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روزنامه نگار

و چه ش��وربختیم ما که قصهگویمان رفت.
قصهگویی که ما زادگان دههی غریب  50و
کودکان دههی عجیب  60کتابهایش را با
چه ولع و شوقی میخواندیم و چه تلخ بودند
و چه عادت داش��تیم به تلخی و فهمیدن در
آن روزگار بیتفنن و مرموز.
علی اش��رف درویش��یان ک��ه گاه ب��رای ما
لطیف تلخس��تانی بود ،حاال دیگر کنارمان
نیست و صادق اگر باش��یم اعتراف خواهیم
کرد که خواهی نخواهی فراموش��ش کرده
بودی��م در ای��ن س��الهای اب��ری بیماری
و سکوتش.
ام��ا چ��ه نویس��ندهای ب��ود .از آن دس��ت
نویس��ندهها ک��ه دیگ��ر کم پیدا میش��ود
شبیهشان در این روزگار .از آن نویسندههایی
قصهگو که هنر و شعبده و کراماتشان را هی
به رخ نمیکشند و واقعگرایی تلخشان رخنه
میکند تا عمق روح و جانت تا ترغیبت کند
به دانستن و فهمیدن .و چه نویسندهای بود
درویشیان .از آن نویس��ندههای که هی کم
میشوند و کمتر.
یادگارهای سالیانی که هنر پیوندی داشت
ب��ا عملگرایی و مب��ارزه و واکن��ش که نه،
کنش��ی بود ،هجمهای بود علیه سکوت .چه
شوربختیم ما که یکی از آخرین بازماندگان
نس��ل عاص��ی و متعه��د ادبیات ای��ران از
می��ان ما رفت��ه .در این روزگار ک��ه دورهی
متوسطهاس��ت؛ در این روزگار که دورهی
ادبیات عافیتطل��ب و کمجربزه و کمبخار
است.
درویش��یان متعهد بود .تقاص جس��ارت و
تعه��دش را هم داد .زندان کش��ید و قلمش
قدغن شد و هی ساکتش کردند و هی دوباره
برگشت و حرفهای تازه زد .حرف از اغراق
و اسطورهس��ازی نیست .ش��اید حتا بشود
جسارتی خرج داد و گفت که بیش از آن که
نویسندهی خوبی باشد ،نویسندهی مهمی
ب��ود .برای خیل��ی از ما الب��د محبوبترین
اث��رش «آبش��وران» اس��ت و آن بچههای
مظلوم گرفتار در دوس��وی گندابهای که هر
دو کران��ش را فقر و جهالت و خوش��یهای
کوچک رقتانگیز و غمهای بزرگ هولانگیز
گرفته بود.
تلفیق��ی از رنج ناتورال و سرخوش��ی توام با
الابالیگ��ری کودکان��ه .باحوصلهترهامان
ش��اید «س��الهای ابری» را ه��م خوانده و
خوش داش��تهایم و حکایت حب��س و داغ و
درفش و افتادن و برخاس��تن و مبارزه و بوی
آش��نای قرمهس��بزی که زمانی از کلهها به
مشام میرسید.
بله درویش��یان نویسندهی مهمی بود .از آن
دس��ت نویس��ندهها که حاال کمتر نمونهی
زندهشان دور و برمان باقی مانده .آدمهایی که
نوشتن برایشان انگار تازه ابتدای یک مسیر
بود نه انتها و غایت یک مسیر.
قصهگوی کرمانشاهی همیشه جایی دورتر
از قصهگویی را هدف میگرفت :خوابیدهای
را بیدار کنی و جاهلی را آگاه؛ چیزی بگویی و
چیزی بیاموزی؛ گزارشی بدهی از تجربهای
زیستی که دانستنش برای دیگران فایدهای
مانا دارد .انگار یک پارتیزان فرهنگی باش��ی
که با وج��ود بگیر و ببندها ه��ر از گاهی در
عملیاتی پراکنده و نامنظم ،فرهنگ تزریق
کنی به نسلهای مختلف ،ولو در لفاف قصه،
ولو در مقام کتاب مرجع افس��انههای بومی،
و بعد پس بکشی تا بار دیگر .چه شوربختیم
ما که هی ادبیاتمان فقیرتر میشود از حیث
داشتن آدمهایی مثل درویشیان.
و از قصههایش اگر بخواهید ،رجوعی کنید
به همان آبش��وران و تنگی که پرت میشود
وسط حیاط خانه و ماهیهایی که روی خاک
پرپر میزنند و عاقبت ج��ان میدهند .چه
شوربختیم ما که ایستادهایم به نظارهی این
صحن ه و نهیبی نمیزنیم به خودمان که قدر
ماهیهای بر خاک نیفتاده را بیش بدانیم و
به خاکافتادهها را بازبشناسیم و احیاء کنیم
و کارهایی بلد ش��ویم جز مرثیهسرایی؛ که
این نوش��تار هم از گزند نظ��ارهی محض و
مرثیهسرایی بر این رخداد تلخ در امان نماند.
قصهگویمان رفت.
دوستش داشتیم ش��اید ،اما گاهی دوست
داش��تن دردی دوا نمیکند .از همین حاال
شروع کنیم .کسی اگر به تصادف این نوشتار
را میخواند و آبشوران را نخوانده ،همین حاال
وقت خوبی اس��ت برای ش��روع .علی اشرف
خوشحال میشود .روحش ش��اد میشود.
آبشوران بخوانیم و باز بخوانیم و باز...

