناوریــان)، «آنــسور» (دربــاره ســانــسور) و «هــمایــون خــرم» (مــوســیقی دان 

سرشناس) است که در جشنواره های مختلف به نمایش درآمده اند.

روی جــلد کــتاب در مــیمون خــود پــدربــزرگــم، یــکی از مجــموعــه اشــعار بــکتاش 

آبتین:

کالهی بر سر آزادی

(یکی از اشعار بکتاش آبتین)

کاله را از سر آزادی بر می دارم

نگاه کن

کیست که این گونه جان خود را به بازی گرفته باشد؟

به آسمان و دریا نگاه می کنم
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غم انگیز و جذاب است دنیا

با این همه آیا

اعتصاب شهاب سنگ ها و

نهنگ ها

شجاعانه نیست؟

یاد بکتاش و همه جان باختگاه راه آزادی و برابری گرامی باد!
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