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*** 

 

 

 

 

 مقدمه

فرهنگ و تمدن بشری و پويايی خود را مديون و مرهون نويسندگان مردمی، 

دوست بوده است. اين نويسندگان هرگز در مستقل، متعهد، کوشا و انسان

مانند و همواره با برابر ظلم و ستم، سانسور و اختناق خاموش نمی

يابی جوامع مختلف به خروشند. راهمیجسارت و صداقت تمام عليه آن 

گامی نويسندگان آن جامعه ميسر های پيشرفت و ترقی، اغلب با پيشقله

  .شده است

 :گويدنويس فرانسوی و رهبر مکتب ناتوراليسم، می، رماناميل زوال

شهرياران مقتدری هستند  نويسندگان توانا و متعهد گذشته، به منزله«

روايی دارند؛ زيرا مقابر خويش، بر ما سلطنت و حکمچنان از ميان که هم

 »تر است.تر و برندهای قویقدرت قلم متکی بر حق و عدالت، از هر اسلحه

های ممتاز يک هوشمندی و حساس بودن به رويدادهای جامعه، از ويژگی

ورود به عالم هنر، وجود هوش  خالق است. در واقع پيش زمينه نويسنده

 .و حساسيت است

 :گويدمی همينگوی

ای در جوار جمعی ديگر از نويسندگان قرار بگيرد، مسلم اگر نويسنده«

 ».شودتر میاش برای کار کردن بيشاست که انگيزه

 

، دو نويسنده و دو يار ديرين کانون نويسندگان ايران اين اگر صادقانه

ها گیويژه(مهابادی) آن اشرف درويشيان و رضا خندانياد علیيعنی زنده

ها نويسندگانی را دارند که در باال بدان همان تها و روحياو خصلت

همين دليل، اين دو نويسنده در نزد بخش آگاه جامعه اشاره شد و به

 ايرانيان داخل و خارج کشور، از جايگاه و احترام خاصی برخوردارند. 



  
تهيه و تنظيم: بهرام رحمانی                                              نگاهی  

   (مهابادی)های ادبی رضا خندانبه تالش
 

 
 

4

ر با ترضا خندان مهابادی نويسنده، منتقد و فعال اجتماعی را بيش

» های مردم ايرانفرهنگ افسانه«و » های محبوب منداستان«مجموعه 

است و همواره در محافل ادبی از او  ١٣٣٩شناسيم. وی متولد سال می

باک و صادق نام برده عنوان يکی از منتقدين مطرح و شناخته شده و بیبه

 شود. می

ارزنده و اشرف درويشان کارهای مشترک فرهنگی ياد علیرضا و زنده

ای در رابطه با همکاريش با در مصاحبه ١٣٩١ماندگاری دارند. شهريور 

 گويد:علی اشرف چنين می

شورای نويسندگان ادبيات کودک «در  ١٣۵٨همکاری من و درويشيان از سال 

شروع شد. البته من در آن زمان نوجوان بودم با اين حال » و نوجوان

از «نام داشت و دومی » های محلهبچ«دو کتاب منتشر کرده بودم. اولی 

اولی مجموعه داستان برای » کوزه همان برون تراود که در اوست.

 ۵٨نور. در سال های خانم قدسی قاضینوجوانان بود و دومی نقد داستان

به پيشنهاد درويشيان و همراهی ده و دوازده تن از نويسندگان ادبيات 

 ١٣۶٠ايجاد کرديم که تا سال را » شورای نويسندگان...«کودک و نوجوان 

فعال بود. در اين شورا آثار منتشر شده برای کودکان و نوجوانان را 

کرديم که حاصل آن سه مجموعه نقد بود. البته سومين بررسی و نقد می

از درويشيان  ١٣۶٧شد و منتشر نشد. تا سال  ۶٠شماره گرفتار باليای سال 

ت داد و ايشان پيشنهاد گردآوری خبر نداشتم. در اين سال باز ديداری دس

ها را داد که برای من شروع مجدد کار ادبی بود. از آن فرهنگ افسانه

فرهنگ «به اين کار مشغول هستيم و تا به حال نوزده جلد از  سال

هاست منتشر شده است. مجموعه ديگری که سال» های مردم ايرانافسانه

و نقد و بررسی داستان دهيم انتخاب مشترکا با درويشيان انجام می

ها با داستان ) انتخاب١٣٠٠تا  ١٣٨٠(سال است. ٨٠کوتاه ايران در طی 

نويسم. تا به حال شش جلد از اين درويشيان است و نقدها را من می

منتشر شده و تا » های محبوب منداستان«مجموعه ده جلدی با عنوان 

رشيدی نقد و بررسی های چهل تا هفتاد خوهای منتخب دههجا داستاناين

نويسی مدرن های آغازين داستاناند. جلد هفتم آن نيز به دههشده

ها گاه نقدهای مشترکی ها طی اين سالاختصاص دارد. گذشته از اين ايران
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ايم که در نشريات مختلف چاپ شده است. هايی نوشتهبر رمان يا داستان

ه در کتابی با نام اين نقدها را همراه با چند نقد منفرد و چاپ نشد

گرد » نقد و بررسی چند رمان و مجموعه داستان -دانه و پيمانه «

 .آورديم که فعال در محاق وزارت ارشاد است

خورشيدی، چند تن از  ١٣٩۴ارديبهشت ماه سال  ٩در روز چهارشنبه 

ماموران امنيتی به منزل رضا خندان يورش برده و بعد از تفتيش منزل 

تر، ها، آرشيوهای گوناگون، هارد کامپيورضا خندان مهابادی، دست نوشته

او را ضبط کرده و با خود برده و اين نويسنده نيز  …گوشی موبايل و

 به اطالعات احضار گرديده بود.

فعاليت تبليغی «سی دادگاه رسانه و فرهنگ خندان را به بازپر ١٢ی شعبه

 متهم کرده است.» عليه نظام

 ١٣٩٣رضا خندان مهابادی، نويسنده و منتقد ادبی از شهريورماه 

اشرف درويشيان، بکتاش آبتين و مهدی غبرايی همراه حسن اصغری، علیبه

 عنوان عضو هيات مديره کانون نويسندگان برگزيده شد.به

مدت در پی يک دوره بيماری طوالنی ١٣٩۶ماه آبان ۴اشرف درويشيان علی

ماه در بهشت سکينه کرج به خاک سپرده آبان ٨سالگی درگذشت و  ٧۶در سن 

 .شد

گر حوزه ادبيات عامه، سوم نويس و پژوهشاشرف درويشيان، داستانعلی

 .در کرمانشاه به دنيا آمد ١٣٢٠شهريورماه 

 

ها و به ها و دورهمقابل خود داريد هر کدام به سالای که در مجموعه

رو شايد پراکنده به نظر آيند. اما های مختلف مربوطند از اينمناسبت

شده خارج نگردد يعنی هدف اند که از هدف تعيينمطالب طوری تنظيم شده

های فرهنگی مشترک وی و گذاری به تالشاشرف درويشان و ارجيادی از علی

های رضا در کانون نويسندگان چين فعاليت(مهابادی) و همرضا خندان

طور ايران با وجود همه فشارهايی که بر وی و ساير اعضای کانون و به

خواهانی که در کانون جويان و آزادیکلی به پيکارگران و عداالت

اند و تمام خطرات را آگاهانه به جان نويسندگان ايران متشکل شده

بر عليه سانسور  ،ام قدرت و توان جمعی و متشکل خوداند تا با تمخريده
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های فردی و جمعی همه شهروندان و اختناق و دفاع از حقوق و آزادی

 طلب و پيشرو تالش و مبارزه کنند.های اجتماعی حقويژه جنبشبه

ويژه برای مند بههای عالقهخوانمطالعه اين مطالب را به همه کتاب

سياسی و اجتماعی بر عليه ظلم  ،مختلف فرهنگیهای هايی که در عرصهآن

کنند توصيه و ستم و سانسور و اختناق حاکم بر جامعه ايران مبارزه می

 کنم!می

*** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کانون نويسندگان اشرف درويشيان درباره فعاليتوگو با علیگفت

 کيواندخت قهاری

١٩/٠۴/٢٠٠٧ 

 
های فرهنگی غيردولتی است ترين سازمانکانون نويسندگان ايران از مهم

خاطر فعاليت عليه نقض حق آزادی عقيده و بيان زير فشار هاست بهکه سال

اشرف درويشيان، نويسنده و با علی ٢٠٠٧وله در سال است. مصاحبه دويچه

 .پژوهشگر درباره کانون
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 در حال حاضر چند عضو دارد؟ وله: کانون نويسندگان ايراندويچه

اشرف درويشيان: اعضای فعال کانون نويسندگان ايران، که جمع علی

نفر هستند.  ٢۵٠شود، در حدود بار تشکيل میروز يک ١۵مشورتی آن هر 

اند زيادی مهاجرت کرده تعداد اعضای کانون خيلی بيشتر از اين است. عده

طور مرتب توانند در جلسات بهمیخاطر کهولت سن نبه خارج، عده زيادی به

ها ی ما اغلب ايننفر و در مجمع عمومی ساالنه ٢۵٠شرکت بکنند و همان 

 .کنندنفر شرکت می ١۵٠نزديک 

ايم که جلوی برگزاری مجمع عمومی کانون های اخير شاهد بودهدر سال 

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

ش خودمان را برای برگزاری مجمع عمومی ساليانه کانون ما هميشه تال

جا جمع کنيم. محلی را که در آندهيم و مقدماتش را فراهم میانجام می

وجه هيچتر بههای بزرگشويم، اغلب خانه دوستان ماست، چون در سالنمی

جا جمع بشويم. با وجود اين آذرماه امسال دهند که آنبه ما مجوز نمی

شود، که مجمع تشکيل نشده است و بنابراين کانون نويسندگان سال می ۵

ماند، طور معوق میهيات دبيران هم ندارد. خيلی از کارهايش هم همين

های فرهنگی، روابط عمومی، که هيات دبيران بايد کميسيونخاطر اينبه

پذيرش عضو و اين چيزها را انجام بدهد که متاسفانه از اين بابت 

 .فعاليتی داشته باشيمتوانيم نمی

 

 پس فعاليت کانون االن چيست؟



  
تهيه و تنظيم: بهرام رحمانی                                              نگاهی  

   (مهابادی)های ادبی رضا خندانبه تالش
 

 
 

8

افتد يا در آزادی انديشه و بيان در خطر می در تمام مواردی که مسئله

هايی کنيم و تمام فعاليتشود ما اعتراض میبرابرش سد و مانعی ايجاد می

ها که مربوط به ها، اعتصاب، تحصنهای اعتراضیما فعاليت که در جامعه

انديشه و بيان اغلب هستند و اعمال سانسور از طرف حکومت ما  آزادی

که واقعا جايی کنيم، با تمام اينايم و مقاومت میدر برابرش ايستاده

 .شدن نداريممان يا مجمع عمومی برگزارکردن يا جمعبرای دفتر و دستک

 

طور که اشاره کرديد، در مواقع گوناگون و متعددی کانون، همان

بم ديديم و در مورد اعتصاب  کند. حتی در رابطه با زلزلهی میگيرموضع

کارگران شرکت واحد تهران. اين خصوصيت کانون نويسندگان ايران از 

 آيد؟کجا می

سال فعاليت کانون نويسندگان ايران است که  ۴٠اين خصوصيت حاصل حدود 

روز بهوزما و خب ر های جامعهدر دو رژيم اغلب معترض بوده به نابسامانی

فعاليت خودش را  تری پيدا کرده و دامنهروی اين مسئله تبحر بيش

آزادی انديشه و بيان و مبارزه  خصوص در زمينهگسترده کرده است، به

 .با سانسور که دوتا از اصول مهم منشور ماست

 

 
 

های کانون نويسندگان آقای درويشيان، تا چه حد در حال حاضر فعاليت

 ايران بازتاب دارد؟در جامعه 

طلب هم از بيان و های اصالحاالن در حدود دو سال است که حتی روزنامه

کنند و خيلی خيلی که همت بخرج بدهند، های ما خودداری مینوشتن بيانيه
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ممکن است يک خط بنويسند که کانون يک بيانيه منتشر کرد. خب بدتر 

هايی لب نشريات حتی بخشکه اغخاطر اينشده. قبل از اين بهتر بود، به

کردند. االن بطور کلی اينطور های ما را چاپ میها و اطالعيهاز بيانيه

اند. ما تمام چشم اند. سايت کانون را بستهها بسته شدهشده که سايت

خصوص کانون نويسندگان ايران ها و مطبوعات خارجی بهاميدمان به سايت

های ما را به بودند و بيانيه در تبعيد است که هميشه يار و ياور ما

اند. اما االن نه. واقعا خيلی بازتابش کم است، اطالع مردم جهان رسانده

 .های مختلف خود بيانيه تکثير و پخش بشودصورتکه بهمگر اين

 

 های شما بر جامعه تا چه حد است؟تاثير فعاليت

شود گيری میشان جلوهايمان که به آن صورت است و االن از پخشخب بيانيه

رساندن به مردم. اما از طريق آثارمان همين تيراژ  و از اطالع

هايمان که به هرحال گرچه با سانسور مواجه است، ولی اغلب کتاب

رود و هايشان با تيراژهای وسيع در بين مردم مینويسندگان ايران کتاب

 گذارد.به اين وسيله از لحاظ فرهنگی تاثير می

*** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

جلدی  ٩» های محبوب منداستان«رضا خندان مهابادی: مجموعه 

 شود / درويشيان قادر به نوشتن نيستمی
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 ١٣٨۶شهريور  ۵خبرگزاری مهر 

 

 

 

اشرف درويشيان انتشار رضا خندان مهابادی گفت: با وجود بيماری علی

يابد. اين مجموعه با انتشار ادامه می» های محبوب منداستان«مجموعه 

 مجلد تکميل خواهد شد. نهمين

های محبوب داستان« يکی از نويسندگان مجموعه -رضا خندان مهابادی 

در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سرنوشت انتشار مجلدات بعدی  ،»من

گفت: مجلد ششم از اين مجموعه بيش از چهار ماه است که  اين مجموعه

ارشاد اسالمی  برای دريافت مجوز پيش از انتشار به وزارت فرهنگ و

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

صفحه دارد و به نقد و بررسی  ۶۵٠وی افزود: جلد ششم اين مجموعه 

چنين در تدارک انتشار ايران اختصاص دارد. هم ١٣۴٠های دهه داستان

تا  ١٣١٠های های دههجلد هفتم مجموعه حاضر که به نقد و بررسی داستان

پردازد. جلد هشتم از اين مجموعه نيز قرار است ويژه ايران می ١٣٣٠

نويسان ايرانی خارج از کشور باشد که به زبان های داستانبررسی داستان

 اند.فارسی نوشته

رضا خندان خاطرنشان کرد: جلد نهم از اين مجموعه نيز به نقد و بررسی 

چنين قصد داريم اگر مجموعه های کوتاه خارجی اختصاص دارد. همداستان

مخصوص ادبيات مهاجرت راضی کننده نباشد مجلد هشتم را به نقد 

 های کوتاه نيمه اول دهه هشتاد اختصاص دهيم.داستان
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ديگر مولف اين مجموعه، گفت:  -اشرف درويشيان وی درباره وضعيت علی

 حرکت شده بوددرويشيان که در پی سکته مغزی نيمه سمت چپ بدنش بی

اکنون با پيگيری تمرينات فيزيوتراپی بهبودی نسبی يافته ولی هم

 چنان قادر به نوشتن نيست.هم

گزارش مهر، پنج مجلد از مجموعه آنتولوژی داستان معاصر فارسی شامل به

از سوی نشر چشمه منتشر » های محبوب منداستان« داستان و نقد با عنوان

 شده است.

پردازد نويسی کوتاه معاصر فارسی میداستاناين مجموعه به ادوار مختلف 

نويسی معاصر فارسی خارج از و قرار است در يکی از مجلدات آن داستان

ايران با عنوان ادبيات مهاجرت نيز نقد و بررسی شود. مجموعه مذکور 

آغاز شده با همکاری مشترک علی اشرف  ١٣٨٠که انتشار آن از سال 

 شود.تدوين میدرويشيان و رضا خندان مهابادی 

گفته است. به  شمسی ١٣٠٠ها در اين مجموعه سال نقطه آغاز بررسی داستان

مولفان قرار است اين مجموعه با انتشار مجلد هفتم که به ادبيات 

 مهاجرت اختصاص دارد به پايان برسد.

 

 

 

 (مهابادی)به قلم رضا خندان» هاانفراديه«نگاهی به کتاب 

 بهرام رحمانی
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(مهابادی) که نام مجموعه داستانی است از رضا خندان» هاانفراديه«

صفحه انتشار يافته  ١٠٢نشر الکترونيک روزگار در  توسط ١٣٩١پاييز سال 

 است.

شکلی با هم پيوند دارند مجموعه چهار داستان است که به» هاانفراديه«

 .کندهای انفرادی را نقل میو داستان چهار زندانی در سلول

ها در روزگاری منتشر شده که دامنه سانسور هر روز »انفراديه«

خرج داده و سانسورشکنی کرده شد. اما نويسنده شهامت بهتر میگسترده

ست که جامعه از وی انتظار دارد. چرا که انتشار است. اين رفتاری

الکترونيکی آثار در اينترنت مانند مقابله با سانسور است، رويارويی 

 و دفاع از آزادی انديشه و بيان و انتشار آزادانه آن. با خفقان

شکلی باهم ربط دارند. ای از چهار داستان است که بهاين اثر مجموعه

گذرند. هر فصل و يا هر هايی انفرادی میهر چهار داستان در سلول

تر ندارد و هم او راوی داستان است. راويان نام داستان يک شخصيت بيش

ای ر زندانی سه تن مرد و يک نفر زن است. هر سلول شمارهندارند. از چها

آيد، سه سلول بايد در کنار هم ها بر میطور که از شمارهدارد و آن

ای زياد با قرار دارند. سلولی که زن در آن محبوس است، نبايد فاصله

 ها داشته باشد.ديگر سلول

ارد، رشون اين که اين داستان در کدام شهر و يا حتی کشور قرار د

کس که اشنايی به وضعيت حاکم بر جامعه ايران دارد و نيست. اما هر 

های حکومت اسالمی کشيده شده باشد و يا شرح احتماال پايش هم به زندان

ای محل وقوع هيچ شک و شبهزندانيان را شنيده و يا خوانده باشد، بی

 داند. حادثه را ايران می

های داستان با هم در ارتباط بودند اما بدون اين که بيان گردد شخصيت

اند. اما دليل ای سياسی زندانی شدهها در رابطهتوان حدش زد آنمی

طور مداوم و سيتسماتيک شکنجه دانند. بهدستگيری و اتهام خود را نمی

 کنند. شوند اقرار کنند، اما چيزی ندارند که اعترافمی

چه بر سرشان خود نشسته، به آناين زندانيان هر کدام در سلول انفرادی 

ای مشترک بازداشت رسد هر چهار نفر در رابطهنظر میانديشد. بهآمده می

 اند.شده
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 رضا در ابتدای کتاب نوشته است: 

ها ها که شکستند... و آنهای انفرادی؛ آنی اسيران سلولپيشکش به همه

 که شکستند!

شود و در ادامه می ، آغاز»ل) سلو٢٧۶(ه اوليادنفرا«داستان با 

 خوانيم:  می

 را خوابم شاخه خشک طوفان مثل و سنگين و تند کوبد،می امسينه در چيزی«

 شنوم. دهانم می کنم باز چشم که آن از پيش را قلبم کوپاکوپ شکند. صدایمی

 دست و سرد ديوار به دهممی تکيه و نشينمخيس. می امپيشانی و است تلخ و خشک

 کنده تنم باقی از را خود بست و چفت گويی قلبم آن، گذارم. زيرمی امسينه روی

 و سر پوست داغی و صدا همراه ... کوپاکوپ کوپ کوپ کوبد: کوپمی رها و است

 کشد.می بيرون منگی از را ذهنم ایدفترچه قرمز جلد تصوير گردنم

 سلول درِ  به کردن؟ پيداش يعنی کوبد:می مغزم به پرسشی با همراه تپش تند صدای

 اره خاك از انگار که را زمخت پتوی است. باز نيمه اش دريچه کنم،می نگاه

 کنم. نفس پر هوا از را امسينه کنممی سعی و زنممی کنار پا با شده، ساخته

 ».کندمی سنگينی سينه ميانه

انفراديه «زندانی » دفترچه جلد قرمز«شکلی، در هر چهار زندانی به

نويسنده است و نگران دفترچه » انفراديه اول«کنند. نماد پيدا می» اول

هايی را نوشته که هر يک زندانی شخصيت جلد قرمزی است که در آن خصوصيت

ترين حقيقی» انفراديه اول«توان گفت ها هستند. در واقع می»انفراديه«

 شخصيت اين مجموعه داستان است. 

وی در سی و پنجمين روز بازداشت، ناگهان از خواب می پرد، کابوس 

تپد، دنباله کابوس را در بيداری شود، با قلبی که از هراس میمتوقف می

اند، هايم؟ اگر پيدا کرده باشند؟ البد پيدا کردهنوشته«کند: دنبال می

» آيند سراغم. چه بگويم؟افتاده باشد، می شاناند! اگر به دستنکرده

های خوب معلوم است، اين يادداشت«دهد: زمان راوی به خود اميد میهم

يک شخصيت داستانی است، يک شخصيت داستانی که عقايد عجيب و غريبی 

 هاست که راوی دوستش دارد. آبی از جمله همين شخصيتدختری چشم» دارد.

کند، کرده و حال فکر می» ترک» «روز پيش ٣۶ دنيا را«ساله است.  ٣٣او 

در حالی » روز پيش است. ٣۶شناسم، همان دنيای آن دنيايی را که می«
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اش با دنيای خارج قطع شده است. او در که در اين مدت، هرگونه رابطه

 اين مدت، تنها با بازجوها و ساير کارکنان زندان در رابطه بوده است. 

طور مداوم بر وی ای است که بهخود شکنجهه خودیصرفا تنهايی در سلول ب

آن » زمان داخل سلول مثل قير سياه و چسبنده است.«شود: اعمال می

دفترچه جلد قرمز در بيداری و کابوس ذهن او را سخت به خود مشغول 

داند که بايد خوبی میاو به» اگر پيدا کرده باشند چه؟«کرده است: 

مباالتی و بی«گو باشد و تاوان نوشته، پاسخجا برای هر نامی که در آن

 خود را بدهد. » مسئوليتیبی

مرد مسافر، زن معلم و دانشجوی فلسفه، سه شخصيتی هستند که ذهنش با 

 ها درگير است.آن

ساله است که ششمين ماه حبس خود را  ۴۶دوم مردی » انفراديه«زندانی 

های زياد، تصميم شکنجهکند. سرانجام پس از تحمل در انفرادی سپری می

خواهد، روی چه را که او میگيرد به خواست بازجو گردن بگذارد و آنمی

دارد و اند، برمیکاغذ بياورد. کاغذ و قلمی را که در اختيارش گذاشته

نويس يا بازيگر سينما شود، ولی راننده نامهخواسته فيلمنويسد: میمی

شود و او ال کار، شرکت تعطيل میشود. پس از بيست سيک شرکت دارويی می

کند تا مسافرکشی پيشه کند. روز نخستِ وپا میبيکار. اتوموبيلی دست

شود که کرده تا شب آزاد خواهد شد و حاال شش ماه میدستگيری فکر می

 ست.چنان زندانیهم

شود، شود که روزی مسافری سوار اتوموبيل او میجا آغاز میواقعه از آن

کند. از ماشين پشتی پرد و فرار میاهی از ماشين بيرون میبر سر چهارر

کنند و چون به دستگيری جوان نيز دو نفر پياده شده، او را تعقيب می

کنند. راننده اکنون بايد يابند، راننده را بازداشت میتوفيق نمی

چگونگی رابطه خويش را با او روشن گرداند. در شرايِط سختی گرفتار 

ها شکنجه و کنند، پس از ماههايش را باور نمیجوها حرفآمده است؛ باز

نشيند تا ماجرا پذيرد، میآزار و حبس در سلولی کثيف، پند بازجو را می

ست که هايی انويسد، همان حرفچه میرا برای بازجو بنويسد، ولی آن

کند که بازجو انسانی واالست و بار اعتراف میتر گفته شده، فقط اينپيش

ا با لطف خويش در شرايطی قرار داده که زندگی و واقعيت را طوری او ر
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هايش را خواهد پذيرفت يا نه، معلوم که بازجو حرفديگر ببيند. اين

 نيست، الزم هم نيست. زندان تکرار است و بازجوها شگردهای خويش دارند.

ليسانس فلسفه است. جوان و دانشجوی فوق» انفراديه«زندانی سومين 

قدر مکان انفرادی کوچک و هر چه«گذراند. ن هفته زندان را میبيستمي

تنگ است، زمان در آن بزرگ و فراخ است. تناقض اين مکان و زمان است 

زمان با او دستگير او دوست دختری داشت که هم» کند.که آدم را له می

دهند و او ميرد، جنازه را به جوان نشان میشود. دختر در زندان میمی

دانند. از شکنجه و عذاب کالفه و خسته شده، تصميم لت مرگ دختر میرا ع

اش با دختر گيرد، نشسته در سلول، به گذشته و رابطهبه خودکشی می

آورد، چيزی که پس از اش را با او به ياد میانديشد. آخرين مشاجرهمی

برد که بندد تا به آرامش دست يابد. در بازگشت پی میآن بار سفر می

دانند. روزی در اش هم علت را نمیتر بازداشت شده است. خانوادهدخ

حرف کنند تا از طريق او دختر را بهخيابان او را هم دستگير می

 بياورند. و حال دختر مرده و يا بهتر گفته شود؛ کشته شده است.

که ديدن جسد دختر کابوس او بوده کند در ايندر ادامه بازجويی شک می

زند ولی داشته است. سرانجام در پريشانی رگ دست خويش میو يا واقعيت 

نويسد: ماند. در لحظات آخر با خون خويش بر ديوار سلول میزنده می

 »شاشيدم به دنيايتان.«

ست که معلم است و دختری کوچک دارد. چهارم زنی» انفراديه«زندانی 

است.  شوهرش پنج سال پيش به خارج از کشور گريخته و هنوز بازنگشته

شود در زندان است. برادر او نيز که مدتی مفقوداالثر بود، معلوم می

کنند. از او آورند و او را بازداشت میاش هجوم میخانههنگام بهشب

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

کنند. آقاپسر در سلول بغلی او دختری محبوس است که آقاپسر صدايش می

بندد از شمال شهر تا جنوب آن را با سری ست که شرط میدر واقع دختری

تراشد، لباس مردانه گشاده و بدون روسری برود. موی سرش را از ته می

گيرد، اين کار را برد. از آن پس هرگاه که دلش میپوشد و شرط را میمی

 گردد.ها دستگير میکند. در يکی از همين خيابانگردیتکرار می



  
تهيه و تنظيم: بهرام رحمانی                                              نگاهی  

   (مهابادی)های ادبی رضا خندانبه تالش
 

 
 

16

چهارم نشان داد هيم شود با وجود اين که » انفراديه«ر داستان د

ها با برند اما از طرق مختلف آنسر میهای فردی بهزندانيان در سلول

 از«... کنند: کنند و ارتباط بر قرار میياری میکاری و همهمديگر هم

 م. آفريندارمی برش فوری سلول. توی شودمی پرت چيزی دريچه آهنی هایميله الی

است.  گذاشته پد دوتا کوچک نايلون کيسه يک فرز! توی و تر قدرآقاپسر! چه

 سلولش در شدن بسته صدای کنممی تيز گوش شود.می تبديل نگرانی به امپشيمانی

 تمام گران برايمان وقت آن باشند ديده بود ممکن شود.می راحت خيالم آيد،می

 سمت که ديواری به کوبممی متوجه نشدند. او. اما برای تربيش شد. البتهمی

 کوبد،می ديوار به او بعد ایلحظه يعنی: رسيد. مرسی! دارد، قرار سلولش

 ...» !نداره قابلی يعنی:

دوستی و خواهی و طبيعت، آزادی»انفراديه«در پاراگراف آخر داستان 

 آبی ديدن ام.برگشته دستشويی از«رسد: دوستی نويسنده به اوج میحيوان

 شيفت تا شويم منتظر نيست. بايد ديگر صبح کالفگی آن است. کرده خوشحالم

 بتواند آبی تا کنيم صبر بايد وقت آن آيد. تامی ظهر از بعد شود، شروع گالبی

 سراغ روماست. می آورده خبرهايی چه و رفته کجا که کند تعريف برايمان

 و دارمبرمی دوشنبه از را نشانه برم،می جلو روز يک را تاريخ تقويم.

 باران ريزش کشم. صدایمی کنم. درازمی حرکت تانی با شنبه.سه روی گذارممی

 خاك بوی يا هستند؟ اندرفته افتم،می کبوتر بغوی بغ نرم. ياد آيد؛می

باران  نمنم زير سيگار«پيچد: می گوشم در آيد. صدايیمی خورده باران

 آسمان انگار بينم.می را مشبک ابری آسمان و باران پنجره از » چسبد.می

 باران و باشم بام پشت روی خواهدمی دلم اند.سرند گذاشته يک توی را سلولم

 تکه به امزده زل طوربياورد. همين بيرونم خمودی از و تنم و سر به بزند

 روممی نرم. افتممی هايمدانه ياد کشم.می نفس را خاك بوی و امبارانی آسمان

 و برخاسته اشروی از آفتاب ام.کشيده آن روی نمدار پارچه که شانظرف سوی

 . شنوممی را نوزادی گريه زنم. صدایمی کنار را پارچه سلول. کنج است نشسته

روييده.  سرهاشان روی سفيد هایدانه است، زده بيرون هايشاننوك ... آ ... آ

اند. زده جوانه باشد، آمده بيرون دهانش از نوزادی زبان انگار دانه، دانه،

 هستند. هاجوانه ديوار و من ميان ديوار. روی به رو امنشسته باران صدای زير

 دارم. شاندوست جور ام. همانزاييده را هاآن خودم کنم. گويیمی شاننگاه
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جوانه «گويم: هستند. می دردناك کمی و سفت هايم،پستان روي کشممی دست

 مرا دريچه از کسی کنم. آيامی احساس سرم پشت نگاهی را بر سنگينی» زدند.

 »!کند؟می نگاه

ها در شرايطی در اينترنت منتشر شده که بر جامعه ايران »انفراديه«

در ايران اجازه آزاد نشر  سانسور مطلق حاکم است و بسياری از کتاب

القلم. حکومت اسالمی از گردش آزاد قلم ها ممنوعندارد و برخی نويسنده

 تابد. وجه انديشه مخالف برنمیوحشت دارد و به هيچ

ر شرايطی منتشر شده که دامنه سانسور و سرکوب و ها د»انفراديه«

 شود. تر میاختناق هر روز گسترده

ای بهتر ها داستان اعتراض با صدای بلند است، داستان جامعه»انفراديه«

است که صدای مخالف را دشمن  ایو بهتر زيستن! داستان زندگی در جامعه

و شکنجه محکوم  کنند، به زندانمی پندارند، آثارش را سانسور می

کنند. اش میربايند و در گوشه خلوتی خفهها میکنند و يا در خيابانمی

خواهند مردم ساکت و آرام و گوش به فرمان جامعه ايران، میحکام 

 ها باشند. مقامات آن

يز برانگای، شهامت نويسنده در انتخاب موضوع رشکدر چنين جامعه

بايد ارج نهاد و جسارت او را تحسين برانگيز است. به اين شهامت ستايش

 نمود.

 

شايان ذکر است که اين اثر در کردستان عراق به زبان کردی ترجمه و 

 نوشت: ١٣٩١/١١/١٩منتشر شده است. خبرگزاری کردپرس در تاريخ 

اثر رضا خندان مهابادی نويسنده و منتقد » هاانفراديه«مجموعه داستان 

رويا «توسط يک مترجم سقزی  »کانسيهکهتاکهژووره «با عنوان  مطرح کشور

 منتشر شد ترجمه و به زبان کردی »حسينی

*** 
 

 گو با کردپرسورضا خندان مهابادی در گفت

١٣/٠۶/١٣٩١ 
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تر با رضا خندان مهابادی نويسنده، منتقد و فعال اجتماعی را بيش

» ايرانهای مردم فرهنگ افسانه«و » های محبوب منداستان«مجموعه 

باشد و همواره در محافل ادبی از او می ١٣٣٩شناسيم. وی متولد سال می

شود. در اين عنوان يکی از منتقدين مطرح و شناخته شده نام برده میبه

گو سعی بر آن شده تا نظرات وی را در خصوص ادبيات کردستان ايران وگفت

 شويم. چنين جايگاه و آثار نويسندگان کرد، جوياو عراق و هم

   

در مورد آخرين وضعيت کاری خودتان بگوييد. چه کتاب هايی را آماده 

 چاپ داريد؟

های مردم فرهنگ افسانه«و جلد بيستم » های محبوب منداستان«جلد هفتم 

» دانه و پيمانه«در حال آماده شدن است. کتاب ديگری با عنوان » ايران

پاسخ چنان بیاده اما همرا يک سال پيش ناشر برای مجوز به ارشاد فرست

ها کارهای مشترک با درويشيان است. در عرصه و بالتکليف مانده. اين

ام، از جمله مجموعه ديگری انجام داده نقد ادبی و داستان کارهای

، که به دليل وضعيت که ارشاد ايجاد کرده از »هاانفراديه«داستان 

 کنم.ها برای گرفتن مجوز خودداری میارسال آن

در مورد  کاری شما با علی اشرف درويشيان از چه زمانی شکل گرفت،هم

ايد و يا در حال انجام داريد، کمی صحبت کارهايی که با هم انجام داده

 کنيد.

شورای نويسندگان ادبيات کودک «در  ١٣۵٨همکاری من و درويشيان از سال 

حال شروع شد. البته من در آن زمان نوجوان بودم با اين » و نوجوان

از «نام داشت و دومی » های محلبچه«دو کتاب منتشر کرده بودم. اولی 

اولی مجموعه داستان برای » کوزه همان برون تراود که در اوست.

 ۵٨نور. در سال های خانم قدسی قاضینوجوانان بود و دومی نقد داستان

دوازده تن از نويسندگان ادبيات  -به پيشنهاد درويشيان و همراهی ده 

 ١٣۶٠را ايجاد کرديم که تا سال » شورای نويسندگان...«ودک و نوجوان ک

فعال بود. در اين شورا آثار منتشر شده برای کودکان و نوجوانان را 

کرديم که حاصل آن سه مجموعه نقد بود. البته سومين بررسی و نقد می

 از درويشيان ١٣۶٧شد و منتشر نشد. تا سال  ۶٠شماره گرفتار باليای سال 
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خبر نداشتم. در اين سال باز ديداری دست داد و ايشان پيشنهاد گردآوری 

ها را داد که برای من شروع مجدد کار ادبی بود. از آن فرهنگ افسانه

فرهنگ «به اين کار مشغول هستيم و تا به حال نوزده جلد از  سال

هاست منتشر شده است. مجموعه ديگری که سال» های مردم ايرانافسانه

دهيم انتخاب و نقد و بررسی داستان رکا با درويشيان انجام میمشت

ها با داستان ). انتخاب١٣٨٠تا  ١٣٠٠(سال است ٨٠کوتاه ايران در طی 

نويسم. تا به حال شش جلد از اين درويشيان است و نقدها را من می

منتشر شده و تا « های محبوب منداستان«مجموعه ده جلدی با عنوان 

های چهل تا هفتاد خورشيدی نقد و بررسی های منتخب دههتانجا داساين

نويسی مدرن های آغازين داستاناند. جلد هفتم آن نيز به دههشده

ها گاه نقدهای مشترکی ها طی اين سالاختصاص دارد. گذشته از اين ايران

ايم که در نشريات مختلف چاپ شده است. هايی نوشتهبر رمان يا داستان

ا را همراه با چند نقد منفرد و چاپ نشده در کتابی با نام اين نقده

گرد آورديم » نقد و بررسی چند رمان و مجموعه داستان-دانه و پيمانه«

 که فعال در محاق وزارت ارشاد است.

 

نويسی در کرمانشاه عنوان يک منتقد با تجربه، وضعيت امروز داستانبه

 کنيد؟ه ارزيابی میو کردستان را در مقايسه با گذشته چگون

جا که کی و چه مقطعی است. ولی تا آن» گذشته«دانم منظورتان از نمی

- من اطالع دارم کرمانشاه و کردستان اکنون از نظر گرايش به داستان

نويسی وضعيت خوبی دارد يعنی عالقمندان به اين نوع کار ادبی کم 

ار به کرمانشاه اشرف درويشيان چند بنيستند. شش سال پيش همراه با علی

آمديم و جلسات داستان و نقد داستان برگزار کرديم. هر بار تعداد 

شد. و مطمئن هستم اگر ادامه تر میآمدند بيشکسانی که به اين جلسات می

آمدند. متاسفانه با بيمار تری میکنندگان بيشکرد باز هم شرکتپيدا می

ای که کنم هر منطقهمیشدن درويشيان اين جلسات نيز تعطيل شد. من فکر 

در سازوکار اجتماعی فعال و به سرنوشت و نقش خويش عالقمند باشد طبعا 

دهد. مشکل اصال در عرصه ادبی نيز اين ابراز وجود را از خود نشان می

بلکه اين موانع و  ،در کمبود استعدادها و يا گرايشات ادبی نيست
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کند. اگر می لوگيری میسانسور است که از شکوفايی استعدادها و عاليق ج

ها آزادانه به ظهور برسند آن وقت در همه جا و به ويژه در شد خالقيت

شد که به نيازهای معنوی دنيا پاسخ کردستان و کرمانشاه آثاری قلمی می

 داد.می

ادبيات داستانی کرمانشاه و کردستان ايران اين توانايی را دارند که 

 رگ ايرانی مقايسه شوند.هم تراز با کار ساير نويسدگان بز

» نويسندگان بزرگ ايرانی«البته. و دليلش هم اين است که بعضی از اين 

اند؛ چه در که شما اشاره کرديد از کرمانشاه يا کردستان برخاسته

زمينه تاليف و چه در زمينه ترجمه داستان. اگر بخواهم نام ببرم ليست 

در اين مورد   ها و مناطق ديگر هم استان کهشود. کما ايننسبتا بلندی می

 نقش داشته و دارند.

توان در مورد آثار نويسندگان کردستان عراق چه نظری داريد؟ آيا می

 نويسی در کردستان عراق و ايران را يکی دانست؟داستان

ام نويسان کرد عراق ترجمه شده و من خواندهجا که آثار داستانتا آن

سن، بختيار علی، فرهاد پيربال و ... نام ببرم توانم از شيرزاد حمی

البته چند نام ديگر هم هست که من متاسفانه االن حضور ذهن ندارم. 

نويسان ايرانی چيزی کم ندارند. اما به لحاظ فردی از داستان هااين

کند. زيرا ايران نزديک به يک قرن از وضع فرق می مقايسه کلی در

. زبان فارسی هم که ادبيات داستانی ايران گذردنويسی مدرنش میداستان

عمدتا با آن نوشته شده مثل زبان کردی زير فشار و در تنگنا نبوده. 

البته سانسور بر نويسندگان اعمال می شده ولی استفاده از زبان فارسی 

را تازه دو  مانع از زبان کردیکردستان عراق استفاده بی جرم نبوده.

طور کلی وضعيت جامعه ايران از نظر تاريخ بهکه آغاز کرده. و  دهه است

اجتماعی و ادبی و فرايند انکشاف طبقاتی با جامعه کردستان عراق 

نويسی در کردستان عراق و ايران يکی متفاوت است. به اين معنا داستان

- در داستان های مشترکیگاه دغدغه نيست. گر چه به دليل برخی تشابهات

- های شيرزاد حسن همان دغدغهوجود در داستانهای مهايشان دارند. دغدغه

های فرهنگی است که ما هم داريم. يا رنجی که انسان آثار بختيار علی 
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های پيربال گری بعضی داستانبرد برای ما رنجی آشناست. يا شورشمی

 طور.همين

در ايران چه بوده » آخرين انار دنيا«نظر شما دليل موفقيت رمان به

سال سه بار تجديد چاپ شده  ٣تر از ای داشته که در کمهاست؟ چه ويژگی

 است؟

هفت -شنوم که مثال تيراژ مجموعا شششوم وقتی میمن واقعا متاسف می

آوريم. اين برای جامعه هفتاد هزارتايی يک رمان را موفقيت به حساب می

ها پيش از اين، ای که سالو پنج مليونی عين شکست است. آن هم جامعه

تيراژ پنجاه هزار  جمعيتش نصف جمعيت کنونی بود، در چاپ داستانوقتی 

های است. سال ١٣۶٠تا  ١٣۵٧های ام به سالو صد هزارنسخه داشت. اشاره

های معتبر بودن کتاب. خوانی، سالهای فضيلت بودن کتابسانسور، سالبی

 سنجيم. بله، اين که در شرايط کنونیطور نسبی میوقتی به با اين حال

ايد چرا؟ کتابی در سه سال به چاپ سوم برسد، يک موفقيت است. پرسيده

در کردستان عراق » آخرين انار دنيا«دانيم که بختيار علی نويسنده می

بسيار شناخته شده و محبوب است اما در ايران چندان شناخته شده نيست. 

 پس عامل نام نويسنده در توفيق اين اثر در ايران خيلی دخيل نيست.

راه به  چنينپيرامون انتشار اين کتاب نيز تبليغات وسيعی نشد. هم

های مشابهی که در پاسخ ای پيدا نکرد. گذشته از دغدغهفروش بخشنامه

کنم يک عامل عمومی و يک عامل خاص فکر می سئوال قبل به آن اشاره کردم

تر بودن باعث شده که اين رمان به چاپ سوم برسد. عامل عام پرفروش

ثار ترجمه شده به نسبت آثار تاليفی در ايران است. (داستان تاليفی، آ

انگيزی افتاده است) و شود، به سراشيبی تاسفچه که رسما منتشر میآن

عامل خاص استفاده آرش سنجابی از زبان ساده و ماجرا محور در ترجمه 

ای هم اين اثر است. حاال که صحبت از اين رمان شد خوب است که اشاره

را » آخرين انار دنيا«ای کنم. چون ايشان هم به نام مريوان حلبچه

 خيلی وقت پيش ترجمه کرده است. اميدوارم ترجمه ايشان هم منتشر شود.