پاییز « - 1392علی اشرف
درویش��یان» در من��زل
ش��خصی اش در ک��رج
عکس:روشننوروزی

«علی اشرف درویشیان» در  76سالگی درگذشت

پایان تلخ سالهای ابری
آرزو شهبازی
روزنامهنگار

مرگ چگونه میتوان��د صدای تو را خاموش کند،
وقتی صدایت را تکثی��ر کردهای در گلوی آنها که
صدایی نداشتند.
سوم شهریور  1320است ،متفقین کشور را اشغال
کردهاند .نابسامانی و آشفتگی مثل علفهای هرز
در همهجای ای��ن خاک روییده اس��ت .فقر مثل
وصلهای چسبیده است به لباس آدمها .گندم را از
خرواری  1600ریال به  2100ریال میفروشند.
مردم نان ندارند.
سوم شهریور  1320است و در کوچه عالقهبندها،
کنار رودخانه آبش��وران ،صدای گریه تو میپیچد
کودکی تو قرار
در خانه اوس��تا س��یفاهلل آهنگر.
ِ
آبش��وران کرمانش��اه رشته
اس��ت همینجا ،در
ِ
رازآلودش را در کوچههای محنتزده دنبال کند
و بعد با خود بکش��د به ابدیت .پدرت پیش از آنکه
تو دست به نوشتن برده باشی ،قهرمان قصههای
کارگری است ،دکانش را از دست میدهد ،شاگرد
ش��وفر و باغبان و قصاب و بقال میشود و بعد هم

که تو بزرگتر میش��وی ،ش��ما را رها میکند و
خس��تگیاش را میکشاند به ش��یراز .میگفتی
پدرت عاشق سعدی و حافظ بوده ،از فقر گریخته
است به ش��عر .بعد هم در غربت بیمار میشود و با
چمدانی پر از درد به کرج بازمیگردد و همانجا تمام
خس��تگیاش را به بالین مرگ میبرد .دستهای
مادرت هم همیش��ه درکار است ،نوشت ه بودی که
س��یگار قلم میزد ،کالش گیوه میچید ،خیاطی
میک��رد .اینها را ما در «س��الهای ابری»خوانده
بودی��م ،در «فصل نان» ،در «هم��راه آهنگهای
بابام».
اما قص��ه از ص��دای مادربزرگ آغاز میش��ود ،از
ش��بهایی که او پیش از خواب برایتان قصههای
عامیانه میگف��ت ،حافظ و بابا طاه��ر میخواند.
صدایش باحوصله بود و بیش��تاب و زبانش لبریز
از افسانه و مثل.
نه س��الهای که امیرارسالن نامدار دست کوچکت
را میگیرد و میبردت به سرزمین کتابها .پدر و
م��ادرت نمیگذارند فصل آخر کت��اب را بخوانی.
میگوین��د آواره میش��ویم .اما ت��و در خفا قصه
را تم��ام میکن��ی ،و آنهمه خانهبه دوش��ی در

