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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  جھانگير محبی: فرستنده

   باژنوانيک: نويسنده

  ٢٠١١ اکتوبر ١٣

  

  

   استختهي گاه ھا فرو رهيتک
  )بخش اول(

  ی اجتماعی و دغدغه ھاتيخالق

                                              »انيشي اشرف درویعل«: اگفت وگو ب

  :اشاره 

ر و ببندھا و ممنوع القلم شدن ھاى يبگۀ را سال ھاست كه با ھم» سال ھاى ابرى«رمان چھارجلدى ۀ سندي        نو

ش را ي داستانى، قصه ھااتيطى كه باعث شد تا كمى دورتر از ادبيم و با ھمه شراين وچندساله اش، مى شناسيچند

ابد وآنھا را به صورت كتاب ي تا بعدھا فرصتى رورانددركنج سلولھا، بپ… گار ويا روى پاكت سيتنھا در ذھن 

 ۀندين تجربه ھاى تلخ چراغى بسازند براى آيافته وازايب ابرى شدن فضاى آن سالھا را درين ترتيمنتشر كند و به ا
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ن يھنوز ھم آثارش از پرفروش تر. افته اندياپ آنھا، به سرعت به خانه ھا راه ن كه بعداز چيخود وجامعه  وشگفت ا

سنده ين دلخوش كرده اند كه نويك بار كتابى مى سازند و تنھا به اي كه ھرشش ماه ىادرست برخالف عده . ھاست

د تھران يش كنى بايداياما اگر بخواھى پ.  كرمانشاه است و ساكن كرج١٣٢٠ان ، متولد يشيعلى اشرف درو. شده اند

نك ته استكانى وكاله كپى اش، با صداقت ي با آن عاوسه شنبه روزى ! دنبالش بگردى، نه در كرمانشاه ونه در كرج

، انگار ن كه در ھمان سالم اولياز شگفت اوفروتنى اما باچشمانى كه تا ته دلت را مى لرزاند به تو سالم مى كند و ب

ش ھم راه ش و در سالم گفتنش وجود دارد كه در قلمراز و رمزى در چشمانانگار . سالھاست كه مى شناسى اش

ان مردمش بزرگ شده يآشنا بود و درم» كار«ان از كودكى با يشيدرو. ل نباشدين ھا بى دليد تمام اياما شا. افته استي

 در روستاھاى  پس ازگذراندن دوره دانشسراى مقدماتى كرمانشاه براى مدت ھشت سال،١٣٣٧بعدھا در سال . است

ازده سال زندان محكوم شد اما با انقالب ي كه بار سوم به رفتسه بار زندان . معلم شد» شاه آباد«و » الن غربيگ«

ن راز و رمزى را براى ما مشخص كند ونشان ين ھا نمى تواند چگونگى چني اۀا ھميآ.  آزاد شد۵٧مردم در سال 

  دھد؟

، »ھمراه آھنگ ھاى بابام«، »فصل نان«، »آبشوران«، »تين واليازا«ى        از آثار او مى توان به كتاب ھا

نان ونمك براى «ن كه داستان كوتاه ياشاره كرد و در آخر ا… و » درشتى « ،»چھار كتاب« ،» داستانھاۀديبرگز«

لو  نروژ و بخش زبان شناسى دانشگاه اسمان كانون مترجۀ داستان از سراسر جھان، برند١٢۵ان ياز م» طاووس

  )١. (شد

  

***  
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ى كه انجام ئكارھا. ميات كودكان ونوجوانان مى شناسيسندگان ادبيكى از نويان، شما را به عنوان يشيآقاى درو* 

د وچه يه قبل از انقالب نوشته اچه آن ھا ك. شا باشندکعى در پيش برد ادبيات كودك، راه د مى تواند به نويداده ا

. » سالھاى ابرى«و رمان » درشتى «ۀ طور مجموعنياز انقالب كه در مطبوعات چاپ شده اند ھم قصه ھاى بعد