 گو: سيد مهران موسوی احمدیوگفت

*** 
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 اشرف درويشيانتقدير از علی

 

 

 

های افسانهفرهنگ «اشرف درويشيان پيش از اين نيز کتاب بيست جلدی: علی

را در همکاری مشترک با رضا خندان مهابادی منتشر کرده » مردم ايران

شمار های فالت ايران بهترين و معتبرترين فرهنگ افسانهاست که جامع

 .آيدمی

های ايران بدون گفته علی اشرف درويشيان گردآوری و تنظيم افسانهبه

ان شکل گرفته است. کمک هيچ نهاد و بنياد دولتی به هزينه شخصی مولف

اين در حالی ست که چنين کارهای سترگی در غرب به پشتيبانی مالی 

 .شودپذير میچندين دانشگاه و بنياد فرهنگی امکان

اشرف درويشيان که باوجود بيماری و کهولت به دستور پزشکان بايد علی

نويسد اما هنوز چنان میتر از گذشته استراحت کند، می گويد همبيش

 .رش دو رمانش تمام نشده استنگا

» دو خرس عاشق«است و رمان ديگر، » هميشه مادر«ها يكی از اين رمان

 .ها مشغول استشود به نگارش آنكه چند ماهی می

اشرف درويشيان از نويسندگان برجسته امروز و عضو هيئت دبيران علی

جانبه هاست تحت فشار همه کانون نويسندگان ايران بود. کانونی که سال

نيروهای امنيتی امکان برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب دور تازه 

 .هيئت دبيران خود را نيافته است
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همراه «، »صمد جاودانه شد«، »درشتی«، »از اين واليت«، »آبشوران«

از جمله کارهای علی » های ابریسال«و » فصل نان«، »های بابامآهنگ

 .اشرف درويشيان است

نيز در منزل يکی از اعضای  ٨٨مراسم نهمين دوره جايزه گلشيری در سال 

های اخير، عالوه بر تنگناهای هيات امنای بنياد برگزار شد. در سال

معمول، افزايش سانسور و کاهش چشمگير صدور مجوز، به رکود انتشار 

آثار قابل اعتنای ادبی منجر شده است. بر همين اساس بنياد گلشيری 

بار ی خود را هر دو سال يکهای پيش، جايزهگرفته، برخالف دوره تصميم

های منتشر شده در چنين داوری به رماناهدا کند. در اين دوره هم

های محدود شده است. در نهمين دوره مجموعه داستان ٨٨و  ٨٧های سال

 .داوری شده بود ٨٧سال 

» نگران نباش«جايزه ادبی هوشنگ گلشيری رمان  داوران دهمين دوره

عنوان رمان برتر دو سال گذشته معرفی کردند. علی را بهمهسا محب نوشته

نقدی خود را از دست محمود  علی تنديس، لوح تقدير و جايزهمحب

آبادی دريافت کرد که از ميمهان مراسم بود. در بخش رمان اول دولت

کتاب نخست دو عنوان برترين اثر سارا ساالر به» اماحتماال گم شده«نيز 

داوران که توسط علی خدايی  شناخته شده. در بيانيه ٨٨-٨٧ساالنه 

توفيق نسبی در نشان دادن فضای ذهنی و زندگی بيرونی «خوانده شد: 

يک  راوی در سفر زنی سرگشته در درون خويش و در شهر تهران در محدوده

 .از جمله داليل اين گزينش عنوان شده است» روز

خلق زبانی فشرده درخوِر «در بيانيه داوران بخش رمان آمده  گونه کهآن

ی بجا از اصطالحات زبان ها و راوی با استفادهکنش داستانی و شخصيت

علی های انتخاب کتاب مهسا محبنيز يکی از علت» مخفیِ بخشی از نسل جديد

از همين نويسنده در » عاشقيت در پاورقی«بوده است. مجموعه داستان 

شناخته شده  ١٣٨٣جايزه گلشيری يکی از آثار برتر سال  دوره پنجمين

 .بود
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 علی اشرف درويشيان لوح تقدير خود را از دست سيمين بهبهانی دريافت کرد

 

نيز تقدير اشرف درويشيان علیجايزه ادبی گلشيری از  در دهمين دوره

بهبهانی، شد. علی اشرف درويشيان لوح تقدير خود را از دست سيمين 

دليل بيماری با دشواری سخن شاعر نامی معاصر، دريافت کرد. او که به

های عمر خود توصيف گفت، حضور در اين مراسم را يکی از شادترين لحظهمی

 .کرد

در آن مراسم حسن کيائيان مدير نشر چشمه و از دوستان و همکاران 

خواهم با وجود اجازه می«قديمی درويشيان در ستايش از درويشيان گفت: 

وپنج سال اشرف درويشيان و بيستوپنج سال آشنايی با علینزديک به سی

هايش نپردازم و از خود مولف افتخار آشنايی با خود ايشان، به نوشته

تر از مقوله آثار قلمی منتشرشده باشد، چه نظرم شايد مهمبگويم که به

نويسی که هنر ستاناعتقاد دارم عصاره و هدف تمامی هنرها، از جمله دا

چنان هست. و اال چه اصلی درويشيان است، انسان و انسانيت بوده و هم

سود اگر خروارها کاغذ را سياه کنيم و در آن از تنها موجودی که جامه 

 »!تر است سخن نگوييمبه تن دارد و آستينش از اشک

در «رضا خندان مهابادی همکار ديرينه علی اشرف درويشيان نيز گفت: 

انديشی، نقدپذيری و پختگی عاطفی او توان از آزادمورد درويشيان می

پذير نيست. همه در اين فرصت امکان دانم که پرداختن به اينگفت. اما می

اشرف خواهم اين را بگويم که قدرشناسی من نسبت به علیبه هر روی، می

به سر حد و مرزی ندارد. اما چرا بايد از او تقدير کرد؟ مگر چه گلی 

ادبيات و جامعه زده است که در خور تقدير باشد؟ من از معيارهايی که 
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ياد گلشيری از درويشيان تقدير کند خبر موجب شده است بنياد زنده

دانم چنين کاری می هگويم او را شايستـندارم، اما بنا به داليلی که می

 »شوند: انسانِ هنرمند.و اين داليل در دو کلمه خالصه می

*** 

 

 

با رضا خندان درباره  ١٣٩٣مرداد  ٢٢گوی راديو فردا وگفت

 » دانه و پيمانه«کتاب 

   

 

 

خورشيدی که رضا خندان مهابادی و علی اشرف درويشيان با  ١٣٧٧از سال 

های ايرانی را منتشر کردند اين همکاری همکاری هم کتاب فرهنگ افسانه

آخرين کار مشترک اين دو چنان ادامه دارد. با نشر آثار ديگری هم

نام دارد که بعد از چند سال سرگردانی در » دانه و پيمانه«نويسنده 

مرحله دريافت مجوز نشر ارشاد باالخره از سوی نشر چشمه در تهران 

 منتشر شد.

در برنامه اين هفته آقای خندان مهابادی مهمان ما است تا درباره 

 وگوکنيم.اين کتاب گفت

ت آن در ايران: اگر نوشتن داستان حکم عمل در عرصه نقد ادبی و وضعي«

ادبيات را داشته باشد نقد آن نقش نظريه را دارد. عمل و نظريه در 

شود. يک ارتباط متقابل با حفظ اولويت نهايی عمل موجب رشد يکديگر می
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شان چنين ارتباط متقابل به هر علت از هم بگسلد و يا ارتباطی ميان

 اش افت دو جزء اين رابطه يعنی نقد و داستان است.برقرار نشود، نتيجه

تری برخوردار تر و قویبنابراين هرچه نقد ادبی از پشتوانه نظری غنی

رساند. عکس قضيه نيز صادق است. شرط باشد به غنای ادبيات ياری می

الزم برای خلق ادبيات پويا اعم از داستان، شعر، نقد و نظريه ادبی 

ادی بيان آن هوايی است که ادبيات برای حيات و وجود آزادی است. آز

 رشد خود به دم زدن در آن نيازمند است.

ای ابتدا بايد به بنابراين برای شناخت وضعيت ادبيات در هر جامعه

سراغ بررسی شرط الزم رفت. نقد ادبی کوششی الزم و ارزشمند است. قدر 

ای ارد. هرچه جامعهای مستقيم با شرايط آزاد جامعه دو منزلت آن رابطه

 »گيرد.آزادتر باشد نقد در جايگاه شايسته تر قرار می

  

 

کار » دانه و پيمانه«چه که خوانده شد بخشی بود از مقدمه کتاب آن

اشرف درويشيان و رضا خندان مهابادی اخيرا مشترکی که به کوشش علی

تند. منتشر شده است. آقای خندان مهابادی در اين برنامه مهمان ما هس

آقای مهابادی، ضمن خوشامد به برنامه نمای دور نمای نزديک، ويژه 

مرور کتاب راديو فردا. ابتدا برای مخاطبان اين برنامه بفرماييد که 

 گيرد؟حاوی چيست و چه موضوعاتی را در بر می» دانه و پيمانه«کتاب 

بايستی بگويم » دانه و پيمانه«رضا خندان مهابادی: در مورد کتاب 

 طوربه ای است از نقد داستان و رمان که من و درويشيانن مجموعهاي

مشترک نوشتيم. يعنی بعضی از نقدها کار مشترک ما است و بعضی از 

طور مجزا و منفرد هرکدام از ما کار کرديم و نوشتيم. نقدها هم به
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تر اين نقدها در دهه هفتاد شمسی در نشريات مختلف مثل آدينه، بيش

جا که زمينه نقد داستان گونه نشريات چاپ شده. اما از آنتکاپو و اين

العموم در جامعه ايران کم است ما فکر کرديم شايد مناسب باشد که علی

صورت يک کتاب هم ارائه دهيم. البته بعضی از نقدها اين مجموعه را به

 هم تازه است جايی چاپ نشده.

 

ايد، چه اش نوشتهبارهشما و آقای درويشيان برای انتخاب آثاری که در

طور مشخص، در نظر داشتيد و خود آثار را چگونه معيارهايی را به

 انتخاب کرديد؟

يکی خود نويسنده اثر بود دوم محتوا  از عوامل انتخاب اين آثار معموال

که کتابی و مضمون و کيفيت اثر بود. اين دو عامل اصلی بودند در اين

داديم که مضامين خوبی تابی را تشخيص میويژه اين که اگر کنقد شود. به

 طور که بايد و شايد بهش توجه نکردند.دارد و هنوز خوانندگان آن

 

مورد نقد شما و  -»دانه و پيمانه«-بعضی از آثاری که در اين کتاب 

هايی هستند از گلشيری، غالمحسين اند، کتابآقای درويشيان قرار گرفته

دليل سانی در اين سطح. آيا صرفا بهساعدی يا احمد محمود و ديگر ک

که فکر کرديد شهرت اين نويسندگان به سراغ کارهايشان رفتيد، يا اين

ها آثار مهمی هستند در ادبيات معاصر که نقدهای مناسبی هنوز اين

 شان وجود ندارد و شما بايد اين جای خالی را پرکنيد؟درباره

ها اين بود که اين دهترين علت برای رجوع به اين جور نويسنعمده

نويسندگان در سبک کار خودشان سرآمد بودند و برای خواننده عالقمند 

کنند به کار چنين برای نويسندگانی که شروع میبه نقد و هم

تواند حاوی نکات خوبی باشد. نقد و بررسی اين جور نويسی، میداستان

با توجه به رويم ها میجور کتابها. بنابراين وقتی سراغ اينکتاب

 تری را و درستر و مهمشود نکات جالباش، میای بودن نويسندهحرفه

آموزتری را برای خواننده بيرون کشيد. بنابراين اين اصل مطلب رجوع 

 به اسامی معروفی مثل ساعدی، گلشيری يا احمد محمود بوده.
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شده. دانيم که درباره آثار اين نويسندگان نقدهای ديگری هم منتشر می

دانه و «عنوان نويسنده اين نقدها، در خطاب به خوانندگان حاال شما به

ای برای اين نقدها نسبت به سايرنقد و بررسی چه وجه مميزه »پيمانه

عبارتی خوانندگان نقدهای شما چه امتيازی در های مشابه قائليد. به

 نقدهای شما خواهند يافت که در ديگر نقدها نخواهند ديد؟

شود. چه به های مختلفی نوشته میاز ديدگاه يد که نقدها معموالدانمی

لحاظ ژانر ادبی و چه به لحاظ رويکرد فکری و اجتماعی منتقد. همه 

شود موثر است. بنابراين ما هم از ها در نوع نقدی که نوشته میاين

خطابش » مدرنيسم اجتماعی«کنم بشود يک جور موضع خودمان که فکر می

که فکر ايم. ضمن اينها نگاه کردهين زاويه به اين کتابکرد، از ا

تر رشد کند که ادبيات بيشتر باشد برای اينقدر نقدها بيشکنيم هرچهمی

 الزم هست.

 

توانيم نتيجه ايد، میای که بر کتاب آوردهآيا با توجه به مقدمه

اين بگيريم که نقطه عزيمت و زاويه ديد شما و آقای درويشيان در نقد 

های مشهور ادبيات معاصر، بيش از هر چيز توجه به حضور يا فقدان رمان

 تعهد اجتماعی از سوی نويسنده يا خود آثار بوده؟

در نقد کار گلشيری در اين کار شخصيت داستانی  نه. کما اين که مثال

گذارد و بياييم بگوييم شخصيت خوبی است تعهد اجتماعی را زير پا می

 در همين الن... از اين زاويه نيست. بنابراين اتفاقابا بد است يا ف

مقدمه هم توضيح داديم که ما چرا گذاشتيم دانه و پيمانه و چرا اين 

پيش آورديم که ممکن است اين تصور را پيش بياورد که  معنا را اصوال

دهيم در کار دنبال معنا هستيم، يعنی معنا را اصل قرار میخب ما به

ادبی. که نه. اين جوری نيست. ما يک ارتباط متقابلی بين هنری و 

کنيم در اين ارتباط متقابل هست که بينيم و فکر میمضمون و شکل می

تواند يک کاری به لحاظ ادبی خوب دربيايد. يا نه، اگر اين ارتباط می

 آيد.متقابل ايجاد نشود کار ضعيفی در می
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تعداد زيادی از نسل جوان هم  در حوزه ادبيات داستانی امروز ايران،

شود از اين دست و کنند. و بسياری از آثاری که منتشر میفعاليت می

تر هم در اين کتاب اين نسل متاخر است. آيا آثاری از اين نسل جوان

 مورد بررسی قرار گرفته؟

در  اگر فرض بگيريم اگر در دهه هفتاد خانم فريبا وفی را که احتماال

هر حال تازه شروع ايشان را جوان قلمداد کرد... چون به شدآن دوره می

کردند به کار نوشتن... منتها ما اين کار را در مجموعه ديگری انجام 

های کوتاه است های محبوب من که نقد داستانداديم در مجموعه داستان

 .١٣٠٠از دهه هفتاد خورشيدی تا برود به 

*** 

 

 

 

 

 

 

 هايشيشيان و کتاباشرف دروحال اين روزهای علی

 ،١٣٩٣مهر  ٢٨ ايسنا

 

اشرف درويشيان اثری داستانی منتشر بيش از هشت سال است که از علی

گويد، نشده است؛ او پيش از بيماری نويسنده پرکاری بود. درويشيان می

ام چندين سال است اين روزها حالم خوب است اما آخرين آثار داستانی

 که در ارشاد مانده است.

اشرف درويشيان اثری داستانی منتشر از هشت سال است که از علیبيش 

گويد، نشده است؛ او پيش از بيماری نويسنده پرکاری بود. درويشيان می

ام چندين سال است اين روزها حالم خوب است اما آخرين آثار داستانی

 که در ارشاد مانده است.
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را هم منتشر کرده  رضا خندان مهابادی که با اين نويسنده آثار مشترکی

 کند.گيری میهای او را پیاست، انتشار کتاب

های درويشيان به خبرنگار ايسنا گفت: قرار شده مهابادی درباره کتاب

های علی اشرف ای از داستاناست در قالب يک مجموعه داستان، گزيده

 درويشيان از سوی انتشارات نگاه منتشر شود.

علی اشرف درويشيان که به چاپ رسيده  او درباره آخرين آثار داستانی

» داغ های تازهداستان«است، گفت: آخرين آثار داستانی که ايشان نوشت 

داستان داشت برای  ١٢ها در قالب يک مجموعه که حدود بود. اين داستان

دريافت مجوز نشر به وزارت ارشاد رفت اما مجوز انتشار نگرفت. چون 

ن آن حذف شود و آقای درويشيان هم اين ارشاد گفته بود بايد شش داستا

 موضوع را نپذيرفت.

های داستان«ها يک دوره از کتاب خندان ادامه داد: در نهايت همان سال

در آلمان منتشر شد و بعد هم بيماری اجازه نداد که او » داغ تازه

 اش شود.های تازهها و نوشتهپيگير انتشار داستان

نوشته است » هميشه مادر«ک رمان با نام چنين گفت: درويشيان ياو هم

که هنوز آماده نيست و احتياج به بازخوانی دارد. برای انتشار آن 

 بايد منتظر ماند و ديد او کی فرصت بازخوانی آن را دارد.

 

 

 

يادمان «و » هاجنگ برای بچه«و » چون و چرا«خندان از مجموعه مقاالت 

ها برد که قرار است پس از سالهای نام به عنوان کتاب» صمد بهرنگی

 دوباره تجديد چاپ شوند.
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» های مردم ايرانفرهنگ افسانه«جلدی  ١٩او افزود: کار انتشار مجموعه 

که برخی از جلدهای آن از سوی انتشارات کتاب فرهنگ چاپ شده است به 

مشکل برخورده است و انتشار آن فعال متوقف است. اين کتاب با همکاری 

چنين جلد هفتم مجموعه نقد رويشيان تاليف شده است. هممن و آقای د

که اين هم کار مشترک است به پايان رسيده است » های محبوب منداستان«

 و قرار است در آينده از سوی نشر چشمه منتشر شود.

اشرف درويشيان ای از علیگفته خندان حدود هشت سال است که اثر تازهبه

هايش تجديد چاپ اين مدت برخی از کتابمنتشر نشده است اما در طول 

 شده است.

کسوت شد که در اين خبرنگار ايسنا جويای احوال اين نويسنده پيش

رسيد حال او خوب است. همسر اين نويسنده نيز نظر میوگوی کوتاه بهگفت

 حال درويشيان را خوب توصيف کرد.

های آهنگگزارش ايسنا، کتاب بيستون، آبشوران، فصل نان، همراه به

بابام، گل طال و کالش قرمز، ابر سياه هزار چشم، روزنامه ديواری مدرسه 

ها، جان، آتش در کتابخانه بچهگردی داداشما، رنگينه، کی برمی

، سی و دو سال مقاومت در ١٨های محبوب من، سلول وچرا، داستانچون

تی، مجموعه های ابری، درشهای کردی، سالها و مثلهای شاه، افسانهزندان

های ايرانی با همکاری رضا خندان مهابادی، جلدی فرهنگ افسانه ٢٠

نامه گويش کرمانشاهی، يادمان صمد(صمد بهرنگی) و شب آبستن واژه

نويسی، ادبيات های آثار علی اشرف درويشيان در زمينه داستانعنوان

 کسوت است.های اين نويسنده پيشکودک و پژوهش

*** 

 

 » آلمانجير«دم ايران؛ های مرافسانه

اشرف درويشيان و رضا خندان مهابادی در توضيح اين افسانه که در علی

اند: ، نشر ماهريس درج شده، نوشته»های مردم ايرانفرهنگ افسانه«کتاب 

است که قهرمان اصلی آن » شبهزار و يک«اين قصه مشابه خط اصلی قصه 

دارد را در انتظار نگه میبا استفاده از سحر کالم و جادوی قصه مرد 
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شود. در اين قصه قهرمان عالوه بر سحر کالم و سرانجام بر او پيروز می

 کند.از اقدامات ديگری نيز استفاده می

گرفت و نيوز: مردی بود به نام آلمانجير. او هر شب يک زن میآفتاب

 انداخت. تا آن روزبريد و کناری میهمان شب هم دماغ و گوش او را می

خواهند های آلمانجير میچهل زن گرفته بود. روزی دختر وزير فهميد که زن

جا گوش و دماغ آنبه حمام بروند. او هم رفت به حمام و ديد چهل زن بی

شما به آلمانجير بگوييد بيايد مرا «ها گفت: هستند. دختر وزير به آن

 »چه!به زنی بگيرد تا به او نشان دهم گوش بريدن يعنی

برو دختر وزير را بگير که خيلی « ها به آلمانجير گفتند:شب، زنفردا 

آلمانجير به خواستگاری دختر وزير رفت و او را عقد کرد. » زيبا است.

شب دختر را بردند به خانه آلمانجير. موقع خواب دختر به آلمانجبر 

گويم، اگر خوابمان برد و قصه تمام نشده بود، ای برای تو میقصه«گفت:

 »گويم.اش را فردا شب میبقيه

های ديگر هر روز که از خواب بيدار دختر چند شب قصه را کش داد. زن

 کردند.ديدند گوش و دماغ دختر بريده نشده تعجب میشدند و میمی

ها شان در حال زايمان است. به خانه آنشبی دختر وزير شنيد زن همسايه

شسته او را به مدت دو طور نبچه که به دنيا آمد همان«رفت و گفت: 

بچه که » دهم.ساعت به من بدهيد. به اندازه وزن بچه هم به شما طال می

به دنيا آمد، دختر آن را گرفت و آمد به خانه. آلمانجير خواب بود. 

دختر وزير آهسته شلوار آلمانجير را پايين کشيد و بچه را گذاشت ميان 

واب بيدار شد و بچه را دوپای آلمانجير. کمی که گذشت آلمانجير از خ

زد. آلمانجير با کرد و دست و پا میميان پاهايش ديد که داشت گريه می

بچه را به من بده تا « پاچگی دختر را بيدار کرد. دختر گفت:دست

پنهانش کنم. خودت هم صدايش را در نيار. آخر کی تا به حال ديده که 

مادرش. آلمانجير  دختر وزير بچه را برد و داد به» مرد هم بزايد؟!

تو بلند شو برو، «از غصه خوابش نبرد. دختر وقت اذان صبح به او گفت: 

گويند مگر مرد هم ها بدهم. آخر نمیتوانم به زنتا ببينم چه جوابی می

 »زايد؟؟!می
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رفت و آواره بود. بعد از آلمانجير سه ماه از اين شهر به آن شهر می

ده پيغام داد آماده باشيد دارم های سه ماه به ده برگشت. نزديکی

ها را که از مکتب خانه تعطيل شده بودند، جمع آيم. دختر وزير بچهمی

وقتی آلمانجير داخل خانه «ها داد و گفت:کرد و يک دنبک به دست آن

شد، شما دنبک زنان وارد حياط شويد و بخوانيد: آلمانجير پسر زاييده، 

قتی اين شعر را شنيد به دختر آلمانجير آمد و و» قدمش مبارک باشد!

يک چادر به من بده سر کنم و از راه بيابان فرار کنم. من فکر «گفت:

چهار آلمانجير فرار کرد و تا سه». ها فراموش شده استکردم اين حرفمی

 ها آفتابی نشد.طرفماه آن

چهار ماه رفت به طرف آبادی خودشان. اين بار هم دختر، بعد از سه

قدم پسرت «ها ياد داد به آلمانجير بگويند: مع کرد و به آنها را جبچه

آلمانجير از همان کوچه دو پا داشت » ات بزرگ نشده؟!مبارک! هنوز بچه

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

اشرف درويشيان و رضا خندان مهابادی در توضيح اين افسانه که در علی

اند: ، نشر ماهريس درج شده، نوشته»م ايرانهای مردفرهنگ افسانه«کتاب 

است که قهرمان اصلی آن » شبهزار و يک«اين قصه مشابه خط اصلی قصه 

دارد با استفاده از سحر کالم و جادوی قصه مرد را در انتظار نگه می

شود. در اين قصه قهرمان عالوه بر سحر کالم و سرانجام بر او پيروز می

 کند.ستفاده میاز اقدامات ديگری نيز ا

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
تهيه و تنظيم: بهرام رحمانی                                              نگاهی  

   (مهابادی)های ادبی رضا خندانبه تالش
 

 
 

34

 

 به مناسبت زادروز تولد علی اشرف درويشيان

 يادداشتی از خندان مهابادی

 

 نگاهی به زندگی و آثار علی اشرف درويشيان

 روشن فکری برخاسته از چپ  ،درويشيان

  

کشد و چه رحم فقر را به تصوير میدرويشيان در آثارش چهره خشن و بی

 .بردو چه تاثيرگذار دست به قلم می دهندهزيبا، چه تکان

هايشان را تعريف کنند. نياز علی گويد خوابها میيک روز معلم به بچه«

اند کند. او خواب ديده که خودش و پدرش گنجشک شدهخواب جالبی تعريف می

کند و يکدفعه، مش باقر را که کنند و مادرش گريه میو دارند پرواز می

بيند و از ترسش، تند تند ه به شکل اژدهايی میکردقبال برايش کار می

ها با هم متحد ريزد. پستهکند و از دهانش، خون میها را خندان میپسته

شوند که نخندند تا مش باقر ناراحت بشود. مش باقر، نياز علی را می

شود و او را ها شبيه بالون میخواهد بگيردش، يکی از پستهبيند و میمی

افتد خواهد ستاره بچيند، ولی میجا میبرد. در آنان میبا خود به آسم

پرد. چند روز بعد نياز علی، سر کالس حاضر نيست. پاپين و از خواب می

گفت، گويند: ديروز غروب، از سرما مرد در حاليکه داشت میها میبچه

 »ام.خواهم، يه ستاره برا ننهخواهم، ستاره میستاره می

به قلم شيوا و استوار » نياز علی ندارد«ز داستان متن باال بخشی بود ا

رود اشرف درويشيان، مردی که از ستون ادبيات معاصر ما به شمار میعلی

سالگی، بايد منتظر چاپ  ٧۴او در آستانه  انگيز است کهغم قدرو چه

 ها نيست.آثارش باشد که هنوز خبری از انتشار آن

 است آثار درويشيان در ستيز با ديکتاتوری

درويشيان يکی از نويسندگان خوش فکر و روشنی است که هميشه با 

ای کارگر در خانواده ١٣٢٠ديکتاتوری و استبداد در ستيز بود. او سال 

 ١٣٣٧در محله آبشوران شهر کرمانشاه چشم به جهان گشود. در سال 

دانشسرای مقدماتی را گذراند و سپس برای معلمی به روستاهای اطراف 
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تحصيل در رشته ادبيات فارسی  ١٣۴۵کرمانشاه و گيالن غرب رفت. در سال 

شناسی، را در دانشگاه تهران آغاز کرد و پس از دريافت مدرک کار

شناسی تربيتی شناسی ارشد در رشته روانتحصيالت خود را در مقطع کار

مشاوره و  ◌ٔ ه داده و همزمان در دانش سرای عالی تهران در رشتهادام

 راهنمای تحصيلی به تحصيل پرداخت.

اولين مجموعه داستان کوتاه خود را منتشر کرد. از  ١٣۵٢او در سال 

های و فعاليت» از اين واليت«برای نگارش کتاب  ١٣۵٧تا  ١٣۵٠سال 

يری اول وی در کرمانشاه القلم شد. دستگسياسی، سه بار دستگير و ممنوع

ماه بعد در تهران دوباره  ٢ماه به طول انجاميد، اما درويشيان  ٨

چنين به دنبال اين حکم از ماه زندان محکوم شد. وی هم ٧دستگير و به 

دانشگاه اخراج و از معلمی نيز منفصل شد. دستگيری بعدی درويشيان در 

زندان برای او شد.  سال ١١اتفاق افتاد که منجر به صدور حکم  ١٣۵٣

در زندان  درويشيان از اين تاريخ به زندان رفت و تا پيروزی انقالب

 ماند.

کشد و چه رحم فقر را به تصوير میخشن و بی هدرويشيان در آثارش چهر

برد. او فقر را ثيرگذار دست به قلم میازيبا، چه تکان دهنده و چه ت

روستا به سر برده بود و  هايی را در کنار کودکانشناسد، سالخوب می

های های آنان دل و جانش را به درد آورده بود. بسياری از داستانرنج

او شرح تصاويری است که در زندگی ديده؛ چه زندگی خودش و چه رنجی که 

اند را در آثار خود منعکس های ديکتاتوری بردهديگران بر اثر حکومت

 کرده است.

فرهنگ عامه بود و تأليفاتی در اين عالوه بر اين، درويشيان استاد 

اش به فرهنگ عامه را ها اعالم کرده که عالقهزمينه دارد. خودش بار

 های مادربزرگش است.وامدار قصه گويی

 

 ، رئاليسمی عاطفی استدرويشيان رئاليسم

اشرف درويشيان مناسبت تولد علیمتن يادداشت رضا خندان مهابادی که به

 :نوشته شده است
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هايی است گويم. او از آن انسانعلی اشرف درويشيان را تبريک می تولد«

شان در اين دنيا باشند بهتر است. او برای هرچه که هرچه بيشر شبيه

ها و تر کردن اين دنيا گام برداشته است و اگر زشتیتر و انسانیزيبا

تر کردن های جامه را در آثار خود منعکس کرده، تنها قصدش پررنگپلشتی

 های دنيا بوده است.زيبايی

او کسی بود که تحت تاثير فضای ادبی و جريان روشنفکری چپ که ابزاری 

شد، به يکی از نويسندگانی بدل برای مبارزه با ديکتاتوری قلمداد می

 .ستيز بود شد که با شرايط آن دوره در

خانواده فقير در کرمانشاه متولد و در شرايط سختی بزرگ  درويشيان در

پردازد و آثار ها میسالگی به معلمی در روستا ١٨ه است. در سن شد

ها بود که کند. شايد درک و زندگی با همينانگيز فقر را مشاهده میغم

گرا بار آورد. منطق طبقاتی که در آن دوره وجود او را يک انسان آرمان

 داشت، حس انسان دوستانه او را برمی انگيخت.

بود که  ۵٠کار خود را آغاز کرد و اوايل دهه  ۴٠وی از اواخر دهه 

اولين مجموعه داستان کوتاه خود را به چاپ رساند. درويشيان در تاليف 

های او از يک آثارش نوعی خودويژگی داشت. آن هم اين بود که نوشته

چه درويشيان در دنيای اطراف خود کنند. آنفيلتر عاطفی عبور می

 يابد.اش، انعکاس میشود و توسط نوشتهمیبيند، ضربدر حس و عاطفه می

های او دليل رد شدن اثر درويشيان از همين فيلتر عاطفی، نوشتهبه

بسيار حسی است. حتی آن اثر منطقی و استداللی باشد. وجود اين فيلتر 

توان گفت که باعث شده آثار او بسيار تاثيرگذار باشد. در واقع می

 م عاطفی است.رئاليسم درويشيان نوعی رئاليس

اش و به خصوص قدر زنده باشد تا به دنيايی که برای جامعهکاش آن

 »کودکان آرزو داشت برسد.

 آثار علی اشرف درويشيان

 جلد) ٢» (های ابریسال«

  جلدی ٢٠، مجموعه »درشتی«

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

 »نامه گويش کرمانشاهیواژه«
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 (صمد بهرنگی)» يادمان صمد«

 »شب آبستن«

 »از اين واليت«

 »هاهای آن سالقصه«

 »هفت مرد، هفت داستان«

 (صفر قهرمانيان)»خاطرات صفر خان«

 آبشوران

 فصل نان

 های بابامهمراه آهنگ

 گل طال و کالش قرمز

  ابر سياه هزار چشم

  روزنامه ديواری مدرسه ما

  رنگينه

 جانکی برمی گردی داداش 

  هاآتش در کتابخانه بچه

  چون و چرا

 جلد) ۶(های محبوب منداستان

 ١٨سلول 

 های شاهسی و دو سال مقاومت در زندان

 های کردیها و متلافسانه

 .نامه گويش کرمانشاهیواژه

 ايلنا

 ١٣٩۴شهريور  ٠٣شنبه سه

*** 
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 »وهم سبز«نقد رضا خندان بر قصه 

  ١٣٩۴آذر  ٢٩در 

 

 از مجموعه خالف دموکراسی

 (مهابادی)رضا خندان

شود، جهان سادگی جايی که به خودشان مربوط میجهان کودکان، تا به آن

شود، ها سپرده میشان به خود آنو سرراستی است و هنگامی که روايتِ جهان

کنند. شان، از زبانی ساده استفاده میترين خياالتحتی برای بيان عجيب

ها نه به جهان خودشان ها احتمالی در روايت آنو نامفهومی هاپيچيدگی

 .شوداش با جهان کودکان مربوط میتر و نوع رابطهکه به جهان بزرگ

يک دختربچه؛ بلوغی جسمانی و » بلوغ«روايتی است از  «وهم سبز» داستانِ 

کودکان به بلوغ  ذهنی. اين، به خودی خود، امری داستانی نيست. همه

گذارند. اما شخصيت کودکی را پشت سر می رسند و مرحلهذهنی میجسمی و 

» بلوغ«ها تراصلی اين داستان با شرايط ساخته و مخصوص جهان بزرگ
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داستان  مايهباری دارد. همين نکته، که درونآور و خشونت دردناک، هول

، »دردناک«هايی چون نيز هست، روايت دخترک را داستانی کرده است. صفت

بلوغ دخترک داستان به  که من در مورد ويِژگی» بارخشونت». «آورهول«

آيند و ی بيرونی داستان و در نظر اول به چشم نمیکار بردم، در اليه

ساله است و با ذهن  ١٢ -١٣بايد نيز چنين باشد؛ چرا که راوی کودکی 

ی کند. گذشته از اين، کسانی خود جهان خويش را روايت میو زبان ساده

اند از نزديکان و بستگان او که چنين شرايطی را برای او رقم زده

ای ميان راوی و آن وجود چنين رابطه …هستند: مادر، برادر، پدر

ها را در ذهن او امری عادی و ديگران، بسياری از برخوردها و خشونت

 .سازدگر میحتی محق جلوه

ای ساده و محاورهراوی از نثری  نويسنده برای ساخِت زبان کودکانه

استفاده کرده و توانسته است يک دستی آن را تا پايان حفظ کند. 

چنين ساختار داستان در ترکيبی از زمانِ حالِ آن با رجوع به خاطره و هم

بازگشت به گذشته شکل گرفته و بدين طريق جهانِ راوی ساخته شده است. 

های »بلوغ«نوعی از  اند و هر دسته بهها و تصاوير داستان دو دستهصحنه

ای به ادراک ای به آغاز بلوغ جسمی و دستهشوند؛ دستهراوی مربوط می

شان او. به لحاظ درونی اين دو دسته ارتباطی با يکديگر ندارند. ارتباط

شود: اين که درِ خانه به روی دخترک قفل شود، به طرح داستان مربوط می

تنها  …را مجسم ببيند، بعد تنها بماند و سپس در حالتی خاص وهم خود

دخترک » بلوغ«ی ماندن و حضور يافتن وهم تنها ارتباط ميان دو گونه

است. و اگر چه اين دو وجه ارتباطی درونی با يکديگر ندارند، اما 

دخترک خشونت » بلوغ«ی هايی با هم دارند. پيرامون هر دو گونهمشابهت

ای تلخ و تجربه» غبلو«و مرگ قرار دارد و به همين دليل هر دو 

 .زنندانگيز را برايش رقم میوحشت

ی داستان با سخنان سربستۀ دخترک از کسی يا چيزی که قرار است به خانه

ها بيايد و مادر برای آمدنش سی و هشت روز است که اعمالی خاص را آن

دهد، شروع شده است و قضيه از اين قرار است که گويا اگر انجام می

چهل روز صبح زود جلوی خانه را آب و جارو کند، شخص  کسی نيت کند و
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مقدسی را خواهد ديد و هرچه از او بخواهد، خواهد داد. آمدن او 

 :هايی نيز داردها و نشانهعالمت

گرده شنوی؟ در داره رو پاشنه میگوش کن؛ می«مادرم به بابام گفت:  …«

سقف صدای چوب  ١چند روز پيش هم خودم از الی خرسمای» ده.و صدا می

مون هم از آن روز تا حاال چند بار صدا راستیی دستشنيدم. تازه دريچه

 »داده.

دخترک است. اين بخش به بلوغ ذهنی او  نيامدنِ شخص موهوم دغدغه -آمدن

چينی و تنها ماندن دخترک  شود. که با رفتِن مادر برای علفمربوط می

های رفتاری را در رابطه با در خانه در پشِت دِر بسته، اولين نشانه

 :کنيمبلوغ جسمی دخترک مشاهده می

» ی رنگينو بزنم. در از بيرون بسته بوددويدم تا سری به کوچه و خونه«

پشت در » دختر عورتينه خوب نيست پاش به کوچه واشه.«گه: مادرم می

شد التماس کردم درو واکنه، يه نفر نشستم و به هر که از کوچه رد می

 »…خجالت بکش دختر«و شنيد. گفت: صدام

شدِن دخترک است. در »بزرگ«شدن اولين پيامد آغاز و زندانی» زندان«

» نجيب«ترهاست که در آن های اخالقی بزرگحقيقت او بندِی افکار و نگرش

يعنی دختر پشت درها و ديوارها. دخترک اما، از اين مقوالت چيزی 

 :ش، مرز ناشناس و رنگينداند. کودک است با دنيايی پر جنبنمی

 »کنه؟نجابت چيه؟ چرا زندونيم می«

پس از آن، دخترک از روزنۀ ديوار ميانِ خانه با مادر دوست خود صحبت 

وگوهای آن دو و توصيفات راوی در اين بخش، اطالعاتی کند. حاصل گفتمی

او و راوی دوستان صميمی ». رنگينو«است در مورد دخترکی به نام 

رود او مريض شده و در بستر بيماری خوابيده است. دخترک میهستند، حال 

 :وضو گرفته و دعا کند» رنگينو«تا برای سالمتی 

چند قدم مونده به جو ياد لکه بزرگ قرمز  …های پشتم تير کشيدمهره«

رو دامنم افتادم. که مثل عکس بابا انار دارد سرخ بود. پنج، شش ماه 

 »پيش بودو

بازگشت به گذشته نوشته  ای طوالنی است که به شيوهفوق شروع صحنه قطعه

شود. بازگشت طوالنی به بلوغ جسمی دخترک مربوط می شده است. اين صحنه
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به گذشته در داستان هميشه محرکی دارد. اما در اين صحنه محرِک ذهن 

بيفتد؟ » بزرگ قرمز لکه«چيز باعث شده تا راوی به ياد معلوم نيست. چه

ی لکه«(جوی آب) ارتباطی به خاص، يا آن مکان به خصوص آيا آن زمان

دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، بايد پرسيد پس کجاست نشانِ » قرمز بزرگ

آن؟ اگر منفی باشد، چرا بايد دخترک در آن لحظه و مکان به ياد 

ميان  ماند رابطهای طوالنی است؟ میی صحنهمايهای بيفتد که بننکته

در فرهنگ مذهبی که » پاکی«و » نجسی«و » بزرگ قرمز کهل«و » نمازدست«

از بيخ منتفی است. » لکه«با توجه به عدم اطالع دخترک از کيفيِت 

بنابراين، بازگشت به گذشته در اين بخش بدون وجود محرک انجام پذيرفته 

 .است

ای زيبا همراه شده است: با تشبيهی مناسب و استعاره» ی بزرگ قرمزلکه«

ای است. اما زيبا و ی سادهجمله» کس بابا انار دارد سرخ بود.مثل ع«

باشد. طور حاکی ازديد نويسنده نسبت به موضوع میپرمعناست. همين

شده، زيباست؛ زيرا که عنصر تشبيه اوال از جهانِ مربوط به راوی گرفته

سان است. استعاری و هم» لکه«ثانيا ويژگی ظاهری آن با ويژگی ظاهری 

روی دامِن راوی  ست برای آن که انار سمبل باروری است و لکهپرمعنا

سازی رحم جهت شود و اين يک به آمادهاش میماهانه نيز مربوط به عادت

 .باروری ربط دارد

 :شودبار مواجه می اش با فضايی خشونتدخترک در شروع دوران بلوغ جنسی

خودی وهامو که بیپدر نامرد پدرسگ، م«گفت: زد و میمادرم خودشو می«

شو بگوی. از ديوار پريدی يا رفتی باال درخت، سفيد نکردم. بايد راست

خوابيدی. حسرت مرگ صدبار نگفتم دختر  ٢کدومشه، ها؟ شايدم تو برنسار

شايدم خاکی  …کننزنينه اگه تو برنسار بخوابه از ما بهترون اذيتش می

فتن دختر نه ساله از قديم راست گ …چموشی …تو عايشه …تو سرت کردی!

 …ترسمکه شد گرگ اومد بنازين تو دهنش بره. از تو رو سياه شده می

 »ات.دم کاکات سرتو بذاره رو سينهمی

بار، همراه با نفرين و تهديد، و لحنش تحقيرآميز زبان مادر خشونت 

انگيزی است. دختر است. در فرهنگ او، فرهنگ مردساالر، زن بودن چيز هول

 .ار استبداشتن خفت
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از «کند: احتماالت را مطرح می همه» بزرگ قرمز لکه«مادر پيرامون 

خاکی تو « -»تو بر نسار خوابيدی« -»رفتی باال درخت« -»ديوار پريدی.

تر به (راوی پيشساله ١٢ -١٣اما عجبا که در مورد دختری » سرت کردی.

