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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اکتوبر ٢٩

  
  :علی اشرف درويشيان

 !»نشينم  خون نمی ۀمن سر سفر« 
 

   
 ]عقرب[ آبان٤شنبه   ايران، روز پنج و عضو کانون نويسندگان سوسياليست جسورۀعلی اشرف درويشيان، نويسند

شھناز دارابيان، شريک زندگی و .  سالگی بر اثر بيماری درگذشته است٧۶، در سن ٢٠١٧بر و اکت٢٦ برابر با ١٣٩٦

 . ريوی اعالم کردئیرفيق ھميشه ھمراھش، علت درگذشت درويشيان را نارسا

 با وی، اين سطور را مصاحبه ۀ رفته بودند در مقدم به ديدار درويشيانمصاحبهخبرنگاران رسانه در ايران، برای 

  :نوشته بودند

ِھمسرش اولين شخصی است که درويشيان ھنگام شروع  درويشيان . گويد  گرم و دوستانه، از او سخن میمصاحبه ایِ

نھا مدتی که در زندان بودم، ت«: گويد زند و می  می در چشمانش اشک حلقه. بسيار قدردان محبت و پرستاری اوست

 آزاد ٥٧ سوم به يازده سال محکوم شد اما با انقالب مردم در سال  او سه بار زندانی شده که دفعه» .ام او بود کننده مالقات

  .شد

  
س ئي محمد خاتمی، اين سيد خندان رۀدورانی که برخی نويسندگان و گرايشات سياسی در داخل و خارج کشور، شيف

شان سرازير  ۀآب از لب و لوچ» طلبی اصالح «ۀبودند و از به کار بردن واژجمھور وقت حکومت اسالمی ايران شده 
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 ۀشد درويشيان در جواب به دعوتی که برای شرکت در مراسم فرھنگی دولتی از وی به عمل آمده بود؛ با انتشار نام می

.  فرھنگ دولت او رياست جمھوری محمد خاتمی بود و مھاجرانی ھم وزيرۀدور: ای، چنين جواب داده بود سرگشاده

ھا  خيلی... ادبيات ايران...  نويسندگان که به کيش بروند برای سمينار ۀمھاجرانی دعوت عمومی فرستاده بود برای ھم

  » ...رفتند

 خون  ۀمن سر سفر«:  ايران و ايرانيان خارج کشور طنين انداز شدۀاما صدای درويشيان خيلی بلندتر از ھمه در جامع

  ».نشينم نمی

 گرفتن از نويسندگان و نيروھای چشمزمان وزارت امنيت و اطالعات حکومت اسالمی ايران، برای زھر ای که ھم دوره

 فرھنگی و ھنری ۀستان بودند تا در جشنوارنمخالف خود، تالش کرده بود اتوبوس نويسندگان و ھنرمندانی که راھی ارم

را به قتل رساندند و ... وينده، مجيد شريف، فروھرھا وندازد شکست خورد؛ مختاری، پبياين کشور شرکت کنند به دره 

شماری از نويسندگان را ترور کرده بودند و  چنين تعداد بی  وی و ھمۀزاده و فرزند ده سال زاده، حاجی ن نيز زالآقبل از 

گانی چون  رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی و وزير اطالعات او فالحيان آغاز شده بود، نويسندۀاين ترورھا از دور

، از اين مھلکه جان سالم بدر بردند و کليه فشارھای امنيتی شديد و تھديد را به جان خريدند اما سرافراز ...درويشيان و 

  . و سربلند و محکم ايستادند تا اين که در تاريخ ماندگار شد

  » .ام هچريک مسلح نبودم، ھمواره چريک فرھنگی بود«: گفت  خود میۀچنين  دربار درويشيان، ھم

***  

.  شھری استۀ به جامعئی روستاۀبينانه از گذر دردناک جامع ھای درويشيان در واقع روايتی صادقانه و واقع داستان

ھا نمايان شده   آنۀھای وی تصويری واضح از زندگی پنھان و دورماند  که ناشناخته بوده و با داستانئیای روستا جامعه

  است

.  داشتند متولد شدمئی روستایای که منشا من در خانواده«: چنين معرفی کرده است، خودش مصاحبهدرويشيان در يک 

 سال در ٥بعد از دانشسرای مقدماتی در کرمانشاه طبق تعھدی که داده بودم ناچار .  بودندئیھايم روستا پدرم و عمو

که فقر وحشتناکی بر آن جامعه حکم ھای آن ديار برايم معلوم شد    من با بچهئیآشنا. روستاھای غرب کرمانشاه معلم شدم