ن يى ازائراى اولين بار نوشتيد، چه دورنماوقتى ب شما. فه را به انجام برسانندين وظين ھا ھركدام مى توانند ايا

  د؟يكار داشت

نى مى يش بيدن پين نفس كشي براى اىانده يد كى بود وچه آيدين بار كه نفس كشياز شما بپرسم نخست من ھم ديبگذار

اد كتاب مى يمن از ھمان دوران دبستان، ز. رممكن استيكه غيد كه پاسخ دادن نه تنھا مشكل، بلنيد؟ مى بيكرد

ق مى شدم؛ اما نمى دانستم، يو تشو مى نوشتم ىئيزھا چءزنگ انشا. م روان شودھمين امر باعث شد زبان. خواندم

نى فردا يش بيگر پيامروز كه مى گذشت، د.  نداشتمىانده يچرا كه آ. در فكرش ھم نبودم. نده ام چه خواھد بوديآ

. نم، تكان خوردميك ببيت ھا را از نزدين كرمانشاه شدم و توانستم واقعيوقتى آموزگار روستاھاى كردنش. مشكل بود

جالل آل «،»انپورين آريرحسيدكتر ام« سراى عالى تھران كه وارد شدم و با استادانى چون به دانش گاه و دانش

اوش يس« ،»نيالف به آذ.م« ،»باقر مؤمنى«ت ھاى ادبى وبزرگانى چون يز شخصيو ن» ن دانشوريميس« ،»احمد

و مرگ » بھرنگىصمد « آثارندنخوا. اتى تر شديم جدى و حيبرخوردم، نوشتن برا» د سلطانپوريسع«و» ىئكسرا

من ھم مثل او به دانش سراى . ه زندگى من بوديلى شبير زندگى او خيمس. گرى به من زدي دۀناگھانى اش، ضرب

ن تفاوت يبا ا. باً ھم سن او بودم كه معلم روستاھا شدميتقر. وارى درست كردميدر مدرسه روزنامه د. مقدماتى رفتم

ط فرھنگى و اجتماعى ما با ھم ين رو به نسبت محياز ا. »كرمانشاه« بود و من درها آمديبه دن» زيتبر«كه او در

. لى جدى مرا به نوشتن داستان وداشتيبود كه به طور خ» زندان كرمانشاه«ن يد اعتراف كنم ايبا. تفاوت داشت

 و  بودمردىدر آن جا مشغول گردآورى افسانه ھاى ك. ر شدمي در كنگاور كرمانشاه دستگ١٣۵٠ ]اسد[اوائل مرداد

م را به عنوان آلت جرم ضبط صوت. ل ساواك داديس مشكوك شد و مرا تحويلوپ. دميشب ھا در قھوه خانه ھا مى خواب

ى كه تمام شد و توانستم در ئدوران سخت بازجو. ر بار نرفتميالبته من ز. جاسوسى، روى پرونده ام گذاشته بودند

ت و پا كنم، نشستم به مرور زندگى ام و حوادث و تجربه  خودم دسىى برائاسى و عادى، گوشه جايان سيان زندانيم

د و يم تركس، بغض قلميلور، دور از چشم جاسوسان و پيدلگۀ ده و اندوخته بودم و ناگھان در آن گوشيى كه دئھا

ن يا. نوشتمك ماه، چند داستان يدر عرض . ش كنمز و فشرده كه بتوانم پنھانيبا خط ر. را نوشتم» ندارد«داستان 

رون برد و يش پنھان كرد و بى از بدنئاو آن ھا را در جا. ك زندانى عادى كه مرخص مى شد، دادميتان ھا را به داس

باقر «سى، نزد آقاى يبعدھا كه آزاد شدم، داستان ھا را به دوازده تا رساندم و پس از بازنو. به دست مادرم داد

ولى «و » انيعطا نور«، »ناصر رحمانى نژاد«ارى  را با ھم ك»عاصرصداى م«بردم كه تازه انتشارات » مؤمنى