ماهانه را طرح  رود.) امکانِ عادتما گفته که سال ديگر به کالس ششم می

توان از او سازد. او خود زن است و با چنين اموری آشناست پس مینمی

کند بايد پنداشت که توقع طرح اين امکان را داشت. و اگر چنين نمی

را نويسنده در او به وجود  شخصيتِ کودنی است. اما چنين نيست. اين نقص

آورده است. او شخصيتِ داستاِن خود را ناقص ساخته تا طرح داستان از 

شد، قرمز روشن می ای، علت لکهچه، حتی به اشارهحرکت باز نايستد. چنان

هايی چون ترسيدن دخترک از برادر، پناه بردنش به رختخواب، گاه صحنهآن

های ديگری از برادر به اتاق، که بخش ايجاد لحظات هول هنگام واردشدن

دخترک هستند، موضوعيت و امکان » بلوغ جسمی«زای شرايط سخت و وحشت

داد. اما بايد توجه داشت که يکی از خود را در شکل کنونی از دست می

کارهای نويسندگان داستان جلوگيری از نقصان اجزاء و عناصر داستان 

 .باشدمی

عجيب است. او بهتر از هر کسی » قرمز لکه«با  خوِد دخترک نيز برخوردش

بالغ بايد بداند که اين خون از کجا خارج شده است. معموال دختران تازه

خصوص اگر به موضوع آشنا نباشند، دچار ترس در چنين موقعيتی، به

آور شوند. همين که خون از جايی از بدن خارج شود، برای يک کودک وحشتمی

 کند و همهاش خالصه میگی که زن و دختر را به جنسيتهست، حال اگر فرهن

گاه اين وحشت دوچندان خواهد شد. اش را پاسداری از نماد آن، آنوظيفه

داشتنِ نسبت به آن ای از اطالعدر حالی که دخترک اين داستان حتی نشانه

اش همچنان به ماهانهرا نيز بروز نداده است. حتی در باِر دوم عادت

قرمز خونی نيست که از او خارج  گويد که گويی اين لکهسخن می ایگونه

اطالعی آن هم از موردی چنين نزديک به شخصيت شده است. اين حد از بی

 !داستان، ناقص ساختن شخصيت است. و دليل آن حفظ خط طرح

کند. چرا که هنوز دخترک از علت تهديدات مادر و سخنانش چيزی درک نمی

ه نقش و موقعيت جنسيت خود در جامعه آگاه نيست. کودک است، هنوز ب

بار مادر  هنوز مفاهيم و مقوالت جنسی را متوجه نيست. اما لحن خشونت
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فهمد، نفرين و مرگ را هم، خشم برادر را هم. فرهنگ مردساالر را می

 :کندپيرامون او از وی جنسی نازل ارائه می

خود نبود وقتی بزايه. بی خواد دختر بزايه مار سياهالهی هر مادری می«

 »روز قهر کرد.شبانهدنيا اومدی کاکات هفت

که از زبان راوی دور شود، در قالب آننويسنده ديدگاه خود را بی

ی خون به انار يک نمونه هايی استعاری بيان کرده است. تشبيه لکهجمله

 :ی ديگرهاست و نمونهاز آن

 »شه.ی سفيد پاک نمیخ از رو پارچهوشوريش! خانم قرشمال لکه خون هيچمی«

 :گويد. و يا اين بيتننگ بر دامن آدمی سخن می گويی، مادر از لکه

 »اسير دست باباتم  اال الالی الالتم«

هايی امری، با زبانی خشن وارد ، با ادای جمله»تفنگ«برادر دخترک با 

نيده و های خشن بسيار شاش واژهشود. دخترک گرچه در زندگیداستان می

ها و رفتارهای خشن بسيار ديده، اما در اکنوِن داستان اين نوع سخن

اش گردد؛ به بلوغ جنسیای خاص از زندگی وی مربوط میرفتارها به دوره

او دختر بودن او است. به سخن برادر پس از ديدن » جرم«اش. و به جنسيت

 :بدن دخترک توجه کنيم

و کشيد نگاش که به تنم خورد صورتشو ی گشاد بلوزمشو دراز کرد يقهدست«

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

توصيه يا دستور برادر در مورد مواظبت از دخترک نه به خاطر توجه 

اش صادر شده است. در چنين جنسی» سالمت«داشتن به خود او که برای حفظ 

چنين است به مقصد برساند. » سالم«خود را » بار«فرهنگی دخترک بايد 

هر  …ها وشوند. سفارشات، تهديدات، سرزنشکه درها به رويش بسته می

گيرد. او در تر پيرامون او را میکدام به عنوان عامِل بازدارنده بيش

آمدش برای گذراند. پیبار، بلوغ جسمی خود را میفضايی از شرايط خشونت 

ِت جهان رهای تر، جز محروميت از امکانادخترک چيزی جز محدوديت بيش

 :فهمدکودکی نيست. و دخترک از اين همه چيزی نمی

 …ترسيدم. دلم برا دامن نومگه. ولی میفهميدم مادرم چه مینمی«

 »سوخت.می
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اش سن و سالیکم با اين حال شدت خشونت چنان است که دخترک با همه

 »همه راحت بشن. کاش بميرم،«کند: آرزوی مرگ می

و عروسی از مابهترون به » برنسار«باترس دخترک از بازگشتِ به گذشته، 

شود، دخترک می» بلوغ«ی اکنوِن داستان که مربوط به وجه ديگر صحنه

 :کس که قرار است بيايدپيوند خورده است. آن

شه، خيلی مون خوب میياره، اگه بيا زندگیبا خودش برکت و نعمت می«

 »يم.ها کمک کنتونيم به همسايهخوب، تا حتی می

ی باال که از محيط در ذهن دخترک کاشته شده، در توهم موجود در قطعه

 .رودبه سراغش می» ناهشيار«حالتی 

هام سنگينی کرد و افتاد روهم. بعد پريدم و آدم سبزپوشی رو پلک«

 »…ديدم

گيرد و در آن شرايط است که توهِم دخترک در حالت ناهشياری قرار می

حضور وهِم » مرد سبزپوش«بخشد. در واقع تجسم میهای داستان را آدم همه

 .دخترک است و نه يک واقعيت

 های مربوط به بلوغ جسمی دخترک، صحنهکانونی در ميان صحنه اگر صحنه

کانونِی مربوط به توهِم  ورود برادر او با تفنگ به خانه است، صحنه

مرد «شدن ديدهشود که آشنايان از های داستان، هنگامی ساخته میآدم

ای ايجاب آيند. ماهيت چنين صحنهها میآن شده و به خانهمطلع» سبزپوش

گيرنده ساخته شود، کند که فضايی حسی، پرشور، ملتهب، شلوغ و اوجمی

آيد. مردمی منتظر، شروع صحنه خوب است اما اوج ناگرفته فرود می

هايی ين ويژگیرود که عملی شود، چننيازمند، باورمند، رويايشان می

دهد؟ دليل فرود آمدن حس و حال و قدر امکان اوج گرفتن به صحنه میچه

موقع دخترک از معلم و کفش و علی است. اين هوای صحنه، در يادآوری بی

آن است، شده است. اثرات  گيری صحنه که الزمهبازگشت به گذشته مانع اوج

ت کرده است. اوج آن پايانی داستان نيز سراي افت اين صحنه به صحنه

 .بخشدتری میپايانی برجستگی بيش دخترک را در صحنه» وهم سبز«يک، فرود 

قد  مرده است و از اين جهان حتی گليمی به اندازه» رنگينو«در پايان 

خويش، برای پوشاندن جسدش، نصيب نبرده است. در ذهن دخترک آمدن خضر 
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مِت دوست بوده است و حال ها بوده است سالها و رنجنشان پايان مصيبت

 :دوست او مرده

مگه نگفتی اگر «ی چادرشو کشيدم و گفتم: به طرف مادرم دويدم، گوشه«

 »…خضر نبی بيا

کند اش نيست. دخترک به ديوار برخورد میای به سينهپاسخ او جز ضربه

 :و

به ديوار خوردم و دوباره نگام به دور تا دور حياط کوچک خيرهللا «

خان، مادرم، خوشی، خيرهللا، رنگينو و آقا همه دم علی، قاسمافتاد. دي

 ».چرخندارن تو هوا می

 دخترک، حتی ادارکش از پيرامون در پی خشونت و مرگ انجام گرفته است.

از جانب دخترک » وهم سبز«و اين يعنی درک ماهيت  ».چرخنهمه تو هوا می«

اندازد. ستفراغ میذهنی او. بلوغی که او را به ا» بلوغ«و اين يعنی 

 :اما او حتی برای اين کار نيز امکانی ندارد

 ».خواستم استفراغ کنمرو میآخه با دل خالی چی«

ها کودک است، حفظ منسجم هايی که راوی آنترين عنصر در داستانشايد سخت

رغم زبان و لحن يک دست به »وهم سبز« ديدگاه راوی باشد. در داستان

خوبی نشان داده است، اما، که جهاِن کودک را به رغم تصاويریآن، به

ساله است، و  ١٢ -١٣ديدگاِه راوی نامتناسب است. راوی داستان دختری 

ای که بايد بروز کند، چنين سن و سالی بايد هم بنابه عالئم بلوغ جنسی

ماند، ساله می ٧ -٨ها به دخترکان داشته باشد، اما برخورد او با کنش

فعال » لکه خون«(از ماجرای بودر اين سن و سال میاگر او دختری د

توانستيم بگوييم ديدگاه، زبان و تصاوير به خوبی با هم بگذريم) می

سال دارد و باز در جايی از  ١٢ -١٣عجين و چفت شده هستند. اما او 

 !خواهد با متکا خانه بسازد و بازی کندداستان می

ام تکرار ديگر طرح کرده نوشتهجا باز سئوالی را که در چند در اين

چه کنم. چرا داستاِن ايران چنين به گذشته چسبيده است؟ آيا آنمی

خواهد تصوير کند تنها در گذشته وجود دارد؟ آيا تصور نويسنده از می

 توان نشان داد؟جهان را تنها درگذشته و با عناصر گذشته می



  
تهيه و تنظيم: بهرام رحمانی                                              نگاهی  

   (مهابادی)های ادبی رضا خندانبه تالش
 

 
 

46

 .کننداستفاده می خرسما: تيرهای چوبی که از آن به جای تيرآهن -١

 داربرنسار: جای نمور، جای نم -٢

(مهابادی)، جلد های محبوب من، علی اشرف درويشيان و رضا خندانداستان

 ١٣٨٣چهار، نشر چشمه، سال 

*** 

  

وزارت اطالعات از برگزاری نشست کانون نويسندگان ايران 

 جلوگيری کرد

پيرامون  ١٣٩٣اسفند  ٨کانون نويسندگان ايران قصد داشت غروب جمعه، 

ترجمه آثار ادبی به زبان فارسی يک نشست ادبی برگزار کند. های چالش

از بابک احمدی، ناصر زرافشان، علی عبداللهی، » عصر ترجمه«در نشست 

عباس مخبر و حسن مرتضوی دعوت شده بود که پيرامون ترجمه آثار ادبی 

 .سخنرانی کنند

 

 
درهای بسته، در حياط يک گوی ادبی گروهی از اعضای کانون نويسندگان پشت وبحث و گفت

 رستوران

 

کانون نويسندگان ايران گزارش داده است که يک ساعت پيش از برگزاری 

 .يک نهاد اطالعاتی مانع از برگزاری آن شد» عصر ترجمه«نشست 
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يک ساعت مانده به آغاز برنامه مامور «در گزارش کانون آمده است: 

و به مسئوالن گفت جلسه های امنيتی به سالن مراجعه کرد يکی از ارگان

 »کانون نبايد برگزار شود.

عصر «کميسيون فرهنگی کانون نويسندگان ايران برای برگزاری نشست ادبی 

 .سالن يک رستوران را اجاره کرده بود» ترجمه

به گزارش کانون نويسندگان ايران، پس از اخطار مامور امنيتی در سالن 

بسته شد و به اين » عصر ترجمه«به روی سخنرانان و مدعوين نشست ادبی 

ترتيب تالش کميسيون فرهنگی کانون برای سازماندهی اين نشست و 

حال نتيجه ماند. با اينرسانی به اعضاء و دعوت از عالقمندان بیاطالع

عالقمندان به شرکت در اين نشست ادبی مقابل درهای بسته اجتماع کردند 

 .گو پرداختندوو درحياط رستوران با هم به بحث و گفت

کار بار ديگر به نويسندگان مستقل کشور با اين«نويسد: کانون می

 »ترين حق شهروندی برخوردار نيستند.يادآور شدند که از ابتدايی

عصر «اين دومين بار است که نهادهای امنيتی مانع از برگزاری نشست 

 ١۶ه شنبسه» عصر ترجمه«شوند. نخستين بار قرار بود نشست می» ترجمه

ماه در منزل يکی از اعضای کانون برگزار شود، اما يک روز پيش از دی

برگزاری نشست صاحبخانه به يکی از ادارات وزارت اطالعات احضار و به 

 .او دستور داده شد جلسه را لغو کند

در اواخر آذرماه نيز مأموران امنيتی با احضار يکی از اعضای کانون 

 .جمع مشورتی در خانه او جلوگيری کردندنويسندگان از برگزاری جلسه 

ها، مجمع عمومی کانون گيریهفتم شهريورماه سال جاری با وجود اين سخت

سال در مکانی خصوصی، در تهران برگزار شد  ١٢نويسندگان ايران پس از 

و عده زيادی از اعضای کانون از سراسر ايران در اين مجمع حضور 

 .يافتند و هيات دبيران آن را انتخاب کردند

ای، سخنگوی قوه قضاييه، کانون نويسندگان سپس غالمحسين محسنی اژه

لحی، معاون ايران را به برخورد قانونی تهديد کرد. سال گذشته عباس صا

فرهنگی وزارت ارشاد از سرگيری فعاليت کانون نويسندگان ايران را 

هايی در اساسنامه آن و جدايی کانون از مشروط کرده بود به دگرگونی

 .اش که با تاريخ مبارزات مدنی مردم ايران در آميخته استپيشينه
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 رضا خندان مهابادی عضو هيات دبيران کانون نويسندگان ايران، در

های که برگزاری جلسه در مکاندليل اينبه«وله گفت: وگو با دويچهگفت

عمومی برای کانون نويسندگان ايران ممنوع است، ما ناچار به برگزاری 

های خود در خانه اعضا هستيم که متاسفانه همين موضوع گاه مانع نشست

 »شود.از برگزاری اين جلسات می

اری که بر کانون نويسندگان اعمال با وجود فشارهای بسي«وی افزود: 

 »کند.شود کانون همچنان مقاومت میمی

رسانی در اين زمينه و جلب پشتيبانی افکار عمومی چنين اطالعخندان هم

را، تنها راه بسته نشدن اندک فضای تنفس باقی مانده برای کانون 

 .داندنويسندگان ايران می

کانون نويسندگان ايران، » هعصر ترجم«چند روز پيش از برگزاری نشست 

ای را که قرار بود اين نشست يکی از ادارات وزارت اطالعات صاحب خانه

در آن برگزار شود، احضار کرد و از وی خواست که نشست را لغو کند. 

به اين عضو کانون هشدار داده شد که در صورت برگزاری نشست، نيروی 

 .انتظامی وارد عمل خواهد شد

شونده گفته است کانون در توضيح اين اخطار خود به احضاروزارت اطالعات 

ست و برگزاری جلسات اين کانون نيز نويسندگان ايران تشکلی غيرقانونی

 .کاری خالف قانون است

ای پس از تهديد وزارت اطالعات، کميسيون فرهنگی کانون با انتشاراطالعيه

 .خبر از منتفی شدن جلسه مذکور داد

، بنا بود بابک احمدی، احمد پوری، ناصر »ر ترجمهعص«در نشست ادبی 

 .زرافشان، فرزانه طاهری، علی عبداللهی و حسن مرتضوی سخنرانی کنند

*** 

 

 

 

 هدايت مشهورترين ممنوعِ جهان
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 رضا خندان(مهابادی)

 ١٣٩٣اسفند  ١

 

ای مقوا، يا پارچه رو خيابان نشسته، روی تکهبينی که کنار پياده می

اند؟ هايش معلوم نيست به کجا زل زدهفرشِ لخت، و چشمروی سنگو يا حتی 

کاله، با کراوات سر و رويی آراسته و ظريف دارد. گاه با کاله و گاه بی

اش موقر بر جای خود نشسته يا ايستاده است. اگر بخواهی و جليقه و کت

ا بگيری اش رهايی سراغفروشی رو نباشد، بايد از کتابو کنار پياده 

ها فروشند. توی اين جور مکانخرند و میياب و ناياب میدوم، کم که دست 

دار، چه کوچک و های رسمی و جواز فروشیکنی. در کتابحتما پيداش می

های هاست که از گذرگاهاش. سالتوانی ببينیساده و چه بزرگ و شيک، نمی

ساکن گوشه و کنارها،  »ايران«رسمی کنار گذاشته شده. او در 

 .اش استهای دوستدارانهای مخفی و البته دلچاپخانه

هاست که چنين است. فکر نکنيد از آن دسته نويسندگان بوده که سال

اند و مانده روی دست خودشان و هايی، چاپ کردهزورکی کتابی، کتاب

ده،  !ست. خيرها شده اها و حراجیفروشیارزان  ناشرشان و ناگزير روانه

اش نقد و نظر، تحليل چه او نوشته است ديگران دربارهبلکه صد برابر آن

های فروشیاند. تفسيرها و نقدها را در کتابو تفسير، نوشته و چاپ کرده

ها شود پيدا کرد اما آثار اصلی را نه! آنرسمی و جوازدار هم می

زمان که آغاز کرد ممنوع  اند. او ممنوع است. تقريبا از همانممنوع

به تعدادی » بمبئی«ناچار شد بوف کور ش را در » رضا شاه«شد. در عهد 

و دستگاه سانسور رضاشاهی برقرار بود او هم کپی کند. تا دم اندک پلی

انتشار آثارش گاه آزاد بود و » محمد رضا شاه« ممنوع بود. در دوره 

اما صاحبان قدرت طريقی ديگر اش آزاد بود و ديگری نه. گاه نه. يکی

پراکنی. پردازی و شايعهها کرده بودند: دروغرا هم مکمل محدوديت

آثارش «، »کندآثارش را بخواند خودکشی می هرکسی«پراکندند که می چنين 

 و» کندآدم را از زندگی بيزار می«، »آور استياس«، »کننده استنوميد

!... 
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اما به موازات تالش  کالم، ممنوع بوده است!يک  سال اخير نيز،در سی 

ها در عهد و عصرهای مختلف برای صاحبان قدرت و کارگزاران فرهنگی آن

های کسانی در جريان بوده است ناديده گذاشتن و ممنوع داشتنِ او، کوشش

همين داشتند. بهخواستند و عزيز میکه به او نياز داشتند، او را می

ترين و خوانده ، معروف»ايران«ترين کتاب داستانی ممنوع کور دليل بوف

 .ترين رمانِ کوتاه استشده

 نان«ها و »رجاله«گويی او، سمج، پا سفت کرده و مانده است تا باز هم 

اين دنيای پست پر «ها را شرمنده کند؛ مانده است تا »به نرخ روزخور

ول رو کردن دست ابتذال و خند کند؛ هنوز مشغرا ريش» از فقر و مسکنت

ماندگی و جهل و خرافه است؛ و با چه زبان تند و تيزی بر اين همه عقب

 .تازدمی

شناسد که او را میبينی که محزون نشسته است. آن روی شهر میکنارِ پياده

محجوب و سيمای خجول،  شايد گاه به اين فکر کند که چگونه اين چهره

وتيزی دارد. از پروا و تندهزل، چنين زبان بی خواه در حزن و خواه در

شناختی به تا طرح مسايل هستی » دارو پشم اديبان ريش «دست انداختن 

گر هنرمندی بيدار و صدای ياب، بيانجد و طنز و هزل با جسارتی کم

 .خواهد. رهايی انسان از بنِد انقياد و اسارتجنبشی است که رهايی می

قول خودشون توی تونن بهرسيده  متجدد فقط می دورونبه اشخاص تازه «

ای که مطابق سليقه و حرص و شهوت اندام بکنن، جامعه اين محيط عرض

ترين وظايف زندگی بايد قوانين جبری و خودشون درس کردن و در کوچک
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شو کار گذاشتن تعبدی اونا رو مثه کپسول قورت داد! اين اسارتی که اسم

حق زندگی خودشو بايد از اونا گدايی بکنه! توی اين محيط  و هر کسی

شرم و ناخوش حق زندگی دارند و اگه کسی فقط يه دسته دزد، احمق بی

(نقل از تاريک »قابل زندگی نيس.«دزد و پست و متملق نباشه ميگن: 

 خانه)

گونه آن را توصيف گفت؟ چه ديد چه میاگر اوضاع جهان کنونی را می

های را برای بيانِ پلشتی» پيرمرد خنزر پنزری«؟ آيا هنوز نماِد کردمی

های عصر حاضر، » خنزر پنزری«رسد در مقابل نظر میدانست؟ بهآن کافی می

هشتاد سال  -که جهانِ هفتادنمايد و بس! کما اين اولی طفلی معصوم می

يار معصوم هايی که داشت، در برابر جهان امروز بسزشتی پيش، با همه 

ها چو او که حتی مدافع حيوانات بود و کشتن آننمايد. آخر کسی هممی

ای دولتیِ وحشیآورد، مثال در مقابل تروريسم دولتی و غيررا نيز تاب نمی

کند و در کودکستان و ايستگاه اتوبوس و تفريح که در جهان بيداد می

و چه زبانی به کار  گذارد، چه واکنشی داشتگاه مردم عادی بمب می

پايان جهان، که چون اژدهايی هزار سر، های بیبرد؟ يا در برابر جنگمی

 کند؟ درباره شود و بيداد میای يک سرش بيدار میهر روز و هر دوره

تنها انسانيت که آب اقليتی حاکم که برای کسب سود و حفظ حاکميت، نه 

گرسنگان  گفت؟ يا دربارهچه میاند و خاک و هوای دنيا را نيز آلوده

تحميل سکوت و خفقان به ضرب گلوله و زندان و  ميلياردی؟ درباره

داد؟ چه توصيفی ای به آن میگفت؟ چه بيان هنریشکنجه؟ ...! چه می

ها نه »رجاله«ها و »خنزر پنزری«ديد که داد اگر بود و میدست میبه

 اختيارِی گستردهاند؟ بیلِط زندگی شدهاستعاره يا نماد که واقعيِت مس

های اجتماعی، سياسی و اقتصادی را به ها در مقابل پديدهاکثريت انسان

شود حدس زد. اما يک چيز مسلم است؛ اين که کرد؟ نمینامی صدا می  چه

خواند. هايش را برای مقابله فرا میسايه کرد؛ و همهاو سکوت نمی

 .انداش کردهنوعهمين دليل ممبه

 يک حزب سياسی يا اما چرا ممنوع؟! ممنوعيتِ قلم يا فعاليتِ تئوريسين

نويس و انديشمنِد مخالف امری عجيب نيست اما ممنوع داشتِن يک داستان
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هم برای چندين دهه، کاری غريب است و گواه مخالفتی اساسی هنرمند، آن 

 .ياب است اب نباشد، کمو بنيادين. چنين موردی در جهان، اگر ناي

نويس نويس ايرانی، مشهورترين داستانترين داستانکه اين ممنوعطرفه آن 

ها که هشتاد سال جا که در جهان. آنتنها در اينايرانی است. نه 

جا بگيرند، حال بايد بنشينند و ببينند در اين   کوشيدند جلوی او را

اند و کسانی با يگر نيز حضور يافتههای او در جاهای دگونه سايهچه 

 .خوانندهايش میکتاب هايی متفاوت نام او را بر جلد ترجمهگويش

توانست سرانجام او را به اتاق گاز بفرستد، » دنيای پر تزوير«اگرچه 

ماند ولی » پرالشز«اش در خاِک اما او نيز بيکار ننشسته است؛ جسم

قطره خون،  کور، سگ ولگرد، سه بوف دند.ش هايش همه جا پراکندهسايه

های او گور و ... سايهبه خانم، توپ مرواری، زنده آقا، علويه حاجی 

کند و راه خود شوند. زيرا او کار خود را میهستند و مدام تکثير می

گذارد؛ هنوز هم با تکثير ها وقعی نمیها و مانعرود؛ به منعرا می

 .گيردکند و به ريشخندشان میرا هجو می» خنزر پنزری«جماعتِ هايش سايه

ها ها و روزنهدانيم وقتی شير گاز را باز گذاشت و درها و پنجرهنمی

انديشيد. آيا از اين را بست و خوابيد تا ديگر بيدار نشود، به چه می

ورد؟ پرور، او را نيز به رنگِ خود در آ» رجاله«در هراس بود که دنيای 

که او نيز نتوانست طبِع سرکش و حساسِ گريخت؟ يا اين آيا از خود می

 خود را تاب بياورد؟

صادق «داريم. يادت گرامی باد اش کاله از سر بر می... به احترام

 !»هدايت

*** 

 

 

 

 

 رضا خندان -گر تداوم جهان سنت؛ فقدان انسانِ چالش

 ١٣٩۴بهمن  ١٠
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 (مهابادی) در نشست ادبی سايت حضورخندانمتن سخنرانی رضا 

 :اشاره

روز جمعه دوم بهمن هزار و سيصد و نود و چهار، موسسه بهاران با 

درباره ی «همکاری سايت ادبی، هنری حضور اقدام به نشستی با عنوان 

کرد. در اين جلسه ادبی که با حضور جمعی از کوشندگان ادبی » ادبيات

علی «،»حسن صانعی«،»منيژه گازرانی«، »یمحسن حکيم«و هنری از جمله 

و نيز » صادق عباسی«، »حسين حضرتی«هللا مهدی پور عمرانی، روح«، »جباری

درباره ی فضای » (مهابادی)رضا خندان«دوستداران ادبيات برگزار شد، 

چه های نقد در ايران، صحبت کرد. آننقد ادبی و نيز آسيب شناسی و چالش

 سخنرانی ايشان است:می خوانيد متن 

 با سالم و تشکر

هايی که نقد ادبی ما دچارش است، صحبت اگر بخواهيم در باره ی چالش

تر بطلبد؛ شايد که نه، حتمن چنين است. در اين کنيم، شايد مجالی بيش

کنم به چند نکته اشاره کنم. نکاتی جا و در اين فرصتِ کوتاه، سعی می

کند چرا نقد ادبی ما، اين که روشن مینظرم از اهم مسائلی است که به

چنين عقب مانده و به اصطالح پا در هواست. اگر شروع نقد ادبی مدرن 

ای و العابدين مراغههای ميرزا ملکم خان و زيندر ايران را با نقادی

ميرزا رضاخان کرمانی بدانيم اکنون بيش از يک قرن است که نقد ادبی 

الشعرای ر ادامه نيز ديگرانی آمدند: ملکمدرن در ايران آغاز شده است د

بهار، فاطمه سياح و ... همين قدمت انتظار ما را از نقد ادبی باال 

برد؛ صدو ده، بيست سال تاريخچه زمان کمی نيست اما در واقعيت چه می

کنم تا داريم؟ من در اين بخش وضعيت و موجوديت نقد ادبی را توصيف می

نقد نويسی ما  قاعدتا پس از يک قرن تجربهها بپردازم. بعد به چرايی

بايد از منابع متعدد و فراوان نقد ادبی برخوردار باشيم. نگاهی به 

دهد که شمارنشريات نقد در اين بخش حتی بخش آکادميک جامعه نشان می

تعداد انگشتان دو دست نيست و وضعيت کيفی آن هنوز به زمان  به اندازه

ه بخش دانشگاهی در همه جا همواره رويکرد نرسيده است. البت» اکنون«

ای داشته و دارد. روزگاری که نيما پشت تريبون قرار کارانهمحافظه
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ها که بر ساحل نشسته/ شاد و خندانيد... جناب گرفت و خواند: آی آدم

آکادميسين رفت زير ميز و شروع کرد به خنديدن، که: آخر اين هم شد 

اش و ... اما شعر نيمايی کجاست قافيه ها ... کو وزنش؟شعر؟! آی آدم

به جريان شعری و سپس به پديده تبديل شد و تازه آن وقت بود که 

اش کند. اش گرفت و سعی کرد فرمولهآکادمی به سراغ شعر نو رفت، جدی

در روزگار ما اوضاع بخش دانشگاهی بدتر هم شده. نگاهی به همان چند 

کند هنوز در ايام ماضی سير مینشريه نقد ادبی دانشگاهی بيندازيد 

عموم مقاالتش در کندوکاو قرون گذشته است. خيلی که بخواهد امروزی 

رود سراغ مثال: روانکاوی داستان رستم و سهراب! به ندرت نشان دهد می

دهد. در بخش غير دانشگاهی آثار امروزی را مورد نقد و بررسی قرار می

حضور دارند نيز از نظر تعداد  گيرند وجايی که جريانات ادبی شکل می

جا شمار مجالت نقد حتی به تعداد نشريات نقد ادبی وضع بدتر است در اين

 .رسدانگشتان يک دست هم نمی

مان نسبتا بد نيست. های ادبی البته، وضعترجمه نظريه در زمينه

صورت شوند؛ چه به های ادبی توسط برخی مترجمان چاپ شده و مینظريه

ها. اما نقد عملی مان يعنی نقدی که بايد ه در مجالت و سايتکتاب و چ

ها را مورِد بررسی قرار به سراِغ تکِ تکِ شعرها و داستان ها برود و آن

بدهد؛ متاسفانه وضع چندان جالبی ندارد. نقِد ادبی نسبت به توليدات 

ها نيست. ميزانِ انتشار ادبی مان بسيار اندک است. هيچ تعادلی ميان آن

سبِب وفوِر اين ميزان از توليدات زياد و نقد بسيار اندک است. به

تر از آن شعر؛ نقِد ادبی، ديگر توانايی آن را ندارد داستانی و بيش

تک اين توليدات ادبی برود. البته قرار هم نيست برود که به سراِغ تک

 »چيزی«شود بايد شايستگی نقد شدن را داشته باشد. چون اثری که نقد می

برای نقد شدن داشته باشد با اين همه، همان مواردی هم که برای بررسی 

و نقد انتخاب می شود، به شدت اندک است. اين از نظر کمی. از نظر 

کيفی نيز وضع بهتر از اين نيست؛ يعنی ما چه از نظر ميزان نشرياتی 

که بايستی نقد ادبی در آن چاپ شوند و نقد عملی را به اجرا بگذارند 

چرا که به غير از تک »! نقد«يار فقير هستيم، و چه در زمينه خوِد بس

خوانيم، بقيه چندان چنگی به دل جا میجا و آنهايی که اينو توک نقد
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زند و متاسفانه کيفيتِ نقد به شدت پايين است. ناگفته نماند، ممکن نمی

من جا مورد نظر های درخشانی هم پيدا شود اما آن چه ايناست که نقد

است، سطح و ميزانی از نقدنويسی است که عمال در اين جامعه دارد کار 

می کند، موجود است و نقد ادبی ما را تحت سيطره خود دارد. من نگاه 

به چنين نقدی دارم. بسا که يکی دو تا منتقد هم باشند که خوب کار 

 .اند و می کنند؛ اما اين خيلی مورد نظرم نيستکرده

ها است. بسياری از اين نقدها را که عموم نقدبحث من در باره 

اش انتزاع در انتزاع است. خوانيم، اساسش لفاظی است؛ يا شيوهمی

گر باشد. دانيم که زبانِ نقد اساسا بايد زبانی ساده، روشن و توضيحمی

طور مثال در يک شعر يا يک داستان چرا؟ چون قرار است دنيايی را که به

 .ب روشن کندوجود دارد برای مخاط

تر بشکافم. ببينيد؛ نقد ادبیِ اصولی در دو سطح را بيش مسئله بگذاريد

چه که در دنيای داستان است؛ شناختِ آن» شناخت«کند. سطحِ اول حرکت می

است. کشفِ مسائلی که چه بسا از » کشف«و يا شعر وجود دارد. سطحِ دوم 

نقدنويسی دوره کنونی چه در اند. اما آنها پنهان ماندهخيلی از نگاه

ها است و از طرفی تر نقدبينيم؛ متاسفانه از طرفی لفاظِی در بيشمی

انتزاع در انتزاع، يعنی نويسنده نقد، از يک گزاره انتزاعی در مورِد 

کند و سپس، اين را به انتزاع بعدی و نيز يک اثر يا نويسنده شروع می

شود يک انتزاع کامل و ل میچه حاصکشاند. در نتيجه آنانتزاع بعدتر می

تر شود. شايد سير در انتزاع است. بگذاريد مثالی بزنم تا قضيه روشن

يک يا دوسال پيش بود. منتقدی کتاب شعری را نقد کرده بود و فرستاده 

ای. اين نقد چاپ شد. بعد از چند ماه، همان منتقد، بود برای روزنامه

کتاب ديگر استفاده کرد و به همان نقد را با تغييِر اسامی، برای يک 

گويم يعنی اين. اين که روزنامه فرستاد و چاپ هم شد! لفاظی که می

گويم از انتزاع به انتزاع يعنی همين. در حالی که قرار است شما می

حرکت کنيد؛ يعنی داستان يا شعری را بررسی کنيد. » سطحی عينی«از 

؛ سپس همين سطح »عام  سطح«نکاتی را در بياوريد و آن را برسانيد به 

برسانيد. شمای منتقد الزم است چنين روندی را » سطح خاص «عام را به 

طی کنيد تا برای خواننده مشخص بشود که در اين داستان يا شعر چه 
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تا آن جا که  -هايی که وجود دارد گذشته است. متاسفانه بخش عمده نقد

همين روال هم، سير در حد انتزاعی و لفاظی است و بر  -من خوانده ام

 .کندمی

مان بايستی به آن مسئله ديگری که در توصيف وضعيت کنونی نقد ادبی

اشاره کرد، رابطه نقد ادبی و آثار ادبی است. معموال اين دو نسبت به 

تر است يا آثار ترند. يعنی يا نقد ادبی يک گام عقبهم يک گام عقب

شانه بهزات هم و شانههايی ممکن است به مواادبی. البته در دوره

ها ديگر حرکت کنند. اما اين حالت چندان دوام ندارد و در نهايت اينيک

آيد و به يکی از دو شکلی که گفتم منجر خواهد شد؛ يا نقد ادبی می

ها را اعالم رسد و آنهای جديدی میشناسد و به نظريهدنيای آثار را می

های نو را به خدمت خلق ادبيات نويسی اين يافتهکند و بعد، داستانمی

نويسان و شاعران از منتقدين آورد. به اين ترتيب داستانجديد درمی

ها جای کشف، آنافتند و منتقدين هستند که بايد برای مدتی بهجلو می

 !را توصيف کنند

کنندگان طور که گفتم در اين رابطه خاص، گاهی منتقدان و توليدهمان

کنند. اما اتفاقی که االن در ديگر حرکت میانه يکشبهآثار ادبی، شانه

شانه هم، بودن، اين بهجامعه ما پيش آمده، اين است که اين شانه

دهد. يعنی هماهنگ و هم رديف بودن، متاسفانه دارد در سطحِ پايين رخ می

برند. چه داستان و شعر و چه نقِد ادبی مان در حالتی از ضعف به سر می

ديگر راه ندارند. خب، وقتی اين کدام به همتاريخی. هيچماندگی يک عقب

آيد مشخص است که مسائلی باعث پيدايی آن شده است. من وضع پيش می

جا حالت معموِل قضيه را گفتم. اين که اين دو، هماهنگ و در يک اين

ای روند، يا يکی جلوتر از آن يکی است. وقتی در جامعهسطحِ معينی پيش می

شانه اما در سطح پايين رخ بهها نيست و حرکت، شانهز اينکدام اهيچ

ها موثر است هايی وجود دارد که بر هر دوی ايندهد، پس يک سری علتمی

ها را در يک سطِح نازلی نگه داشته. اين وضعيتی است که و هر دوی آن

جو وگويم. يک جستمان دچارش هستيم. اين را صرفا من نمیما در نقد ادبی

تر را پيدا اينترنت بکنيد چند مصاحبه نويسندگان و منتقدان جدی در

های نويسندگاِن مطرح خودمان و منتقدانی  گوها و نوشتهوکنيد در گفت
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توان اين توصيف را ديد و شنيد اند، به راحتی میها کار کردهکه سال

 .و خواند

چيزهايی  چه گفتم در واقع مقدمه ای بود برای شروع. تا اين جا آنآن

دانيد و احتماال قبول داريد. توصيفی بود از را گفتم که همه شما می

خواهم به طرح اين پرسش است هايم میآن چه هست. در بخش دوم صحبت

بپردازم که به واقع چرا چنين است؟ چرا رابطه بين آثار ادبی و نقد 

ازه اج -شان در سطح پايين است؟ در چرايی اين مسئله و نيز موجوديت

اند. اول اين نظرم مهمبه چند نکته اشاره کنم. نکاتی که به -بدهيد

ای که بده بستان فلسفی داشته باشد، بده بستان که اساسا ما در جامعه

کنيم. طبيعی شناسی داشته باشد زندگی نمیشناسی، مردمشناسی، روانجامعه

انتظار پديد  ای که ديالوگِ بين علوم انسانی وجود ندارد،است در جامعه

آمدن نقد ادبی به معنای اخص آن، بيهوده است. بايد توجه داشته باشيم 

هايی که گفتم خود نيست. نقد ادبی از اينگاه متکی بهکه نقد ادبی هيچ

شناسی. شناسی و روانشناسی، مردمگيرد. يعنی از فلسفه، جامعهوام می

قدی پيدا کنيد که فلسفه توانيد منتهاست. شما نمیدار ايننقد ادبی وام

شما اگر بخواهيد  -آيد متاسفانه البته در ايران زياد گير می -نداند 

تان را بدانيد. تمام کسانی که ای باشيد بايد فلسفه زمانمنتقد جدی

ای ای پشت کارشان هست. نظر به فلسفهاند فلسفهنقد ادبی کار کرده

و نظرگاهی دارند؛ و با همين  گويندشناسی، سخن میدارند. از بعد جامعه

روند و نظرشان را از سراغِ دنيای داستان يا شعر مینظر گاه است که به

کنند. فقط اين نيست که من بدانم مثلن راوی چنين زاويه ديدی اعالم می

ها البته الزم است اما کيست و زاويه ديد چيست، يا چند نوع هست! اين

نويسی يا نقد ادبی شرکت کالسِ داستان گونه نيست که درکافی نيست. اين

کنيم و ساختار داستان را ياد بگيريم و مکاتب ادبی را بشناسيم و 

من تا تحليِل فلسفی نداشته باشم از دنيايی  …بشويم منتقد ادبی! نه 

ای از اوضاع شناسانهکنم؛ تا وقتی که شناختِ جامعهکه در آن زندگی می

خوبی نخواهم بود! ولی متاسفانه ما در  ام نداشته باشم، منتقدجامعه

ها موجود نيست و اتفاقا کنيم که اساسا اين ديالوگای زندگی میجامعه

خيلی مشتاق هستند که سر به تن علوم انسانی نباشد و اين را اعالم 
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خواهند دِر علوم انسانی را ببندند، در کنند. وقتی چنين است و میمی

 .شوند؛ و مانع انسانِ منتقدگر میچالش واقع دارند مانع رشِد انسان

 

 

 

شناسی نوين است که انساِن نوين را با زيرا که اين فلسفه و جامعه

 !اش، و با چون و چرا کردن اشدهد. با شکاش توضيح میگریچالش

 .اين يک بعد از قضيه

از طرفی نقد ادبی ايران، هيچ ارتباطی با نقد ادبی جهان ندارد! اين 

ها و شعرها. اما ما شود؛ روی داستاننقد ادبی در جهان نوشته میهمه 

های ادبی ترجمه و ديده شود. اما اين هاييم. شايد نظريهاطالع از آنبی

که فالن نقد روی فالن داستان نوشته شده، نه، ما از آن اطالعی نداريم. 

نقد ادبیِ مانيم. يک اطالع میهای بعد هم، از وجودشان بیحتی ماها و سال

که اساسا راه به جهان ندارد. نه ما با آن طرف کار داريم »! درخود«

نه آن طرف با ما؛ و تاسف بر انگيرتر اين که بعضی از دوستانِ نويسنده 

» خودمان«در همراهی با اين غربت بدون توجه به اثرات آن مدام دم از 

» ايمان داشتهفالن ادبيات را خودم«، »راليسم جادويی خودمان«زنند: می

يعنی چه که » خودمان«دانم اين هايی از اين دست! من نمیو ... و حرف

شمول و همه اين شود. ادبيات، امری است جهانی و جهانقدر تکرار میاين

هايی در کنار هم، باعث رشد آثار ادبی چيزها الزم است تا با بده بستان

که با دنيای اطراف خودش های رشِد نقد ادبی اين است شود. يکی از پايه

بينيم وقتی چشمِ ناظر بده بستان و ديالوگ داشته باشد. همين است که می
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جهانی، چشِم دقيق منتقد ادبی و نقد جدی جامعه وجود ندارد، منتقِد ما 

شود؛ در حالی که منتقد ادبی بايد دانش سهل گير و آسان پسند می

د باشد. ممکن است اش، زيااش و حتی دانش علوم طبيعیاجتماعی

اش، اثری را خلق نويس يا شاعر، با خود انگيختگی ادبی و هنریداستان

بگوييم خب شما » مارکز«طور نيست که به کسی چون طور مثال اينکند. به

ايد توضيح بدهيد ببينيم. ممکن است بگويد که صد سال تنهايی را نوشته

اش پرورده شده و هنری قدر خودانگيختگی ادبیام ديگر! يعنی آننوشته

شود و تمام! اين وظيفه منتقد ادبی که اثر در ناخود آگاه نوشته می

است که بيايد تماِم فرم و نمادها و ساختارهای ادبی و حتی اطالعات 

علمی موجود در آن اثر را بشناسد و مورد کنکاش قرار دهد. برای همين 

د سرهم کردن کلمات و منتقد ادبی بايد به دانش مسلح باشد. برای منتق

 .به اصطالح مجامله کافی نيست، کافی نيست که هيچ! ضعف است

کنم که ما نقد ادبی جدی هم داريم ولی صحبتم اين است باز تکرار می

چه در ها اصوال در وضعيت کنونی ما اثر چندانی ندارند. آنکه اين نقد

که چنين مشخصاتی  هايی استچه االن نمود و حضور دارد، ايننظر دارم و آن

شناسد. او بايد اطالع است و مسائل را نمیدارند. منتقد ادبی ما بی

» احمد محمود«نوشته » مدار صفر درجه«طور مثال وقتی دارد بداند که به

رسد که موازی با مادر بزرگ توصيف خواند و به آن گوسفند میرا می

به کدام نماد  شود، نويسنده از اين کار چه قصدی دارد در واقعمی

کند به اندک تبديل میاش را اندکطور نويسنده، داستاناشاره دارد. چه

درک کلی و آن درک کلی را به يک نماد و کجا از آن نماد دارد استفاده 

 کند و اصوال نماد چيست؟ کارکردش چيست و مسائلی از اين دست! ...می

اما اين را هم بايد  هايی بود که به اختصار بيان کردم.خب، اين چرايی

ها معلول هستند. درست است که اين در نظر داشته باشيم که خوِد اين

دهند. اما توجه کنيم هايی که گفتم، توصيف مقدماتی را توضيح میچرايی

دهند. هايی از وضعيتِ توصيف شده را توضيح میها صرفا گوشهکه اين چرايی

ی است. چرايی اساسی دو بعد کننده و اساسی ما جای ديگرچرايیِ تعيين

اش اين است که ما از يک دارد: بعد فرهنگی، و بعد سياسی. بعد فرهنگی

عبارتی ما در ادامه يک ايم؛ بهجامعه معينی بيرون آمده و رشد کرده
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شدت سنتی بوده است. با همه آن نقشی ايم که بهجا رسيدهای به اينجامعه

هايی که انسان نسبت و با همه آن ويژگی که انسان در جامعه سنتی دارد؛

دهند طور توضيح میها ايناش در دنيای سنتی دارد. خب، خيلیبه جامعه

که جامعه ما بين سنت و مدرنيته گير کرده است؛ يا اين که ما در 

ها کافی نيست نظر من اين حرفها...! بهمرحله گذار هستيم و از اين حرف

مسئله اين است که ما صد سال است که نقِد  دهد.و چيزی را توضيح نمی

ايم. هنوز هم درگير اين هستيم که داريم گذر مان را شروع کردهنوين

اما  …دانم هنوز به مدرنيته نرسيديم و غيرهکنيم از سنت و نمیمی

ايم بلکه به مدرنيته بايد بگويم که اتفاقا نه تنها از سنت گذر کرده

ديگری بوده است.  مان به مدرنيته طورسيدنايم، منتهی شکل رهم رسيده

» انگليس«، »فرانسه«بوده است؛ برخالف مثال » باال«اين رسيدن همواره از 

های اجتماعی و انقالبات بودند ها، جنبشو کشورهای اروپايی که در آن

شان را مشخص کرده است و عصاها را از زيِر دستِ که تکليِف نظاِم گذشته

جا باعث شد تا روی پاهای خود بايستد؛ اما در اين کشيده و» سرمايه«

ای از حيات جامعه اصالحات ارضی افتاد. در دوره» باال«اين اتفاق از 

دارد و عصاهايش آيد و سرمايه را روی پاهای خود نگه میسال چهل و دو می

ای را گشايد اما انسان سنتیگذارد و در دنيای مدرن را میرا کنار می

چون اين  -تواند تغيير زيادی بدهد جامعه وجود داشته نمیکه در آن 

 !افتدها و انقالبات نمیدنبال جنبشتغيير به

ها هستند که در جريان و حرکت خود های اجتماعی و انقالباين، جنبش

دهند! بنابراين ما يک سری عادات دهند، تغيير میها را آموزش میانسان

چنان از گذشته با خودمان آورديم. تی را همفرهنگی و خلق و خویِ جهانِ سن

خواهد و آن انسان را می» قانع بودن«و » مطيع بودن«ای که جهان سنتی

و » تقدس«و » هراس«کند. فرهنگ عامه ما پر است از را ارزش تلقی می

هايی از اين المثلجون و چرايی و اولويت ايل و تبار و فرقه. ضرببی

» زبانت را دراز نکن«يا » تر دراز نکنبزرگ پاهايت را جلوی«دست که 

ديوار موش دارد، موش هم «يا » دهد بر بادزبان سرخ، سِر سبز می«يا 

و...، همه برای اين است که دنيايی که بر تو حاکم است تثبيت » گوش

 .شده باقی بماند
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 !آيد؟.. مسلما خيرآيا از اين دنيا، منتقد مدرن در می

 !…گیخب، اين از بعد فرهن

 

که خيلی ها  -کنيم. چرای اصلی ما در بعد فرهنگی بار ديگر مرور میيک

 -اين است که ما آن فرهنگِ دنيای مدرن را  -هم به آن اشاره دارند

 -»باال«شکلِ خاصی، از دنيای سنت به دنيای مدرن آمديم؛ يعنی از چون به

گر و چالش چندان نتوانستيم با خودمان همراه کنيم و آن انساِن جديد

را به وجود بياوريم و هنوز کمابيش درگيِر همان آدِم سنتتی هستيم. 