ای از اين دنيا چه   ھا را تصوير کردم تا مردم ايران و حتی مردم جھان بدانند که در گوشه پس زندگی آن بچه. فرماست

 .»ام شد  کنند و اين به ھر حال روش کار من برای آثار بعدی کسانی با چه مشکالتی زندگی می

مادر بزرگش زنی دنيا ديده و با .  در شھر كرمانشاه است،١٣٢٠ سال ]سنبله[ور شھري٣علی اشرف درويشيان، متولد 

  .  ھای عاميانه مھارت عجيبی داشت ھا و قصه در گفتن افسانه.   تجربه و سرد و گرم چشيده بود

ای کودکی اش ھ  قصه ۀاو دربار. است ھای كردی آورده  ھا و متل  ھای او را در كتاب افسانه درويشيان بسياری از افسانه

چه  ھا بھتر بود و به آن آنۀ  اما مادربزرگم از ھم ام،  گويان نشسته ھای خيلی از قصه در زندگی پای قصه«: گويد می

ھا را  آن.  كرد حات محلی بيان می ھا و اصطال افسانه را با آب و تاب و با سود جستن از مثل.  گفت آگاھی كافی داشت می

گفت و عقيده داشت كه گفتن متل در روز  شتاب قصه می  آرام و بی آميخت،  ما میۀق ورد عالھای م با مسائل روز و نكته

  پدرم ھم قصه.  گفت ويژه پيش از خواب برای ما قصه می ھا و به بنابراين ھميشه شب شود،  سبب كسالت و خستگی می

نخستين .  خواند  اشعار حافظ و باباطاھر را می سواد بود و برای ما او كم.   مادربزرگم ۀگوی خوبی بود، اما نه به انداز

ھای زمستان برای خانواده   سالگی در شب٩بود كه من در » ن نامدار اميرارسال« ما آمد، ۀكتاب داستانی كه به خان

 سال در روستاھای ٨ دانشسرای مقدماتی كرمانشاه، ۀ پس از گذراندن دور،١٣٣٧درويشيان در سال » .خواندم می

 ادبيات فارسی و سپس تا ۀ در دانشگاه تھران در رشت١٣۴۵در سال . آباد غرب آموزگار بود  و شاهغرب ن گيال
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 مشاوره و راھنمای ۀزمان در دانشسرای عالی تھران تا رشت شناسی تربيتی درس خواند و ھم کارشناسی ارشد روان

 بار دستگير ٣ھای سياسی  و فعاليت» يت از اين وال« به سبب نوشتن كتاب ١٣۵٧ تا ١٣۵٠از سال . تحصيلی پيش رفت

ھا را در زندگی نشان   آنۀش پيوست ھايش زندگی كودكان فرودست و مقاومت و تال درويشيان در كتاب. القلم شد  و ممنوع

 . دھد می

 ۀاز طرفی با نشان دادن زندگی روزمر. ھا نيرو ببخشم ھدفم اين بوده است كه خود باوری را در آن«:  خودش ۀبه گفت

دستان و  فرسايشان جلب كنم و با نشان دادن تضاد بين تنگ ھا را به زندگی سخت و توان ام توجه آن اين كودكان خواسته

  » . جدی با بيداد و ستم فرا بخوانمۀھا را به مبارز ثروتمندان آن

 را در زندان »رنگينه «ۀو قص» فصل نان «ۀمجموع. ھايش در زندان بود خاطر انتشار كتاب درويشيان شش سال به

 ادبيات كودكان و نوجوانان  ۀبندانش در زندان دربار درويشيان و ھم.  نوشت و توسط ھمسرش به خارج از زندان فرستاد

در «: کند او از اين دوره چنين ياد می.  كردند  میمذاکره بحث و   كه امكان داشت،ئیو به ويژه آثار صمد بھرنگی تا جا

آوری  كردند سانسور و جمع بردند و برای مردم روشنگری می  وقت را زير ضربه می كه حكومتئیھا آن دوره كتاب

 منتشر  ھا را كه در شمارگان باال ھای آن انداختند و كتاب  كردند و به زندان می  نويسندگان را دستگير می.  شدند می

  ».كردند خمير می شدند،  می

چند » از اين واليت« برای نگارش کتاب ۵٠ ۀان بود و در دھدرويشيان عضو سرشناس و قديمی کانون نويسندگان اير