ى ن گروه و چاپ آن در سرى كتابھاى صدايرفته شدن كتابى توسط ايدر آن زمان پذ. راه انداخته بود» هللا محمدى

 مند و يك ماه به چاپ دوم رسيراژ پنج ھزار جلد چاپ شد و در عرض يم با تكتاب. معاصر افتخار بزرگى بود

 ۀسندگى و حتا اداميكار نوۀ ى از ادامئچ دورنماير شدم و به زندان افتادم، درحالى كه ھيه دست گدوبار» تھران«در

  .ز اخراج شده بودميم، آموزگارى نندگى نداشتم و حتى از شغل محبوبز
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  ا داستان كوتاه در ذھن شما چگونه بوده و ھست؟يرى رمان يند شكل گيفرا* 

 آموختنى روندن يا. سندگان مختلف، متفاوت استيك اثر، در نزد نويت يند خالقا رويرى ي شكل گفرايند طور كلى به

ا ھنرمند يسنده يرا بستگى به تجربه ھاى كسب شده در زندگى نويز. ش مشكل استا به عبارتى بھتر، آموختنيست ين

 در زندگى كسب مى ى كهئتجربه ھا. ، دارداموزدي در ھم بهن تجربه ھا را با آن چه خوانده و آموختيكه چگونه ا

خواندن كتابھاى گوناگون و برخورد . گران تفاوت داردي مان، با دیه اثر انگشت ھايم، از لحاظ تنوع، درست شبيكن

سندگان در اشتباه ھستند كه يارى از نوين اصل، بسيروى ا. ن تجربه ھاستيف ھميت ھاى متنوع در رديبا شخص

ند، تنھا مربوط به روند خلق ين فرايا.  محافظه كارى دست مى زنندرى آثارشان به نوعى بهي شكل گنددرافشاى رو

» ىئصد سال تنھا«ى و خالق رمان ئاي كلمبۀسندينو» ا ماركزيل گارسيگابر«. ستيد نيآثار خودشان است و قابل تقل

وگو ك گفت يان ي دست مى زند و درپاىن محافظه كارى و پنھان كارين رمان، به ھميرى ايدر مورد روند شكل گ

ه كرده يم تھارك و اسنادى را كه طى خلق رمانى، تمام مدئان رساندن رمان صدسال تنھايمن پس از به پا«: ديمى گو

  ».مين برديھمه را از ب) ھمسرش(بودم، در دو گونى گذاشتم و با كمك مرسده 

رى كه داشته ام، در يگيپ مداوم و ۀز مطالعيش آمده و نيم پي كه گفتم، تجربه ھاى زندگى، حوادثى كه براھمانطور

سنده، ھنگامى كه با مردم و مسائل و مشكالت آنھا يك نويشما به عنوان . ار مؤثر بوده انديم بسيروند خلق داستانھا

ت ي آنھا براۀك آشنا باشى، نوشتن درباري زندگى شان از نزدمورر ايسروكار داشته باشى و با رنج ھا، شادى ھا و سا

ه را در يرا مصالح اوليى كند، زئر از زندگى، مى تواند تو را به نوشتن داستانى راھنمايك تصويدن يد. ساده است

 در رىيابان، تصوي درخىادن واقعه يب مى توانى از دين ترتيبه ا. ىاذھنت دارى و از راه تجربه به دست آورده 

ت يك شخصي ذھن تو را به خلق ى كهئرا نمونه ھايز. فتىيا عكسى در روزنامه به فكر نوشتن داستانى بيون يزيتلو

 اً ت ادبى، نسبتيخالقۀ  ناشناختاً بيتقرۀ ديشناخت پد. ت موجود استرامونيداستانى وادار مى كند، به طور فراوان در پ

ر يم كه مسيت مى گوياما با قاطع. ده استين پدي مشكلى در برابر اهشيدگى ذھن انسان ھميچيرا پيمشكل است؛ ز

. نش ھنرى استيرونى و درونى، موجب آفريند جھان بيبرا. رنديى ناپذئجداۀ نش، دو مقوليك فرد و آفريزندگى 