محلههای سرتپه و چنانی و تیمچه مالعباسعلی
و گ��ذر صاحب جم��ع و طویله و س��نگ معدن و
لب آبش��وران را برگردن قصهها نمیاندازی .این
خانهکش��یها و رنجهاس��ت که قرار است بعدها،
کتابهایت را بسازند.
تو پرنده کوچکی هس��تی که در پی نان ،هی بال
میزنی و بر س��فره محدود و کوچکی مینشینی
و دوباره وقت پر زدن اس��ت .ش��اگرد ریختهگری
میشوی در دکان داییات ،شاگرد بنایی ،آهنگری
و...میگفت��ی ص��دای اس��تخوانهایت را در زیر
بارهای سنگین میشنیدی.
اما تو مثل کودکان دیگر ،به فقر عادت نمیکنی،
آن را مثل صدای دف و تنبور ،بخش��ی از هویتت
نمیدانی .حتی وقتی  12س��الهای و برای افسرها
و س��رهنگهای تیرب��اران ش��ده در کودتای 28
مرداد گریه میکنی ،نوجوان فقیری در تو هست
که دلش میخواهد به س��مت آرم��ان و آوازهای
دوری بدود.
از این خاک خس��ته به کج��ا میتوانی پناه ببری،
کجا بگریزی از صدای خستگان ،ناله از پاافتادگان،
دس��تهای یخ زده و قاچ ق��اچ ،محلههای فقیر،

حاشیههای فراموش ش��ده .تو پناهگاهت را پیدا
کردهای .از خیلی س��الهای پی��ش .از قصههای
مادرب��زرگ و زنگه��ای انش��ا و بعد ه��م دوران
دانشسرای مقدماتی در کرمانشاه در سال .1335
کلمات تو را س��حر کردهاند و دلت دیگر دربند غم
نان نیست .هرچه پول درمیآوری کتاب میخری.
دانشس��رای مقدمات��ی را که در کرمانش��اه تمام
میکنی ،هشت سال در روس��تاهای کرمانشاه و
گیالنغرب معلمی میکنی.
فقر و س��تم و س��یاهبختی ،بر زمین این روستاها
ریش��ه کرده ،و تو س��رت پر ش��ده اس��ت از بوی
کلماتِ معترض .شروع میکنی به داستان نوشتن
برای کودکان .اماهنوز مانده اس��ت تا نخس��تین
داس��تان جدی تو که هیچ وقت منتشر نشد .سال
 ۱۳۴۵برای تحصیل در رش��ته ادبیات فارسی به
دانشگاه تهران میروی و بعد در کارشناسی ارشد
روانشناس��ی تربیتی و همزمان در دانشس��رای
عالی تهران در رشته مشاوره و راهنمای تحصیلی
ادامه تحصیل میدهی .این روزها بیش از همیشه
کتاب میخوانی.
حافظ و سعدی و تاریخ بیهقی به جانت بسته است.