کند؛ و آن، جنبه سياسی اما حتی خوِد اين فرهنگ را چيز ديگری حفظ می

 .است

 

را دوختند و در ادامه، از وقتی » فرخی يزدی«های ببينيد، از وقتی لب

ديد آمد و گفت که آمدند و دم و دستگاه سانسور پ» هاخانمحرم علی«

گويند چه را که میشما حق نداريد آزاد باشيد؛ و دستور داد تنها آن

کنند بايد اطاعت کنيم، اجازه ها تعيين میو آن چهارچوبی را که حکومت

گذاشت و نقِد فرهنگ هم، از بين رفت. در واقع اين چيزی بود که نمی

يم مشکل اصلی ما در خواهم بگوگذارد فرهنگ به نقد کشيده شود. مینمی

اين يک صد سال امری سياسی است. همه اين مسائلی که گفتيم به لحاِظ 

ها داد. اما علتِ يابیشود برای علتتوصيفی وجود دارد. تزهايی هم می

چنان در اين وضعيت قرار داريم؛ علتِ اصلی اين که اصلی اين که ما هم

تان را چاپ که مطلب توانيد پنج تا نشريه مستقل پيدا کنيدشما نمی

کند؛ علت اصلی اين که در مياِن صدها داستانی که در طول سال توليد 

توانيد گير بياوريد؛ سياسی است. شود چهار تا داستان خوب هم نمیمی

کرديم که آزادیِ بيان به ای زندگی میبياييد فرض کنيد که ما در جامعه

شد شد. ديگر میديگری می قدر کفايت موجود بود؛ مسلم بدانيد ماجرا طور

شد کالس گذاشت؛ فالن و بهمان کار را انجام همه چيز را نقد کرد؛ می

شد همه آن عوامِل فرهنگی بازدارنده را در طول زمان داد؛ در واقع می

شد از ابتدا، کودک طوری تری گذاشت، میهای امروزیپس زد و جايگزين
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شد. نه فقط اطاعت گِر محض؛ گر بار بيايد، منتقد بارشد کند که چالش

 .بودطور ديگری میشناسی جامعه ما و فرهنگ آنبه اين ترتيب روان

 

بنابراين پشت سر تمام اين ها يک نيرو و علت سياسی وجود دارد. سخنم 

مثل بسياری از مسائل  -را کوتاه کنم، از نظر من، وضعيت نقد ادبی ما 

 .ريشه سياسی دارد -ديگر

 

اند و های اينترنتی راه افتادهدر چند سال اخير سايتخب، خوشبختانه 

تکنولوژی ارتباطات بسيار رشد کرده و اين امکان را داده است که 

توجهی دور شوند و بتوانند ها از آن چهارچوب رسمی، به مقدارِ قابلآدم

های دولتی فعاليت کنند. خارج از آن سانسورِ شديد و خارج از آ ن نظارت

ها نقد ادبی بينم که در آنهای ادبی، میکنم به سايته میمن گاهی نگا

ها هنوز جا نيفتاده است. يعنی هنوز مراجعه هم هست؛ ولی کار سايت

اش باشد. ها چندان نيستند. شايد برای نو بودنکنندگان به اين سايت

ها غنيمت است. دوستانی که بايد منتظر بود و تالش کرد. وجود اين سايت

ها کنند. اينکنند و کار میاندازی میها را راهکشند و اين سايتزحمت می

تر خوب است و کمک مهمی هم هست تا ما بتوانيم نقد ادبی و ادبيات جدی

 .تری داشته باشيمو دلچسب

*** 
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 ، هژمونی ادبيات متعهد ١٣٩۶بهار آذر  روزنامه

 (مهابادی)گو با رضا خندانوگفت 

 اشرف درويشيانعلیدرباره 

 

 

 

ترين گره خورده است؛ با زادگاهش؛ با معروف» آبشوران«نام او با 

کرمانشاه است. » آبشوران«زاده محله » اشرف درويشيانعلی» کتابش.

ای کارگری به دنيا آمد؛ تنيده در زحمتی در خانواده ١٣٢٠شهريور 

» تهران«برای تحصيل به  ١٣۴۵شد و » غربگيالن«مدام. بعدها معلمِ کودکان 

شناسی تربيتی ارشد روانرفت. کارشناسی ادبيات فارسی و بعد کارشناسی 

رو بهبا استقبال رو )١٣۵٧(»از اين واليت«را طی کرد و نخستين کتابش 

او را به شهرتی ماندگار رساند. از آن » آبشوران«شد و پس از آن، 

همراه با شهرت، محروميت از  های بسياری از او منتشر شد کهپس، کتاب

 .همراه داشتهای مکرر را برايش بهتدريس و تحمل رنج و حبس

المللی در حوزه اهل قلم برنده چند جايزه داخلی و بين» درويشيان«

دليل تعهد وی به آزادی بيان و پرداختن به اقشاِر بوده است که به 

 .پذير جامعه به او اهدا شده استتهيدست و آسيب

دوست و  -» (مهابادی)رضا خندان«با » اشرف درويشيانعلی«درباره آثار 

های مردم فرهنگ افسانه«که آثاِر مشترِک فراوانی از جمله  -همکار وی

 :خوانيمايم که با هم میوگو کردهاند گفترا با هم منتشر کرده» ايران



  
تهيه و تنظيم: بهرام رحمانی                                              نگاهی  

   (مهابادی)های ادبی رضا خندانبه تالش
 

 
 

64

روستايی  خصوص در سنتِ اشرف درويشيان نويسنده مهم و صاحبِ سبک بهعلی

آبادی و داستانِ کتاب عقيِل نويسی ايران است که همراه با محمود دولت 

نويسی ايران آبادی فضايی خاص در ادبيات چهار دهه پيش داستاندولت

 نويسی درويشيان چگونه است؟ايجاد کرد. شما نگاه تان به سبکِ داستان

اما اين هنوز چيزی  ای رئاليست است؛نويسنده» درويشيان«در سطحِ کلی، 

های گيری ادبی او نگوييم. در دههگويد اگر از جهتدر مورد کار او نمی

ويژه جهت و گرايش ادبی مسلط، به» ادبيات متعهد«چهل و پنجاه خورشيدی 

ها هايی که اين جهِت ادبی از آندر عرصه ادبيات داستانی بود. سبک

اليسم بود، زيرا يکی از کرد عمدتا رئاليسم و ناتوراستفاده می

بخشی به  در ايران، روشنگری و آگاهی» ادبيات متعهد«های اصلی پايه

ها به مصائب اجتماعی بود. رئاليسم و ناتوراليسم مردم و جلبِ نظِر آن

کردند. اين که خوبی برآورده میدو سبکی بودند که اين منظور را به

در آن دو دهه، مقبول افتاد  ويژهدر ايران، به» ادبيات متعهد«چرا 

ها نيست. به ويژگی سبکی درويشيان جا محل بررسی آنداليلی دارد که اين

او داشته » سبک نگارش«بايد فيلتِر حسی را نيز افزود تا کليتی از 

ادبيات «(عمدتا) رئاليست با جهتِ ایباشيم؛ بنابراين درويشيان نويسنده

نويسی درويشيان نظرم بنای داستانبهعاطفی است. -و منظری حسی» متعهد

های او نيز از اين وجوه براين سه وجه استوار است. موضوعات داستان

دهد. مصائِب اقشاِر ها نيز پاسخ میگيرد و به نيازهای هماننشات می

دهند های درويشيان را تشکيل می ترين موضوِع داستانفرودست جامعه بيش

تظاهری عاطفی دارند؛ البته در آغازِ دهه هفتاد  که زيرساختی سياسی و

، درويشيان سبِک ادبیِ »درشتی«خورشيدی در مجموعه داستانی با نام 

 .مدرنيستی را نيز تجربه کرد اما جهت و منظِر خود را تغيير نداد

 

توانند نکاتِ مثبت و منفی بسياری را نويسندگان مهمی چون درويشيان می

نويسی درويشيان کنند. شما اين نکات را در سنتِ داستاندر آثارشان بيان 

 بينيد؟چگونه می

جا و اين فرصت پاسخش را داد. اين سئوالی نيست که بشود در اين

درويشيان هزاران صفحه داستان و مطالب ديگر نوشته است؛ صدها شخصيتِ 
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داستانی آفريده و موضوعاِت متعددی را دستمايه قرار داده است که 

گنجد. اگر بخواهم در سطحی بسيار کلی، ها در اين مجال نمیبررسی آن

شود بل که ضعفِ به ضعفی اشاره کنم؛ اين، به شخِص درويشيان مربوط نمی

است؛ ادبياتی که به خوِد ادبيات، » ادبيات متعهد«شده نسخه ايرانی

راين منظر داد. نقطه قوتِ کارِ درويشيان، منظرِ اوست. دچندان بهايی نمی

های عاطفیِ پرقوتی آفريده است؛ معنای ادبی کلمه، صحنهاست که او به 

ها که نويسنده، عنانِ اختيار از ها يا ديالوگالبته منهای بعضی صحنه

که به آن اشاره » منظری«مانتاليسم چرخيده است.کف داده و به سانتی 

جانمايه کار هر (ادبی) درويشيان است. اين کردم برآمده از حسِ هنری

 .نويسنده و هنرمندی است و بسته به توان و وسعتش، اثرگذار

 

نويسانی است که مورِد اقباِل مخاطب قرار درويشيان از جمله داستان 

 کنيد؟طور ارزيابی میگرفت. اين نکته را چه

شود سلطه يک سبک يا نگرش ادبی، فقط نويسندگانِ يک دوره را شامل نمی

های چهل و پنجاه، گيرد. در دههان را نيز در برمیبلکه خوانندگ

کرد که بر گرته شد و خواننده پيدا میتر پسنديده میهايی بيشداستان

شد؛ بنابراين زمينه اجتماعیِ اقباِل داستان نوشته می» ادبيات متعهد«

تر در اختياِر اين نوع ادبی بود؛ اما اين همه ماجرا نيست. نويس بيش

سزايی در استقباِل خوانندگان از آثارِ او ايیِ نويسنده نيز نقش بهتوان

بودند اما » ادبيات متعهد«نويسانی که پيرو داشت. کم نبودند داستان

يا مورد توجه قرار نگرفتند يا پس از چندی فراموش شدند. درمورد 

تر، درويشيان، جز زمينه مساعِد اجتماعی، بايد انتخاب موضوع و مهم

پرداختِ آن را از داليِل استقبال خوانندگان دانست. او با انتشاِر نوع 

توجه بسياری  ١٣۵٢در سال  -»از اين واليت« -اولين مجموعه داستانش 

اين توجه » آبشوران«اش با نام به خود جلب کرد و انتشار دومين مجموعه

حکومت  شدن انتشار اين دو کتاب از طرفِ  تر ساخت. ممنوعتر و جدیرا بيش

ای عنوان نويسنده اش، شهرت درويشيان را بهافتادن نويسندهو به زندان 

به  ۵٧مردمی و متعهد تثبيت کرد. او پس از آزادی از زندان در سال 

شد. نوشتن برای کودکان پرداخت و آثارش با تيراژ بسيار باال منتشر می
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ديد چاپ شده بارها تج -داستانی و غير داستانی-آثار بعدی او نيز 

است. فقط يکی دو کتابِ غيرداستانی او در چاپ اول باقی ماند؛ بنابراين 

رو بهبا اقبال رو -های متفاوتدر اندازه -توان گفت اکثر آثار او می

کنم دو مجموعه داستانِ اول او، هر کدام سی، پنجاه بوده است. فکر می

نوبت باز  ٩هشت يا » بریهای اسال«نوبت تجديد چاپ شده باشند. رمانِ 

ها انداختن در راه نشر آنای و سنگهای دورهنشر شده است. بايد ممنوعيت

را هم در نظر داشت تا بتوان شمايی از ميزان توجه جامعه به کارهای 

 .دست آورددرويشيان به

 

آيا قرارگرفتن آثار درويشيان در مقطع خاصی از تاريخ ايران با 

عبارتی و اجتماعی آن دوران سبب محبوبيت او شده و به های سياسیويژگی

اش برتری داشته های او بر نويسندگیيابی در داستانديگر، نوعِ خاص سوژه

 يا مهارت در نويسندگی علت اصلی شهرت درويشيان بوده است؟

طور که در پاسخِ پرسشِ قبل گفتم شرايط اجتماعی و اين که هژمونی همان

گذارد تنها بر آفرينشِ آثارِ تاثير می سبک و مکتبی است نهادبی با چه 

شود؛ مشروط به بل که تا حدی شهرت و محبوبيتِ نويسنده را نيز باعث می

لحاظِ حس هنری) همراه (به لحاظِ قلمی و به اين که با توانمندی نويسنده

ه بشود (البته به فرض کترين رويکردهای ادبی همترين و نابباشد. عالی

چيزی را در خال تصور کرد) اگر زمينه اجتماعی نداشته باشند وجوِد چنين 

تنها زمينه اجتماعی در آن يابند. در مورِد درويشيان نه توفيق نمی 

پرداز خوبی بود و هم، حسِ هنری دوران وجود داشت بل که او هم داستان

نيست که اگر  طوررحمی است. ايناثر گذاری داشت. جامعه منتقد بی

نويسنده يا هنرمندی در کارهای اولش به شهرت رسيد به اعتبار آن، 

کند. خير، در صورتی گذارد و حلوا حلوايش میدائم او را روی سرش می

کند. در اين مورد توجه نباشد فراموشش میکه کارهای بعدی او قابل 

در رونِد آثار او  های فراوانی زد. پس، ماندگاری درويشيانشود مثالمی

اش. اما در توضيح شهرت و پردازی  است؛ در حِس هنری و قدرِت داستان

 را هم به» نوع خاص موضوع«و » مقطع تاريخی«محبوبيت او بايد اثر 

 .داليل قبلی افزود



  
تهيه و تنظيم: بهرام رحمانی                                              نگاهی  

   (مهابادی)های ادبی رضا خندانبه تالش
 

 
 

67

 

نويسی در آثار ای و تئوريک داستانبرخی از منتقدان معتقدند اصول حرفه

 کنيد؟طور فکر میده است؛ شما چهدرويشيان چندان رعايت نش

توان همه آثار او را با اين کليت توضيح اين حکم بسيار کلی است. نمی

هايی از او نمونه بياورم که در حِد عالی توانم داستانداد. من می

نويسی ها بروند اگر توانستند مشابهش را در داستان»برخی«هستند. اين 

من هم معتقدم که  …توان داد. بلهلی نمیايران پيدا کنند؛ پس حکم ک

؛ »نويسی چندان رعايت نشده استاصول داستان«در آثار اوليه درويشيان 

وگو اشاره کردم که جهتِ قرار هم نبوده رعايت شود. در ابتدای اين گفت

اش. شدهبوده است؛ آن هم نسخه ايرانی » ادبيات متعهد«ادبی درويشيان، 

بخشی و افشاگری سياسی ات ابزار است؛ ابزاِر آگاهیدر اين نسخه، ادبي

و تحليل اجتماعی و حتی تبليغ ايدئولوژيک. لذت ادبی فرع بود. توجه 

خواست با مخاطب در ميان ای بود که میمعانینويسنده در اين نوع به

گرفت نويسی تا جايی مورد توجه قرار میبگذارد. تکنيک و تاکتيکِ داستان

شد و اين کرد به آن اعتنايی نمیکرد و اگر نمین هدف کمک میاي که به

بود. اين ضعِف درويشيان » ادبيات متعهد«پاشنه آشيل نسخه ايرانی 

دليل ای بود که هژمونی داشت و البته هژمونی آن بینبود؛ ضعف جهتِ ادبی

ر نبود. در بعد اجتماعی اين داليل، اختناِق آريامهری بود که امکانِ ه

های مستقل از حکومت را از مردم گرفته بود. نوع فعاليت سياسی و تشکل

در چنان شرايطی، داستان و شعر شده بود مفری برای ابراز وجود سياسی. 

دهه چهل و پنجاه پر است از کسانی که عضوِ سازمان و احزاب مخفی هستند 

» فعاليت«نويسند و نيز کسانی که ادبيات را محل و شعر و داستان هم می

بودن شاعر و نويسنده اند. ايراِد من به سياسی سياسی خود قرار داده

خواهم شرايط اجتماعی هژمونی نسخه ايرانی ادبيات متعهد را نيست، می

توضيح دهم. بسياری از اين نويسندگان فراموش شدند. از ميان آن همه 

از اين دسته  نويس، چند نفر برآمدند و ادامه يافتند، درويشيانداستان

تر هم شد؛ زيرا زدن بر آن گرته، ماند و محبوببود. او به رغِم قلم 

های برآمده از گويی داشت و اين، ضعفحسِ هنری صادقانه و ذهن داستان

 .کرداش در دهه پنجاه را جبران میجهت ادبی
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و گذار دارد سال حضوری تاثيرنويسی بزرگدرويشيان، هم در حوزه داستان

ها يک از اينهم در حوزه ادبيات کودک و نوجوان؛ او را در کدام 

ويژه نويس است؛ بههايش داستانتر ديديد؟ ايشان در صدر همه فعاليتموفق

های ديگر هم موفق بوده اما در نوشتن اش. در عرصهنويساز نوع کوتاه 

های متعدِد تر بوده است. اين را به اعتباِر چاپداستان کوتاه موفق

 ۵٨های تر در سالگويم. آثاری که برای کودکان نوشته بيشهايش میکتاب

شدند. های پرتيراژ محسوب میاند و در آن دوره از کتابمنتشر شده ۶٠تا 

شد، شايد ها در تيراژ صد هزار نسخه منتشر میاگر بگويم بعضی از آن

اين کنم. به ه تعريف میها گمان برند که دارم برايشان افسانبعضی

ای که جمعيت گويم باور کنيد در سی و چند سال پيش، در دورهها میبعضی

 .تر بود حتی تيراژ صدهزار غيرعادی نبوداز نصفِ جمعيت کنونی هم، کم

 

اشرف درويشيان های علیها و داستانبه اعتقاد شما آيا هنوز هم نوشته

 ان کارکرد دارد يا اين که به دورهدر ميان نسل امروز ادبيات اير

 شويم؟نويسانی چون علی اشرف درويشيان نزديک میگذار از داستان

جا که به درويشيان اين مورد را بايد با داليل عينی توضيح داد. تا آن

های دور نوشته ها که در سالهايش، حتی آنشود هنوز کتابمربوط می

شوند. ناشرانی هستند که د، باز نشر میاناند و مجوز چاپ گرفتهشده

هايش هستند؛ حتی يک مجموعه داستان را که در ايران مشتاِق چاپ کتاب

به آن مجوز چاپ داده نشد ناشرانی در خارج از کشور منتشر کردند و 

چنان گويند که درويشيان همها به ما مینيز يک رمان کوتاه او را. اين

دهد يا که نسِل جديد سبکِ کار او را ادامه می شود؛ اما اينخوانده می

های شود؛ گر چه در سالنه، چيزی ديده نمی» ادبيات متعهد«نه، در بخشِ 

ها گامی سانسور و بعضی ناشران، بسياری از داستاندستی و هماخير در هم

نيز » ادبيات متعهد«از نسخه ايرانی  -چه از نظر فرم و چه محتوا-

شان سراغتر هستند. با اين همه، موضوعاتی که درويشيان به ستتر و سعقب

سازان است. عالقه ويژه سينماگران و مستندچنان مورد توجه بهرفت هممی

نامه و ساختنِ مستند از زندگی درويشيان، گواِه جوانان به تهيه شناخت 

 ها به درويشيان و امثال اوست. ديگری بر توجه آن
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آيا اين دوران به پايان خود «تان که ه بخش ديگر پرسشو اما دربار

ناپذيری و جاودانگی در عين شيرينی نظرم وسوسه پايانبه» شود؟نزديک می

بسيار متوهمانه است و بهتر که با دغدغه اثرگذاری در زماِن خود، 

ساِل ديگر يا حتی همين امروز اعالم شود  جايگزين شود. اگر ده يا بيست

روشِ درويشيان به پايان رسيده است، جای هيچ غبطه نيست؛ زيرا و راه 

ها ميليوندرويشيان در زمانِ خود موثر بوده است. نزديک به نيم قرن، 

ها متوجه محيط اند؛ هزاران نفر با خواندن آننفر آثار او را خوانده

اند؛ چرا که با دست گرفتهاند و صدها نفر قلم بهاجتماعی خود شده

نويسی، امری فاخر و پيچيده اند که داستانواندنِ آثارِ درويشيان ديدهخ

شود زندگی روزمره را های ماليخوليايی نيست، بل که میبرای ساختن متن

ها از جمله ها را به گواِه بسياری نشانهنيز به داستان بدل کرد. اين

گويم. ام میهاند و من خوانداشرف نوشتههايی که ديگران برای علینامه

نويسی انسانی مسئول نسبت ها، درويشيان جدای از داستانگذشته از اين

کش، بوده است. او به اجتماعش، خاصه نسبت به اقشاِر تهيدست و زحمت

برای آن که تغييری مثبت در اوضاع به وجود آورد، تالش کرده و رنج 

دليل به عضويت همين ها با سانسور مبارزه کرده و بهبرده است. سال

کانون نويسندگان ايران درآمده و از اعضای بسيار موثر و محبوب آن 

اش اعالم شود، » پايان«بوده است. بله، چنين آدمی همين امروز هم اگر 

عنوان نويسنده و افسوس نخواهد داشت؛ چرا که او کاِر خود را به 

 .انسان، چنان که بايد و شايد کرده است

*** 
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انتشار شناختنامه درويشيان را ممنوع اعالم  ،ارشادوزارت 

 کرد

 ١٣٩۶آبان  ١١

 

 

 

طور وزارت ارشاد به»: اشرف درويشياننامه علیشناخت«نويسنده کتاب 

 .رسمی به ناشر کتاب اعالم کرده که چاپ آن ممنوع است

آبان،  ١١شنبه روز پنج» اشرف درويشياننامه علیشناخت«نويسنده کتاب 

طور رسمی به ناشر اين کتاب اعالم کرده که چاپ گفت که وزارت ارشاد به

 است.» ممنوع«آن 

آرش سنجابی، مستندساز، نويسنده و مترجم، با اعالم اين موضوع در 

از سوی نشر  ٨۶گو با خبرگزاری ايلنا افزود: اين کتاب، از سال وگفت

ند مرتبه به وزارت ارشاد چندين و چ«مرواريد، برای دريافت مجور چاپ، 

 »خورد.ها پشت سد سانسور مانده و خاک میسال رفته ولی در تمام اين
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از » اشرف درويشياننامه علیشناخت«اين نويسنده اضافه کرد که کتاب 

اثر در حال بررسی است  ابتدا با جمله«سوی اداره کتاب وزارت ارشاد، 

کليف مانده بود و حتی سال بالت ٨-٩و بدون گفتن پاسخ نه، برای 

ای که برای تغييرات به نشر مرواريد اعالم شده بود پس گرفته اصالحيه

 »ها را مجدد عنوان کنند.تر اصالحيههای دقيقشد تا با بررسی

و اواخر  ٩٢طبق گفته نشر مرواريد، اين اثر در سال «سنجابی گفت که 

ما اين موضوع در نژاد غيرقابل چاپ اعالم شد، ادولت دوم آقای احمدی

 »صورت رسمی به ناشر اطالع داده شد.دولت آقای روحانی به

اشرف که به درخواست شهناز دارابيان، همسر علیوی با بيان اين

درويشيان، کتاب از نشر مرواريد تحويل گرفته شده و تا عيد از سوی 

شود، ابراز اميدواری کرد که پس از ناشر ديگری به ارشاد فرستاده می

» با نگاه بهتری به قضيه نگاه«های ارشاد، رگذشت اين نويسنده، مقامد

 کنند.

آرش سنجابی با انتقاد از وزارت ارشاد برای توضيح ندادن درباره داليل 

حجم اين اثر چيزی نزديک به «غيرقابل چاپ اعالم شدن اين اثر، افزود 

اعالم  هزار صفحه است و مطمئنا اگر موارد حذفی کم بود، قطعا به ما

 »کردند که با اصالح کار را چاپ کنيم.می

چاپ اين کتاب در حالی از سوی وزارت ارشاد دولت حسن روحانی ممنوع 

اشرف درويشيان، پس از درگذشت علی ٬شده است که بر اساس اين گزارش

عباس صالحی، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی، در صفحه شخصی خود در توييتر، 

آبشوران و از اين واليت را «ن نويسنده، نوشت: بدون نام بردن از اي

 -ام چشاند. داستانسالگی خواندم، تلخی فقر را به کام ١٣ -١٢در 

 »شوند.هايی که تکرار میخاطره

ها در دوران رياست حسن روحانی در سانسور و ممنوع شدن انتشار کتاب

سانسور انسداد نويسنده، داستان «حالی ادامه دارد که بر اساس گزارش 

که های سانسور در ايران بسيار عميق است. با اينريشه«، »در ايران

اند های گوناگون اين سيستم را اداره کردهجمهوران مختلف به شيوهرييس

اند اصالحی ضد اند و نتوانستهشان سيستم را فعال نگاه داشتهاما همه

 »سانسور را آغاز کنند.
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که مجری اين پژوهش » خرد رسانه« جيمز مرچنت، مدير بخش پژوهش شرکت

سيستم امروز در اصل همان «گو با راديو فردا گفته بود وبوده، در گفت

شده است. حاال شايد های اول انقالب اعمال میسانسوری است که در سال

 »تر.گاهی با مميزان نرم

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ از وضعيت  ١٣٩٧شهريور  ٢رضا خندان مهابادی در تاريخ 

چنين ديگر آثار اشرف درويشيان و همهای مشترک خود با علیکتاب

 اين نويسنده فقيد چنين گفته است:

های مردم فرهنگ افسانه«من و درويشيان دو سری کار مشترک داشتم:  

جلد منتشر شد. اما دو سالی است با مشکل ناشر و  ١٩که در » ايران

گران شدن کاغذ مواجه هستيم. با توجه به اين که کتاب قطوری است، 

کند برای تجديدچاپ آن اقدام کند. در واقع با گران ناشری جرات نمی

 ».چنان مانده استشدن کاغذ، اين کتاب هم
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است که در هفت » های محبوب منداستان«پروژه دوم ما «رضا سپس گفت: 

جلد منتشر شده است. جلد هفتم آن دو ماه پيش در نشر چشمه منتشر شده 

يک  ۵و  ۴اند؛ مثال چاپ سوم جلد است و جلدهای ديگرش تجديد چاپ شده

های ماه پيش منتشر شده است. اين مجموعه شامل نقد و بررسی داستان

 ».کوتاه ايران است

اشرف درويشيان های علیه ديگر کتابچنين درباررضا خندان مهابادی، هم

شود. ناشر اکثر کارهای درويشيان چشمه است و کارهايش چاپ می«گفت: 

را چاپ کرده » های بندقصه«و » ١٨سلول «اخيرا هم انتشارات نگاه کتاب 

» هميشه مادر«دانم رمان نشده نداريم اما میاست. کار مشترک چاپ

خاطر اين است نشدن اين کتاب به درويشيان چاپ نشده است. البته چاپ

اش را انجام که با بيماری او همزمان شد و نتوانست کار بازنويسی

» های تازه داغداستان«بدهد. يک مجموعه داستان هم داشت با عنوان 

داستان کوتاه که در ايران مجوز چاپ نگرفت و گفتند هشت  ١۶شامل 

. اين مجموعه داستان داستانش بايد حذف شود که درويشيان قبول نکرد

در خارج از ايران، يک بار در آلمان و يک بار هم در سوئد چاپ شده 

 ».است

*** 

 

 

  راهی برای دست يابى به روان اجتماعى  فرهنگ عامه،

 با رضا خندان(مهابادی) گفتگوی اختصاصی حضور 

 کيوان باژن

 :اشاره

جلدى و در خور مجموعه يى است نوزده » هاى مردم ايران فرهنگ افسانه«

ها، بى خوابى توجه، از آن جهت که در چنين شرايطى اين کار، يعنى مدت

و » علی اشرف درويشيان«و خستگى و دوندگى. اين مجموعه به پايمردی 

(مهابادى) گردآوری و تدوين شده است. به اين بهانه »رضا خندان«
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ار به مسائل ام که ضمن مشکالت کانجام داده» رضا خندان«گويی با وگفت

 تری نيز اشاره دارد.کلی

توانى تمام گويد مىمشکالت تدوين مجموعه مى وقتى درباره » خندان«

و » فرهنگ عامه«ها را تجسم ببخشى و وقتى درباره ها و خستگىخوابىبى

ها کنى که در برخورد با افسانهبا تمام وجودت حس می گويدمى» فولکلور«

هاى بيانى مردم در گذشته، با نوان يکى از راهعهاى عاميانه، بهو قصه

معناى بيان، به«گويد: رو هستى. البته خندان مىبهچه درياى عظيمى رو

يابى به روان نوعى دستشناخت فرهنگ عامه، به«گويد: و مى» گسترده آن

تواند کانال خوبى جهت ارتباط ادبيات با مردم اجتماعى است که مى

 »باشد.

 :نشينيممی» رضا خندان«های صحبتبا هم، پای 

بگوييد. از منظر شما اين واژه چه مفهومى » فرهنگ عامه«تعريف  درباره

 دارد؟

هايی است ها و نگرشها، تبيينها، شيوههمه آن راه و رسم» فرهنگ عامه«

که عامه مردم زندگی و روابط ميان خود را بر اساس و در ميان آن 

قابل توجه در اين ميان اين است که تا حرف از  کنند. نکتهتنظيم مى

شود. شان معطوف به گذشته مىشود، بسيارى ذهنفرهنگ عامه و فولکلور مى

که اين دو مقوله فقط به گذشته مربوط نيستند بلکه امروز نيز حال آن 

 .حضور دارند

مثلن صد سال  اين را هم بگوييم که فرهنگ عامه امروز با فرهنگ عامه

 .اندهاى زندگى متفاوت شدهها و شيوهمتفاوت است؛ چرا که آدم پيش

 گيرند؟هاى عاميانه در کجا قرار مىها و قصهدر اين ميان، افسانه

اند...! من در پاسخ به سئوال ها، جزئى از فرهنگ عامه بودهافسانه

صد سال پيش  امروز با فرهنگ عامه اول اشاره کردم که فرهنگ عامه

هاى عاميانه خبرى است. حاال ديگر از ساختن يا خلق افسانهمتفاوت 

ها نيز بسيار محدود شده است. برخالف گذشته نيست. حتی استفاده از آن

 -در بعضى جاها -ترين کارها بوده و گاه گويى يکى از مهمکه افسانه 

آداب و ترتيبات مفصل و خاصى داشته است. امروزه، ضرورتى براى آن 
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- زندگى، نگاه به جهان، حتی زيبايىها وجود ندارد. چرا که شيوه افسانه

شناسى مردم با آن دوران بسيار متفاوت است. در جهان امروز راديو، 

ها را در زندگى تلويزيون، سينما، کتاب، روزنامه و... نقش افسانه

 .اندرنگ کردهمردم کم

هاى عاميانه با اين حال امروزه نيز شاهد گردآورى و چاپ افسانه

على اشرف «ترين کارها را در اين زمينه، شما و هستيم. حتی يکى از جدى

ای را ديده بوديد ايد. ضرورت چنين کار گستردهانجام داده» درويشيان

 ايد يا...؟ها دراين حجم کردهکه اقدام به چاپ افسانه

ها که يکى از شود، به شناخت افسانهها مربوط به تحقيقِ فولکلور مىاين

به معناى » بيان«هاى بيانى مردم در گذشته بوده است. البته راه

شود پندارند که مىها هنوز مىآن. در ضمن قبول دارم که بعضى گسترده

ها را رايج کرد و يا دوست دارند که چنين کنند. اين را اين افسانه

رمانتيسم يکى از داليل توان تعبير کرد و به چيزى جز رمانتيسم نمى

ها به حس نوستالژيک ها است. شايد پاسخى که اين افسانهرجوع به افسانه

ها داليل دهند، دليل ديگرى براى آن باشد. بعضىانسانِ درگير امروزى مى

شان گرايانه و بعضى نيز داليل ناسيوناليستى، براى گردآورى و رجوعقوم

و نه من، هيچ يک از » درويشيان«ند. اما نه اها ارائه کردهبه افسانه

هاى مردم فرهنگ افسانه«اين منظرها را قبول نداريم. کاِر ما، يعنى 

شناخت فرهنگ عامه  ای است بر يک کار تحقيقى در زمينه مقدمه» ايران

- ها، ويژگىها. شناخت روياها، آرزوها، ارزشافسانه گذشتگان از پنجره 

خواهيم مانند ها مورد نظر ما است. نه مى هاى بيان و...! اين

خواهيم ها بگوييم هنر نزد ايرانيان است و بس و نه مىناسيوناليست

هاى ديروز، ساکت کنيم. سعى افسانه» مسکن«دردهاى انسانِ امروز را با 

بينانه با آن برخورد کنيم. نه نکات منفى را بپوشانيم و کنيم واقعمى

سره، هاى مثبت آن قايل شويم و نه يکدى براى جنبهنه ارزش بيش از ح

 .ها را منفى بناميم. هر چيز به جاى خودآن

ها در گردآورى افسانه قبل از اين که بحث را ادامه دهيم، به تاريخچه

 .ايران اشاره کنيد
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جا که مربوط به محققين هاى عاميانه تا آندر مورد گردآورى افسانه

عنوان بايد به» کوهى کرمانى«و سپس » صادق هدايت«ز شود، اايرانى مى

هاى ديگر فرهنگ نيز به جنبه» على اکبر دهخدا«آغاز کنندگان نام برد. 

عامه پرداخته است و از اين نظر او نيز جزو پيشگامان اين عرصه است. 

رجوع به فرهنگ  البته اين کارها، ابتدا به ساکن صورت نگرفت. پيشينه

مردم،  ،»انقالب مشروطه«گردد. پيش از ب مشروطه بازمىمردم، به انقال

رعايا هيچ » ملت«شوند بودند. در انقالب مشروطه اما، مردم مى» رعايا«

انقالب «آمدند. کجا، نه در ادبيات و هنر و نه در سياست به حساب نمى

با هدف ملت، کشورسازى، قانون، رشد وترقى و ... به جريان » مشروطه

شوند. زبانِ ادبيات ر اين دوره است که مردم به حساب آورده مىافتاد. د

گيرد. زبانِ شود و از زباِن مردم بهره مىها نزديک مىو سياست به آن

مردم به متن  فاخر دربارى، به کنارى گذاشته شده و زباِن روزمره 

نى خوايابد. اين امر، با هدفِ انقالب مشروطه همادبيات و سياست راه مى

ساخت. ناسيوناليسم، ايده ئولوژى » ملت«شود دارد. بدون مردم که نمى

عامه، به دنبال اين شرايط انجام  انقالب مشروطه بود. رجوع به فرهنگ

را بخوانيد، » نيرنگستان«بر کتاب » صادق هدايت«گرفت. اگر مقدمه 

ه سى در زمين کنيد. در دههخوبى ناسيوناليسم را در آن مشاهده مىبه

» على نقى وزيرى«و » صبحى«هايى چون گردآورى به اسامى شخصيت

صمد «پيوندند. ترى به اين عرصه مىچهل، تعداد بيش خوريم. در دههبرمى

و ... به هر حال از » انجوى شيرازى«و » بهروز دهقانى«و » بهرنگى

اند. البته ها کوشيدهاين پس، تعداد نسبتن زيادى در گردآورى افسانه

هاى کنم منظرها متفاوت است و يکى از داليل اصلى شيوهباز تاکيد مى

 .است» منظر و منظور«ها همين متفاوت آن

اند و آن را تغيير ها دست بردهاين که بعضى گردآورندگان، در افسانه 

اند، جزو اند يا زبانى غير از زبان اصلى راويان، به کار بردهداده

طور مثال، از ايد؟ بهت است که شما اشاره کردههاى متفاوهمان شيوه

ها را مطابق تفکرات حتی بعضى از افسانه» صمد بهرنگى«ها، ميان شاخص

ها را تغييرات گاه ها، آنخود و يا جهت به روز کردن مفاهيم افسانه

که داد. آيا شما موافق اين کارها هستيد؟ با توجه به اين فاحشى مى
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شود. نظر شما ، حتی به لحاظ زبانى نيز انجام مىبعضى از تغييرات

 چيست؟

بله. يکى از آثار منظر و منظوِر متفاوت، همين مواردى است که شما 

ها نبايد داد گويند هيچ تغييرى در افسانهاشاره کرديد. کسانى که مى

دست نخورده نقل  شکل کامالها را بهگويند که بايد افسانهچنين مىو هم

عنوان ها بهدو گروه هستند. گروه اول کسانى هستند که به افسانهکرد، 

شناسى، شناسى اجتماعى، جامعهشناسى، روانمواِد تحقيقى براى مردم

نگرند. اين گروه در نظرشان محق هستند. چرا که هر شناسى و... مىزبان

ق و ترى به محقتر باشند اطالعات درستتر و نابچه مواد تحقيقى، سره

شان هدف است و دهند. گروه دوم کسانى هستند که اصالت برایگر مىپژوهش

نظر من، هر کس اين حق را دارد از منظرى جات را دوست دارند! بهعتيقه

 .ها بپردازدکه دوست دارد به افسانه

 کند؟ها را براى تحقيق، مخدوش نمىآيا اين کار، صحت و درستى افسانه

ها آورنده، اطالعات غلط بدهد. مثال اگر افسانهست که گرداين در صورتى ا

ها دست برده، آن را اعالم نکند يا اگر را بازنويسى کرده يا در آن

ها ممکن کارش اقتباسى باشد يا خودش راوى است، به آن اشاره نکند. اين

است موجب سردرگمى شوند. گرچه تشخيص اين موارد کار خيلى مشکلى نيست. 

کارخود را اعالم کند،  صورت، يعنى اگر گردآورنده، شيوهر ايندر غي

توان محدوديتى براى کار در اين عرصه قايل شد و مثال ديگران را نمى

يکى از » فولکلور«باز داشت.  …از بازنويسى، اقتباس، تغيير زبان و 

» صادق هدايت«آن نيست. مثلن  (گرچه مهم) اين عرصه است. ولى همهاهداف

که اقتباس و تلفيق چند افسانه است. » آب زندگى«نام ای دارد بهقصه

کار استفاده کرده تا نکات اجتماعى و سياسى مورد نظر اما او از اين 

 .اش بيان کند و اتفاقا قصه قشنگى هم هستخود را با قصه

 ايد؟ها دست بردهآيا در افسانه» هاى مردم ايرانفرهنگ افسانه«شما در

چاپ شده و چاپ  ر اين مجموعه، مجموع کردن منابع پراکندهکار ما د

ايم در مورد هر نشده به روش الفبايى است. ضمن اين که سعى کرده

ها که ، طى يادداشتى نکات خاص آن را متذکر شويم. اين يادداشتافسانه

شود. در ابتدای هر قصه نوشته شده گاه چند جمله و گاه چند صفحه مى
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کننده هستيم. تر نقلايم، بيشهاى اين مجموعه دست نبردههما در افسان

ايم و اين موارد را مشخص ها را خالصه کردهالبته بعضى از افسانه

تر به خاطر آن است که ما اين مجموعه را ايم. اين شيوه بيشساخته

هاى مردم ايران ای براى دست يافتن به فرهنگى کامل از افسانهمقدمه

انيم، بدون آن که در آن تکرار يا نقصانى وجود داشته باشد. براى دمى

 .ايم از قضاوت يا انتخاب دورى کنيمالمقدور سعى کردههمين، حتى

(شيوه ايدبه کار برده» …هاىفرهنگ افسانه«ای که شما در تدوين شيوه

 گوى اهداف شما، در انتهاى کار، بوده است؟الفبايى) در کل، جواب

يوه مثل هر شيوه ديگر از محسنات و عيوبى برخوردار است. شما اين ش

با دانستن اسم يک افسانه يا حتى با دانستن اسم تقريبى افسانه به 

توانيد آن را در اين مجموعه پيدا کنيد. ولى به لحاظ موضوعى راحتى مى

را، کار کمى سخت يعنى اگر موضوع افسانه را بدانيد و نه نام آن 

صورت ديگر، هاى ديگر هم، البته بهاين حسن و عيب را شيوهشود. مى

دارند. مثال اگر مجموعه به روش موضوعى تنظيم شود، دسترسى به افسانه 

هاى مورد نظر براى کسى آسان است که موضوع افسانه را يا افسانه

ها يا هاى نقش آفرين افسانهطور است تنظيم بر اساس شخصيتبداند. همين

ها. بنابراين ما تنظيم مجموعه را براساس شکل معمول محلى آن تفکيک

نويسى يعنی الفبا قرار داديم. البته اگر فرهنگ نهايى تنظيم فرهنگ

آيد. چرا که مطمئنا در آن مثل اين مجموعه، شود، اين مشکالت پيش نمى

در حدود  -کامال مطمئن نيستم -دو هزار روايت نخواهيم داشت. شايد 

افسانه را شامل شود و اين تعداد با هر تنظيمى که انجام بگيرد  دويست

 .مشکلى نخواهد داشت

 .ای نيستالفبايى روش علمى ها عقيده دارند که شيوه اما گويا بعضى

عملی. جا، بدل به سنگرى شده است براى دفاع از بىدر اين» علمى« واژه

نيست. مطمئنن هر چه راه  گرايىمعناى نفى علم و علمالبته اين حرف به

تر شود بهتر است. اما اين نبايد بدل به مانع  تحقيق با دانش روشن

شروع کرديم » درويشيان«چه هست؛ ما اين کار را با طرح آقاى شود. آن

» عالم«خواستيم ابتدا و در عمل نيز، بسيار چيزها فرا گرفتيم. اگر مى

ترين شيوه براى يافتن ناب» لمىع«هاى شويم و در ذهنِ خود مشغول طراحى
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شويم و بعد حرکت کنيم، تا حاال نيز هيچ کارى انجام نشده بود. اما 

توانند حاصل آن را اين کار تقريبا رو به پايان است و ديگران مى

مشاهده کنند. حداقل اين است که در کارهاى ديگر از اشتباهات احتمالى 

کاری که نکرده هيچ » ردم ايرانهاى مفرهنگ افسانه«ما پرهيز کنند! 