 آن از ىاسنده فقط تجربه يد توجه داشت كه درواقع نوي شود، اما باءممكن است موضوعى فى البداھه به ذھن القا

  .ده استيشيموضوع داشته و به آن اند

  

  مى دھيد؟در اين روند به چه چيزھايى بيش تر اھميت * 

به رنج ھايش و .  واقعيت ھاى بيرونى و دلمشغولى ھاى درونى انسان؛ به مشكالتى كه يك انسان با آن درگير استبه

  .به شخصيت ھاى واقعى كه بار مسؤوليت اين جھان پرآشوب را به دوش مى كشند
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  رگذار بودند؟ي تأثسى تانيش برد روند داستان نويرانى و چه خارجى ـ در پيى ـ چه ائچه كتابھا*  

اتى ينشر. سى نبودي داستان نوۀاد كتاب مى خواندم؛ اما در آن روزگار كتابى درباريلى زيش گفتم، خي كه در پچنان

ھنر «سى خواندم، ي داستان نوۀن كتابى كه دربارينخست. دا مى شديلى كم پيكه نقد و بررسى كتاب در آن باشد، خ

ست جلد كتاب را يبود اما امروز مى توانم نام و نشان حدود دو» ونسىيم يھابرا«ف يترجمه و تأل» سىيداستان نو

سى، يسواى كتاب ھنر داستان نو. سى و نقد ادبى چاپ و منتشر شده استيداستان نوۀ سم كه درباريبراى شما بنو

لئون «، »آنتوان چخوف«، »م گوركىيماكس«ر مھمى روى من گذاشتند، مثل؛ يسندگان بزرگى بودند كه تأثينو

  .»صادق چوبك«و » بزرگ علوى«، »تيصادق ھدا«، »ريشكسپ «،»سروانتس «،»فسكىيداستا«، »تولستوى

  

ى ئدر دام خاطره گو… و » تين والياز ا«، »آبشوران« داستان ۀ شما در آثارتان چون مجموعىابه زعم عده * 

  ست؟ين انتقاد چي خودتان نسبت به اۀديعق. ديمحصور ھست

ى كه در ئت ھاي خودش نباشد وگرفتار شخصۀر وگرفتار خاطرات گذشتيد كه درگيدا مى كني را پىاسنده ي تر نوكم

دراصل سرگذشت » فسكىيودور داستايف«اثر » ه توچكاين«رمان . ده و با آن ھا مأنوس بوده نباشديگذشته د

ا فلم ي. دي پى مى برن نكتهي به اديان او را كه بخوۀادداشت ھاى روزانيسنده و يشرح حال نو. مادرخودش است

سنده يك نويى كه ئت ھايشخص. رادر خود دارد» اكازانيال«ى از زندگى ئت ھايواقع» دربارانداز«باى يت وزيپراھم

به نوعى خود » ويبابا گور«. در طول زندگى اش با آنھا سروكارداشته اغلب در آثارش خود را نشان مى دھند

مگر رمان . نى مى شونديسندگان بازآفرير مكان ھا ھم درآثار نويكه تصو ھا بلتيشخصنه تنھا . است» بالزاك«

باى يبه ترجمه ز» ااستانكويزاھار«اثر » پابرھنه ھا«ا يست؟ ين» احمد محمود«زندگى خود» ه ھايھمسا«

  ؟»احمدشاملو«
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عناصر داستانى ق يرى دقياجتماعى مھم تر از به كارگۀ ن انتقادى از آن جا باشد كه در ذھن شما دغدغيد چنيشا* 

ن ساخت اثر و روبناى اجتماعى در آن، يم، رابطه بين اثر ادبى نگاه كنين منظر به تكويم از اياگر بخواھ .بوده است

  تى برخوردار خواھد بود؟ يفياز چه ك

ان يمانه وبا احساس بين دغدغه ھا اگر صميا. شه مھم تر بوده انديدر ذھن من دغدغه ھاى اجتماعى ھم.  استدرست