يادمان

نوشتار

از آبشوران تا دروازهغار

دستهای پاک
مهدی یزدانی ُ
خ ّرم

نویسنده و روزنامه نگار

نسل نویسندهگانی بود
علیاشرف درویشیان بازماندهی ِ
که به ادبیات به مثابه امری مبارزهگونه مینگریس��تند.
نس��لی که با نگا ِه جدی به مقولهی تعه ِد روشنفکر پا به
بین
عرصهی حیاتِ روایی خود گذاش��تند .درویش��یان ِ
نامهایی چون منصور یاقوتی ،فریدون تنکابنی ،سیاوش
کسرایی ،محس��ن یلفانی و ...یکی از رادیکالترینهای
طعم زندان را چش��یده بود و
این وضعیت ب��ود .او بارها ِ
دلبستهگی عمیقی به زادگاهاش؛ «کرمانشاه» داشت و
همچنین فقر و مرارتی که در سالهای کودکیاش تجربه
کرده بود ،باعث شد تا سر در راهی بگذارد که درش میشد
عنوان داستاننویس بیش
نوعی بیانگری مفرط دید .او به
ِ
از آنکه حرفی در تکنیک و ساختارهای روایی و حتا زبانی
داشته باشد ،میتوانس��ت از حسآمیزیهایی استفاده
کند که تجربههای زیستی متفاوتاش به او عرضه کرده
لحن سادهاش نسلی از جوانان آرمانخواه
بود و از سویی ِ
گذشته را با کتابهای او پیوند داد .درویشیان دیوانهوار
شیفتهی صمد بهرنگی بود و مقاالت و کتابی هم دربارهی
او نوشت و حتا س�� ِر دفاع از میراثِ صمد به احمد شاملو
به تندی تاخت .او معلم بود .زندانرفته ،ش��کنجه دیده،
محرومیتکشیده و برامده از فضای فکریاش که درش
آلیسم چپ حرفِ نخست را میزد .مهمترین نوشتهی
ایده
ِ
حجیم «سالهای ابری» مصداقی از تما ِم
رمان
او یعنی ِ
ِ
این مولفهها بود .اینکه ِ
مرگ او چهقدر باعث خواهد شد
قابل
آثارش دوباره خوانده و نقد ش��وند امری س��ت غیر ِ
ِ
زیست بیرونی درویشیان
پیشبینی .اما در سالهای اخیر

اما اتفاق دیگری راه طوالنی تو را آغاز میکند.
جنازه صمد را در آبهای ارس ،در جزیرهای وسط
رودخانه پیدا میکنند .و تو دیگر خوابت نمیبرد.
شب تا صبح مثل ماهی س��یاه کوچولو ،همهاش
به فکر دریا هس��تی .مرگ صمد بهرنگی راه دریا
را نشانت داد.
تابس��تان  1350اس��ت .مجموعه داس��تان «از
ای��ن والیت» را نوش��تهای و به خاط��ر این کتاب
و فعالیتهای سیاس��ی در کرمانش��اه دس��تگیر
میش��وی .هش��ت ماه در محبس میمانی و آزاد
میشوی ،اما دو ماه بعد دوباره در تهران دستگیر
میش��وی و هفت م��اه دیگر در زن��دان میمانی.
ش��غل معلمی را از تو میگیرند ،از دانشگاه اخراج
میشوی ،بعد دوباره هی زندان است و دستگیری.
تازه یک سال است که با ش��هناز دارابیان ازدواج
کردهای ،مجموعه داستان «آبشوران»را نوشتهای،
که حکم 11ساله برایت میزنند .به زندان میروی
تا روزهایی که صدای انقالب به پشت میلهها برسد.
«فصل نان»و قص ه «رنگینه»را در زندان مینویسی
و به دست همسرت میسپاری .اما نام تو بر برخی
از این کتابها «علیاش��رف درویشیان»نیست،