ها را، گامى گردآورى و تحقيق افسانهباشد، حداقل اين است که عرصه 

 .گرايى بيرون کشيدبه جلو راند و آن را از حالت پراکندگى و منطقه

 قدر راضى هستيد؟کار چه اين مسائل، خودتان از نتيجه با توجه به همه

گردد بله. اما اين را دونفره باز مىتا جايى که به امکانات و تالش 

ترى در انجام آن وجود دانيم؛ در صورتى که امکانات و نفرات بيشنيز مى

گردد شد. تا جايى که به اين قسمت باز مىبهترى حاصل مى داشت، نتيجهمى

امکانى و محدوديت نيرو، مشکالت، ديگر نه، راضى نيستيم. حاال به اين بى

و صدور محوز چاپ را نيز اضافه کنيد. اين نوع کارها را مثل سانسور 

هاى چندين نفره، با امکانات زياد انجام در کشورهاى ديگر، گروه

انجام آن  دهند. اما در کشور ما ذوق و اراده فردى، تنها پشتوانه مى

ها هم اگر بخواهند دخالتى بکنند، همراه با اعماِل نظر و است. دولت

 !است که در اين صورت بايد عطايشان را به لقايشان بخشيدسمت و سو دهى 

های اخير بسيار رواج پيدا کرده در دهه» فرهنگ مردم«جا که بحثِ از آن

طور اخص به» های عاميانهقصه«طور اعم و چه به» فرهنگ مردم«است، چه 

ها در ادبيات داستانی و با توجه به اين که شما و البته نقش اين قصه

خواهم بپرسم چه عواملی اين ا است در اين زمينه فعاليت داريد میهسال

 کنند؟فرهنگ را در جامعه ی ما مشخص می

اگر درست متوجه شده باشم منظورتان اين است که فرهنگ عامه را چه 

ترين سطح نحوه زندگی کند؟ فرهنگ عامه را در وسيععواملی تعيين می

اسی، اجتماعی، تاريخی و کند. شيوه توليدی، سيمردم تعيين می

گيری فرهنگ عامه نقش دارند. جغرافيايی هر يک به نوبه خود در شکل

موجود اجتماعی چون انسان که بر خالف موجودات ديگر دارای شعور هم 

هست برای سامان دادن به زندگی و تنظيم روابط در اجتماع به فرهنگ 

هنش برسد در زندگی نياز دارد. اصوال قبل از اين که به اين نياز در ذ

اش به آن رسيده است. بنابراين برای درکِ فرهنگ مردم هر دوره يا عملی
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(اقتصادی، سياسی، اجتماعی و جغرافيايی) اجتماعی بايد به شيوه زندگی

 .و تاريخ و تجارب آن رجوع کرد

بندی نظام توليدی مشخص را با دسته» فرهنگ مردم«پس در واقع شما 

تواند باورها و شود گفت که نظام توليدی هر کشوری میکنيد. يعنی میمی

 هر کشور را شکل بدهد؟» فرهنگ مردم«

الزم است از ساده کردن مسئله پرهيز کنيم. نظام توليدی و فرهنگ رابطه 

های مستقيم و يک به يکی با هم ندارند. کما اين که در فرماسيون

شته حضور دارند؛ چنان عوامل فرهنگ گذاقتصادی و اجتماعی نوتر، هم

طور نيست که با تغيير اولی، دومی هم بالفاصله تغيير کند. خوِد اين

گيری و تداوم فرهنگ، عوامل ديگری نيز موثر دهد که در شکلاين نشان می

ترين سطح و به لحاظ نظری با حذف ایاست. اما در نهايت و در پايه

اجتماع و مردم را های بسيار، اين شيوه توليدی است که فرهنگ ميانجی

تری دارد؛ های اوليه وضوح بيشای در فرماسيونکند. چنين رابطهتعيين می

ها تر شدن وانباشته شدن ميانجیاما در روند تکامل اجتماعی با بيش

 .تر شدهاين وضوح کم

تواند اهميت بنيادی داشته قدر میدانستن اين فرهنگ و باورها اما، چه

 ين بحثی چيست؟ باشد و اساسا ضرورت چن

گردد اهميت مطالعه آن مانند اهميت جا که به فرهنگ گذشته باز میتا آن

های مختلف به داليل گوناگون شناسی است برای مطالعه تمدن. گروهباستان

شناسان، آورند. مردمبه تحقيق و شناخت فرهنگ مردمان گذشته رو می

گران فولکلور و محققان شناسان، پژوهششناسان، زبانشناسان، روانجامعه

کند و اين ادبی و ... درک گذشته به فهم جايگاه کنونی انسان کمک می

طور خالصه ضرورت ای مسائل باشد. بهگوی پارهتواند پاسخبه نوبه خود می

 .شودچنين کارهايی از نحوه زندگی و برای نحوه زندگی ناشی می

ها بپردازيم. از اين قصه خواهيم بهطور خاص میجا بهالبته ما در اين

دارد؟ » ادبيات مردم«رو پرسش من اين است که اين فرهنگ چه تفاوتى با 

» فرهنگ مردم«ای با چه رابطه» های عاميانهقصه« خواهم بگويمدر واقع می

 در کليت خود دارند؟
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ها رابطه جزء و های عاميانه بخشی از فرهنگ عامه است و رابطه آنقصه

های عاميانه متاثر از فرهنگ عامه و نيز موثر اين قصهکل است. بنابر

هم بخشی از فرهنگ مردم است اين بخش » ادبيات مردم«بر آن است. 

گر چگونگی استفاده از زبان و تخيل و خلق آثار شعر و نثر توسط بيان

 .عامه مردم است

خواستم بپرسم که در اجازه بدهيد قضيه را کمی بازتر کنيم. اول می

عنوان روشنفکر نويس بهها اساسا نقش يک داستانبرخورد با اين قصه

 چيست؟

بيند که روزگار و زندگی ها مردمی را مینويسنده روشنفکر پشت اين قصه

اند. در اين شان تنيده و آن را بازسازی هنری کردهخود را در تخيل

آرزو  شناسی هست هم تخيل و هم باورها و هم اميد وها هم زيبايیقصه

های زبان. بنابراين نويسنده روشنفکر مورد نظر شما بسته و هم کاربست

ها بهره ببرد. شايد تواند از اين قصهبه اين که دنبال چه چيز هست می

ها اين است که روان اجتماعی مردم دوران خود را با ترين وجه قصهمهم

ديگر، به  خود دارد و هر هنرمندی چه نويسنده باشد و چه هنرمند عرصه

 .شناخت اين روان اجتماعی نياز دارد

صورت در شرايط کنونی، خود را به» فرهنگ مردم«آيا ضرورت نگريستن به 

ها نشان می دهد يا استفاده ادبيات داستانی از اين آوری قصهجمع

 ها؟قصه

فقط دو مورد از کارهايی است » استفاده ادبيات داستانی«و » آوریجمع«

ها داليل و تر گفتم رجوع به افسانهطور که پيشاست همانکه انجام شده 

تری دارد؛ اما به اين دليل که در ايران زمينه تحقيق و های بيشضرورت

ها های گوناگون علوم انسانی و فرهنگی اندک است افسانهپژوهش در عرصه

و کلن فولکلور در محدوده دو موردی که شما گفتيد باقی مانده است. 

ای به منبع نويسان نيز رجوع جدی و گستردهارم که داستانحتی شک د

 .ها داشته باشندافسانه

تواند در آثار نويسندگان، شاعران و قدر مىها چهنظر شما اين قصهبه

طور کلى توليد کنندگان آثار هنرى تاثير بگذارند و آيا اين تاثير به

 مستقيم است يا غير مستقيم؟
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ها يکی از منابع غير مستقيم است. افسانه اين نوع تاثيرات معمولن

شناسی و تخيل هستند؛ تخيل جمعی. بسياری از نويسندگان موفق چه زيبا

های عاميانه در در ايران و چه در کشورهای ديگر به تاثير قصه

اند. فراموش نکنيم که شان اذعان کردهخودانگيختگی ادبی و خالقيت هنری

ها منبع ارضای نياز معنوی از اين قصهتا چندی پيش و برای زمانی در

و تخته پرش تخيل کودکان بودند. هم از اين روی که رابطه نزديکی ميان 

عنوان کرد و هم ويژگی هايش بهساالن خانواده ايجاد میکودکان و بزرگ

ها با جهان تخيل کودکان مشابه است. قصه. جالب است که جهان تخيلی قصه

دکان از کتاب و امکانات ديگر استفاده البته در دوران کنونی کو

نويسی ها بر کار داستانکنند. برگردم به سئوال شما. تاثير قصهمی

 .مندی از يک منبع پربار تخيل و روان جمعی استبهره

مان برداری از فرهنگ مردم ميهنقدر پروسه اين بهرهها شما چهبا همه اين

مان نويسیطور اخص در داستانهای عاميانه را بهطور اعم و قصهرا به

  بينيد؟ويژه در سه دهه اخير میبه

فرهنگ «گيری از اشتباه بهتر است اين دو را تفکيک کنيم. برای پيش

های عاميانه امری است که به زمان حال هم مربوط است اما قصه» مردم

در گذشته انجام گرفته و اکنون آن گذشته وجود ندارد. در حقيقت ميراث 

هم اکنون نيز جاری و ساری است و همراه » فرهنگ مردم«گان است. گذشت

ديگر » قصه عاميانه«رود در حالی که دوران آفريدن با زندگی پيش می

گذشته است. قصه عاميانه بخشی از فرهنگ عامه پيشينيان است. پس اين 

نويسی در سه توان دنبال يا در کنار هم قرار داد. داستاندو را نمی

ها بگذريم در مجموع افت کرده است. ر اگر از بعضی نقطه اوجدهه اخي

نويسی و موقعيت آن نيست پس گو در باره داستانودانم که اين گفت(می

شوم). در اين افت گذشته از تاثير بسيار مخرب سانسور و سريع رد می

ربطی دنيای داستانی با نيازهای معنوی مردم نيز های فرهنگی، بیسياست

های با بخش اعظم فراورده -مردم کتاب خوان -مهمی است. مردم عامل 

شوند. نيازهای معنوی کنند پس، از آن دور میداستانی احساس نزديکی نمی

نويسی توان شناخت. داستانمردم را بدون شناخت جامعه و فرهنگ مردم نمی
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اخير در کليت اش نشان داده است که اصوال مردم، و فرهنگ و نيازهای 

 .شناسدها را نمینوی آنمع

ايد، از های مستمر داشتهفرهنگ مردم فعاليت جا که در زمينهاز آن

 .عوامل و شرايطی که باعث شد به اين مقوله روی بياوريد بگوييد

اولين عامل پيشنهاد درويشيان بود! آن زمان من هنوز خيلی جوان بودم، 

زمينه نداشتم اما وقتی  ای در اينام نبود و تجربهفولکلور دغدغه ذهنی

ها پی بردم که چه عرصه وسيع و شروع کردم به مطالعه در مورد افسانه

شناسی اجتماعی. در شناسی، تخيل و روانجالبی است؛ دنيايی از زيبايی

شود؛ با نيمه مرگ میايران کارهای پژوهشی و تحقيقی معموال جوان

کاری و تکرار. ما پیماندن يا با از پا در آمدن محقق يا با کنصفه

ها تالش کرديم ها برداريم و سالای در عرصه افسانهسعی کرديم گام تازه

 !مان کنده شدتا تقريبا به سرانجام رسيد اما پوست

های ديگر فرهنگ مردم از بسيار سرزمين جا که سرزمين ما در زمينهاز آن

انجوی «، »هدايت«هايی مانندنويسنده تر است و با توجه به کوششغنی

و... اما » اشرف درويشيانعلی«، »دهخدا«، »صمد بهرنگی«، »شيرازی

طور رسد هنوز هم فرهنگ مردم دست نخورده باقی مانده است و آننظر میبه

هايی وجود دارد. نظر شما در که بايد کار نشده است و انگار تناقض

 اين رابطه چيست؟

در اين » ت نخورده باقی مانده استدس«فقط عرصه فرهنگ عامه نيست که 

باقی » دست نخورده«سرزمين بسيار کارهای الزم و فراوان مورد هست که 

مانده. تازه فرهنگ عامه وضعش نسبت به موارد ديگر بهتر است حداقل 

دانم منظورتان های خوبی برداشته شده است. نمیدر زمينه گردآوری گام

های رفته اگر نظرها متضاد و راهچيست؟ » هايی وجود دارد تناقض«از 

گوييد که خوب وجود اين چيزها عادی ها را میمتفاوت در عرصه افسانه

عادی باشد وجود شرايطی است که کار تحقيق و است. آن چه شايد غير

 .کندپژوهش را سخت و گاه غير ممکن می

 ادبيات عامه کارهای توانيد نام ببريد که در زمينهچه کسانی را می

طور کلی پسنديد؟ بهشان را میاند و شما کارهایای انجام دادهبرجسته

 است؟ چه مشخصاتی آثار آنان را متشخص کرده
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هايی است که کار محققانی دقت، وسعت، بدعت، صحت، سماجت و ... ويژگی

 .ها برخوردار استچون دهخدا، انجوی شيرازی، شاملو و ... از آن

 .ممنون از شما

*** 

 

 

 

 

 

 

 

، در يک نشست فرهنگی تحت ١٣٩٨ای در مهر ماه رضا در برنامه

سخنرانی » تقديمی به رضا خندان -عصِر نقد داستان «عنوان 

 کرد.

اين برنامه که سه  نوشت:» کميسيون انتشارات کانون نويسندگان ايران«

کميسيون فرهنگی کانون  ساعت به طول انجاميد؛ در واقع نخستين برنامه

نويسندگان ايران بود که در اعتراض به حکم زندان سه نويسنده برگزار 

 شد.

برنامه با خوشامدگويی يوسف انصاری(مجری برنامه) و با نقل گفتاری 

بيگی عضو قديمی و از هوشنگ گلشيری آغاز شد و سپس از اکبر معصوم 

تيتر سخنان » اهميت خندان بودن«فعال کانون برای سخنرانی دعوت شد. 

اش يشان بود و ابتدا توضيح داد که چرا چنين عنوانی برای سخنانا

انتخاب کرده است. سپس در توضيح شناخت خود از رضا خندان نسبت به 

ی اجتماعی او پرداخت: اطالعی کرد و به جنبهزندگی شخصی او اظهار بی

اشرف درويشيان سخن از فعاليت ادبی خندان و همکاری تنگاتنگ او و علی

اش در کانون نويسندگان های فردی او و از نقشِ پررنگاز ويژگی گفت و
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هايی که برای کانون نويسندگان ايران در مواجهه با وقايع و پيشامد

 .ايران در بيست سال اخير رخ داده است

های شناسی و حضور مستمر و موثر خندان در فعاليتدر ادامه از وقت 

گفت و در اين رابطه به نقش فعال های مختلف کانون سخن جمعی و مراسم

پنجاه سال کانون «ی او در تدوين کتاب چهار جلدی کنندهو تعيين

ی خندان پرداخت و نيز به سانسورستيزی و تالشِ مجدانه» نويسندگان ايران

 .برای آزادی بيان اشاره کرد

دانه و «بخش نخست جلسه، مجری برنامه بخشی از کتاب  در ادامه

مشترک از خندان و درويشيان) را که در ارتباط با نقد  کاری»(پيمانه

شمار کوتاهی از زندگی و ادبی و آزادی بيان بود؛ خواند و سپس سال

های پی در پی او در طول ها و بازجويیآثار ادبی خندان و نيز بازداشت

 اين ساليان ارائه داد.

از از دعوت از رضا خندان بخش ديگری از اين برنامه بود. او در آغ

، کميسيون »اعتراض به حکم زندان سه نويسنده«هيأت دبيران، کمپين 

های فرهنگی کانون، اکبر معصوم بيگی و حاضران تشکر کرد و سپس به پرسش

 .مجری برنامه و نيز حضار پاسخ داد

 

 

ها از تاثيرات مخرب تهديد و سانسور بر خالقيت خندان در پاسخ به پرسش

نقد ادبی گفت؛ از شرايط بسيار بد نقد ادبی ويژه بر و نوشتن و به

های فرهنگی دانست؛ از ضرورت وجود ترين دليل آن را سياستگفت و عمده

آزادی بيان برای رشد ادبيات و هنر و اعتالی فرهنگی جامعه و از ضرورت 
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گرد آمدن نويسندگان در کانون برای مقابله با سانسور و دفاع از 

ن در کانون را نه نوعی پيروِی صرف از آزادی بيان گفت و گرد آمد

گرايی و عملی کردن روياها، که دفاع از شرايط نوشتن و نويسندگی آرمان

رشد خالقيت منوط به وجود «هايش تأکيد کرد: دانست. او در بخشی از پاسخ

 »آزادی بيان است.

... 

در مهاباد  ١٣۴٠مجری در معرفی رضا گفت: رضا خندان مهابادی متولد 

(شهر ری) نقل اش به جنوب تهرانتان، دو سه ساله بود که خانوادهاردس

مکان کردند زيرا پدرش بنا بود و کار در تهران. ديپلم متوسطه را که 

های ايران برای انقالب فرهنگی تعطيل شد. اما خندان گرفت؛ دانشگاه

شناسی خواند. کار ادبی را خيلی ها بعد به دانشگاه رفت و روانسال

اولين » های محلبچه«قتی هنوز محصل دبيرستان بود؛ آغاز کرد. زود و

سال داشت منتشر شد.  ١٧هنگامی که  ١٣۵٧اش در تابستان مجموعه داستان

استقبال از اين کتاب بسيار خوب بود طوری که در دو سال و نيم نزديک 

هزار نسخه از آن منتشر شد. در پاييز همان سال، کتاب دوم او  ١٠٠به 

نقد و بررسی » …از کوزه همان برون تراود که در اوست«وان با عن

دو، سه  ١٣۵٩و  ١٣۵٨های نور چاپ شد. در سالهای قدسی قاضی داستان

جا منتشر کرد. تا اين» جنگ رازی«شماره جنگ ادبی ويژه کودکان با نام 

مدتی  ١٣۶٠ی ادبيات کودک است. رضا خندان در سال آثار او در حوزه

بازداشت شد و به ناچار از فعاليت ادبی کناره گرفت اما در يکی دو 

ی عظيم اشرف درويشيان تدوين مجموعه سال پايانی آن دهه همراه با علی 

را آغاز کرد. اين مجموعه پس از » های مردم ايرانفرهنگ افسانه «

نشريات در  ١٣٧٠ی جلد منتشر شد. خندان از اوايل دهه ١٩ها کار در سال

تر نقد داستان بودند؛ منتشر مستقل و معتبر، مقاالت خود را که بيش

های کوتاه منتخب ای از داستانهای محبوب من مجموعهکرده است. داستان

ها منتشر جلد از آن ٧تاکنون  ١٣٨٠هاست که از سال و نقد و بررسی آن

اشرف ی ياد علشده است؛ اين کتاب کار مشترک ديگری است ميان زنده

ها انتخابِ درويشيان است و درويشيان و خندان. در اين مجموعه، داستان

نام مجموعه داستانی است که » هاانفراديه«نقد و بررسی از خندان. 
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اش از سلول انفرادی نوشته اما هنوز بر اساس تجربه ١٣٩١خندان در سال 

نقدهای منتشر  بخشی از» دانه و پيمانه«صورت رسمی منتشر نشده است. به

شده از خندان و درويشيان است که طی ساليان در نشريات گوناگون منتشر 

 ١٣٧٧منتشر شد. خندان در سال  ١٣٩٣شده است. اين کتاب در تابستان 

به عضويت کانون نويسندگان ايران در آمد که نهادی ضد سانسور و مدافع 

هيات دبيران  آزادی بيان و حقوق نويسندگان است. او بارها به عضويت

به  ١٣٨٨کانون انتخاب شد و اکنون نيز عضو هيات دبيران است. در سال 

سبب فعاليت در حوزه حقوق کودکان، بازداشت شد و در دوران بازجويی، 

هايش افزوده شد. سرانجام عضويت در هيات دبيران کانون نيز به اتهام 

ی(بدل از حبس) ی نقدماه و نيم بازداشت، محاکمه و به جريمه  ٣پس از 

محکوم شد و پس از آن نيز به دليل فعاليت در کانون نويسندگان ايران 

نقد داستان، مقاالت  بارها احضار و بازجويی شده است. خندان در حوزه

 …های ديگری هم آقای خندان چاپ کردهمتعددی دارد. کتاب

 

 

 

کنيد؛ من که سئوال اگر اجازه بدهيد قبل از اين رضا خندان مهابادی:

کنم از هيات دبيران و يک نکته را خدمت دوستان عرض کنم. تشکر می

چنين از کميسيون فرهنگی و دوست بسيار کمپين دفاع از سه نويسنده و هم

ايد. ها آقای معصوم بيگی. خيلی بر من منت گذاشتهعزيزم، رفيق اين سال

ان جلسه از حضور شما نيز متشکرم که دعوت ما را پذيرفتيد تا سخنر

مان را در سطح باشيد و اميدواريم که روزی روزگاری بتوانيم جلسات
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هاست که داريم در کانون شهر با مخاطب عام برگزار کنيم. اگر سال

کنيم برای روزی است که بتوانيم شهر را از آن خودمان فعاليت می

تون بکنيم. از آِن ادبيات آزاد و پيشرو ... باز هم مجددا از همه 

 .کنمکر میتش

که مجری: سئوال اولی که از حضورتون داشتم اين هست که با توجه به اين

بخش عمده فعاليت ادبی شما در حوزه نقد ادبی بوده است. در يکی از 

ايد؛ عموما گمان هايتان به نقش سانسور در نقد ادبی اشاره کردهمقاله

داستان کوتاه، کنند سانسور در مورد آثار ادبی خالقه مثل رمان، می

افتد و خيلی از مردم نقد ادبی را جزِء آثار خالقه تصور شعر اتفاق می

 بينيد؟طور میکنند. رابطه سانسور، داستان و نقد ادبی را چهنمی

ست شود يا نه، بحث مفصلیکه نقد ادبی جزِء آثار خالقه محسوب میر. خ: اين

ادبی به نظرم همه آن  اما در ارتباط با سانسور و نقش سانسور در نقد

ای مثل شعر، داستان، عکس، سينما آثاری که سانسور روی کارهای خالقه 

گذارد اما ويژگی نقد ادبی گذارد؛ روی نقد ادبی هم میو باقی هنرها می

نويسی دارد؛ اين است که از امکاناتی که مثال شعر، نقاشی يا داستان

ند از ترفندهايی مانند توانويس يا شاعر میمحروم است. داستان 

خواهد، انتقال چه را که میاستعاره، سمبل يا نماد استفاده کند و آن

شناسی به اين آثار بدهد. اما نقد ادبی کارش زيبايی بدهد و حتی جنبه

ست که پس و پشتِ شعر و داستان هايیوضوح است. کارش نشان دادن آن چيز

عرصه نقد ادبی، عرصه ذهن و  دهطور عماند. بنابراين بهپنهان مانده 

اش بايد يک زبان واضح و روشن و استداللی و خردگرايانه شعور است و زبان

ها، نقش بازی باشد در حالی که داستان و شعر در عرصه عاطفی آدم

گذارند. بر خالف نقد ادبی کنند و روی آن جنبه از ذهن انسان اثر میمی

ور مخاطب تاثير بگذارد. در نتيجه که بايد با استدالل و خرد روی شع

شود و در مواجهه با کار نقد ادبی در جهانی که با سانسور اداره می

تر خواهد دولتی که ايدئولوژيک است و با فرهنگ مسئله دارد؛ بسيار سخت

نيز  …اش را واضح بزند و از استعاره و نماد و بود؛ چون بايد حرف

های داستان«مونه در جلد هفتم تواند استفاده کند. به عنوان ننمی

آذر ماه آخر «يک داستان از ابراهيم گلستان هست با نام » محبوب من
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های شود به کودتای بيست و هشت مرداد و شکست جنبشکه مربوط می» پاييز

ای را که بين آن دوره. من در نقد خودم با بررسی ساختار اثر، رابطه

های داستان وجود دارد و منظور زنی و عزاداری و اتفاقمراسم سينه

ام که ام و نشان دادهنويسنده از برقراری اين رابطه را بيرون کشيده 

های عزاداری در داستان استفاده کرده است. چرا نويسنده از صدای دسته

سانسورچی دست گذاشته بود روی همين بخش از نقد من و گفته بود که 

ها نوحه شکست هستند ام اينن دادههايی که نشابايد حذف شود؛ همان بخش

ها در خوِد راوی از اين صداها. در حالی که همين جمله و نشان بيزاری

داستان دچار سانسور نشد. در نهايت مجبور شدم خواننده را حواله بدهم 

خواهيد بدانيد اين استدالل از کجا آمده به متن اصلی. نوشتم اگر می

در داستان. نقد ادبی در مواجهه با  است؛ رجوع کنيد به صفحه فالن

تر است به خصوص در رابطه با داستان. نظر من کارش بسيار مشکلسانسور به

تر است. در اين شرايط منتقد اش بيشخاطر همان زبان واضح، محدوديتبه

اش را بزند سراغ زبانی گنگ و نامفهوم و که بتواند حرفگاهی برای اين

تواند چنان افراطی شود که مخاطب نفهمد جرا میرود و اين مامجهول می

منتقد چه گفته است! اين يکی از اثراتی است که سانسور بر نقد ادبی 

گذارد البته اين بحث خيلی طوالنی است و چيزی نيست که در يک جلسه می

طور کلی اشاره بتوانيم آن را جمع کنيم. به هر حال اگر بخواهم به

تداللی، روشن، واضح و خردگرايانه و جا دادن کنم؛ پس راندِن زبان اس

دهد. ست که سانسور در مورد نقد ادبی انجام میبه زباِن مريخی، کاری

نويس داشته باشيم ولی نظرم به همين دليل است که شايد صدها داستانبه

 .رودتعداد منتقدان جدی ما از تعداد انگشتان دو دست فراتر نمی

هايتان از وضعيت نقد ادبی در ايران انتقاد مجری: در يکی از سخنرانی

گوييد نقد ادبی در خود مانده است و اساسا راهی به جهان کنيد و میمی

» نقد ادبی«جا به جای عبارت کردم اگر اينندارد. من داشتم فکر می

بينيم که مردم هم در مورد را جايگزين کنيم؛ می» انسان ايرانی«کلمه 

کنند چون رابطه ما با خارج از مرزهای ايران، خودشان چنين فکری می

رابطه سالمی نيست و حکومت، عامل آن است که اين در مورد نقد ادبی 

توانيم نويسندگان خارجی مثل امبرتو اکو و هم صادق است. مثال ما نمی
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شود. نقد منتقدان برجسته خارجی را به ايران دعوت کنيم. ممانعت می

بازتر وارد ديالوگ  تواند با يک جامعهطور میچه بسته ادبی در يک جامعه

 تواند از اين در خود ماندگی بيرون بيايد؟طور میبشود؟ و نقد ادبی چه

گيرد. مسئله ببينيد نقد ادبی به هر حال در يک شرايطی شکل می ر. خ:

های مختلف نقد ادبی موثر است. بسيار در به وجود آمدن شکل» شرايط«

بندند؛ اگر ما اکران سينمای خارجی به روی دنيا می اگر چشم ما را

های تخصصی در اين زمينه نداريم؛ اگر  نداريم؛ اگر ترجمه مجله

خاطر اين است که يک نيروی سياسی فکر ايم با منتقد جهانی بهارتباطبی

که تمام اصطالحاتی اش اينکند از ناحيه فرهنگ مورد حمله است. نمونهمی

برد اصطالحات جنگی است: نفوذ فرهنگی، هجوم نه به کار میکه در اين زمي

تواند برای بيرون آمدن نقد از می چه بنابراين آن …فرهنگی و

گشا باشد و با جهان تبادل فکری داشته باشد اين است درخودماندگی گره

که کل جامعه از تبادل فکری و فرهنگی برخوردار باشد. البته ما يک 

ايم زيرا پيشرفت وسايل ارتباط جمعی و پيدا شدن مقدار شانس آورده

فضای مجازی، امکاناتی ايجاد کرده است برای برقراری ارتباط، وگرنه 

که بتوانيم از اين وضعيت بود. برای اينها میاوضاع بسيار بدتر از اين

نجات پيدا کنيم؛ بايد همان هدفی را پيش بگيريم که کانون نويسندگان 

ها عقب بنشانيم؛ بايد  ايد سانسور را در تمام عرصهپيش گرفته است: ب

که هيچ حصر و استثنا را قانون جامعه کنيم. وگرنه اينآزادی بيان بی

در خود داستان فالن کار را بکنيم يا در نقد ادبی بهمان کار را بکنيم 

شود نقد ادبی را از اين وضع طور میگوييد چهبرای منظور شما که می

گشا شود موثرش کرد راهطور میاش کرد؛ چهشود بشاشطور میچهبيرون آورد؛ 

اند. بينيم که نقد ادبی را از تاثيرگذاری انداختهنيست. داريم می

ای ندارد. به همين دليل است که نويسنده نقد ادبی اصال تاثيرگذاری 

کند که آخ! من اين را بنويسم خواهد بنويسد به اين فکر نمیوقتی می

ترسد. به جای آن، از سانسور می …گيرندا يقه ام را میمنتقده

و منتقدين  که به اين فکر کنند که برخورد جامعهها بيش از ايننويسنده

طور بنويسند که کنند که چهبا آثارشان چه خواهد بود؛ به اين فکر می

شان نيايند و نگيرند و طور بنويسند که به سراغمجوز بگيرند؛ چه
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چه شما به آن اشاره کرديد؛ کنم آناست که من فکر می نبرند. اين

ی کل جامعه ای است به اندازهفراتر از نقد ادبی. عرصه   ای استعرصه

اش را به دست بياورد و حق آزاد بودن   ای خودش راکه بايد حقوق پايه

 .هاجور زخمتا بتواند مرهمی بگذارد بر اين

ادبی در ايران منتشر  تئوريک و نظريه های زيادی در حوزهمجری: ترجمه

های تئوری يا نظری همين که خواندن کتابشده است، نظر شما در مورد اين

گو با منتقدين خارجی را وها بتوانند به شکل ديگری امکان گفتترجمه

ها و آثارمان به منتقدان خارجی برقرار کنند؛ چيست؟ وقتی ما در متن

شويم. شما در آثارتان گو میوها وارد گفتبا آن نوعیکنيم؛ بهاشاره می

جا شود از چارچوب اينجا نوشته میای که اين ايد که نقد يا تئوری گفته

های رود. يک بخش ديگر هم اين است که شايد اصال اين کتاببيرون نمی

شان خود کسانی هستند که تئوريک در ايران مخاطب ندارند و مخاطبان

 …کنندها استفاده میدارند از اين

اند. بايد متشکر بود وقت مخاطب عمومی نداشتهها هيچر.خ: خب اين کتاب

افتد و ها اما نقد ادبی در يک شرايطی اتفاق میاز مترجمان اين کتاب

است. مسئله اين است که من هر چيزی را » شرايط«مسئله سر همين 

داشته باشد که در آن تواند شرايطی وجود توانم بگويم! يعنی مینمی

امکان گفتن خيلی چيزها وجود نداشته باشد. ما درگير همين شرايط 

عنوان نمونه ام. بهرو شدههستيم. در کار نقدنويسی با صدها مورد روبه

» های محبوب منداستان«پور داستانی دارد که در کتاب  خانم روانی

مردی سالمند » همسری« ای است که به ساله ی کودک هفتايم. قصه  آورده

آورندش. نويسنده مصايب اين دخترک را در شب اول ازدواج وصف در می

 …، يا زن فالن کرد»جيغ زن«، »فرياد زن«گويد جا میبهکرده است و جا

ام که چرا نويسنده دائم در من در نقدم به اين موضوع انتقاد کرده

د در حالی که ما با کن، به شخصيت اصلی اشاره می»زن«داستان با اسم 

افتد؛ رو هستيم و اتفاقی که دارد می هفت هشت ساله روبه يک دختربچه

تجاوز به کودک است. کتاب که برای مجوز فرستاده شد؛ سانسورچی گفته 

خب بعد از برو و بيا ناچار به  …را بايد برداريد» تجاوز«بود کلمه 

ست نظر من مفهومی! که بهگذارم؛ مثال دستِ تعدی دراز کردمی» تعدی«جايش 
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کند و آن وضوح مورد نظر که اصال مناسب نيست و آن اتفاق را منتقل نمی

 .بردمنتقد را از بين می

های ادبی نزد بسياری از منتقدان بدل به آن در چنين شرايطی نظريه

کرد اگر ها را روی تخت دراز میشود که طرف آدمای میتخت افسانه

تر از تخت بود؛ کرد! و اگر کوتاهزد؛ اره میبيرون میپاهايشان از تخت 

ای که در ايران قدر او را بکشيد تا اندازه تخت شود! استفادهگفت آنمی

کنند؛ محدود شده های ادبی میها و نظريهـ از فرمولـ در بسياری موارد

به آوردن نقل قول از اين و آن و ريختن داستان يا شعر در قالب اين 

ها را يک طوری با زند تا آنها، بعد از آن هم، منتقد زور میولنقل ق

اش هم جفت و جور بکند. نقد ادبی يعنی منتقد آزاد باشد که هر چه دل

طور نيست؛ محدوديت زياد است و منتقد خواهد بگويد ولی وقتی اينمی

گذشته از اين ما غير از سانسور  …خواهد بگويدآزاد نيست که هر چه می

ای طرف هستيم که منتقد پرور و منتقد پذير نيست. اگر لتی با جامعهدو

ی بخواهيم دنبال اين داستان را بگيريم خيلی مفصله. يعنی شما از عرصه

های بينی که سالذاری فرهنگی را میورتر میسانسور دولتی که پا را آن

چه سال توسط حاکمان اين مملکت توليد و به جامعه تزريق شده است. 

به نقد ادبی پيدا  جا؟! چه نيازیشود در ايناستقبالی از نقد ادبی می

گو داشته باشيم؛ بايد آزادی وخواهيم با جهان گفتکند؟! ما اگر میمی

گو را داشته باشيم. بايد به قول شما بتوانيم کسانی را دعوت واين گفت

ای مشترک هکنيم بيايند و رفت و آمد برقرار بشود. بتوانيم نشريه

خواهد دنيا ايم که اساسا میاما ما با حکومتی طرف  …داشته باشيم و

که اين فرهنگ ما نيست؛ فرهنگ ما اين را به روی ما ببندد؛ با بهانه

ها نبود؛ اوضاع خيلی مقاومت طور است! اگر جور و آنچنان است و اين

 .ها بودتر از اينخراب

گوهای آقای خندان وردم که بعضی از گفتکجو میومجری: ديشب داشتم جست

چيزی که پيدا کردم انبوهی از خبر زندان و بازداشت و  …را بخوانم

خواهم بپرسم؛ دادگاه و اعتراض به حکم دادگاه بود. اين سئوالی که می

سئوال دوستان هم هست و سئوال مشترک است. اين وضعيتی که برای 

خودش  قدر روی کار خالقهآيد؛ چهمیوجود ای مثل رضا خندان بهنويسنده
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گذارد؟ يکی از دوستان گفته که آيا شده که گاه از مبارزه تاثير می

 با سانسور خسته شويد؟

 خندد) اين جواب سئوال دوم بود.ر. خ: خدا اون روز رو نياره! (می

- گذارد. شما نويسندهاما در مورد سئوال اول بايد بگويم قطعا تاثير می

خواهد بنشيد پشت شود و میصور کنيد که صبح از خواب بيدار میای را ت

ميزش و شعر بسرايد؛ داستان يا نقد ادبی بنويسد يا پژوهشی را پيش 

هايی که بعد از دست به فرضیِ ما اگر اولين سئوال ببرد؛ اين نويسنده 

نويسم مجوز ها باشد: آيا اين چيزی که میرسد ايناش میقلم شدن به ذهن

خواهم توليد کنم کار من را به زندان گيرد؟! آيا اثری که میمی

اش سانسور بشود يا نشود و کارش رد بشود يا که کتابکشد؟! حاال ايننمی

رو هستی که مدام ای روبهيعنی شما با نويسنده …نشود را بگذاريم کنار

اين  گويدتحت فشار است و مدام سايه سنگينی روی سرش وجود دارد که می

ها و کار را بکن و آن کار را نکن. حتی ممکن است بعضی از اين سئوال

هر حال يک ما به ازای حقيقی دارند يعنی تصورات توهم باشند اما به

ها اين را وارد ذهن نويسنده جهان موسوم به حقيقتی است که طی سال

- می ی نويسنده تاثيرها روی نيروی خالقهست که اينسوم کرده و طبيعی

شوند های خالق هم هستند و کارهای خالقانه هم خلق میگذارند. البته آدم

اما با تحمل فشارهای بسيار زياد، با پرداختن بهای بسيار زياد از 

شان. اگر دنيای ما دنيای آزادی باشد؛ حتی يک زندگی و آرامش و آسايش

نويسنده  آزادی نسبی مثل شرايط اروپا و آمريکا وجود داشته باشد؛ طبعا

تری به کار نويسد. طبعا خالقيت بيشتری میجا با آرامِش خيال بيشاين

تواند رشد کند. شرايط برد. خالقيت در شرايط آزاد است که میمی

ديکتاتوری و استبداد برای خالقيت مثل سم هستند؛ سم هستند برای هنر 

ه هستند که آدم بخواهد به شرايط تن بدهد که البتو ادبيات؛ مگر اين

 .کننداند و دارند کارشان را میبسياری که تن داده 

اش هاست عضو کانون نويسندگان ايران و عضو هيئت دبيرانمجری: شما سال

کنم که در واقع دو تا سئوال است. خود عضويت در هستيد. يک سئوال می

که بسياری گنجد؟ ديگر اينکانون نويسندگان ايران در کجای ادبيات می

اعضای کانون مثل محمد مختاری از تفکر کانونی به عنوان يک تمايز  از
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کند با کسانی که تفکر کانونی اند؛ تمايزی که ما را جدا میحرف زده

شود که کنيم يک تفکر کانونی وجود دارد که باعث میندارند. ما فکر می

ند که ما پايبخاطر اينما دوِر هم جمع شويم و پشتِ سر هم بايستيم به

آن تفکر کانونی هستيم. اين تفکر کانونی از نظر رضا خندان مهابادی 

 چيست؟

کرديم و اگر اين دنيا کج ر. خ: اگر ما در يک دنيای حقيقی زندگی می

ای وال درست اين بود که از نويسندهئو معوج و وارونه نبود آن موقع س

ا حاال که که عضو کانون نيست؛ بپرسيم: تو چرا عضو کانون نيستی!؟ ام

اند؛ سئوال اين است و ناچاريم دنيای کج و معوجی برای ما فراهم آورده

ای که در از نويسنده بپرسيم تو چرا عضو کانون هستی؟! آن نويسنده

اش کردم؛ اگر نخواهد بر عليه اين شرايط حرکتی جواب پرسش قبلی توصيف

ريکايی که کار کند؟! نويسنده اروپايی و آمخواهد چه بکند پس می

ها و های نسبتا زيادی دارند و البته اين را به مدد مبارزهآزادی

- دست آوردهاند؛ بههايی که ديگرانی در طول تاريخ انجام دادهمقاومت

اند، اگر عضو تشکيالتی نشوند شايد عجيب نباشد ـ که البته عموما عضو 

ای نباشد. ولی اگر شايد زياد مسئله  هستند مثل انجمن جهانی قلم ـ

هايی ها و محدوديتنويسنده جهان موسوم به جهان سوم با اين همه ستم

ها ها، مرگشود؛ با اين همه تهديدها، فشارها، زندانکه بر او اعمال می

، »سازدفردی با کار جمعی نمی کار خالقه «بخواهد بگويد:  …هاو قتل

های ، با زدن اين حرف»کندکار جمعی، من را از خالقيت فردی دور می«

جمعی ايم بيا رمان دستهکند. انگار به او گفتهنامربوط دارد فرار می

ايم بيا هفت هشت نفری بنشينيم و شعر بسراييم! بنويسيم! انگار گفته

ايم بيا بنشينيم همه با هم نقد ادبی بنويسيم! اين هيچ انگار گفته

گوييم صدايت را بيار کنار صدای ما فردی ندارد. می ربطی به کار خالقه

های فرهنگی فقط هم سانسور نيست؛ سياست …عليه فشار، عليه سانسور

گوييم ما به آن نويسنده می …اعمال شده اصوال نابود کرده همه چيز را

ات به سانسور را کنار صدای ما بگذار؛ بگذار صدای تو بيا صدای اعتراض

های ما بگذار تا امت را کنار قدم بلندتری داشته باشيم. تو بيا قد

سازند که نيايند و نباشند. بعضی استوارتر باشيم. اما صدتا فرمول می
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ها که از جای ديگری هم اين انديشه هم به آن باور دارند به خاطر اين