  ست؟ ياستفاده از شگردھاى ادبى براى چ. ننديوند، به دل مى نشش

گر ھم مى توان خواننده را به آخر داستان ين كه براى جذب و جلب خواننده است؟ پس به روش ھاى دي نه امگر

چ گاه يھ» آنتوان چخوف«. ھركس شگرد خودش را دارد. ستنديچ گاه ابدى و مقدس نين شگردھا ھيتازه ا .ديكش

ر، نخست ي بر داستان بوده است؟ خمقدمد كه ابزار وعناصر داستانى، يفكر مى كن. ن قراردادھا نرفتير اربايز

د كه فرم و محتوا، ين را فراموش نكنين عناصر و ابزار مدون شده اند و البته ايداستان و رمان خلق شده، سپس ا

ى ئش و زور آزمايدان نمايسى ميداستان نوۀ عرص .دا مى كنديى فرم خاص خودش را پئھر محتوا. گرنديكديمكمل 

  .ت استيرواۀ آن چه مھم است نحو. ستيدر به كار بردن فرم ن

  

ت اجتماعى كه يط و وضعيربناى شرايد، توجه صرف به فرم اثر، بدون توجه به ساخت وزيبا توجه به آن چه گفت* 

  افته، چه تبعاتى به دنبال خواھد داشت؟يت يار اھمير بسيدر دوران اخ

م مردم با ئيا بھتر است بگوي. شعر كه به طور كلى با مردم قھر كرده است. دي تبعاتى را كه اكنون شاھدش ھستنيھم

ھمه را مى خوانم؛ البته فقط ) ار اندكيراژ بسيآن ھم با ت(ن روزھا چاپ مى كنند يى را كه ائشعرھا. آن قھر كرده اند

تنھا چند شاعرى كه از گذشته مانده اند، مورد استقبال .  ھا نمى برمچ لذتى از آنيھ. م خوانده امين كه بگويبراى ا

 ىاعده .ده استيدوست دارم كه بفھم ام اما بى فا. زور مى زنم ونمى فھمم. د را اغلب نمى فھمميشعرھاى جد. ھستند
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عنى ي شعر دونبجامعه . ت ھستنديى ھم دارند اما در اقلئحرف ھا. نه تالش مى كنندين زمي در ااً از جوانان واقع

 ىات و خود باخته يانسانى كه شعر روزگار خودش و مورد عالقه اش را زمزمه نكند، انسانى بى ھو. گورستان

ى ئى وتئورى گرائفرم گراۀ گر مسابقيكديش آمده كه برخى با ين فاجعه از آن جا پيا. بت استي مصاً ن واقعيا. است

باعث . تئورى ھضم نكرده، مثل غذاى ھضم نشده است.  بازنده اندن مسابقه ھر دو طرفيگذاشته اند كه البته در ا

ند داستان و رمان مرا، سه چھار بار بخوان يمى گو. ن مرگ به سراغ داستان و رمان ھم آمده استيا. مرگ مى شود

 از شهيمن ھم. د سه چھار بار دوره اش كنميا كنكور بخوانم كه بايآخر مگر من مى خواھم براى امتحان . تا بفھمى 

د رمان ياى سرعت وكمبود وقت، مى گويو دن» ستىينى ماليم«در روزگار داستان ھاى . دوره كردن متنفر بوده ام

  .مرا چھار بار بخوان تا بفھمى

براى . ند براى لذت بردن استيلمى را چندبار ببيا فيش تر بخواند يا بيا داستانى را چھار بار ي كسى ھم رمان اگر

  .تى درخشان از آن اثر استعشق كردن با لحظا

  

  

  

ن كه يباتوجه به ا. ر حس نمى شوديادبى ما به خصوص در دھه ھاى اخۀ  در جامعاً ى، اساسئن بحث ھايلزوم چن* 

ن يشما چه نگاھى در ا. ن ھاى ادبى جھان استيسيارى از جامعه شناسان وتئورين مسائلى مورد توجه بسيچن