 .در پی آن از دانشگاه اخراج و از معلمی نيز منفصل شد. القلم شد بار دستگير و ممنوع

پردازد و زندگی آنان را  ھای خود به مردم تحت ستم، فقير و کودکان کار و رنج می علی اشرف درويشيان در داستان

  . عين حال مقاوم و مبارز استدرديده و  ھای محروم و ستم ھای او بيانگر ناماليمات انسان نداستا. کند تصوير می

 
  :گيری اين آثار گفته است  زندگی روستائيان در شکلتأثير ۀعلی اشرف درويشيان دربار

ای بود و  غرب قصبه گيالن . رفتم) آباد اکنون اسالم( آباد غرب ھای شاه غرب، يکی از بخش برای آموزگاری به گيالن«

» از اين واليت«ھای کوتاه  داستان. ھا مسلط بودند دار بر آن ھای قلدر و پول جا فقير بودند، ندار بودند و خان مردم آن

ھای پا برھنه و  بچه. کردند جا زندگی می مردم مھربان و خوب در آن. غرب است اغلب مربوط به حال و ھوای گيالن

 ».کردند کار می. توانستند به مدرسه بيايند ھا ھم نمی و خيلیآمدند  چيز به کالس می بی

 خودش ۀآل احمد من و چند شاگرد ديگر را به خان«: علی اشرف درويشيان در تھران، با نويسندگان آن دوران آشنا شد

  ».زد مان حرف می ھای بزرگ دنيا برای  ادبيات، تعھد و نويسندهۀتر دربار جا بيش کرد، آن دعوت می

احمد   جالل آلۀتر و مثل او معلم بود، در خان  ايرانی که دو سال از درويشيان بزرگۀچنين با صمد بھرنگی، نويسند ھم

 ».احمد و دانشور بوديم صمد ھم مثل من آدم خجالتی بود، ھر دو ھم عاشق آل«: آشنا شد
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رگ او من را وادار کرد که راه او را م«: ی عميق بر درويشيان گذاشتتأثيراش  ھای اجتماعی و ادبی بھرنگی با فعاليت

 ».ادامه دھم

ً دانم که واقعا خودم ھم نمی«: نويسی پيش از آن وجود داشت  بھرنگی نوشت، اما ميل به داستانۀ را دربارئیھا او کتاب

  »ايد به ياد داريد؟ آيا شما اولين نفسی را که کشيده. چگونه شروع کردم

  
  بود کرده تبديل نوشتن برای اتاقی به زندان در را سلولش درويشيان

ويژه اعتراض به  ھای پس از انقالب گرچه به زندان نيفتاد، اما دست از اعتراض، به علی اشرف درويشيان در سال

ترين آسيب ادبيات  ھا و مقاالت متعدد، سانسور و مھم تر از آن خودسانسوری را جدی مصاحبهسانسور نشست و در 

  .دانست ايران می

ھای مرا سانسور کنيد  شما خيال کرديد کتاب«: ھای مختلف، وزارت ارشاد مانع چاپ برخی از آثار او شد ورهدر د

 ».خواند، نه کتاب من را خوانند؟ نه، ملتی که به سانسور عادت کند نه کتاب شما را می ھای شما را می آيند کتاب می

چنين اين  ھمآوری شد و  المللی کتاب تھران جمع گاه بينھای نمايش ھای درويشيان از غرفه  کتاب،١٣٩٠حتی در سال 

 .ناچار برخی از آثار خود را خارج از ايران منتشر کردنويسنده ب

 : نوشتن اولين داستانش نيز گفته استۀوی دربار

  داستانم راۀ اولين مجموع،١٣۵٢درسال . نخستين داستانم را که ھيچ وقت منتشر نشد در زندان کرمانشاه نوشتم«

ھای تازه  داستان« داستان ۀھمچنين مجموع ھای ديگری منتشر کردم،  ھم کتابهعنوان آبشوران چاپ کردم و در ادام به

  ». چاپ کردمالمانرا ھم چند سال پيش در شھر کلن  »داغ

 :ھای بعد از انقالب در ايران گفته است  سانسور در آثار ادبی در سالتأثير ۀچنين دربار درويشيان، ھم

آن . ِشناسی صرف ئی بايد بر حسب ميزان سودمندی آن مورد نقد و بررسی قرار بگيرد و نه با معيارھای زيباھنر«

سانسور عاملی بازدارنده در خالقيت ھنری است و تا زمانی .  ھنری استئی که در واقعيت ھست، فراتر از زيبائیزيبا