ها را منفرد کنند و فردی بزنند! خواهند آدمشود چرا که میپشتيبانی می

ايم؛ که ما در کانون جمع شدهتر! اينتان آسانتر، زدنقدر فردیهر چه 

های بزرگ و آرزوهای آلهايی نيست که صرفا ايدهجمع شدِن يک عده آدم

عنوان نويسنده داريم از طور نيست! اتفاقا ما بهبزرگ دارند! اين

مان دفاع عنوان نويسنده از شرايط نوشتنکنيم بهمان دفاع میشرايط

گوييم در کانون يا هر رايط خودش را دارد. وقتی میکنيم. هر کاری شمی

خواهيم از شرايط کارمان دفاع کنيم. تشکيالت مشابه ديگری جمع بشويم می

ديگر چيزی هم برای دفاع نمانده است بايد يک چيزهايی را بگيريم و 

جاست! پاسخ اين که جايگاه کار کانون اش بکنيم. اينبسازيم و حفظ 

اش دفاع از شرايط مناسب و انسانی نوشتن ه جايگاهکجاست؟ اين است ک

گرا قلب و آرمانفکر و خوشصرفا خوش است. کانون تجمِع گروهی نويسنده

گوييم برای شان را عملی کنند. نه! میخواهند آرزوهای سياسینيست که می

گوييم ادبيات ايم؛ نياز به آزادی داريم. میقلمی که به دست گرفته

ر يک شرايط استبدادی، شکِل درستی بگيرد؛ ادبيات به آزادی تواند دنمی

آورند به تو تقديم کنند؛ ها اين آزادی را نمیبيان نياز دارد و حکومت

 .جاستای خودت را فرياد بزنی؛ جايگاه کانون اينتو بايد حق پايه

بينيد و چه سرانجامی را برای آن نقد ادبی را چگونه می آينده مجری:

 متصوريد؟

هر حال همه مشغول فعاليت هستيم؛ گويی کرد. بهشود پيش. خ: خيلی نمیر

جا حضور دارند و شماری هم بيرون. همه تعدادی از منتقدان ادبی اين

کنيم و الزم است آن های مختلف تالش میهای مختلف و با تفکردر بخش

را پايين شرايطی را که از آن صحبت کردم؛ ايجاد کنيم. اگر سرمان 

بيندازيم؛ شرايط بسيار بدتر از اين خواهد شد. شرايِط بدتر و اوضاِع 

اندازد ولی نهايتا مانع پيدايیِ تر، تغيير مثبت را به تعويق میسخت

آن نخواهد بود. بايد وضعيت را تغيير بدهيم و برای ادبيات، مفری 

مه دوستان برای تنفس ايجاد کنيم. اين بستگی به تالش افراد دارد. من ه

کنم که بيايند و همراه کانون بشوند يا حتی اگر اعتقادی را دعوت می

های جمعی ضد سانسور و در همراهی با کانون ندارند خودشان فعاليتبه
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ها به شدت نياِز ادبيات و دفاع از آزادی بيان راه بياندازند. اين

 .هنر در ايران است

 …تان باشيمخدمتمجری: اگر خودتان صحبت ديگری داريد در 

ها را گوش کرديد. . خ: خيلی ممنون و متشکر. حوصله کرديد و صحبتر

تر با هم صحبت کنيم. از اميدوارم فرصتی پيش بيايد که بتوانيم بيش

ی شما مجددا متشکرم که تشريف آورديد در اين جلسه و افتخار همه 

 داديد. ممنونم. (تشويق حضار)

ون نويسنده حذف شود؛ مسئله از سانسورِ بيان مجری: همين که بخشی از در

های ما را چه کسی بايد ها و ذهنچين شدن انديشهرود. نقطهفراتر می

مان را مطرح يا چاره کند؟! هنگامی که پيشاپيش بخشی از نظر و عقيده

کنيم؛ به معنی اين است که بخشی از بيان خود را سانسور سانسور می

ای دچار بيم و کسی از داشتن عقيده يا انديشهايم. هنگامی که کرده

کند. خالقيت و نوشتن، اضطراب شود؛ قطعا شکل اثر خود را مخدوش می

بيند. ها آسيب میهای تفکر است. پس اگر درون سانسور شود؛ شکلارائه شکل

تکه شده باشد؛ ديگر خودمان نيستيم. وقتی نويسنده نوعی وقتی درون تکه

اش از ابراز آن، باز از نيابد؛ طبعا در داستان از انديشه را مج

 .ماندمی

پس آزادی انديشه برای چاره خودسانسوری است. برای اين است که نويسنده 

تواند بينديشد؛ بينديشد. خطری که در تفکيک انديشه از طور که میهمان

دهد. تقليل می» بيان«بيان نهفته است؛ اين است که عمال سانسور را به 

کند و دومی را که سانسور بيان را نيز از خودسانسوری جدا میچنان هم

اند و به يک گونه که اين دو، اجرای يک مکانيسمگيرد. حال آنناديده می

 .ها مبارزه کردهم بايد با آن

حصر انديشه است و اين امری شخصی و مربوط به خود  خودسانسوری نتيجه

ری محدود شدن نويسنده است. حصِر و يا خصلت نويسنده نيست. خودسانسو

 .آزادی است. بيماری فرهنگ و خالف تفکر کانونی است

*** 
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 کانون نويسندگان ايران

ترين و پيگيرترين تشکل های نامکانون نويسندگان ايران يکی از خوش

عنوان اولين تشکل ، به١٣۴٧علنی در ايران است که از ارديبهشت سال 

صنفی و دموکراتيک اهل قلم، آغاز به کار کرد. اعضای کانون از دهه 

شدن، زندان و شکنجه، شصت تا کنون با اعدام، ربودن به قصد قتل، کشته

رو بهها، سانسور گسترده و حذف فرهنگی نيز روتبعيد، حمله به مراسم

در روی دشمن دست نکشيدند. گاه از مبارزه علنی و رو اند، ولی هيچبوده

ها برای آزادی انديشه و بيان و قلم، بدون هيچ حصر و استثناء آن

 کنند. فعاليت می

رضا خندان مهابادی و کيوان باژن از اعضای هيات دبيران کانون 

نويسندگان ايران و بکتاش آبتين بازرس کانون نويسندگان ايران و ديگر 

های شدت تحت فشار و اتهامست که بهاعضای کانون کيوان باژن، مدتی ا

مختلف نهادهای اطالعاتی و امنيتی هستند و اين سه عضو کانون به 

تبليغ عليه «ها در پرونده اول به اند. آنهای سنگين متهم شدهاتهام

قصد اقدام عليه امنيت اجتماع و تبانی به«و در پروند دوم به » نظام

اند و هر يک با متهم شده» فحشا تشويق زنان کشور به فساد و«و » ملی

ها وثيقه صد ميليون تومانی آزاده شده بودند. در دوم بهمن دادگاه آن

دادگاه انقالب با رياست محمد مقيسه تشکيل شد و دادگاه  ٢٨در شعبه 

ها ناصر زرافشان و راضيه زيدی جلوگيری کرد و چون از حضور وکالی آن

خود بدون حضور وکالی خود نبودند، اين افراد حاضر به دفاع از پرونده 
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ها را از يک صد ميليون تومان به مقيسه، وثيقه صد ميليون تومانی آن

ها را راهی زندان کرد که يک ميليارد تومان برای هر کدام تبديل و آن

طور موقت خوشبختانه با همت آشنايان و اعضای کانون، هر سه نفر به

به زودی و بدون قيد و شرط آزاد اند و اميدواريم که همگی آزاد شده

 .شوند

*** 

 

بازداشت رضا حندان عضو هيات دبيران کانون نويسندگان 

 ايران

(مهابادی)، نويسنده و عضو هيات دبيران کانون نويسندگان رضا خندان

، پس از خروج از منزل خواهرش ١٣٨٨ماه بهمن ٧ايران، روز چهارشنبه 

خيابان بازداشت و به مکان نامعلومی در شهرک ژاندارمری تهران، در 

برده شد. شب همان روز، ماموران به منزل مادر رضا خندان در شهر ری 

ها و وسايل او را با خود بردند. ما بازداشت رفتند و برخی از کتاب

قيد و شرط او هستيم. کنيم و خواهان آزادی بیرضا خندان را محکوم می

های اينترنتی وز گذشته در برخی سايتای که ردر ضمن در مورد اطالعيه

 نظر از ارائهآن، صرف رسانيم که صادرکنندهمنتشر شده به اطالع می

اطالعات نادرست درباره دستگيری رضا خندان، مرتکب جعل امضای کانون 

نويسندگان ايران شده است. ما صدور آن اطالعيه را تکذيب و جعل امضای 

 م.کنيشدت محکوم میکانون را به
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 (مهابادی) با توديع قرار وثيقه آزاد شدرضا خندان

 ۶شنبه رضا خندان مهابادی، از اعضای کانون نويسندگان ايران روز 

 با توديع قرار وثيقه و تا پايان مراحل دادرسی آزاد شد.  ١٣٩٧بهمن 

همراه بکتاش آبتين ، رضا خندان مهابادی به٩٧ماه بهمن ٢شنبه روز سه

دادگاه انقالب  ٢٨شان در شعبه و کيوان باژن برای رسيدگی به پرونده

دليل افزايش قرار صادره از کفالت به وثيقه يک تهران حاضر شده و به

 .ميليارد تومانی و عدم توانايی در تامين آن بازداشت شده بودند

ها برای حضور وکيل قيسه با درخواست آنچنين گفته شده بود قاضی مهم

 .مورد نظرشان مخالفت کرده بود

زمان با بازداشت اين اعضای خود با صدور کانون نويسندگان ايران هم

قرار تامين اين است که حضور  فلسفه«ای با اشاره به اين که بيانيه

متهم را در دادگاه تضمين کند و در مواردی که متهم در دادگاه حضور 

خواستار » کند هيچ توجيهی برای تشديد قرار وجود نداردپيدا می

 .قيد و شرط اعضای اين کانون شده بوددرنگ و بیبی آزادی

هيچ حصر دفاع از آزادی بيان بی«در بخشی از اين بيانيه آمده است: 

و استثنا حق مسلم تمام شهروندان از جمله اعضای کانون نويسندگان 

توان به سبب استفاده از اين حق کس را نمیو، هيچايران است. از اين ر

که، حقوق مسلم او را به دادگاه کشاند و محاکمه کرد، چه رسد به آن

 »پايمال کرد.» ديوان بلخ«هايی از نوع  »دادگاه«در 
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طی   آبان ماه، ١٨تر نيز کانون نويسندگان ايران در تاريخ پيش

(مهابادی) و رای رضا خندانسازی بای ضمن محکوم کردن پروندهبيانيه

کيوان باژن دو تن از اعضای هيات دبيران کانون نويسندگان ايران و 

بکتاش آبتين، يکی از بازرسان کانون نويسندگان خواهان رفع کامل 

 .ها شده بودآن اتهام و مختومه کردن پرونده

 ١٢(مهابادی)، کيوان باژن و بکتاش آبتين، در تاريخ رضا خندان

اجتماع «دادسرای اوين با عناوين  ٧اه در پی احضار مجدد به شعبه مآبان

تشويق بانوان کشور به «و » و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی

 .تفهيم اتهام شدند» فساد و فحشا

از بابت همين  ٩٧تر نيز در مردادماه اين سه عضو کانون نويسندگان پيش

تفهيم » تبليغ عليه نظام«ن دادسرای اوين با عنوا ٧پرونده در شعبه 

 .اتهام شده بودند

ساز و عضو سابق شاعر، فيلم بکتاش آبتين ٩٧مردادماه  ١١در تاريخ 

دادسرای اوين اوين  ٧هيات دبيران کانون نويسندگان ايران، به شعبه 

 .احظار بود

» کيوان باژن«و » رضا خندان مهابادی«نيز  ٩٧مردادماه  ۴در تاريخ 

های هيات دبيران کانون نويسندگان ايران طی برگهدو تن از اعضای 

جداگانه به دادسرای اوين احضار شده و به آنان ابالغ شد که بايد تا 

 .سه روز ديگر به اين دادسرا مراجعه کنند

پنج مامور وزارت اطالعات  ١٣٩۴ماه الزم به يادآوری است در ارديبهشت

بکتاش   بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه به خانه ١٢با حکم شعبه 

های رفتند و ضمن تفتيش منزل او بيش از دوهزار قلم فيلم، عکس آبتين

تاپ و اسناد کانون نويسندگان ايران را ضبط خانوادگی، موبايل، لپ

های هنری، جلسه در خصوص فعاليت ١٧کردند و پس از آن ايشان طی بيش از 

بازجويی شدند. دليل احضار و بازجويی ايشان  ادبی و سينمايی خود

 .عنوان شده بود» تبليغ عليه نظام«و » انتشار نشريه غيرقانونی«
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(مهابادی) رضا خندان ١٣٩۴يک هفته بعد از احضار بکتاش آبتين در سال 

و کيوان باژن نيز به ترتيب احضار شده و مورد بازجويی قرار گرفتند. 

 .ان، تبليغ عليه نظام عنوان شده بوددليل احضار و بازجويی ايش

 ٢ای ديگر توسط شعبه تر در خردادماه سال جاری در پروندهآبتين پيش

به پنج ميليون تومان » تبليغ عليه نظام«دادگاه انقالب کرج به اتهام 

جريمه نقدی و سه ماه کار اجباری در سازمان بهزيستی به يک سال حبس 

ادره نهايتا توسط دادگاه تجديد نظر اعتراض به رای ص محکوم شد و با

 .به پنج ميليون تومان جريمه نقدی محکوم شد کرج

ها، عضويتش در کانون دليل فيلمبه ٩۴چنين در سال بکتاش آبتين هم

طی سه روز متوالی  ٨٨نويسندگان و شرکت در اعتراضات خيابانی سال 

 .توسط ماموران وزارت اطالعات بازجويی شده بود

اردبيهشت ماه با ورود به خانه رضا  ٩زارت اطالعات صبح روز ماموران و

ها، نوشتهخندان، تمام وسايل شخصی او را تفتيش کرده و برخی از دست

 .ها، موبايل و هارد کامپيوترش را با خود بردندآرشيوها، کتاب

ای به او دادند که در آن روز ماموران وزارت اطالعات برگه احضاريه

ماه به ساختمان مرکزی وزارت اردبيهشت ١٣تاريخ  طبق آن بايد در

 .کرداطالعات برای بازجويی مراجعه می

اردبيهشت جاری در سه روز پياپی توسط  ١۵تا  ١٣اين نويسنده از تاريخ 

 .مأموران وزارت اطالعات بازجويی شد

 

های گذشته ها و آرشيوهايی را که در سالنوشتهرضا خندان توقيف دست

چرا «توصيف کرده و افزوده » آزار و اذيت«رده بود، مصداق آوری کجمع

شان دچار هایبايد برای يک حرکت فرهنگی و مدنی، افراد و خانواده

 »نگرانی و ناراحتی شوند؟

به  ١٣٩٣رضا خندان مهابادی، نويسنده و منتقد ادبی از شهريورماه 

غبرايی همراه حسن اصغری، علی اشرف درويشيان، بکتاش آبتين و مهدی 

 .عنوان عضو هيات مديره کانون نويسندگان برگزيده شدبه
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کانون نويسندگان ايران، يک نهاد غيردولتی متشکل از نويسندگان، 

رسما  ١٣۴٧هنرمندان، مترجمان و ويراستاران است. اين کانون در سال 

يابی نويسندگان و مبارزه با سانسور و اختناق اعالم با هدف تشکل

 کانون نويسندگان و اعضای آن از ابتدای تشکيل و بهموجوديت کرد. 

با درجات مختلف سرکوب، از سانسور و تعقيب  ٧٠و  ۶٠های  ويژه طی دهه

اند. محمدجعفر پوينده و محمد مختاری رو بودهبهقضايی گرفته تا قتل رو

های اند که در جريان قتلاز جمله اعضای کانون نويسندگان بوده

 .ارت اطالعات حکومت اسالمی به قتل رسيدندای توسط وززنجيره

*** 

 

 

 

 

 

رضا خندان عضو هيات مديره کانون نويسندگان: بيانيه در 

 دانند اعتراض به سانسور را تبليغ عليه نظام می

 ١٣٩۴ارديبهشت  ٢٩

 

 

رضا خندان مهابادی، نويسنده و عضو هيات مديره کانون نويسندگان 

دليل دو المللی حقوق بشر در ايران گفت بهايران به کمپين بين
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(تبليغ عليه نظام و انتشار نشريه غيرقانونی) از سوی ماموران اتهام

سه روز متوالی  اردبيهشت ماه، در ١۵تا  ١٣وزارت اطالعات از تاريخ 

در اردبيهشت ماه  ه و اکنون در انتظار نوبت دادگاه است.بازجويی شد

امسال، رضا خندان و بکتاش آبتين، دو عضو هيات مديره کانون نويسندگان 

و اکنون در انتظار دادگاه  مورد بازجويی وزارت اطالعات قرار گرفته

 های خود هستند.

مپين رضا خندان در خصوص مستنداتی که منجر به اين دو اتهام شده به ک

بوک کانون ها و صفحه فيسها در مورد بيانيهتر بازجويیبيش« گفت:

ها مصداق فعاليت تبليغی عليه نظام است. نويسندگان بود. گفتند اين

بوک کانون از دسترس اعضا خارج شده و ديگر در حال حاضر هم صفحه فيس

 »گذاشتن مطلب نيستيم. قادر به

ترين اهداف جا که کانون يکی از مهمناز آ«اين نويسنده در ادامه گفت: 

دفاع از آزادی بيان و مخالفت از سانسور است بنابراين هر گاه  کانون،

ای اتفاقی بيفتد که آزادی بيان زير سئوال برود، کانون با صدور بيانيه

شوند و يا وقتی ها توقيف میدهد. مثال وقتی روزنامهواکنش نشان می

شوند. بازجويان وت شان محکوم و زندانی میکسانی به دليل عقايد متفا

 »را مصدايق تبليغ عليه نظام دانستند. هاهم اين نوع بيانيه

 ١٣٩٣رضا خندان مهابادی، نويسنده و منتقد ادبی از شهريور ماه 

اشرف درويشيان، بکتاش آبتين و مهدی غبرايی همراه حسن اصغری، علیبه

 دگان برگزيده شد.عنوان عضو هيات مديره کانون نويسنبه

اردبيهشت ماه با ورود به خانه اين  ٩ماموران وزارت اطالعات صبح روز 

ها، نويسنده، تمام وسايل شخصی او را تفتيش کرده و برخی از دست نوشته

 ها، موبايل و هارد کامپيوترش را با خود بردند.آرشيوها، کتاب

 ١٢ز سوی شعبه در آن روز ماموران وزارت اطالعات برگه احضاريه ای ا

طبق اين برگه اين  دهند.دادگاه فرهنگ و رسانه به آقای خندان می

دليل دو اتهام تبليغ عليه نظام و انتشار نشريه غيرقانونی به نويسنده

مرکزی  ساختمان اردبيهشت ماه به ١٣بايد خود را روز » انديشه سبز«

اين نويسنده    می کرد. معرفی وزارت اطالعات برای پاره ای از توضيحات
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ماموران  اردبيهشت ماه در سه روز پياپی توسط ١۵تا  ١٣از تاريخ 

 قرار گرفت. وزارت اطالعات برای اين دو اتهام مورد بازجويی

» انديشه آزاد«دومين اتهام خود انتشار نشريه   آقای خندان در خصوص

اين يک نشريه داخلی با تيراژ «توسط کانون نويسندگان به کمپين گفت: 

يار اندک برای اعضای خود کانون است و توزيع عمومی ندارد. انتشار بس

شماره  ١٠چيزی در حدود  ۶٠تا  ۵٧آغاز شد و بين سال  ١٣۵٧آن از سال 

از چهار سال  کهمتوقف شد تا اين ۶٠از اين مجله منتشر شد اما در سال 

شماره  ٩شود. از چهار سال پيش تا االن هم فقط منتشر می پيش دوباره

گويند که اين نشريه غيرقانونی از اين منتشر شده است. حاال بازجويان می

که اين نشريه در تيراژ بسيار اندک و برای مصرف شود در حالیمنتشر می

 »شود.اعضای داخلی کانون منتشر می

اش افتاده است رضا خندان در مورد اتفاقاتی که در بازجويی سه روزه

های تعهد بدهم که ديگر نشريه و بيانيه به من گفتند«به کمپين گفت: 

دانم و فکر يابد. اما من چون خودم را مجرم نمیکانون ادامه نمی

ام بنابراين تعهد هم ندادم. گفتم که من  کنم که کار خالفی کردهنمی

دادم کمی از ام و مخالف سانسورم. اما ظاهرا اگر تعهد مینويسنده

 »دانم.شدم. نمیمیشد يا آزاد تر میاتهاماتم سبک

آقای خندان در اعتراض به رفتارهای که با او شده است به کمپين گفت: 

هايشان طور افراد و خانوادهچرا بايد برای يک حرکت فرهنگی و مدنی اين«

های دچار نگرانی و ناراحتی شوند. چه دليلی دارد که برای فعاليت

بايد آزاد باشد هر فرهنگی و مدنی اين تهديدها صورت گيرد. هر کسی 

 »خواهد در چارچوب جامعه مدنی فکر کند و کار کند.طور که می

من را بازجويی کردند، دست «اين نويسنده و منتقد ادبی ادامه داد: 

آوری کرده بودم، همه را ها جمعهايم را که طی سالها و آرشيونوشته

وقتی برداشتند و بردند و حاال معلوم نيست که برگردانند و آيا 

ها. اين هايم باشد يا فقط بخشی از آنگردانند همه دست نوشتهبرمی

 »مصداق آزار و اذيت است. کند ورفتارها زندگی آدم را مختل می
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در اردبيهشت  بکتابش آبتين، عضو ديگر هيات مديره کانون نويسندگان نيز

ماه توسط ماموران وزارت اطالعات بازجويی شد و او نيز اکنون منتظر 

 احضاريه دادسرای زندان اوين و تعيين وقت دادگاه است.

*** 

 

رضا خندان مهابادی: آزادی بيان آستانه و درگاه همه 

 هاستآزادی

 ١٣٩٧بهمن  ٩

 

(بکتاش آبتين، کيوان باژن کسانی که به حمايت از ما سهم خود از همهبه

ايران گزارم. و نيز از کانون نويسندگان و رضا خندان) برخاستند سپاس

ی چه توانست کرد. اگر سايهکه در اين چند روز برای حمايت از ما هر آن

شک فعاالن جنبش آزادی های بيدار نباشد، بیحمايت افکار عمومی و وجدان

بيان و مخالف سانسور در هرم جهنمی سرکوبگران آزادی بيان خاکستر 

گر بسته هاست و ای آزادیشوند. آزادی بيان آستانه و درگاه همهمی

ها بسته است. از همين روی جنبش آزادی آزادی باشد، در به روی همه

بايد در تقويت آن کوشيد. يک راه قوت  بيان اهميت فراوانی دارد و

 بخشيدن به آن حمايت از فعاالن آن است.

شنبه دوم بهمن ما، سه عضو کانون نويسندگان ايران، به دادگاه روز سه

(انتشار نشريه داخلی و بب فعاليت در کانونفراخوانده شديم تا به س

چاپ بدون پخش کتاب پنجاه سال کانون نويسندگان ايران) محاکمه شويم. 

نامه وکاليمان، ناصر زرافشان و راضيه زيدی، به دليل عدم ثبت وکالت

از دفاع خودداری کرديم و از رييس دادگاه خواستيم رسيدگی به پرونده 

تا وکالی ما بتوانند حضور يابند. او با  را به روز ديگری بيندازد

ی يک اين خواسته مخالفت و در عوض کفالت صدميليونی را به وثيقه

ميلياردی تبديل کرد تا ما حتما راهی بازداشتگاه اوين شويم، و شديم. 

من با تامين قرار روز شنبه از زندان آزاد شدم. حال با ديگر اعضای 
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و ديگر، کيوان باژن و بکتاش آبتين، کانون در تالش آزاد کردن دو عض

 هستيم.

***  

 

 رضا خندان مهابادی: يک صحنه از سکانس دادگاه

 خواند.شخصی که احتماال نماينده دادستان است کيفرخواست را می

بردگان کتابی نماينده دادستان(پس ازقرائت هويت متهمان): نام

هايی از آن بر ضد نظام جمهوری اسالمی است و با عنايت اند که بخشنوشته

 -١به محتويات پرونده و گزارش وزارت اطالعات، آنها متهم هستند به: 

 اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت کشور. -٢تبليغ عليه نظام. 

بتين: جناب قاضی تقاضای ما اينه که لطف کنيد و اين دادگاه را به آ

 تعويق بيندازيد.

 رييس دادگاه: چرا؟

آبتين: چون وکيل ما نتونست شرکت کنه. ايشون دو روز پی در پی به 

دفتر شما مراجعه کرده که وکالتش ثبت بشه اما هر بار ايرادی گرفتن 

 و از ثبتش خودداری کردن.

 خوره. خودتون دفاع کنيد.وکيل به درد نمی جارييس: اين

دونيم آريم. به لحاظ حقوقی نمیها سردرنمیخندان: ما از اين اتهام

ها را وکال ميدونند و معنيشون چی هست و در مقابل چی بايد بگيم. اين

 ها بايد حضور داشته باشند.آن

 تونيد. وکيل ديگه چيهرييس: خودتون هم می

خواهيم. دادگاه را چند روز غير قانونی از شما نمیخندان: ما که چيز 

 عقب بيندازيد تا وکالی ما هم بتونن حضور داشته باشن.

کاريم که دادگاه را عقب بيندازيم. نخير خودتان دفاع رييس: مگر ما بی

 کنيد يا نه؟کنيد. دفاع می

 خندان: نه. بدون وکيل نميتونيم دفاع کنيم.



  
تهيه و تنظيم: بهرام رحمانی                                              نگاهی  

   (مهابادی)های ادبی رضا خندانبه تالش
 

 
 

107

اندازد) اين کفالتی که تعيين پرونده می رييس: خيلی خب. (نگاهی به

شده با اتهام همخوانی نداره. (رو به منشی) برای هر کدام يک ميليارد 

 کنم. بنويسوثيقه تعيين می

 آبتين: چرا؟

 رييس: چون ممکنه فرار کنيد.

رار نکرديم. چرا خندان: اين پرونده چهار ساله که در جريانه و ما ف

 بايد فرار کنيم!

ها با وجدان آسوده و به رييس): شما با اين برخوردها شب(رآبتين

 خوابيد؟می

(عصبانی): چرا آسوده نخوابم. شما بر ضد نظام مقدس جمهوری اسالمی رييس

 کتاب نوشتيد، نفس کشيدنتان هم حرام است.

(معترض): اين چه حرفی است. شما قاضی هستيد و اولين اصل قضاوت خندان

ايد و داريد در باره مان حرف ما را نشنيده طرفی است. شما هنوزبی

 کنيد. اين چه دادگاهی است، چه عدالتی است.قضاوت می

 آبتين: بيدادگاه است.

*** 

 

 

 

 

 

 

(مهابادی)، بکتاش بيانيه پن جهانی در حمايت از رضا خندان

 آبتين و کيوان باژن سه عضو کانون نويسندگان ايران

 کانون نويسندگان ايراناعضای  در اعتراض به محاکمه

محاکمه نويسندگان  (پن) نگرانی عميق خود را دربارهانجمن جهانی قلم

کند. (مهابادی) و کيوان باژن اعالم میايرانی، بکتاش آبتين، رضا خندان

در دو روز پياپی برگزار شد، » دادگاه انقالب« ٢٨ اين محاکمه در شعبه



  
تهيه و تنظيم: بهرام رحمانی                                              نگاهی  

   (مهابادی)های ادبی رضا خندانبه تالش
 

 
 

108

(مهابادی) و باژن در يان خندانآوريل و آقا ٢٧دادگاه آقای آبتين در 

تبليغ عليه «اند از های هر سه نويسنده عبارت، اتهام٢٠١٩آوريل  ٢٨

بر اساس ». اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی«و » نظام

ها سياسی است، و نهفته در پس اين اتهام يک گزارش اينترنتی ، انگيزه

سانسور  شان دربارهار انتقادیها وآثاين نويسندگان به سبب ديدگاه

» کانون نويسندگان ايران«شان در هنر و ادبيات در ايران و نيز عضويت

شوند. محاکمه می -سازمانی که از نظر حکومت ايران غيرقانونی است -

ها، دادگاه بدوی ممکن است اين نويسندگان را با توجه به اين اتهام

رچند، در صورت صدور اين احکام به احکام سنگين زندان محکوم کند؛ ه

روز فرصت خواهند داشت که درخواست تجديد نظر  ٢٠احتمالی، نويسندگان 

 کنند.

های انجمن جهانی قلم در اين ربکا شارکی، مدير کارزارها و ارتباط

ها و ما با همکاران ايرانی خود، که به سبب نوشته«باره چنين گفت: 

اند، اعالم همبستگی اتهام قرار گرفتهفعاليت مسالمت آميزشان در معرض 

های وارد شده خواهيم تمام اتهامکنيم و از مقامات دولت ايران میمی

به اين نويسندگان را لغو کنند و به حق آنان برای آزادی بيان احترام 

 »گذارند.

برگزار شد. در  ٢٠١٩ژانويه ی  ٢٢اين دادگاه در روز  نخستين جلسه

دادستان،  ائت کيفرخواست از سوی نمايندهاين جلسه، پس از قر

نويسندگان برای دفاع از خويش خواهان حضور وکالی مدافع خود در دادگاه 

شدند، قاضی دادگاه با اين درخواست مخالفت کرد و نويسندگان نيز در 

اعتراض به محروميت خود از حق برخورداری از وکيل مدافع از دفاع 

ين اعتراض، قاضی دادگاه، آزادی موقت خودداری کردند. در واکنش به ا

(معادل متهمان را به پرداخت قرار وثيقه به مبلغ يک ميليارد تومان

جا هزار دالر) برای هر يک از نويسندگان مشروط کرد. از آن ٢۴٠تقريبا 

زندان  که نويسندگان قادر به پرداخت اين قرار سنگين نبودند، روانه

 ٢٨و  ٢٧از پرداخت قرار، در روزهای  اوين در تهران شدند و تنها پس

 طور موقت و تا زمان صدور رای دادگاه، از زندان آزاد شدند.ژانويه به
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هايی که به اين سه نويسنده انجمن جهانی قلم بر اين باور است که اتهام

وارد شده نقض آشکار حق آزادی بيان است و از مقامات دولت ايران 

امل به حقوق اين نويسندگان از جمله حق خواهد، ضمن تضمين احترام کمی

 درنگ آزاد کنند.خويش، آنان را بی دفاع و مشاوره با وکيل برگزيده

(مهابادی) ، بکتاش آبتين و کيوان باژن اعضای کانون رضا خندان

هستند. آنان آثار بسياری حول ايران و ادبيات ايران  نويسندگان ايران

 اند.نوشته

مورد شمار زياد نويسندگان و فعاالنی که در ايران انجمن جهانی قلم در 

شوند، تنها به دليل استفاده از حق آزادی بيان بازداشت يا زندانی می

 دهد. مجمع نمايندگان اين انجمن، در هشتاد و چهارمين کنگرههشدار می

ايران صادر کرد و در آن  ای دربارهنامه، قطع٢٠١٨خود در سپتامبر 

المللی بشر از سوی جمهوری از تداوم نقض حقوق بيننگرانی خود را 

اسالمی ايران، عمدتا از طريق محدود کردن حقوق مربوط به آزادی بيان، 

 آميز، اعالم کرد.تشکل و تجمع مسالمت

 انجمن جهانی قلم

 ٢٠١٩سوم ماه مه 

*** 

 

 

 

 اشرف درويشيانوداع با علی

نويس مشهور و پژوهشگر حوزه ادبيات عامه، اشرف درويشيان، داستانعلی

سالگی دار فانی را وداع  ٧۶روز چهارم آبان بر اثر بيماری در سن 

 کرج به خاک سپرده شد.» بهشت سکينه«گفت و روز هشتم آبان در 
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 اشرف درويشيانزندگی و مبارزه و آثار علی

نشست و دسته تر اوقات پای چرخ خياطی مادربزرگش میبيشوی در کودکی 

زدند. پای چرخ آمدند و حرف میها میچرخاند. مشتریچرخ را برای او می

ای از الهامات داستان بود که به مادربزرگ، در دوران کودکی چشمه

هايش سر برآورد. درويشيان با تمام احساس انواع گوناگون از داستان

کرد و معتقد ع برای ديگر نويسندگان تعيين تکليف نمیتعهد به اجتما

ای حق دارد برای خودش و به شيوه خودش بنويسد و بود هر نويسنده

باز «ای با سايت قابيل گفته بود: ها پيش در مصاحبهطور که سالهمان

گويم که هنرمند، شاعر و نويسنده مختار است که برای دل خودش هم می

شوم آن چيزهايی که در دنيای پيرامونم متاثر میبنويسد. اما من از 

نويسم و هدفم آگاه کردن خواننده به وقايع و رويدادهای اطراف می

همه «ترين نويسندگان من: اوست. به قول آنتوان چخوف، يکی از محبوب

خواستم آن بود که صادقانه به مردم بگويم نگاه کنيد به چه میآن

اين » گذرانيد.انگيزی میبد و مالل خودتان. نگاه کنيد چه زندگی

ترين چيزی است که مردم بايد دريابند. و وقتی آن را به درستی مهم

دريافتند، بی گمان زندگی تازه و بهتری خواهند آفريد... انسان زمانی 

و در پاسخ » بهتر خواهد شد که او را چنان که هست به خودش بنمايانيم.

برای «يسد، فروتنانه عنوان کرده بود: نوبه اين سئوال که برای چه می

 »نويسم که اثر ناچيزی بر دنيای مردم پيرامون خودم بگذارم.آن می

 

اشرف درويشيان روشنفکر سوسياليستی و مبارزی بود که پيش از انقالب علی

های خود را با نام لطيف تلخستانی منتشر نوشته ١٣۵٧ايران در سال 

 کرد.می

های انتخاب کرد و انداز فکری خود را از همان سالچشمدرويشان، افق و 

هايش را چپ و راست هايی را پشت سر گذاشت اما هرگز انديشهفراز و نشيب

حد و حصر آزادی بيان و قلم و انديشه حرکت نکرد و در همين راه بی

ها را تحمل کرد و هرگز از پا کرد و همه فشارها، تهديدها، سختی

 نيفتاد.
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ها بيماری کسوت، پس از تحمل سالدرويشيان، داستان نويس پيش علی اشرف

سالگی چشم از جهان فروبست. او را  ٧۶شنبه در سن سرانجام روز پنج

ای از ادبيات داستانی دانست که در داران گونهتوان يکی از پرچممی

های ابری، ای، تعهد اجتماعی را سر لوحه کار خود قرار دادند. سالبرهه

، درشتی، از اين واليت و فصل نان از جمله آثار ماندگار علی ١٨سلول 

 .اشرف درويشيان است

هايش با توان گفت داستانقدری بوده که میتاثير آثار درويشيان به

اند سالی نهادهخاطرات نسلی از جوانان امروز و کسانی که پا به ميان

نقالب از طريق های پس از اشان در سالگره خورده است؛ نسلی که توجه

های خيالی به جهان واقعی اقشار ادبيات از دنيای پاستوريزه شاهزاده

نشين جلب شده بود. ادبيات خلق شده به قلم درويشيان فرودست و حاشيه

ای بود که خود طعم تلخ فقر را با تمام حاصل تجربيات عينی نويسنده

 وجود درک کرد. 

در مجله  ١٣۴٩، در سال »شودیصمد جاودانه م«اش به نام اولين نوشته

 توان: صورت کتاب به چاپ رسيد. از ديگر آثارش میجهان نو و بعد به

های اوليه تحصيل در دانشگاه تهران، علی اشرف درويشيان در همان سال

در خانه جالل آل احمد و سيمين دانشور، با صمد بهرنگی، آموزگار 

های نويسنده نامدار داستان های آذربايجان،فراموش نشدنی کودکان روستا

در رودخانه ارس  ١٣۴٧که درسال » ماهی سياه کوچولو«کودکان و خالق 

غرق شد، آشنا گشت. هرچند که عمر اين آشنايی و دوستی کوتاه بود، 

انگيز، مهر ماندگار خود را تا اما ِمهر و مهربانی اين آشنايی شگفت

 .ک کردپايان عمر بر روح و روان و زندگی علی اشرف ح

اشرف درويشيان، ، علی١٣۴٧پس از مرگ ناباورانه صمد بهرنگی در سال 

چون صمد بهرنگی، به آموزگاری و تدريس در مدارس روستايی پرداخت و هم

 .ای ابهام، راه صمد بهرنگی را پی بگيردذرههمواره کوشيد تا بی

کارگری در  در يک خانواده ١٣٢٠شهريورماه سال  ٣ اشرف درويشيانعلی

هللا آهنگر آبشوران کرمانشاه چشم به جهان گشود. پدرش اوسا سيف محله

کرد. مادربزرگش زنی دنيا ديده بود و در گفتن بود و در گاراژ کار می
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. درويشيان بسياری از های عاميانه مهارت عجيبی داشتها و قصهافسانه

 .استهای کردی آورده ها و متلهای او را در کتاب افسانهافسانه

که پسر بزرگ خانواده بود، زمانی که دوازده سال اشرف درويشيان علی

مرداد روی داد، برای امرار  ٢٨داشت و تقريبا همان زمانی که کودتای 

علت فرسا مشغول شد. بهو معاش و کمک به خانواده به کارهای سخت و طاقت

کرمانشاه گذراند:  را در سه مدرسه دوشی دائم، دوران دبستانبهخانه

متوسطه را در  سه ساله های کورش، پانرده بهمن و بدر. دورهدبستان

 دوساله پس از گذراندن دوره ١٣٣٧دبيرستان کزازی خواند و در سال 

سرای مقدماتی، برای معلمی به روستاهای اطراف کرمانشاه و دانش

ادبيات فارسی را در دانشگاه  رشته تحصيل در ١٣۴۵غرب رفت. در سال گيالن

تهران آغاز کرد و پس از دريافت مدرک کارشناسی، تحصيالت خود را در 

زمان شناسی تربيتی ادامه داد و همروان مقطع کارشناسی ارشد در رشته

 .خواندسرای عالی تهران، مشاوره و راهنمای تحصيلی میدر دانش

 

 زندگی و زندان

تحصيالت دانشگاهی خود، برای درس دادن به کودکان او پس از پايان 

 .های کردستان رفتروستايی، به روستا

از معلمی محروم شده بود، بنابراين تصميم گرفت فقط بنويسد. باز هم 

برد و مجبور شد برخی از از سانسور و ممنوعيت انتشار آثارش رنج می

از او نقل شده: مشهوری  ها را در خارج از کشور منتشر کند. جملهآن

های شما را آيند کتابهای مرا سانسور کنيد میشما خيال کرديد کتاب«

خواند، خوانند؟ نه، ملتی که به سانسور عادت کند نه کتاب شما را میمی

 »نه کتاب من را.

اش خانم با يار و شريک زندگی آينده ١٣۵٢اشرف درويشيان در سال علی

مشترک بست. حاصل اين پيوند خجسته، پيوند زندگی » شهناز دارابيان«

 .است» گلبرگ«و » بهرنگ« ، »گلرنگ«های سه فرزند به نام

» از اين واليت«، کتاب مجموعه داستان ١٣۵٢اشرف درويشيان درسال علی

ماه  ٨مدت شاه دستگير و به» ساواک«همين خاطر از سوی را نوشت و به

ا پراکنده سياسی و هخاطر فعاليتدر زندان ماند. او نه تنها به
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هايش، بارها، از سوی ساواک شاه بازداشت شد، بلکه حتی از نوشته

 .القلم شددانشگاه اخراج گشت و از تدريس در مدارس محروم و ممنوع

بود که  ١٣۵٣آخرين باری که علی اشرف درويشيان به زندان افتاد، سال 

و تا روزهای  سال زندان محکوم گشت ١١در بيدادگاه حکومت شاهنشاهی به 

سر برد و سرانجام، در زندان به ١٣۵٧پرشکوه پيروزی مردم در بهمن ماه 

 .دست مردم، از زندان آزاد شدبا گشوده شدن درهای زندان به

های و فعاليت» يتاز اين وال«به سبب نوشتن کتاب  ١٣۵٧تا  ١٣۵٠از سال 

 القلم بود. سياسی سه بار دستگير و ممنوع

 

 ويسینآغاز داستان

 :گويداش مینويسیشروع داستان درويشيان درباره

دانم که واقعا چگونه شروع کردم. آيا شما اولين نفسی خودم هم نمی«

بينيد که گفتنش مشکل است؛ اما ايد به ياد داريد؟ میرا که کشيده

ام همان عالقه نويسی برای من ادامهتوانم بگويم که شروع به داستانمی

های پر تب و تاب حکومت دکتر مصدق و رونق وده است. آن سالبه مطالعه ب

نظيری که در اثر ها، آزادی مطبوعات و دموکراسی بیها و مجلهروزنامه

ساالن من، ها در من و همی اينمبارزه مردم به وجود آمده بود، همه

های ادبيات ما، تحرک، اميد و تکاپوی عجيبی پديد آورده بود. معلم

دادند و ما با شوق و ای برای زنگ انشا میزنده و پر جذبه هایموضوع

نوشتيم. رقابت در خواندن، رقابت در خواست میذوق هر چه دلمان می

ها همه در رشد فکری نوشتن و رقابت در کسب بينش اجتماعی و سياسی، اين

 .ی ما به ادبيات موثر بودما در نهايت، در عشق و عالقه

تری آشنا غرب معلم بودم با فضای عجيبهايی که در روستاهای گيالندر سال

ها جا می شد ديدم، نتوانستم آنشدم و وقتی فقر و ستمی که به مردم آن

ها داستان نويسی را را ناديده بگيرم و همين باعث شد که در همان سال

ی تحصيل هبا نوشتن برای کودکان آغاز کنم. پس از آن نيز که برای ادام

، حافظ و تاريخ مند سعدیبه دانشگاه تهران آمدم، بيش از پيش عالقه

بيهقی شدم. در طول اين مدت سعی کردم بيشتر کتاب بخوانم. در تهران 

نويسی به شکلی جدی تری پيدا کردم. به داستانو دانشگاه، محيط وسيع
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او من را هم وقتی که مرگ صمد بهرنگی پيش آمد، مرگ  ۴٨پرداختم، سال 

 »وادار کرد که راهش را ادامه دهم.