  د؟ينه داريزم

ن بحث ھا زمانى رونق مى يا. زه مى خواھدياست، انگيات گرفته تا اقتصاد و سيگون از ادب درباره مسائل گونابحث

ن شده در برابرت ييش تعيز را قالبى و از پيوقتى ھمه چ. نده نگاه كنديدوار به آيرند كه جامعه پرتالش باشد واميگ

جه اش ي و گفت وگو باقى مى ماند؟ نت براى بحثىازه يد و انگيگر چه اميا بخواھند به خوردت بدھند، ديبگذارند و

شما كافى است شور و . مينيات نمى بيادبۀ ات ادبى و فرھنگى، درباريگر بحث جالبى در نشرين مى شود كه ديا

دن ، يبه دنبال معاش دو. ديسه كنيات و ھنر در دھه ھاى چھل و پنجاه وجود داشت را با امروز مقايحالى كه در ادب

 بحث ادبى و ى،ان جامعه ي امروز ماست ودر چنۀژگى ھاى جامعيستگى و افسردگى از ودو سه جا كار كردن، خ

  .نقد و بررسى كتاب ـ كتابى كه خواننده ندارد، محال است
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به طورى كه . ادى دارد، مواجھه با انبوه مخاطب بوده و ھستيزى كه در آثار شما، نمود زين ھا، چياۀ با ھم* 

به . د مانده ين مشكالت كه گفتيدر ذھن ھا ھنوز كه ھنوز است و با ھمه ا» اردند«مثالً داستان كوتاھى چون 

رد، ين كه مورد توجه مخاطب و مردم قرار گي اثر،اكيت يسنده والبته منتقد، چه عناصرى را در موفقيك نويعنوان 

  د؟يل مى دانيدخ

صادق «ده بودم؛ اما عاشق داستانھاى سى نخواني روش داستان نوۀك كتاب درباريرا ھنگامى نوشتم كه » ندارد «من

لى دوست يرا خ» چوبك « ۀ نوشت» زئيبعدازظھر آخر پا«داستان . بودم » صادق چوبك«و به خصوص » تيھدا

  .داشتم

، »ھتاو«ز داستان ھاى يم و در زندان كرمانشاه نوشتم و نى ام در ذھنئ سلول تنھاۀ را با تمام وجودم در گوش»ندارد«

  .را» سه خم خسروى«

تا به حال به » آبشوران«و » تين والياز ا«ى داشته باشم؛، در ذھن ھا ماند وكتاب ئ داستان ھا بدون آن كه ادعانيا

 تاكنون مجوز چاپ نداشته اند و ھنوز به طور مجزا مجوز ١٣۵٨ده اند، در حالى كه از سال يست ودوم رسيچاپ ب

  .چاپ نگرفته اند

  

       

  

  سنده مؤثرند؟ينو» ت خالقيفرد«، چه عواملى در به وجود آمدن به طور كلى به نظر شما* 

نه ھا را مى توان براى فرد به وجود آورد كه قدرت ين زميت او كمك مى كند و اي ھا ومطالعات فرد به خالقتجربه

 د از ھمان اوانيما با. نه به عھده داردين زمي در اىاآموزش و پرورش نقش عمده . ت كنديخود را تقوۀ خالق

ت يكتاب و كتابخوانى و ترب. مي كودك را فراھم كنۀنه ھاى رشد خالقيكودكى، چه در خانواده وچه در مدرسه، زم

 جمعى و كار در جمع، ۀيجاد روحيگر انسان ھا وايكودك براى ورود به جامعه و احساس ھمدردى و ھمراھى او با د

با آزادى، انتخاب كند و بدون ترس آن . ديزادى سخن بگوم كه با آياد بدھيد به كودك يبا. ن برنامه ھاستي اۀاز جمل

  .مياموزيد عادت نقد كردن را از ھمان كودكى به او بيبا. اوردي كه حس مى كند، به زبان باچه ر

  دارد ادامه                                                                                                               

  

  ھوای آزاد  

   و ھنراتيدبا