ادبيات امروز ما جھانی . جانبه و با ھمه ابعادش تصور کند تواند زندگی را ھمه که سانسور باشد نويسنده و ھنرمند نمی

اين يکی از . انديشه و قلم بايد آزاد باشد. که نويسنده بتواند آزادانه افکار و نظرياتش را بيان کند نخواھد شد مگر آن

شوند، اميد به  ر میھا احضا تا زمانی که نويسندگان به دادگاه. ترين بندھای منشور کانون نويسندگان ايران است اساسی

 ».رسد  نمیئیچرخد و دستش به جا پيشرفت نيست و نويسنده ھمچنان بيھوده به دور خود می

ھای کوتاه  با ھمکاری رضا خندان به جمع آوری داستان» ھای محبوب من داستان« شش جلدی ۀچنين در مجموع وی ھم

سندگان نسل جوان يھا از نو شتر داستانيام ب دهيکوش «: اين کتاب گفته بودۀدرويشيان دربار. نويسندگان جوان پرداخت
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 ئیھا ھا داستان نيبه ھر جھت ا. رو بوده است  سکوت روبهۀھا با توطئ ن ساليشان ايھا سندگانی که نوشتهيز نويباشد و ن

خوانم تا  ی مخوانم، یھا را بارھا و بارھا م زش در خودم، آنيجاد تحرک و انگي ایاست که به دلم نشسته و ھنوز ھم برا

  ». از دست ندھمیام را با زندگ شتر کار کنم و رابطهيب

ی ئ جلدی فرھنگ افسانه ٢٠ ۀ گويش کرمانشاھی و مجموعۀھای کردی، واژه نام آثار پژوھشی نظير افسانه ھا و متل

 متولد کرمانشاه ۀھای اين نويسند  فعاليتۀايران، باھمکاری رضا خندان عصو فعال کانون نويسندگان ايران نيز از جمل

 .است

 توسط ١٣٨٠ تا ١٣٠٠ھای   بين سالۀست که در فاصل ھای کوتاھی منتخبی از داستان» ھای محبوب من داستان«

رضا خندان مھابادی و علی اشرف درويشيان، از اعضای کانون نويسندگان ايران اين . نويسندگان ايرانی پديد آمده است

  .اند استان نيز درآمد و نقدی نگاشتهاند و بر ھر د منتخبات را گرد آورده

 
 ، منتخبات ادبيات داستانی ايران، به کوشش علی اشرف درويشيان و رضا خندان مھابادی»ھای محبوب من داستان«

ھای خود را   نوشته١٣٥٧ و مبارزی بود که پيش از انقالب ايران در سال سياليستاشرف درويشيان روشنفکر سو علی

 . کرد با نام لطيف تلخستانی منتشر می

ھای از اين واليت، از ندارد تا دارا، آبشوران، درشتی،  داستان  ۀ و مجموع١٨ھای ابری و سلول  از او دو رمان سال

 ادبيات ۀاز درويشيان در زمين. ھای تازه داغ منتشر شد ان، داستانھای بابام، فصل ن شب آبستن است، ھمراه آھنگ

ھا،  خانه بچه گردی داداش جان؟، آتش در کتاب  ديواری مدرسه، کی برمیۀھای روزنام کودک و نوجوان نيز کتاب

 .قصه برای کودکان منتشر شد: ا، گل طال و کالش قرمز، ابر سياه ھزار چشم، رنگينه ھ ال ای آن س ھ ه ص ق

گ  ن رھ ردی، ف ای ک ھ ل ت ا و م ھ ه ان س اودانه شد، اف د ج م ی، ص ارس  ف-ردی  ک: ی اھ ش ان رم ردی ک گ ک ن رھ درويشيان ھمچنين ف

ھای عقايد   جلد را عرضه کرد و دو اثر ديگر او به نام٧ن در  وب م ب ح ای م ھ ان ت  جلد، داس١٩ران در  ردم اي ای م ھ ه ان س اف

 . منتشر نشدند،مردم کرمانشاه و رمان ھميشه مادرو رسوم 

***  

چون و چرا به آزادی بيان و  تعھد بی« ادبی ھوشنگ گلشيری برای ۀ جايزۀ پرکار و فعال در دھمين دورۀاز اين نويسند

ه  بئیای روستا ای که از گذر دردناک جامعه تصوير صادقانه«و » برد قدرت در امان نگاه داشتن حريم قلم از دست