 دانلود کتاب 

 

اشرف درويشيان است. داستان کوتاه از علی ١١مجموعه » از اين واليت«

ساير آثار درويشيان، اين مجموعه هم قصه فقر و فالکت مردم اين مانند 

 ندارد است. پسری که سرزمين است. قصه اول اين مجموعه قصه نيازعلی

ای است که ما را به مجموعه» از اين واليت«گذراند. روزگار سختی می

سختی حمل برد. زندگانی مردم روستايی، می ۵٠قلب تاريخ ايران در دهه 

و نقل، جهل و ناآگاهی مردم و کار کودکان همه آن چيزهايی است که در 

توان خواند. درويشيان مانند يک شاهد عينی می» از اين واليت«

ای بر او خورده کند. برای همين است که عدههايش را روايت میداستان

اما هايش وجود ندارد. ای در داستانگيرند که تخيل و حس شاعرانهمی

همين عينيت و تجسم واقعی دردهاست که کارهای او را خواندنی و ارزشمند 

 .کندمی
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 دانلود کتاب 

 

اشرف علیداستان کوتاه از  ٣٧ای شامل برگزيده »از ندارد تا دارا«

اند. اولين داستان نوشته شده ١٣٧٣تا  ١٣۵٢است که از سال  درويشيان

» دارا«انتخاب شده و » از اين واليت « از مجموعه» ندارد«اين مجموعه 

 ای به چاپ نرسيده است. خميرمايهآخرين داستان است که در هيچ مجموعه

هايی از اقشار روستايیِ ها، وقايع زندگی انسانیناساسی اين داستا

های واقعی درويشيان، واقعيت اعماق اجتماع دست است. موضوع داستانتنگ

بوده و نويسنده اسم قهرمانان داستان را بدل کرده و در قالبی ادبی 

های اين مجموعه به زبان انگليسی، مطرح ساخته است. بسياری از داستان

 .اندآلمانی، عربی، کردی، ارمنی و نروژی ترجمه شده فرانسوی، روسی،

 

 دانلود کتاب 

 

ای از دوازده داستان کوتاه است. آبشوران يا به ؛ مجموعه»آبشوران«

های قديمی واقع در بافت قديمی (ئاشوورا) يکی از محلهزبان محلی آشورا
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منتشر شد. محور  ١٣۵٣کرمانشاه است. اين مجموعه نخستين بار در سال 

اند …های اکبر، عباس، اصغر وها دو، سه کودک هشت ساله به نامداستان

البته آبشوران  …دهدآبشوران رخ می ها در محلههايی برای آنکه اتفاق

نيز گاه در اين کتاب خود تبديل به شخصيتی شده است که محل بازی 

شود و گاه نيز چون ماموران نشيند مهربان میهاست. گاهی که باران میبچه

چون د همکشد. درويشيان برخی از آثار خوای سرک میبه هر سوراخ سنبه

منتشر » لطيف تلخستانی«آبشوران را پيش از انقالب با نام مستعار 

 .کردمی

 

 دانلود کتاب 

 

مردم با ظلم و زورِ رژيم پهلوی  داستان مبارزه است، مبارزه» ١٨سلول «

ای و ديکتاتوری محمدرضا شاه. درويشيان در اين کتاب، زندگی خانواده

آيند. قهرمان داستان پسر بزرگ گويد که به اسارت درمیرا باز می

. شبی ماموران مسلحانه شده نام کمال است که درگير مبارزهخانواده به

اعضای خانواده را با خود  رند و همهآوها هجوم میی آنساواک، به خانه

برند تا زير شکنجه مکان اختفای کمال را لو کاری میضد خراب به کميته

 بدهند ...
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، منتخبات ادبيات داستانی ايران، به »های محبوب منداستان«

 کوشش علی اشرف درويشيان و رضا خندان مهابادی

 

نه فقط در آثاری که برای تکلف است؛ شيوه نگارش درويشيان ساده و بی

ساالن و های بزرگکودکان و نوجوانان نوشته است، بلکه حتی در داستان

رسد از هرگونه تکنيک نظر میشود. وی بهگی ديده میرمانش نيز چنين ويژه

ترين دليل اين رويکرد را کند. شايد مهمو اشکال روايت مدرن دوری می

وجو جامعه هدف درنظر گرفته جست عنوانبتوان در نوع مخاطبانی که به

رو نوشت از اينای فقرزده برخاسته و برای آنان میکرد. او از دل جامعه

تر درصدد تحليلی از واقعيت بود نه خلق ادبياتی که صرفا به قصد بيش

وجود آمده است. چنين نگرشی البته با لذت بردن از جهانی فانتزی به

رايج در آن زمان و نوعی تعهد  توجه به نظريات سياسی و اجتماعی

کرد چندان عجيب نيست صورت شعارهای سياسی جلوه میاجتماعی که گاه به

رو برای ارزيابی منصفانه آثار درويشيان بايد آثارش را در از اين

 .ها سنجيدظرف زمان و مکان خلق آن

 شوند مضامين بسياری ازگر میصورت فقر جلوهجهل و اختالف طبقاتی که به

دهند از اين نظر آثار درويشيان هم از نظر های او را تشکيل میداستان

بينی شباهت زيادی به آثار صمد بهرنگی شيوه روايت و هم از نظر جهان

ها با توجه دارد و اين البته از سر اتفاق نيست. بهرنگی در آن سال

به مرگ زودهنگامش، الگوی بسياری از نويسندگان جوان قرار گرفت که 
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مبارزه عليه ظلم را از راه رخنه کردن در قلب کودکان و نوجوانان پی 

جهت نيست که نخستين نوشته چاپ شده درويشيان نيز در گرفتند. بیمی

رثای صمد بود. عالوه بر اين عالقه شخصی، نقاط مشترکی نيز در زندگی 

های فقير باليده و از اين مهمشود؛ هر دو در خانوادهها يافت میآن

 .تر معلمی در روستا را تجربه کرده بودند

همين عوامل موجب شد که هر دو به کارگران و اقشار محروم جامعه اهميت 

گرايانه از تر درصدد ارائه تصويری دقيق و واقعتری بدهند و بيشبيش

های ستم باشند در حالی که تمام تالش حکومت وقت، فقر و تبيين ريشه

از کشوری در گذر از دروازه تمدن رو به  ارائه تصويری شسته و رفته

های درويشيان تنها از سر تعهد دنيای مدرن بود. درونمايه داستان

شود. اجتماعی نبود، بلکه حاصل تجربه زيستی او نيز محسوب می

نشينی اش و اجارههای او و خانوادههای او از دل خانه به دوشیداستان

همين خاطر باشد که در ست شايد بههای فقيرنشين نشات گرفته ادر محله

 .نشينی نوشته استکشی و کرايهآن همه از خانه» های ابریسال«

 

 

عنوان يک اشرف در وقايع مهم و بزرگ و تاثيرگذار اجتماعی هم بهعلی

دلهره پروا اعالم کرده است و بیهايش را بیروشنفکر فعال و شجاع اندشه

آزار دهد، در راستای آگاهی و روشنايی از فرجامی که ممکن بوده او را 

 .هايی ماندگار از خود نشان داده استبخشيدن به مخاطب تالش

هايی از وی از جمله در برگزاری و تشکيل و به انجام رسيدن دوره

های قتل«و » زلزله بم«، »کانون نويسندگان ايران«فعاليت جديد 
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تا خطوط قرمز و ... هم ای داشت های جسورانهچنان تالش؛ آن»ایزنجيره

 .ستان بودسوز تهیپيش رفت. وی روشنفکری متعهد و دل

ها در محافل روشنفکری ادبی و فرهنگی برای ادبيات داستانی و او دهه

گشا و موثر ارائه داده است. هرگز نام نيک او از فرهنگ، نظراتی راه

 .رنگ نخواهد شدياد و خاطر هيچ شهروند آگاه ايرانی کم

 

ای است که در ژانرهای مختلف ادبيات اشرف درويشيان، نويسندهعلی

توان آثارش داستانی قلم زده، با نگاهی به آثار منتشرشده ايشان می

های رمان، داستان کوتاه، ترجمه و آثاری برای کودکان و را در قالب

بندی نمود. اين نويسنده پرکار، در مقطعی از حيات نوجوانان تقسيم

با نگارش و آفرينش و انتشار آثاری برای مخاطبان کودک و  اشنوشتاری

نوجوان، تالشی در راستای تجربه اين بخش از ادبيات از خود نشان داد، 

 ولی هرگز آن را ادامه نداد.

ای عنوان نويسنده تاريخ ادبيات معاصر، علی اشرف درويشيان را به

شناسند سال میت بزرگهايش در ادبياپرکار و ثابت قدم بر افکار و انديشه

و آثاری که در همين راستا نوشته و منتشر کرده، نشانی روشن از اين 

گير و باشکوه بوده است. اما اين نويسنده شريف، در کنار خلق تالش پی

سال از پردازش به ادبيات کودک و نوجوان هم آثار برای مخاطبان بزرگ

 و منتشر کرده است. برای اين مخاطبان نوشته غافل نبوده و آثار را

 :گويداش مینويسیعلی اشرف درويشيان درباره شروع داستان

 .دانم که واقعا چگونه شروع کردمخودم هم نمی«

بينيد که گفتنش ايد به ياد داريد؟ میآيا شما اولين نفسی را که کشيده

نويسی برای من ادامه توانم بگويم که شروع به داستانمشکل است؛ اما می

 .ام به مطالعه بوده استن عالقههما

ها، ها و مجلهها پر تب و تاب حکومت دکتر مصدق و رونق روزنامهآن سال

وجود نظيری که دراثر مبارزه مردم بهآزادی مطبوعات و دموکراسی بی

ها در من و همساالن من، تحرک، اميد و تکاپوی عجيبی آمده بود، همه اين

 .پديد آورده بود
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ای برای زنگ انشا های زنده و پر جذبهادبيات ما، موضوعهای معلم

 .نوشتيمخواست میمان میدادند و ما با شوق و ذوق هر چه دلمی

رقابت در خواندن، رقابت در نوشتن و رقابت در کسب بينش اجتماعی و 

ها همه در رشد فکری ما در نهايت، در عشق و عالقه ما به سياسی، اين

 »ادبيات مؤثر بود.

تری غرب معلم بودم با فضای عجيبهايی که در روستاهای گيالندر سال«

آشنا شدم و وقتی فقر و ستمی که به مردم آنجا می شد ديدم، نتوانستم 

ها داستان آنها را ناديده بگيرم و همين باعث شد که در همان سال

نويسی را با نوشتن برای کودکان آغاز کنم. پس از آن نيز برای ادامه 

 .حصيل به دانشگاه تهران آمدمت

،حافظ و تاريخ بيهقی شدم مند سعدیدر دوران دانشگاه بيش از پيش عالقه

 .تر از پيش کتاب بخوانمو در طول اين مدت سعی کردم بيش

نويسی تری پيدا کردم و به داستاندر تهران و دانشگاه محيط وسيع

پيش آمد، » بهرنگی صمد«هم وقتی که مرگ  ۴٨شکلی جدی پرداختم، سال به

 »مرگ او من را وادار کرد که راه او را ادامه دهم.

 :اشرف درويشيان درباره نوشتن اولين داستانش نيز گفته استعلی

 .نخستين داستانم را که هيچ وقت منتشر نشد در زندان کرمانشاه نوشتم«

عنوان آبشوران چاپ کردم اولين مجموعه داستانم را به ١٣۵٢در سال 

چنين مجموعه داستان های ديگری منتشر کردم، همادامه هم کتابودر 

را هم چند سال پيش در شهر کلن آلمان چاپ » های تازه داغداستان«

 »کردم.

 

 رمان:

رک، پران، اسهج)، چاپ اول: ت ۴ری(ای ابهالرف، ساشیلان، عيشدروي

١٣٧٠. 

 .١٣۵٨اه، گتهران: ن، ١٨ول لرف، ساشیلان، عيشدروي

 .١٣٨١ا، نران: آته، ت١٨ول لرف، ساشیلان، عيشدروي

، برلين: نشر گردون، چاپ اول ناشر، ١٨رف، سلول اشیلان، عيشدروي

١٣٧٨. 
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 مجموعه داستان:

؛ شبگير، ١٣۵٢ران: صدای معاصر، هت، تن واليرف، از اياشیلان، عيشدروي

١٣۵٢. 

رف، از اين واليت، تهران: نشر چشمه، چاپ بيست و اشیلان، عيشدروي

 .١٣٩١هشتم: 

ر شن -د نهر سشران: نها دارا، تدارد ترف، از ناشیلان، عيشدروي

 .١٣٨٩؛ اشاره، چاپ پنجم: ١٣٧۵زان، آن

 .١٣۵۴رف)، آبشوران، تهران: شبگير، اشیلان، عيش(درويلطيف تلخستانی

ران: جاويدان، هرف)، آبشوران، تاشیلان، عيش(درويلطيف تلخستانی

١٣۵۵. 

(دوازده قصه پيوسته): (متن کامل)، درويشيان، علی اشرف، آبشوران

 .١٣۵٨تهران: يارمحمد، 

 .١٣٨٣اروان، ران: کهوران، تشرف، آباشیلان، عيشدروي

 .١٣٩٠ران: چشمه، چاپ بيست و هشتم، هران، توشرف، آباشیلان، عيشدروي

 .١٣٧٢ه، مشر چشران: نهی، تترف، درشاشیلان، عيشدروي

؛ چاپ ١٣٧٧ه، مشر چشران: نه)، ت٢(ويراست یترف، درشاشیلان، عيشدروي

 .١٣٨۵چهارم: بهار 

 .١٩٩٨، اشرف، شب آبستن است. سوئد: کتاب ارزاندرويشيان، علی

های بابام، چاپ اول: تهران، شباهنگ، رف، همراه آهنگاشیلان، عيشدروي

١٣۵٣. 

های بابام، چاپ دوازدهم: تبريز، رف، همراه آهنگاشیلان، عيشدروي

 .١٣۶٩خنيا، 

های بابام، چاپ هفدهم: تهران، چشمه، رف، همراه آهنگاشیلان، عيشدروي

١٣٨٨. 

 ).١٣۵٧( ٢۵٣٧گ، ناهبران: شهان، تل نصرف، فاشیلع ان،يشدروي

 .١٣٨٣اروان، ران: کهان، تل نصرف، فاشیلان، عيشدروي

 .١٣٩١ران، چشمه، هان، چاپ هجدهم: تل نصرف، فاشیلان، عيشدروي
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ان، ل نصن، فوراشت،آبن والياب:(از ايتار کهرف، چاشیلان، عيشدروي

 .١٣٧٨اخ، ر تشان: نرکسويام)، تابای بهگنراه آهمه

 .١٣٨٣ه، مشران: چهازه داغ، تای تهانترف، داساشیلان، عيشدروي

 تا.نا، بیجا، بیهای تازه داغ، بیرف، داستاناشیلان، عيشدروي

 

 ترجمه:

ان دگنسوياه از نوتای کهانته)،داسمرجردآوری وت(گرفاشیلان، عيشدروي

 .١٣٨۴ه، مشران: چهرد، ترکاصعم

 ادبيات کودکان و نوجوانان:

 .١٣۵٧رف، روزنامه ديواری مدرسه ما، تهران: شبگير، اشیلان، عيشدروي

 گردی داداش جان؟، کرمانشاه: يارمحمد،اشرف، کی برمیدرويشيان، علی

١٣۵٧. 

 -ها، تهران: نوباوه رف، آتش در کتابخانه بچهاشیلان، عيشدروي

 .١٣۵٨يارمحمد، 

 .١٣۵٧رف، گل طال و ِکالش قرمز، تهران: شبگير، اشیلان، عيشدروي

 .١٣۵٧رف، ابر سياه هزار چشم، تهران: شبگير، اشیلان، عيشدروي

صه برای کودکان، تهران: انتشارات رف، رنگينه: قاشیلان، عيشدروي

 .١٣۵٣نگاه، 

ا: (ابر سياه هزار چشم، گل طال و هالای آن سههصرف، قاشیلان، عيشدروي

 .١٣٨۴کتاب ونوشه، -همشران: چهکالش قرمز)، ت

(گردآورنده)، کتاب کودکان ونوجوانان، تهران: رفاشیلان، عيشدروي

 .١٣۵٩نوباوه، 

 

 ر ديگر:آثا

 .١٣۵٧رف (گردآورنده)، کتاب بيستون، تهران: شباهنگ، اشیلان، عيشدروي

گو، سخنرانی)، و(مقاله، نقد، گفتراون و چرف، چاشیلان، عيشدروي

 .١٣٨١اره، ران: اشهت

گو، سخنرانی)، و(مقاله، نقد، گفتراون و چرف، چاشیلان، عيشدروي

 .١٣٨٨رواريد، ران: مهت
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د و قش،ننزيا) ، (گادی، رضابهدان منرف و (خاشیليان، عشدروي

 .١٣٨٠ه، مشران: چهج)، ت ٧ن(وب مبحای مان هتی)داسررسب

ا) دانه و پيمانه: مجموعه ادی، رضابهدان منرف و (خاشیلان، عيشدروي

 .١٣٩٠تاه، تهران: نشرچشمه، نقد و بررسی رمان و داستان کو

ی رانای ايههانسگ افنرها) فادی، رضابهدان منرف و (خاشیلان، عيشدروي

 .١٣٧٧زان، ران: آنهران)، تردم ايای مههانسگ افنره(ف

ردم مایههانسافگ نرها)فادی،رضابهدان منرف و (خاشیلان،عيشدروي

 .١٣٧٨گ، نرهاب وفتران: کهج)، ت ١٩ران(اي

ی و ان(سخرفاطرات صر، خفان، صيانرمهگو با قورف، گفتاشیلان، عيشدروي

؛ چاپ هفتم: ١٣٧٨ه، مشر چشران: نهاه)،تای شهدانت در زناومقال مدو س

١٣٩٠. 

ها و صهای کردی: قهلت ا و م ههانسده)، افردآورن(گرفاشیلان، عيشدروي

ران: هد)، تلجک مج در ي ٢(های عاميانه ايرانیها و بازیها، نمايشمتل

 .١٣٨۶ه، چاپ پنجم: مشر چشن

ر، ع، شهصا: (قههچت بروايهگ بنده)، جردآورن(گرفاشیلان، عيشدروي

 ران، بی تا، بی نا.هاب، تتی کرفعی؛ مررسد و بقق، نيقحه، تالق

ران: هی،تارسف -ردی ی:کاهشانرمردی کگ کنرهرف، فاشیلان، عيشدروي

 .١٣٨٢زان، و نشر آن ١٣٧۵د، نهرسشن

 .١٣۵٧گ، ناهبران: شهاالت، تقرف، ماشیلان، عيشدروي

رف، نامه کانون نويسندگان ايران: ويژه احمد شاملو(به اشیلان،عيشدروي

(کانون درويشيان)؛ با همکاری کميسيون فرهنگیکوشش علی اشرف 

 .١٣٨١نويسندگان ايران)، تهران: آگاه، 

جا) سازمان چاپ و نشر کتاب، د. (بیه شاوداند جمرف، صاشیلان، عيشدروي

 .١٣۵۶. تهران: شباهنگ، چاپ چهارم: ١٣۵٢توپ،  انتشارات

اب و تران: کهی، تگرنهد بمان صادم(گردآوری)، يرفاشیلان، عيشدروي

 .١٣٧٩گ، نرهف

 

 آثار منتشرنشده:

 عقايد و رسوم مردم کرمانشاه (پژوهش)
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 (رمان)هميشه مادر

 

 جوايز و افتخارات علی اشرف درويشيان

اشرف درويشيان، در دهمين دوره جايزه ادبی هوشنگ گلشيری، از علی

کسوت ايران و از اعضای کانون نويسندگان ايران برای نويس پيشداستان

چون و چرا به آزادی بيان و در امان نگاه داشتِن حريم قلم تعهد بی«

ای ای که از گذر دردناک جامعهتصوير صادقانه«و » برِد قدرتاز دست

 .عمل آمد، تقدير به»دست دادهای شهری به ستايی به جامعهرو

 

علی اشرف درويشيان را به  ٢٠٠٧بان حقوق بشر در سال سازمان ديده

 -نويسنده ايرانی معرفی کردکه جايزه حقوق بشر هلمن ٧عنوان يکی از 

 .گيردها تعلق میهمت به آن

که تحت آزار و شود اين جايزه در سطح جهان به نويسندگانی اعطا می

 .انداذيت سياسی قرار گرفته

 

در کردستان عراق، در آذرماه » گالويژ«هفدهمين دوره جشنواره فرهنگی 

 .خورشيدی جايزه نخست خود، جايزه هردی را به درويشيان اهدا کرد١٣٩٢

 

 درويشيان و آموزگاری

 اشهای آموزشیدرويشيان با توجه به شناختی نسبی که در ابتدای فعاليت

نزديک با کودکان و نوجوانانی داشته که   در مدارس، ارتباطی صميمی و

نوع ها در ارتباط و از مباحث مربوط بهها با آنها و روزها و ماهساعت

 زندگی آنان با خبر بوده است.

عنوان آموزگار در روستاهای های ابتدايی عمرش را بهدرويشيان سال

» صمد وار«ه گذرانده و بدون شک غرب و روستاهای اطراف کرمانشاگيالن

مند و مبارزه در دفترهای شان برای آنان مشق عشق و آزادگی و عزت

 نوشته است.
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ها و آثارش نشان داده و درويشيان تجربه آموزگاری اش را در داستان

هايش را هم از ميان همين های کوچک و بزرگ، اصلی و فرعی داستانشخصيت

اند در گونه که بودهو آنان را همانهای سنی انتخاب کرده گروه

هايش نشان داده و با عناصر داستانی همراه نموده است و بهترين داستان

 اند.شنونده و مخاطب آثارش هم بوده

است و حضور » سنتیرئال «و » رئال«سبک نگارش درويشيان در داستان 

ای اش بر مبنهای آثار داستانیعنوان شخصيتکودکان و نوجوانان به

اند، نه بر اساس تخيل و وهم. درويشيان، گرسنگی و واقعيت شکل گرفته

هايش به شفافيت و روشنايی آموزانش را در داستانفقر و درد و رنج دانش

 تصوير کرده است.

گيرم . بابام شود دلهره میمن مدرسه را دوست دارم. وقتی تابستان می«

 پرسد:می

 »شود؟کی مدرسه تعطيل می«

دهم بابا مرا با خود وقتی آن امتحان را م» يک امتحان ديگر مانده «

 برد. به دکان می

 .(داستان همراه آهنگ های بابام) های بابامهمراه آهنگ ۵و  ۶از ص 

خواهی سال آينده به مدرسه بروی؟ روی سرکار برارکم؟ مگر نمیمگر نمی«

خواهی، پول کفش و لباس میخواهی پول کتاب و کاغذ پول اسم نويسی می

، فصل ٣٣ص  »خيزی؟بلند شو دردت به عمرم ياال برار نازارم. چرا بر نمی

 (داستان يک روز).نان

اش همراه های داستانیآموزان را با انديشهو اين چنين مدرسه و دانش

های کودک و نوجوان در آثار درويشيان کند. دستمايه قراردادن شخصيتمی

نويسی و استفاده از حوادث و او را به سمت و سوی خاطرهميسر نوشتار 

فردی و خانوادگی درويشيان  های ريزو درشتی که در زندگیجريان و اتفاق

 دهد.رخ داده سوق می

ص  ١ج » صد سال داستان نويسی ايران« در کتاب وزين» حسن عابدينی«

 نويسد:درباره درويشيان چنين می ،۵۴۶

هايش را هنگام آموزگاری در ده تجربه و ستاننويسنده موضوع دا«... 

احساس کرده و زندگی فاجعه مردم غرب کشور را با نثری روان به شکلی 
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کند. درويشيان ضمن توجه به بيکاری و نداری صحيح و گزارشی توصيف می

بيماری و جهل بر کودکان توجه  مردان و صبوری زنان به تاثير فقر و 

 »دهد.ويژه نشان می

توان نتيجه گرفت که پردازش درويشيان، می رسی آثار منتشر شدهبا بر

به ادبيات کودک و نوجوان هدف اصلی و نهايی او نبوده است. البته او 

توجه هرگز در آثارش، از اهميت نقش و جايگاه اين قشر از جامعه بی

های (آبشوران، فصل نان و همراه آهنگنبوده و در بسياری از آثارش

 دکان و نوجوانان حضوری پر رنگ و موثر دارند.کو بابام)

های همراه آهنگ«و» فصل نان«، »آبشوران«های درويشيان، در کتاب

که آنکند بیخراش را توصيف میدوران کودکی سخت و دل«... ؛ »بابام

های بزرگی از زندگی ببرد و با مردمان و بتواند خواننده را به پهنه

ص  ٢(صد سال داستان نويسی در ايران ج .»های گوناگون آشنا کندمکان

۵۴٧( 

ای درويشيان برای مخاطبان کودک و نوجوان، خوراک فکری و انديشه

هايی در سطح و قطع و اندازه هايی ها را در قالب کتابسازد و آنمی

 کند.مشخص؛ منتشر می

تير و - ۶و  ۵(شماره گو با ماه نامه ادبی پروينواشرف در گفتعلی

گويد: (شش داستان برای کودکان و نوجوانان می  )١١ص  -١٣٨١ادماه مرد

 اند.)دارم که غير مجاز اعالم شده

ها های محور و اصولی که بر آندرويشيان در اين آثار هرگز از انديشه

ها را به بند بوده و زندان کشيده و زجرديده غافل نبوده و آنپای

 مخاطب نوشته و بيان کرده است:تر و متناسب با دنيای زبانی ساده

باغ خاموش بود نه آوازی، نه رقصی و نه هياهويی از زندگی مثل اين «

ای از گوشه و گاهی صدای گريهکه در آن باغ همه مرده بودند. فقط گاه

 )۴ص  -(ابر سياه هزار چشم ...»رسيد کنار به گوش می

 و يا:

انگ شادی و سرور به گوش آن شب از خانه رنگينه و از النه پرندگان ب« 

جويد و هايش را از ناراحتی میاش سبيلمرادخان در قلعه رسيد و شاهمی

 )٢٧ص  –(رنگينه »دانست از چه کسی انتقام بگيرد.نمی
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هايش را عليه ای مبارز و معترض فريادها و اعتراضدرويشيان نويسنده

نوشته در  هايی که برای کودکان و نوجوانانحکومت وقت در داستان

هايی از رمز و پنهان و نماد و سمبل نشان داده است: (باغ، هاله

تاريکی، گل آفتابگردان، خروس، کفتار، آسمان، خورشيد، کرم ابريشم، 

ابرسياه هزار «اند که در کتاب آهو، ابرسياه، بلبل و...) نمادهايی

گيری مفاهيم و معانی مشخص و گويايی دارند و درويشيان با به کار» چشم

اين نمادها در سطر سطر داستان انديشه هايش را به مخاطب انتقال داده 

 است:

شان کنند، زود اما بعضی از رفقای زرنگ تو قبل از اين که خفه«... 

پرند و در صحراهای آزاد کند و بيرون میبا هوشياری زندان را سوراخ می

(ابر  ...»کشيد  کنند. کرم ابريشم تا اين را شنيد دست از کارپرواز می

 )٩ص  -سياه هزار چشم 

 و نمونه های ديگر...

درويشيان در آفرينش اثر برای کودکان و نوجوانان مفاهيم و انديشه 

طور هايش را مستقيم و شفاف و به دور از به کارگيری ظراف های ادبی به

 مستقيم و شعاری بيان می کند:

ست ... اگر خورشيد زندگی ما و بچه هايمان به خورشيد بسته ا«... 

بارد... شوند و به آسمان نمی روند و باران نمیها بخار مینباشد آب

برای آزادی خورشيد بايد فداکاری کنيم بايد جمع بشويم و مبارزه 

ای از بين خواهد رفت ولی اگر خورشيد کنيم. ضمنا در اين راه عده

 )١١ص  -چشم  (ابر سياه هزار...»نباشد، همه ما از بين خواهيم رفت 

های همراه آهنگ«و » فصل نان«، »آبشوران«های: در مجموعه داستان

خود «های اصلی را کودکان و نوجوانانی قرار داده که شخصيت» بابام

است و از اين راه به حضور و نقش کودکان و نوجوانان پرداخته » نويسنده

 است.

نجاه منتشر کرد درويشيان آثارش برای کودکان و نوجوانان را در دهه پ

 ساالن پرداخت.های بعد به نگارش، تصحيح و انتشار آثارش برای بزرگو سال

های گذارد و به انجام فعاليتدرويشيان نوشتن برای کودکان، را کنار می

های بعد، به انجام امور مربوط اجتماعی و نگارش داستان و رمان در سال
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ر و عضو شورای مرکزی و به عنوان دبي» کانون نويسندگان ايران«به 

 شود.تصميم گيری، مشغول می

خواهيم شما با همان کلمات ساده خودتان و با همان نگاهی ما می«... 

کنيد با همان برداشتی که از زندگی داريد. برای ما که به طبيعت می

بنويسيد. در وصف شب و ماه و کوه هزاران توصيف وجود دارد و اين بسته 

ذهنی کنجکاو شماست که با کدام توصيف و تشبيه تازه به نگاه دقيق و 

، ٨(کتاب کودکان و نوجوانان جلد »و بکر قصه و شعر خود را بياراييد.

 مقدمه)

های ادبی کودکان علی اشرف درويشيان، با هدف کشف استعدادها و پتانسيل

های مقدور و نيز تقويت انگيزه و و نوجوانان در ارائه راهنمايی

هايی کان و نوجوانان با انتشار آثارشان در قالب کتاب؛ تالشاشتياق کود

 مند در اين راستا از خودشان داده.ارج

در قالب های: قصه، شعر، مقاله، » مجموعه آثار کودکان و نوجوانان«

شماره در دهه ی پنجاه منتشر نمود... اين  ١١نقد و بررسی را تا 

هايی که همراه ارد و دغدغهتر رنگ و بويی احساسی و شعاری دآثار، بيش

ها قابل رصد کردن در دنيا و ذهنی درويشيان جاری بوده، در آثار بچه

 است:

گفتم مگر در اين ده آب نيست؟ گفت چرا خيلی هم زياد ولی نه « ... 

ها يک شاخه اش را به مان بلکه برای آنبرای من و تو و اين دوستان

ها، درختان صفدرخان و گفت : آن طرفی برد وچند درخت را به من نشان داد

(کتاب کودکان و نوجوانان، »هايی دارند....ها و ميوهرا ببين! چه برگ

 اثر: عباسعلی يوسفی کالس سوم راهنمايی کرمانشاه) ٣۶ص  - ٨ج 

 يا:

خدا آدم خودخواه و پول دوست را دوست ندارد. زيرا يک مرد در کوچه «

کرد...داشت هميشه از خودش تعريف میای هم ای داشت. شکم گندهما خانه

 )۵۶(همان. ص  

 يا:
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خوانيم رزميم / ما شعر آزادی میرويم. ما میخوانيم. ما میما می«... 

خوانيم رزميم در راه خلق / ما شعر آزادی میجنگيم با دشمن / می/ می

 )٨٠ص  -(همان /...»

تفاوت ها بیچههای خام و ضعيف ساختار بدرويشيان به آثار و انديشه

هايی که در اين ها احترام می گذارد و گاهی هم در مقدمهنيست و به آن

 دهد:هايی هم ارائه مینويسد، راهنمايیها میجنگ

با فحش و بد و بيراه به فالن فرد قصه مسائل پيچيده زندگی ما «... 

يان نويسيد بار باش میشود. بايد فردی را که در داستان دربارهحل نمی

های خودتان. داوریکارها و انگيزه اعمالش به ما معرفی کنيد نه با پيش

های دور از ذهن و خيلی خالصه و ساده بنويسيد و زياد در قيد توصيف

» شناسيد...غير منطقی نباشيد. از افرادی بنويسيد که آن را خوب می

 ).٨(کتاب کودکان و نوجوانان ج  مقدمه

سايت  ای درگر در(مقالهسنده و پژوهش، نوي»مهدی حجوانی«دکتر 

عنوان نويسنده کودک در ميان درويشيان را به کتابخانه آموزشی رشد)

 کند.جامعه فرهنگی معرفی می

هايش در رنج و ای است که کودکیای رنج و دردکشيدهدرويشيان، نويسنده

 اش درهای ابری)(سالفقر و دست تنگی و محروميت گذشته. رمان باشکوه

توصيفی از «منتشر شد که اتوبيوگرافی اوست. جلد اول آن  ١٣٧٠بهار 

  )١٠٢١ص  ۴و  ٣نويسی در ايران؛ ج (صد سال داستان»دوران کودکی است.

گر و ويراستار کودک و نوجوان، پژوهش» زادهشهرام اقبال«اما باور 

 اتفاقا اهل استان کرمانشاه نيز هست، چيز ديگری است:

 

 منابع:

)، ميرعابدينی، حسن. چاپ ۴تا  ١نويسی ايران(جلدهای صدسال داستان   -١

 نشر چشمه. ١٣٨۶چهارم، 

 نشر چشمه. ١٣٧۶های ابری، درويشيان، علی اشرف. چاپ سوم، سال -٢

(گردآورنده)چاپ ، درويشيان،علی اشرف.٨کتاب کودکان و نوجوانان  -٣

 نشر نوباوه. ١٣۵٩اول، 
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 ١٣٩۶ی اشرف درويشيان.چاپ اوِل(نشر خنيا) همراه آهنگ های بابام،عل -۴

 .٩۴مهر و آبان 

 

های آغاز به کارنويسندگی، نشان اشرف درويشيان، از همان اولين گامعلی

طرف نيست. او در کنار مردم و از مردم بود. ای بیداد که نويسنده

پرداختن به زندگی مملو از رنج و محروميت مردم کوچه و خيابان، و 

عنوان های او بود. او بهمايه اصلی نوشتهشادی آنان، دستبيان غم و 

توانست نسبت به آنچه در پيرامونش يک نويسنده آگاه و مبارز، نمی

 .تفاوت باشدگذرد بیمی

 

پيرايه های او، همان مردم ساده و بیمنبع الهام و قهرمانان داستان

د، با آنان شان شريک بوکشی بودند، که او در رنج و غم و شادیزحمت

شد. او خود يکی ها تنظيم میکشيد و ضربان نبضش با طپش قلب آننفس می

 .ها بوداز آن

 

علی اشرف درويشيان يکی از اعضاء فعال و موثر کانون نويسندگان 

بود » ايمما نويسنده«کنندگان نامه معروف ايران، و نيز يکی از امضاء

 .ن ايران ماندگار خواهد بودکه در تاريخ پرافت و خيز کانون نويسندگا

 

دليل سکته مغزی در های پايانی عمرش را بهعلی اشرف درويشيان که سال

نظير و ستودنی گذراند، با همت، بزرگواری و وفاداری بیبستر بيماری می

ها و اش شهناز خانم، توانست به بسياری از سختیهمسر گرانمايه

 .کندهای زندگی در چنين شرايطی غلبه دشواری

 

گر آزادانديش و آموزگار و سرانجام، اين نويسنده مبارز، محقق، پژوهش

 ، چشم بر جهان فروبست.١٣٩۶شريف و مهربان مردم ما، روز چهارم آبان 

او نام بزرگ و ماندگار خود را پاکيزه نگاه داشت و از هرگونه 

صادق های ها دوری جست و به همين داليل در دل بسياری از انسانآلودگی
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وجه او را فراموش چنان جای گرفته که به هيچو مبارزه و مقاوم، آن

 نخواهند کرد!

 

ای تاريخی و مربوط به گذشته نيست، علی اشرف درويشيان، تنها نويسنده

های ای است زنده و ماندگار در ذهن تمام کسانی که با کتاببلکه خاطره

اند و چنان او بزرگ شدههای اند؛ کودکانی که با روايتاو زندگی کرده

شان حک شده که هيچ غباری را هايش، بر ذهنتصويری از او و داستان

يارای نشستن روی آن تصاوير نيست. همين کودکان ديروز و امروز در 

های آينده آزاد و برابر و عادالنه ايران، کتاب فردايی روشن و در جامعه

کشور تدريس خواهند کرد و های درويشيان را در تمامی مدارس و دانشگاه

 ها معتبر جهان ترجمه خواهند کرد.به زبان

 

علی اشرف درويشيان تا پايان زندگی، به عهدی که با مردم خويش بسته 

 .رو گشتبهبود وفادار ماند و در اين راه با ناماليمات بسياری نيز رو

 

عربی، زبان های فرانسه، آلمانی، انگليسی، آثار اين نويسنده بزرگ؛ به

کردی، ترکی، ارمنی، روسی، سوئدی، نروژی و به زبان فنالندی ترجمه 

 شده است.

*** 

 

 (مهابادی)بيوگرافی رضا خندان

 

سه  -در مهاباد اردستان است. دو ١٩۶١(مهابادی)، متولد رضا خندان

اش به جنوب تهران، شهرری، نقل مکان کرد. پدرش ساله بود که خانواده

کار به تهران رفت. ديپلم متوسطه را که گرفت،  بنا بود و برای

ها تعطيل شد. اما خندان سال» انقالب فرهنگی«های ايران برای دانشگاه

شناسی خواند. کار ادبی را خيلی زود، وقتی بعد به دانشگاه رفت و روان

، اولين مجموعه »های محلبچه«هنوز محصل دبيرستان بود، آغاز کرد. 
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، هنگامی که هفده سال داشت منتشر شد. ١٣۵٧ن داستانش، در تابستا

ونيم نزديک استقبال از اين کتاب بسيار خوب بود؛ طوری که در دو سال

 به صدهزار نسخه از آن منتشر شد.

از کوزه همان برون تراود «در پاييز همان سال، کتاب دوم او با عنوان 

 شد.  های قدسی قاضی نور، چاپ، نقد و بررسی داستان»که در اوست

کودکان با  سه شماره جنگ ادبی ويژه -دو  ١٣۵٩و   ١٣۵٨های در سال

جا آثار او در حوزه ادبيات کودک منتشر کرد . تا اين» جنگ رازی«نام 

 است. 

، بازداشت شد و به ناچار از فعاليت ادبی ١٣۶٠رضا خندان در سال 

اشرف یکناره گرفت. اما در يکی دو سال پايانی آن دهه، همراه با عل

را آغاز » های مردم ايرانفرهنگ افسانه«عظيم  درويشيان تدوين مجموعه

 ها کار در نوزده جلد منتشر شد. کرد. اين مجموعه پس از سال

در مجالت مستقل و معتبر مقاالت خود را  که  ٧٠ خندان از اوايل دهه

 اند، چاپ کرده است. تر نقد داستان بودهبيش

های کوتاه منتخب و ی است از داستانا، مجموعه»نهای محبوب مداستان«

تاکنون هفت جلد آن منتشر شده است.  ١٣٨٠ها که  از نقد و بررسی آن

اين کتاب کار مشترک ديگری است از درويشيان و خندان. در اين مجموعه، 

 ها به انتخاب درويشيان است و نقد و بررسی از خندان.داستان

، بر ١٣٩١داستانی است که خندان در سال  نام مجموعه» هاانفراديه«

صورت کتاب منتشر اش از سلول انفرادی نوشت. اما هنوز بهاساس تجربه

 نشده است.

بخشی از نقدهای منتشر شده خندان و درويشيان است » دانه و پيمانه«

که طی ساليان در نشريات گوناگون چاپ شده بود. اين کتاب در تابستان 

 منتشر شد. ١٣٩٣

، به عضويت کانون نويسندگان ايران درآمد که نهادی ضد ١٣٧٧ان در خند

سانسور و مدافع آزادی بيان و حقوق نويسندگان است. رضا بارها به 

اکنون نيز عضو هيات دبيران عضويت هيات دبيران کانون انتخاب شد و هم

 است. 
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 حقوق کودکان بازداشت شد و در ، به سبب فعاليت در عرصه١٣٨٨در سال 

هايش افزوده دوران بازجويی عضويت در هيئت دبيران کانون نيز به اتهام

 شد.

، وزارت اطالعات جمهوری اسالمی برای او و دو عضو ديگر ١٣٩۴در سال 

ای کانون، کيوان باژن و بکتاش آبتين، به سبب فعاليت در کانون پرونده

 کند.گشود که فعال مراحل دادرسی را طی می

 ن جنوب تهران است.خندان اکنون ساک

 

گوی بهرام رحمانی با رضا و، گفت»بهای آزادی«برگرفته از کتاب: 

 (مهابادی)خندان

 

 

 !»نشينمخون نمی من سر سفره«علی اشرف درويشيان: 

 بهرام رحمانی

 

 

علی اشرف درويشيان، نويسنده جسور سوسياليست و عضو کانون نويسندگان 

 ٧۶، در سن ٢٠١٧اکتبر  ٢۶برابر با  ١٣٩۶آبان  ۴شنبه ايران، روز پنج

سالگی بر اثر بيماری درگذشته است. شهناز دارابيان، شريک زندگی و 

 رفيق هميشه همراهش، علت درگذشت درويشيان را نارسايی ريوی اعالم کرد.

خبرنگاران رسانه در ايران، برای گفتگو به ديدار درويشيان رفته 

 گو با وی، اين سطور را نوشته بودند:وبودند در مقدمه گفت
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گويی گرم و وهمسرش اولين شخصی است که درويشيان هنگاِم شروِع گفت

گويد. درويشيان بسيار قدردان محبت و پرستاری دوستانه، از او سخن می

مدتی که در زندان بودم، «گويد: زند و میمی مانش اشک حلقهاوست. در چش

سوم به  او سه بار زندانی شده که دفعه» ام او بود.کنندهتنها مالقات

 آزاد شد. ۵٧يازده سال محکوم شد اما با انقالب مردم در سال 

 

 

دورانی که برخی نويسندگان و گرايشات سياسی در داخل و خارج کشور، 

جمهور وقت حکومت اسالمی ايران خاتمی، اين سيد خندان رييسشيفه محمد 

شان آب از لب و لوچه» طلبیاصالح«شده بودند و از به کار بردن واژه 

شد درويشيان در جواب به دعوتی که برای شرکت در مراسم سرازير می

ای، فرهنگی دولتی از وی به عمل آمده بود؛ با انتشار نامه سرگشاده

ده بود: دوره رياست جمهوری محمد خاتمی بود و مهاجرانی چنين جواب دا

 هم وزير فرهنگ دولت او. مهاجرانی دعوت عمومی فرستاده بود برای همه

ها نويسندگان که به کيش بروند برای سمينار... ادبيات ايران... خيلی

 »رفتند...