در عرصهای نمادین بود .او بع ِد س��کتهی شدیدی که در
اواسطِ دههی هشتاد کرد و توانست آن را از سر بگذراند،
ناچار ش��د زنده گی منزویتری داش��ته باشند .سالها
فشار بر عد ِم انتش��ا ِر آثا ِر او و نارواییای که بر او رفت نیز
او را بیش��تر دچا ِر این عرصهی نمادین کرد .به این معنا
ش��اعران پیر و جوانی شد که
که ملجاء نویس��ندهگان و
ِ
به دیدارش میرفتند تا از همکالم��ی و همبودهگی با او
نشانی هویتی بیابند .درویشیان در شناخت طوالنیای
که من از او دارم مردی سلیمالنفس و پر مهر بود .هرچند
او ی��ک آرمانگرای چپگرا ب��ود و از منظ�� ِر ادبی هیچ
نسل من نداشت
گان ِ
نسبتی با من و بسیاری از نویسنده ِ
ِ
زیس��ت ادبیاش به
عنوان کس��ی که در
اما همیش��ه به
ِ
جهان خود پایبند ،قابل احترام بود .ش��اید برای همین
ِ
عمق
باشد که برای تازه به ش��هرآمدههای جوانی که تا ِ
استخوان ش��ان با رانتهای مختلف پر شده قابل درک
نباش��د که در ِ
گان
مرگ یک نویس��ندهی چپ نویسنده ِ
متضاد با او نیز میتوانند کاله از سر بردارند! و درویشیان
چنین خاصیتی داش��ت .خاصیتی ک��ه از پایبندی او به
ذاتِ ادبیات؛ ذاتِ روایی و بی مصالحهکاریاش برمیآمد.
چنین چیزیست که از درویشیان یک تصوی ِر متفاوت با
گان آرمانگرای حزبی یا رانتی وابسته
بسیاری نویسنده ِ
پایان او در هفتاد و شش
به نهادهای مختلف می س��ازدِ .
س��الهگی و انبوه کلماتی که از س��وی آدمهای مختلف
دربارهاش نوشته ش��ده در این یکی دو روز ،نه به معنای
مصداق
جن��س ادبیات و داستاننویس��ی او که به
تایید
ِ
ِ
احترا ِم به رفتا ِر نویسندهگیاش است فارغ از ارزشهای
جهان
ادبی داش��ته ی��ا کم داش��تهاش .درویش��یان در
ِ
داس��تانیاش باورهایی را مطرح کرد که بسیاریشان را
بدون ِ
درک زمانهاش خواند و درک کرد و البته
نمیتوان ِ
این همان چیزیست که کمی او را کهنه کرد و منوط به

زمان .اما نباید از یاد برد که هماو در تما ِم این سالها که
ِ
فرصت انتشا ِر کار تازه پیدا کرد و با ممانعتهای گا ِه
کمتر
شدید دستگا ِه سانسور به خصوص در دورهی مهرورزان
منش زیستیاش را تغییر نداد .او بهواقع معلم
روبرو بودِ ،
بود .سالها تالش کرد گزیدههایی از بهترین داستانهای
ایرانی را با کمک رضا خندان جم��عآوری کند و به بازار
بفرس��تد .در حوزهی ادبیات کودک و نوج��وان نیز این
نگا ِه اخالقی_تعلیمیاش به خوبی دیده میشود .برای
همین شمایلی که از این «چریک پیر» در این سالهای
ذهن من س��اخته شد همین پایبندی بود به
طوالنی در ِ
ام ِر آموزشی .نگاهی که او از رفتار و باورهای نویسندهگانی
چون یاشار کمال یا صمد بهرنگی و برخی نویسندهگان
روس به آنها دس��ت یافته بود و البت��ه زندهگیاش در
خان درویش��یان که
کس��وتِ معلم .ح��اال علیاش��رف ِ
چهارده سال پیش در روزنامهی «ش��رق» دربارهاش با
ِ
صفت چریک نوش��تم از دنیا رفته و کارش در این مکان
به پایان رسیده اس��ت .بیتردید احترام به سالهای قلم
ِ
مش��قت او نه تنها چپ وراست که فراتر از آن هم
زدن پر
ِ
گان چپی بود
نمیشناسد .درویشیان از معدود نویسنده ِ
که میتوانستم با او مخالف آرمانهایاش حرف بزنم و او
نرنجد و به دوستی و گپاش ادامه دهد و کتابهایاش
را با لطف برایات امضاء کند .و این امری س��ت بس��یار
نایاب در ادبیاتِ ایران .بهواقع درویشیان یکی از نمادهای
ِ
سوگ
نگران همه و حاال ما در
بودن انس��ان بود...
ِ
محترم ِ
دادن این «انسان» اس��ت که بر پا ایستادهایم و
از دست ِ
پایان باشکوه برای پیرمردی
برایاش مینویسیم ...یک ِ
که با قدرت زیست و نوشت و مبارزه و انتقاد کرد .مردی
که سهماش از دنیا بیشتر بود ...من او را بیش از نویسنده
عنوان این ش��عو ِر باالی استقامتاش دوست داشتم.
به
ِ
امری که برای هر نویسندهای راهگشاست.