  .تقدير شده است» ای شھری به دست داده جامعه

ٔ نويسنده ايرانی معرفی کرد که ٧اشرف درويشيان را به عنوان يکی از   علی٢٠٠٧سازمان ديدبان حقوق بشر در سال 
شود که تحت   میءاين جايزه در سطح جھان به نويسندگانی اعطا. گيرد ھا تعلق می ھمت به آن- جايزه حقوق بشر ھلمن

 .اند  اذيت سياسی قرار گرفتهآزار و
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ز سوی ا هلب، بلکط شما و ماندگار خود را نه از دست نھادھای مصلحت البته نويسندگانی چون درويشيان، جوايز بی

يک شاخه گل آن کودک کار به درويشان، از گرفتن جوايزه نوبل ادبی با . خوانندگانش گرفته استاز ھزاران ھزار 

 !تر بوده است ارزش

ھای  ايشان نه تنھا دردھا و رنج.  ماستۀعلی اشرف درويشيان ، بخش بزرگی از فرھنگ معاصر امروز جامع دتردي بی

ھر چند که . اند شدن آرزوھای ناممکن را نيزروشن کرده اند، بلکه تا حدودی نيز راه برآورده مردم را به تصوير درآورده

کنند اما با عزت و افتخار و  و  با فقر دست و پنجه نرم میھای وی، با درد و رنج به دنيا آمده  ھای داستان شخصيت

  . شوند کنند و بزرگ می سربلند زندگی می

شدت دور  آور به ھای مالل ھا و پيچيدگی پردازی از کليشه. نويسدکه از جنس نوشته ھايش ھستند او از زبان مردمی می

  .ھايش از ھيچ کوششی فروگذاری نکرده است انای شجاع و آگاه و روشنگر است که برای تحقق آرم نويسنده. است

 را پشت سر گذاشت اما ئیھا  انتخاب کرد و فراز و نشيبھا فکری خود را از ھمان سالانداز  درويشان، افق و چشم

حد و حصر آزادی بيان و قلم و انديشه حرکت کرد و ھمه  ھايش را چپ و راست نکرد و در ھمين راه بی ھرگز انديشه

 .ھا را تحمل کرد و ھرگز از پا نيفتاد يدھا، سختیفشارھا، تھد

ھا دوری جست و به ھمی داليل در دل بسياری  او نام بزرگ و ماندگار خود را پاکيزه نگاه داشت و از ھرگونه آلودگی

  ! وجه او را فراموش نخواھند کرد چنان جای گرفته که به ھيچ ھای صادق و مبارزه و مقاوم، آن از انسان

، »بمزلزله «، »کانون نويسندگان ايران« از فعاليت جديد ئیھا زاری و تشکيل و به سرانجام رسيدن دورهوی در برگ

ت ديبران آن وارد أچنين تاکنون انواع و اقسام فشارھای امنيتی که به کانون و اعضای ھي و ھم» یئ ھای زنجيره قتل«

ھای طوالنی، ه  او ده. را رد شده است... خطوط قرمز و طوری که بارھا  ای داشته به ھای جسورانه چنان تالش شده، آن

 تمام حرف دلش ئیپروا ثر ارائه داده است و با بیؤگشا و م ھمواره در محافل روشنفکری ادبی و فرھنگی، نظراتی راه

  سانسور آثارش توسط سانسورچيانۀای نبود که خود را سانسور کند و يا پيشاپيش مالحظ او نويسنده. را زده است

  . سوز و صادق بود در يک کالم، درويشيان روشنفکری متعھد و دل. حکومتی شود

ای است زنده و ماندگار در ذھن  ای تاريخی و مربوط به گذشته نيست، بلکه خاطره علی اشرف درويشيان، تنھا نويسنده

اند و چنان تصويری از او و  ھای او بزرگ شده اند؛ کودکانی که با روايت ھای او زندگی کرده تمام کسانی که با کتاب

 ھمين کودکان ديروز و .شان حک شده که ھيچ غباری را يارای نشستن روی آن تصاوير نيست ھايش، بر ذھن داستان

ھای درويشيان را در تمامی مدارس و   ايران، کتابۀ آزاد و برابر و عادالنۀ آيند ۀ روشن و در جامعئیامروز در فردا

پس علی اشرف ما نمرده است و . ھا معتبر جھان ترجمه خواھند کرد خواھند کرد و به زبانھای کشور تدريس  دانشگاه

  !ھميشه با ماست

 ٢٠١٧بر و بيست و ھفتم اکت- ١٣٩۶ ]عقرب[جمعه پنجم آبان

 

 