حامد اسماعیلیون

نویسنده

کتابهای زیادی را در نوجوانی قایمکی از کتابخان ه پدرم برداش��تم و خواندم.
داستانی ایران خواندهام حاصل همان دوران است.
بخش زیادی از آنچه از ادبیات
ِ
کودکی من نوشت ه منصور
دو کتاب را در این میان بس��یار خوب به یاد میآورم،
ِ
یاقوتی و آبشوران نوشت ه علیاشرف درویشیان .وقتی شروع به خواندن کتابها
کردم باورم نمیشد قصهها مربوط به یکی ،دو ده ه پیش در همین خیابانهای
کرمانشاه است در همین خیابانهایی که هر روز از آن میگذرم .چیزی نگذشت
ُخس آبشوران حسابی رفیق شدم .رولههای ننه که جانش
با اکبر و اصغ ِر ُقشمه و ت ِ
را به لب میرس��اندند و تنش را میلرزاندند .چقدر این پسربچههایِ گردن خُ رد
آش��نا بودند .فرقی بین آنها و َکیو ،از جنگزدگان قصرشیرین که همسایهمان
قاچاقچی خردهپا بود و سرش
بود نبود .فرقی بین آنها و صالح و سالم که پدرشان
ِ
قاسم شبگرد که سیل یکشب آلونکش
باالی دار رفت نبود .فرقی بین آنها و پسر ِ
را با خود برد نبود .آبشورانگردی از همان موقع تا وقتی که کرمانشاه را ترک کردم
در سرم ماند .هر وقت گذارم به حوالی میدان وزیری و شهناز افتاد خودم را به آن
محله رساندم و سرکی کشیدم .هر وقت خود آشوورا یا همان آبشوران به لهجه
سیمانی کانال راه رفتم و پسربچههایی یادم آمد که
کرمانشاهی را دیدم روی لب ه
ِ
با هر سیل این رودخان ه فصلی که لبالب زباله است بیخانمان میشوند یا ِ
سقف
خانهشان فرو میریزد یا آوار ه خانههای مردم میشوند.
سالها گذش��ت .روزی در سال 1388در خانهای جایز ه هوشنگ گلشیری را از
دستان استاد حسینیزاد برای مجموعهداستانم گرفتم .علیاشرف درویشیان
جلوی من نشس��ته بود ،روبهرو و چشم در چش��م .او را کمی با سختی از پلهها
باال آورده بودند .میگفت و میخندید .روزهای دش��وار جایز ه گلشیری بود ،نه
کسی سالن اجاره میداد نه مراس��م اهدای جوایز مجوز میگرفت .قرار بود هر
برنده بخشی از داستانش را یک صفحه یا دو صفحه برای جمع بخواند .جایزه را
که از جناب حسینیزاد گرفتم ایشان گفت از قص ه «رضا» بخوان .گفتم چشم.