اما صدای درويشيان خيلی بلندتر از همه در جامعه ايران و ايرانيان 

 »نشينم.خون نمی من سر سفره«ارج کشور طنين انداز شد: خ
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زمان وزارت امنيت و اطالعات حکومت اسالمی ايران، برای ای که همدوره

زهر گرفتن از نويسندگان و نيروهای مخالف خود، تالش کرده بود اتوبوس 

نويسندگان و هنرمندانی که راهی ارمستان بودند تا در جشنواره فرهنگی 

هنری اين کشور شرکت کنند به دره بياندازد شکست خورد؛ مختاری، و 

پوينده، مجيد شريف، فروهرها و... را به قتل رساندند و قبل از ان 

شماری چنين تعداد بیزاده و فرزند ده ساله وی و همزاده، حاجینيز زال

از نويسندگان را ترور کرده بودند و اين ترورها از دوره رياست 

اشمی رفسنجانی و وزير اطالعات او فالحيان آغاز شده بود، جمهوری ه

نويسندگانی چون درويشيان و ...، از اين مهلکه جان سالم بدر بردند 

و کليه فشارهای امنيتی شديد و تهديد را به جان خريدند اما سرافراز 

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

چريک مسلح نبودم، همواره «گفت: درباره خود می  چنين درويشيان، هم

 »ام.چريک فرهنگی بوده

*** 

بينانه از گذر های درويشيان در واقع روايتی صادقانه و واقعداستان

ای روستايی که دردناک جامعه روستايی به جامعه شهری است. جامعه

های وی تصويری واضح از زندگی پنهان و ناشناخته بوده و با داستان

 ها نمايان شده استدورمانده آن

من در «گويی، خودش چنين معرفی کرده است: ودرويشيان در يک گفت

هايم ای که منشا روستايی داشتند متولد شدم. پدرم و عموخانواده
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روستايی بودند. بعد از دانشسرای مقدماتی در کرمانشاه طبق تعهدی که 

انشاه معلم شدم. آشنايی سال در روستاهای غرب کرم ۵داده بودم ناچار 

های آن ديار برايم معلوم شد که فقر وحشتناکی بر آن جامعه من با بچه

ها را تصوير کردم تا مردم ايران و حتی حکم فرماست. پس زندگی آن بچه

ای از اين دنيا چه کسانی با چه مشکالتی مردم جهان بدانند که در گوشه

 ».ام شدار من برای آثار بعدیکنند و اين به هر حال روش کزندگی می

، در شهر كرمانشاه است. ١٣٢٠شهريور سال  ٣اشرف درويشيان، متولد علی

. در مادر بزرگش زنی دنيا ديده و با تجربه و سرد و گرم چشيده بود

 .های عاميانه مهارت عجيبی داشتها و قصهگفتن افسانه

 

 

 

های ها و متلتاب افسانههای او را در كدرويشيان بسياری از افسانه

در زندگی پای «گويد: های کودکی اش میقصه است. او دربارهكردی آورده 

ها ی آن اما مادربزرگم از همه ام،گويان نشسته های خيلی از قصهقصه

. افسانه را با آب و تاب گفت آگاهی كافی داشتچه میبهتر بود و به آن

ها را با . آنكردحات محلی بيان میطالها و اصو با سود جستن از مثل

شتاب قصه آرام و بی آميخت،قه ما میهای مورد عالمسائل روز و نكته

شود، گفت و عقيده داشت كه گفتن متل در روز سبب كسالت و خستگی میمی

. پدرم گفتويژه پيش از خواب برای ما قصه میها و بهبنابراين هميشه شب

سواد بود  . او كممادربزرگم بود، اما نه به اندازه گوی خوبی هم قصه

. نخستين كتاب داستانی خواندو برای ما اشعار حافظ و باباطاهر را می

سالگی در  ٩بود كه من در » ن نامداراميرارسال«ی ما آمد، كه به خانه
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، پس ١٣٣٧درويشيان در سال » خواندم.های زمستان برای خانواده میشب

سال در روستاهای  ٨ی دانشسرای مقدماتی كرمانشاه، دن دورهاز گذران

در دانشگاه تهران  ١٣۴۵آباد غرب آموزگار بود. در سال غرب و شاهنگيال

شناسی تربيتی ادبيات فارسی و سپس تا کارشناسی ارشد روان در رشته

مشاوره و  زمان در دانشسرای عالی تهران تا رشتهدرس خواند و هم

به سبب نوشتن كتاب  ١٣۵٧تا  ١٣۵٠حصيلی پيش رفت. از سال راهنمای ت

القلم شد. بار دستگير و ممنوع ٣های سياسی و فعاليت» يتاز اين وال«

ش پيوسته هايش زندگی كودكان فرودست و مقاومت و تالدرويشيان در كتاب

 دهد.ها را در زندگی نشان میآن

ها نيرو د باوری را در آنهدفم اين بوده است كه خو«خودش:  گفتهبه

ام ببخشم. از طرفی با نشان دادن زندگی روزمره اين كودكان خواسته

فرسايشان جلب كنم و با نشان دادن ها را به زندگی سخت و توانتوجه آن

ی جدی با بيداد و ها را به مبارزهدستان و ثروتمندان آنتضاد بين تنگ

 »ستم فرا بخوانم.

فصل « هايش در زندان بود. مجموعهخاطر انتشار كتاببهدرويشيان شش سال 

را در زندان نوشت و توسط همسرش به خارج از » رنگينه« و قصه» نان

ادبيات كودكان  بندانش در زندان درباره. درويشيان و همزندان فرستاد

بحث  و نوجوانان و به ويژه آثار صمد بهرنگی تا جايی كه امكان داشت،

در آن دوره «کند: . او از اين دوره چنين ياد میكردندمیوگو و گفت

بردند و برای مردم روشنگری هايی كه حكومت وقت را زير ضربه میكتاب

كردند و . نويسندگان را دستگير میشدندآوری میكردند سانسور و جمعمی

منتشر  ها را كه در شمارگان باالهای آنانداختند و كتاببه زندان می

  »كردند.خمير میشدند، می

 درويشيان عضو سرشناس و قديمی کانون نويسندگان ايران بود و در دهه

القلم چند بار دستگير و ممنوع» از اين واليت«برای نگارش کتاب  ۵٠

 شد. در پی آن از دانشگاه اخراج و از معلمی نيز منفصل شد.

ستم، فقير و کودکان  های خود به مردم تحتاشرف درويشيان در داستانعلی

های او کند. داستانپردازد و زندگی آنان را تصوير میکار و رنج می
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ديده و رد عين حال مقاوم و های محروم و ستمبيانگر ناماليمات انسان

 مبارز است.

گيری اين اشرف درويشيان درباره تاثير زندگی روستائيان در شکلعلی

 آثار گفته است:

(اکنون آباد غربهای شاهغرب، يکی از بخشگيالنبرای آموزگاری به «

جا فقير بودند، ندار ای بود و مردم آنغرب قصبهگيالن  آباد) رفتم. اسالم

های کوتاه ها مسلط بودند. داستاندار بر آنهای قلدر و پولبودند و خان

غرب است. مردم مهربان اغلب مربوط به حال و هوای گيالن» از اين واليت«

چيز به کالس های پا برهنه و بیکردند. بچهجا زندگی میوب در آنو خ

   »کردند.توانستند به مدرسه بيايند. کار میها هم نمیآمدند و خيلیمی

آل «علی اشرف درويشيان در تهران، با نويسندگان آن دوران آشنا شد: 

تر جا بيشکرد، آناحمد من و چند شاگرد ديگر را به خانه خودش دعوت می

 »زد.مان حرف میهای بزرگ دنيا برایدرباره ادبيات، تعهد و نويسنده

چنين با صمد بهرنگی، نويسنده ايرانی که دو سال از درويشيان هم

صمد هم «احمد آشنا شد: تر و مثل او معلم بود، در خانه جالل آلبزرگ

 »احمد و دانشور بوديم.مثل من آدم خجالتی بود، هر دو هم عاشق آل

اش تاثيری عميق بر درويشيان های اجتماعی و ادبیبهرنگی با فعاليت

 »مرگ او من را وادار کرد که راه او را ادامه دهم.«گذاشت: 

نويسی پيش هايی را درباره بهرنگی نوشت، اما ميل به داستاناو کتاب

دانم که واقعا چگونه شروع کردم. آيا خودم هم نمی«از آن وجود داشت: 

 »ايد به ياد داريد؟ن نفسی را که کشيدهشما اولي
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 درويشيان سلولش را در زندان به اتاقی برای نوشتن تبديل کرده بود

  

های پس از انقالب گرچه به زندان نيفتاد، اشرف درويشيان در سالعلی

ويژه اعتراض به سانسور نشست و در گفتگوها و اما دست از اعتراض، به

ترين آسيب مهم تر از آن خودسانسوری را جدی مقاالت متعدد، سانسور و

 دانست.ادبيات ايران می

شما «های مختلف، وزارت ارشاد مانع چاپ برخی از آثار او شد: در دوره

های شما را آيند کتابهای مرا سانسور کنيد میخيال کرديد کتاب

 خواند،خوانند؟ نه، ملتی که به سانسور عادت کند نه کتاب شما را میمی

 »نه کتاب من را.

المللی های نمايشگاه بينهای درويشيان از غرفه، کتاب١٣٩٠حتی در سال 

چنين اين نويسنده به ناچار برخی از آثار آوری شد و همکتاب تهران جمع

 خود را خارج از ايران منتشر کرد.

 وی درباره نوشتن اولين داستانش نيز گفته است:

منتشر نشد در زندان کرمانشاه نوشتم.  نخستين داستانم را که هيچ وقت«

عنوان آبشوران چاپ کردم و ، اولين مجموعه داستانم را به١٣۵٢درسال 

چنين مجموعه داستان های ديگری منتشر کردم، همدر ادامه هم کتاب

را هم چند سال پيش در شهر کلن آلمان چاپ » های تازه داغداستان«

  »کردم.

های بعد اثير سانسور در آثار ادبی در سالچنين درباره تدرويشيان، هم

 از انقالب در ايران گفته است:
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هنر بايد بر حسب ميزان سودمندی آن مورد نقد و بررسی قرار بگيرد «

شناسی ِصرف. آن زيبايی که در واقعيت هست، و نه با معيارهای زيبايی

هنری فراتر از زيبايی هنری است. سانسور عاملی بازدارنده در خالقيت 

تواند زندگی است و تا زمانی که سانسور باشد نويسنده و هنرمند نمی

جانبه و با همه ابعادش تصور کند. ادبيات امروز ما جهانی را همه

که نويسنده بتواند آزادانه افکار و نظرياتش را نخواهد شد مگر آن

ترين بيان کند. انديشه و قلم بايد آزاد باشد. اين يکی از اساسی

ای منشور کانون نويسندگان ايران است. تا زمانی که نويسندگان بنده

چنان شوند، اميد به پيشرفت نيست و نويسنده همها احضار میبه دادگاه

  »رسد.چرخد و دستش به جايی نمیبيهوده به دور خود می

با همکاری رضا » های محبوب منداستان«چنين در مجموعه شش جلدی وی هم

های کوتاه نويسندگان جوان پرداخت. درويشيان ری داستانآوخندان به جمع

ها از نويسندگان تر داستانام بيشکوشيده«درباره اين کتاب گفته بود: 

ها با توطئه هاشان اين سالنسل جوان باشد و نيز نويسندگانی که نوشته

هايی است که به دلم ها داستانهر جهت اينرو بوده است. بهسکوت روبه

ها را بارها و هنوز هم برای ايجاد تحرک و انگيزش در خودم، آن نشسته

ام را با زندگی تر کار کنم و رابطهخوانم تا بيشخوانم، میو بارها می

 »از دست ندهم.

های کردی، واژه نامه گويش آثار پژوهشی نظير افسانه ها و متل

ری رضا ای ايران، باهمکاجلدی فرهنگ افسانه ٢٠کرمانشاهی و مجموعه 

های اين خندان عصو فعال کانون نويسندگان ايران نيز از جمله فعاليت

  نويسنده متولد کرمانشاه است.

ست که در فاصله های کوتاهیمنتخبی از داستان» های محبوب منداستان«

توسط نويسندگان ايرانی پديد آمده است.  ١٣٨٠تا  ١٣٠٠های بين سال

درويشيان، از اعضای کانون نويسندگان رضا خندان مهابادی و علی اشرف 

اند و بر هر داستان نيز درآمد و ايران اين منتخبات را گرد آورده

 اند.نقدی نگاشته
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اشرف ، منتخبات ادبيات داستانی ايران، به کوشش علی»های محبوب منداستان«

 درويشيان و رضا خندان مهابادی

  

مبارزی بود که پيش از انقالب  اشرف درويشيان روشنفکر سوسياليستی وعلی

های خود را با نام لطيف تلخستانی منتشر نوشته ١٣۵٧ايران در سال 

 کرد.می

های از اين داستانو مجموعه  ١٨های ابری و سلول از او دو رمان سال

واليت، از ندارد تا دارا، آبشوران، درشتی، شب آبستن است، همراه 

های تازه داغ منتشر شد. از درويشيان های بابام، فصل نان، داستانآهنگ

های روزنامه ديواری مدرسه، در زمينه ادبيات کودک و نوجوان نيز کتاب

ا، هالای آن سههصها، قخانه بچهگردی داداش جان؟، آتش در کتابکی برمی

گل طال و کالش قرمز، ابر سياه هزار چشم، رنگينه: قصه برای کودکان 

 منتشر شد.

دانه اود جمی، صارسف -ردی ی: کاهشانرمردی کگ کنرههمچنين ف درويشيان

 ١٩ر ران دردم ايای مههانسگ افنره، فکردیای هلتا و مههانسشد، اف

جلد را عرضه کرد و دو اثر ديگر او  ٧ن در وب مبحای مهانتجلد، داس

اه و رمان هميشه مادر منتشر های عقايد و رسوم مردم کرمانشبه نام

 نشدند.

*** 

از اين نويسنده پرکار و فعال در دهمين دوره جايزه ادبی هوشنگ 

چون و چرا به آزادی بيان و در امان نگاه داشتن تعهد بی«گلشيری برای 
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ای که از گذر دردناک تصوير صادقانه«و » برد قدرتحريم قلم از دست

 تقدير شده است.» هری به دست دادهای شای روستايی به جامعهجامعه

اشرف درويشيان را به عنوان علی ٢٠٠٧سازمان ديدبان حقوق بشر در سال 

همت به -نويسنده ايرانی معرفی کرد که جايزه حقوق بشر هلمن ٧يکی از 

شود گيرد. اين جايزه در سطح جهان به نويسندگانی اعطا میها تعلق میآن

 اند.ار گرفتهکه تحت آزار و اذيت سياسی قر

شما و ماندگار خود را نه البته نويسندگانی چون درويشيان، جوايز بی

ظلب، بلک هاز سوی هزاران هزار خوانندگانش از دست نهادهای مصلحت

گرفته است. يک شاخه گل آن کودک کار به درويشان، از گرفتن جوايزه 

 تر بوده است!نوبل ادبی با ارزش

ن ، بخش بزرگی از فرهنگ معاصر امروز جامعه ترديدعلی اشرف درويشيابی

اند، های مردم را به تصوير درآوردهماست. ايشان نه تنها دردها و رنج

شدن آرزوهای ناممکن را نيزروشن بلکه تا حدودی نيز راه برآورده

های وی، با درد و رنج به دنيا های داستاناند. هر چند که شخصيتکرده

کنند اما با عزت و افتخار و سربلند جه نرم میبا فقر دست و پن  آمده و 

 شوند.کنند و بزرگ میزندگی می

نويسدکه از جنس نوشته هايش هستند. از او از زبان مردمی می

ای شجاع شدت دور است. نويسندهآور بههای ماللها و پيچيدگیپردازیکليشه

کوششی فروگذاری هايش از هيچ و آگاه و روشنگر است که برای تحقق آرمان

 نکرده است.

های انتخاب کرد و انداز فکری خود را از همان سالدرويشان، افق و چشم

هايش را چپ و راست هايی را پشت سر گذاشت اما هرگز انديشهفراز و نشيب

حد و حصر آزادی بيان و قلم و انديشه حرکت نکرد و در همين راه بی

را تحمل کرد و هرگز از پا ها کرد و همه فشارها، تهديدها، سختی

 نيفتاد.

او نام بزرگ و ماندگار خود را پاکيزه نگاه داشت و از هرگونه 

های صادق ها دوری جست و به همی داليل در دل بسياری از انسانآلودگی

وجه او را فراموش چنان جای گرفته که به هيچو مبارزه و مقاوم، آن

 نخواهند کرد!
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هايی از فعاليت جديد به سرانجام رسيدن دورهوی در برگزاری و تشکيل و 

چنين و هم» ایهای زنجيرهقتل«، »زلزله بم«، »کانون نويسندگان ايران«

تاکنون انواع و اقسام فشارهای امنيتی که به کانون و اعضای هيئت 

طوری که ای داشته بههای جسورانهچنان تالشديبران آن وارد شده، آن

های طوالنی، همواره در را رد شده است. او ده بارها خطوط قرمز و ...

گشا و موثر ارائه داده محافل روشنفکری ادبی و فرهنگی، نظراتی راه

ای نبود که پروايی تمام حرف دلش را زده است. او نويسندهاست و با بی

خود را سانسور کند و يا پيشاپيش مالحظه سانسور آثارش توسط سانسورچيان 

سوز و صادق ک کالم، درويشيان روشنفکری متعهد و دلحکومتی شود. در ي

 بود.

ای تاريخی و مربوط به گذشته نيست، علی اشرف درويشيان، تنها نويسنده

های ای است زنده و ماندگار در ذهن تمام کسانی که با کتاببلکه خاطره

اند و چنان های او بزرگ شدهاند؛ کودکانی که با روايتاو زندگی کرده

شان حک شده که هيچ غباری را هايش، بر ذهناز او و داستان تصويری

يارای نشستن روی آن تصاوير نيست. همين کودکان ديروز و امروز در 

های آينده آزاد و برابر و عادالنه ايران، کتاب فردايی روشن و در جامعه

های کشور تدريس خواهند کرد و درويشيان را در تمامی مدارس و دانشگاه

ها معتبر جهان ترجمه خواهند کرد. پس علی اشرف ما نمرده است انبه زب

 و هميشه با ماست!

 ٢٠١٧اکتبر  ٢٨شنبه 

*** 

 

اشرف داشت علیمتن سخنرانی بهرام رحمانی در مراسم بزرگ

 درويشيان

 

اشرف درويشيان، نويسنده محبوب و سرشناس و ياد علیاز درگذشت زنده

 گذرد.يران يک سال میکانون نويسندگان ا عضو برجسته
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داشت ، بزرگ٢٠١٧کانون نويسندگان ايران در تبعيد، دهم نوامبر 

اشرف درويشيان را در استکهلم برگزار کرده بود. متن زير سخنرانی علی

بهرام رحمانی در اين مراسم است که تاکنون منتشر نشده و اکنون در 

 گردد.گرد درگذشت وی منتشر میسال

اکتبر  ٢۵ -١٣٩٧آبان  ٣  شنبهايران، به تاريخ پنجکانون نويسندگان 

گرد درگذشت ای جلوگيری از برگزاری مراسم سال، با انتشار بيانيه٢٠١٨

 *اشرف درويشيان را محکوم کرده است.علی

 

 

 

 گويم.آمد میهمه شما خوشنوبه خودم بهدوستان عزيز من هم به

(از طريق اسکايپ) خندان مهابادیطور که رفقا عباس سماکار و رضا همان

های شاه نتوانست از های طوالنی زندانگفتند تهديد و ارعاب و سال

همين دليل، بسياری از اشرف جلوگيری کند. بهبالندگی قلم و افکار علی

شدند بيش از  ١٣۵٧کننده انقالب جوانان انقالبی که وارد تحوالت خيره

بهرنگی، سعيد سلطانپور، خسرو  همه تحت تاثير نويسندگانی چون صمد

نظر بسياری از بودند. به …گلسرخی، احمد شاملو، درويشيان و

چون او بود که در های او، آثار درويشيان و نويسندگانی همدورههم

، مردم را به اعتراض بر عليه هرگونه تبعيض، ظلم و استبداد ١٣۵٧انقالب 

انقالب کالسيک جهان با شعار حکومت پهلوی دعوت کردند. انقالبی که آخرين 

 شدت سرکوب شد.بود اما به» نان، مسکن، آزادی«
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ترين چالش ساواک عليه هنوز از تب تند انقالب خبری نبود، هنوز بزرگ

نويسندگان و شعرا و فعالين سياسی چپ بود و آزادی بيان و مبارزه با 

خواستند نوشتند و میهايی بود که میسانسور دغدغه اصلی بسياری از آن

هايی مطرح گير بحثدر ده شب نفس ۵۶اين نوشتن آزادانه باشد. مهرماه 

های هميشگی نويسنده ايرانی است. سخنان نويسندگان شد که همان دغدغه

ويژه شعر و سخن سعيد سلطانپور در اين ده شب عليه سانسور و اختناق به

کانون تظاهرات بزنند. بنابراين، سبب شد که دانشجويان دست به

های اجتماعی، در سرنگونی حکومت نويسندگان ايران، همراه با جنبش

 سزايی داشت.پهلوی سهم به

حمله  ۵٧قدرت رسيده اسالمی، شديدا به دستاوردهای انفالب حکومت تازه به

کرد. سرکوب جنبش زنان، حمله به کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان و 

ها و احزاب و تهديد سازمان هارسانهسيستان و بلوچستان، حمله به

 سياسی، خود را به جامعه تحميل کرد.

ها و احزاب و الهی در حمله به سازمانهای حزبدر همان روزها، گروه

ها، به دفتر کانون نويسندگان نيز يورش آوردند و با تخريب آن، رسانه

اسنادش را بردند. سعيد سلطانپور از اعضای فعال سرشناس کانون 

ن و شاعر انقالبی و کمونيست که چند ماه قبل از وقايع سال نويسندگا

همراه تعدادی از شصت دستگير شده بود اما روز سی و يکم خرداد به

اعضای پيکار و مجاهدين اعدام شد. از آن روزها تاکنون اين اختناق و 

چنان ادامه دارد. در سانسور و سرکوب و ترور و اعدام حکومت اسالمی هم

ا تعدادی از نويسندگان از جمله اعضای کانون نويسندگان ههاين ده

ايران و يا فعالين سياسی توسط وزارت اطالعات حکومت اسالمی ايران در 

های دست جوخهها هزار انسان نيز بهداخل و خارج کشور ترور شدند و ده

 مرگ سپرده شدند.

رتی با آغاز دوره جديد فعاليت کانون نويسندگان و تشکيل جمع مشو 

برای تهيه منشور کانون، نويسندگانی چون سيمين بهبهانی، گلشيری، 

روشنک داريوش، سپانلو، مختاری، پوينده، غفار حسينی، منصور کوشان 

که اکنون هيچ کدام در قيد حيات نيستند و يا نويسندگانی که در قيد 
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چون محمد خليلی، محمد محمدعلی، رضا براهنی و اکبر حيات هستند هم

 های جمع مشورتی بودند. م بيگی پای ثابت نشستمعصو

درويشيان، شاملو و چند تن از اعضای کانون، همواره با گرايش راست 

کرد چراغ کانون نويسندگان را کانون کشمکش داشتند. گرايشی که فکر می

وزير ارشاد دولت خاتمی، مهاجرانی روشن کند. در همين دوره است که 

دن گرايش راديکال و مستقل کانون نويسندگان، دولت خاتمی برای خنثی کر

کند يک نامه رسمی به نويسندگان و هنرمندان، تالش میبا فرستادن دعوت

کنفرانس فرهنگی در جزيره کيش برگزار کند. در حالی که بسياری از 

هنرمندان و نويسندگان در آن دوره راهی سمينار فرهنگی دولتی شدند 

انداز د يک بمب ساعتی در جامعه ايران طنينناگهان صدای درويشيان مانن

درويشان نيز يکی از نويسندگان »! نشينممن سر سفره خونين نمی«شد: 

تر شاملو هم گفته بود اگر قرار دعوتی به اين سمينار دولتی بود. پيش

 باشد چرا کانون را دولت روشن گند بهتر است تا ابد خاموش بماند.

پرستان برای خاموش کردن چراغ کانون اما با وجود حمالت مداوم شب

فکرانش اين چراغ را همواره روشن نگاه نويسندگان، درويشان و هم

 اند.داشته

ای که کانون های زنجيره، درويشيان بالفاصله بعد از قتل١٣٧٧سال  

گر و اصلی خود، محمد مختاری و محمد نويسندگان ايران دو عضو سازمان

عنوان دبير کانون انتخاب شد. اده بود بهجعفر پوينده را از دست د

ای که برای اعضای کانون نويسندگان ايران، دوره کابوس و وحشت و دوره

 نگرانی بود. 

هم دبير کانون بود. بنا به اساسنامه  ٧٩و  ٧٨های دو دوره بعد، سال

، انتخابات هيئت ٨٠توانست بيش از دو سال دبير باشد. سال کانون نمی

ن با دخالت وزارت اطالعات متوقف شد. هفت سال بعد کانون دبيران کانو

ای برگزار کرد که در آن باز هم نويسندگان يک انتخابات مکاتبه

درويشيان به دبيری انتخاب شد. اين يک چهره علی اشرف در کانون 

 نويسندگان ايران است.

های شفاف طبقاتی، يعنی از موضع محرومان، گيریچهره ديگر او، موضع

شدگان و کودکان درد و رنج و کار بر عليه کليت ديدگان، استثمارتمس
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رو، خواست از اينحکومت اسالمی بود. چرا که وی هنر را برای هنر نمی

ديدگان و برقراری آزادی وی هنر را در خدمت تغيير جامعه به نقع ستم

 دانست.و برابری و عدالت اجتماعی می

حکومت اسالمی در » طلباصالح«يغات جناح اشرف درويشيان، در اوج تبلعلی

 هايش گفته است: دوره کانديداتوری محمد خاتمی، در يکی از سخنرانی

ای است که همه ما دوست داريم جا که مسئله انتخابات اخير مسئلهاز آن«

اش صحبت کنيم، من بخش اول صحبتم را به اين موضوع اختصاص در باره

های شما پاسخ خواهم گفت. نگرانی اهل سشخواهم داد و در پايان به پر

قلم البته در رابطه با انتخاب رياست جمهوری جديد حتما زياد است. 

خواهيم سال مواجه هستيم و می ٢٧زيرا ما با سانسور مداوم در اين 

های مير هايی مثل دورهببينيم که چه شرايطی پيش خواهد آمد. آيا دوره

ن از همان اوائل، اين انتخابات را سليم تکرار خواهد شد يا نه؟ م

کردم کسانی که موافق هستند با اين که حس میخاطر اينتحريم کردم. به

کنند که مردم شرکت کنند، ماهيت اصلی انتخابات و برای آن تبليغ می

کنم. زيرا طور فکر میشناسند. من اينرژيم جمهوری اسالمی ايران را نمی

ش بايد برای ما روشن شده باشد که آمدن سال کم و بي ٢٧با گذشت اين 

جمهور هيچ تفاوتی در سياست اصلی اين خصوص رييسها و بهو رفتن چهره

ای نيست. گو جمهور در اين سيستم کارهحکومت پيش نخواهد آورد. رييس

که خودشان هم اعتراف کردند که يک تدارکاتچی هستند. خوب پس ما اين

يم که در نهايت تبليغی برای نظام خواهد به چه مناسبت پای صندوقی برو

 دانند.ها همه آرای مردم را، رای به تداوم نظام میبود. آن

 » خواهم به اين نظام رای بدهم.وجه نمیمن به هيچ

  

داليل وی برای اين تحريم نيز بسيار روشن و شفاف و صريح بود. علی 

 گفت:اشرف می

ملکت که کانديداهای خودرا آيا ما احزاب آزادی داريم در اين م -١

بتوانند آن کسی  آزادانه انتخاب کنند و مردم از بين اين کانديداها

 خواهند انتخاب کنند؟را که می
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نفر را خودش به  ٧نفر،  ١٠١۴جا که شورای نگهبان از بين از آن -٢

گويد شما بيائيد و به اين هفت نفر رای خواه انتخاب کرده، بعد میدل

 اين مسئله مخالفم و در چنين انتخاباتی شرکت نکردم. بدهيد، من با

تواند خود ها هيچ جايگاهی ندارند و يک خانم نمیدر سيستمی که زن -٣

ها قدرت گويند که زنها عمال میرا کانديدای رياست جمهوری کند، يعنی آن

ها. من تعجب اداره يک مسئوليت را ندارند. اين يعنی توهين به زن

ها هم تشريف داشتند گفتم که ای که خيلی از خانمدر جلسهکردم، و می

رويد های رای میشود باز هم پای اين صندوقدر حالی که به شما توهين می

 ها را تثبيت بکنيد.که اين توهين

نبودن مطبوعات آزاد که از آن طريق کانديداها بتوانند برای  -۴

رايه بدهند. در ايران های خودشان را اخودشان تبليغ بکنند و برنامه

مطبوعات مستقل وجود ندارد. مطبوعات وابسته به همان سيستمی است که 

های عمومی که اداره انتخابات را در دست دارد. در دسترس نبودن رسانه

های خودرا اعالم کنند يکی ديگر از اين کانديداها بتوانند برنامه

 مسائل است.

ديگر، باعث شد که من به خصوص اين چند مورد که مطرح کردم و مسائل 

اين انتخاباتی را، که از يکی دو ماه پس از انتخاب دور اول رياست 

ريزی شده بود، که جبران شکست ناطق نوری را در جمهوری خاتمی برنامه

مقابل خاتمی به نحوی تالفی کنند و حتا به قول چند نفر شکست خورده 

راف کردند که برای اين دوره اخير انتخابات رياست جمهوری، که اعت

انتخابات پول خرج شده بود و اين انتخابات کامال مخدوش بود، تحريم 

  کنم.

اشرف، همواره بر عليه سانسور حکومتی با جسارت سخن گفته است. وی علی

برای نمونه از «در يک گفتگويی درباره سانسور چنين موضع گرفته است: 

ز هفتصد صفحه را حذف کنند، يعنی تر اهای ابری من بنا شد بيشکتاب سال

اثر بيش از يک جلد آن را. بعدها مبارزه مردم همه اين مسائل را بی

تر و الهیجمهوری خيلی حزبنژاد ما رييسکرد. گذشته از اين، از احمدی

تر از اين به اصطالح خودشان معتقدتر هم داشتيم و او رجايی بود. بيش

کنم تغييرات اساسی ايجاد شود جز خواهند بکنند. من فکر نمیچه می
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های پيشين. حاال ممکن است در يک مقطعی يک مقداری ادامه همان سياست

راجع به لباس و مسائل ديگر کارهايی بکنند، اما اين موجی که آمده 

شود ديگر آن فجايع ناپذير است و نمیبه خصوص در ميان جوانان برگشت

ها را تکرار ها و آن سرکوباعدامها و آن و آن کابوس ۶٧و  ۶٠ها سال

 »…کرد

المللی کتاب تهران، در ارديبهشت در بيست و چهارمين نمايشگاه بين 

، مجيد حميدزاده مدير اداره کتاب وزارت ٢٠١١برابر با مه  ١٣٩٠ماه 

ها از نمايشگاه را عدم رعايت دليل جمع آوری کتاب«ارشاد اسالمی، گفت: 

عنوان کرد و افزود: هر اثری که به اين  »تماميت ارضی و امنيت ملی«

 آوری خواهد شد.حوزه لطمه وارد کند از سطح نمايشگاه جمع

اند. برای آوری شده در حوزه ادبيات داستانی بودههای جمعتر کتاببيش 

را » امنيت ملی حکومت اسالمی ايران«، »های کردیافسانه«نمونه کتاب 

آوری شد. اين پرسش نمايشگاه جمعبه خطر انداخته و به اين دليل از 

ها سينه به سينه و نسل آيد چگونه است که صدها سال اين افسانهپيش می

مند به نسل منتقل شده و مردم نواحی گوناگون کردستان از آن بهره

ها تماميت ارضی به خاطر اين افسانه«ها اند؛ اما در همه اين سدهشده

چنين ها، اينامروزه اين افسانه ؛ پس چگونه است که»به خطر نيفتاده

 شوند؟خطرآفرين برای امنيت ملی و تماميت ارضی ايران می

ها را گردآوری و تنظيم کرده در پاسخ اشرف درويشيان، اين افسانهعلی

آوری آثارش از ها گفت: تنها علت واقعی جمعهای يکی از رسانهبه پرسش

ويسندگان ايرانی، همواره داند. سانسوری که ننمايشگاه را سانسور می

اند؛ و دولت ها نيز همواره آن را با شدت تمام با آن مخالف بوده

 اند.اعمال کرده

من اين را نوع ديگری و «افزايد: اشرف درويشيان، در اين گفتگو میعلی

که سانسور تاثيری نداشت دانم. بعد از اينصورت ديگری از سانسور می

  »خواهند جلويش را بگيرند.صورت میدر کارهای من، حال به اين 

های حتی فشار و سانسور حکومت اسالمی بر درويشيان، در برگزاری مراسم

دهنده اين های وی نيز قطع نشد. اين اقدام به سادگی نشانداشتبزرگ



  
تهيه و تنظيم: بهرام رحمانی                                              نگاهی  

   (مهابادی)های ادبی رضا خندانبه تالش
 

 
 

152

واقعيت است که حاکمان کنونی ايران، حتی از مرگ و تجمع طرفداران 

 شدت وحشت دارند.درويشيان، به نويسندگان مردمی و آزادانديشی چون

داشت علی اشرف درويشيان، قرار بود در دانشگاه علمی بزرگ  مراسم 

 کاربردی فرهنگ و هنر کرمانشاه برگزار شود، لغو شد.

علت لغو اين مراسم و نام نهادی که دستور چنين کاری را داده آشکار 

 نشده است.

ها خبر بود که رسانهسپاری علی اشرف نگذشته هنوز چند روزی از خاک

های زنده ياد علی دادند که وزارت ارشاد حکومت اسالمی، يکی از کتاب

 اشرف درويشان را ممنوع کرده است.

» اشرف درويشياننامه علیشناخت«آبان ماه،  ١١گزارش خبرنگار ايلنا، به

(مستندساز، نويسنده و مترجم) درباره تاريخی آرش سنجابی-اثر تحقيقی

برای دريافت مجور چاپ چندين مرتبه به  ٨۶است که از سال  درويشيان

ها پشت سد سانسور مانده و سال وزارت ارشاد رفته ولی در تمام اين

 خورد.خاک می

گويد؛ اين کتاب از سوی اداره کتاب وزارت گونه که نويسنده اثر میآن

» نه«و بدون گفتن پاسخ » در حال بررسی است«اثر  ارشاد ابتدا با جمله

ای که برای تغييرات سال بالتکليف مانده بود و حتی اصالحيه ٨-٩برای 

تر های دقيقبه نشر مرواريد اعالم شده بود پس گرفته شد تا با بررسی

ها را مجدد عنوان کنند، نهايتا هم وزارت ارشاد، اعالم کرد که اصالحيه

 اعالم شده است.چاپ اين کتاب ممنوع 

و اواخر  ٩٢بق گفته نشر مرواريد اين اثر در سال دهد: طوی ادامه می 

نژاد غيرقابل چاپ اعالم شد اما اين موضوع در دولت دولت دوم احمدی

 روحانی به صورت رسمی به ناشر اطالع داده شد.

گونه سنجابی درباره داليل غيرقابل چاپ اعالم شدن اين اثر نيز اين

را برای ممنوع اعالم کردن وزارت ارشاد هيچ زمان دليلی  دهد:توضيح می

دهد. حجم اين کند يا به اصطالح توضيحی به ناشر نمیيک اثر اعالم نمی

صفحه است و مطمئنا اگر موارد حذفی کم بود،  ١٠٠٠اثر چيزی نزديک به 

کردند که با اصالح کار را چاپ کنيم ولی وقتی قطعا به ما اعالم می

 ر مشکل دارند.ممنوع اعالم شده يعنی با کليت محتوای اث
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دانيم سانسور تاثيرات بسيار مخربی هم بر نويسنده و طور که میهمان

هم بر جامعه دارد. نويسنده را از نظر روابط و مناسبات اجتماعی، 

شود کند. در جامعه که سانسور اعمال میمعيشتی و روانی دچار مشکل می

 گردد.ها به ويژه در نزد نيروی جوان، نشگفته پرپر میخالقيت

اثری که به وجود آمده است اگر به هر دليل سانسورچی خوشش نيايد به 

راحتی آب خوردن حاصل کار چندين ساله نويسنده و هنرمند را کنار 

گذارد. نويسندگان و هنرمندان به اين مسئله سه نوع واکنش نشان می

دهند: بخشی مجبورند برای چاپ شدن آثارشان به اين وضعيت گردن می

، پس مجبورند بين خالقيت و قصه سانسورشده يکی را انتخاب کنند. نهند

گويد برای چاپ شدن اثرم به سانسور تن که نويسنده میراه ديگر اين

خورد. کند که به اثر او آسيب میدهم و اين مسئله را وارد اثر میمی

وجه تن به سانسور و دسته سوم مانند درويشيان هستند که به هيچ

 پردازند.دهند و آگاهانه نيز هزينه گزاف آن را میی نمیخودسانسور

حد و مرز است. از معنای واقعی گسترده و بیسانسور در ايران، به

ها ميليون شهروند ايرانی گرفته تا سانسور سانسور زبان مادری ده

ويژه سانسور مذهبی، تخريبات زيادی سياسی، فرهنگی، هنری و اخالقی و به

ترين انتقاد از طوری که کوچکن به وجود آورده است. بهدر جامعه ايرا

های حاکم بر ايران، از شالق و زندان و جريمه نقدی هللامذهب و مالها و آيت

 يابد.گرفته تا محارب با خدا و اعدام ادامه می

  

بندی بحثم، جا دارد که باز هم تاکيد کنم که درويشان، يکی از در جمع

عاصر جامعه مانند احمد شاملو بود که نه تناه نادرترين نويسندگان م

های هايش پشت نکرد و مرعوب فضاسازیتا آخر عمرش به طبقه خود و آرمان

هايش از طريق فرهنگی و مختلف نشد، بلکه در تبليغ و ترويج آرمان

همين دليل، ياد و تر کرد و بهادبی، مسايل طبقه خود را اجتماعی

ار، زنده، خالق و بالنده است. کودکان، های علی اشرف، ماندگآرمان

ها ها و درويشياننوجوانان و جوانان و نسلی که با آثار صمد بهرنگی

ها و دهنده راه آننوبه خود، ادامهاند هر کدام بهرا شنيده و خوانده

 ها هستند.های زيبای انسانی آنبازتوليدکننده آرمان
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های کارگری بود. داستان قلم درويشيان، زبان کودکان رنج و کار و 

دستان و اعتراض عنوان ميراث باقی مانده گفتن از تهیچه که از او بهآن

به نابرابری و تبعيض و در عين حال استقامت و مبارزه است. درويشيان 

دانست. گاه سر سفره صاحبان قدرت ننشست زيرا اين سفره را خونين میهيچ

طلبانه و حرمت قلم هانه و برابریخواهای آزادیاو نه تنها از آرمان

اش، خواستار آزادی های زندگیخود محافظت کرد، بلکه در تمام دوران

 بيان و انديشه برای همگان و منتقد سرسخت سانسور بود.

درويشيان، يکى از نويسندگان معاصر بود که هرگز پيمان خود را با 

هاى نبرد و هزينهديدگان، محرومان، کارگران و کودکان کار از ياد ستم

ترديد آثار درويشيان در ميان ديگر زيادى هم در اين راه پرداخت. بى

آثار خلق شده توسط نويسندگان معاصر جامعه ما، جايگاه خاصى داشته و 

اى که نه تنها راوى دردها و رنج هاى مردم محروم خواهد داشت. نويسنده

ها زندگى کرد و برای آن تر بااش بود، بلکه از آن مهمديده جامعهو ستم

 تغيير آن کوشيد. 

طلب خواه، برابریدر يک کالم، علی اشرف درويشيان انسانی آزاده، عدالت 

و سوسياليست بود. فاجعه درگذشت اين نويسنده را به جامعه مستقل و 

چنين تمام دوستداران و خوانندگان پيشرو ادبی، فرهنگی، اجتماعی و هم

اش خانم شهناز رزم گرامیه محترمش و همآثارش، مخصوصا خانواد

های ها همواره يار و ياور او بوده و در دورهدارابيان، که در اين سال

گويم. حبس، شکنجه و بيماری کنار او ايستاد، صميمانه تسليت می

درويشيان، نه تنها آزادی انديشه و بيان و مسئوليت عدالت اجتماعی 

ی ما کرد، بلکه با تمام قدرت نيز از های ادبی و داستانرا وارد عرصه

 ها پاسداری کرد.آن

امان عنوان کارگر فرهنگی، به مبارزه بیاشرف، تا پايان عمرش، بهعلی 

داری و حافظان ستم و تبعيض و وقفه خود بر عليه سيستم سرمايهو بی

همين دليل، در عمق جان و دل عاشقان راه استثمار ادامه داد و به

حدی که فراموش کردن آن بری و عدالت اجتماعی جای گرفت بهآزادی و برا

 ممکن نيست!
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باختگان راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی ياد درويشيان و همه جان

  گرامی باد!

 ممنونم.

*** 

 :مطلب باال ضميمه 

ای جلوگيری از برگزاری *کانون نويسندگان ايران با انتشار بيانيه

اشرف درويشيان را محکوم کرده است. در درگذشت علیگرد مراسم سال

 بيانيه کانون آمده است:

گرد اشرف درويشيان مبنی بر برگزاری مراسم سالدر پی اعالم خانواده علی

درگذشت اين نويسنده سرشناس و عضو برجسته کانون نويسندگان ايران در 

نواده ، مقامات امنيتی طی تماسی با خا١٣٩٧روز جمعه چهارم آبان 

ياد درويشيان آنان را از برگزاری اين مراسم بازداشتند، و زنده

ها، هراس خود را از ترين حقوق انسانسان با پايمال کردن ابتدايیبدين

حضور مردم حتی در مراسم سالگرد معمولی و رايج برای يک نويسنده 

 نمايش گذاشتند.مردمی به

طلبد، اما در حد ر را میاين اجحاف آشکار البته پاسخی مفصل و درخو

پاسخ گذاشت. کانون نويسندگان يک واکنش فوری نيز نبايد آن را بی

داند ايران برپايی مراسم سالگرد درويشيان را حق مسلم خانواده او می

ويژه اهالی و محروم ساختن خانواده او، مردم، دوستان، ياران به

داشت برای اين رگادبيات و فرهنگ پيشرو را از برگزارکردن مراسم بز

  کند.نويسنده نامدار محکوم می

 داشت علی اشرف درويشيانلغو مراسم بزرگ

روز گذشته ماموران وزارت اطالعات در تماس تلفنی با شهناز دارابيان 

اشرف درويشيان به او اعالم کردند بايد مراسم اعالم شده همسر علی

غو کند. روز پيش از گرد درگذشت درويشيان را لمناسبت نخستين سالبه

آن همسر و فرزندان علی اشرف درويشيان با انتشار اطالعيه از برگزاری 

 گفتهمراسم سالگرد درويشيان در بهشت سکينه کرج خبر داده بودند. به

ضد  استفادهسوء«وزارت اطالعات برای برهم زدن مراسم  مطلعان بهانه

وجه هيچبه«داشته که  بوده است. اين وزارت تاکيد» انقالب از مراسم
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توانند ساعت نبايد مراسم برگزار شود. فقط خانواده و فاميل نزديک می

در پی اين » يازده صبح جمعه بر سر مزار رفته و فاتحه بخوانند. –ده 

منتشر کرد و خبر داد که  درويشيان اطالعيه ممانعت تهديدآميز خانواده

 مراسم لغو شده است.» اجبار«به 

داشت ای آذر ماه سال گذشته نيز يک نهاد امنيتی مراسم بزرگدر ابتد

اشرف درويشيان را در حالی که چند ساعت به اجرای آن مانده بود علی

ريزی کرده ممنوع کرد. اين مراسم را کانون نويسنگان ايران برنامه

بود. ماموران در تماس با مدير سالن گفته بودند که نبايد سالن را 

 ون قرار دهد.در اختيار کان

اشرف درويشيان اما با حضور انبوه جمعيت انجام سپاری پيکر علیخاک

هزاران نفر در گورستان بهشت سکينه  ١٣٩۶گرفت. روز دوشنبه هشتم آبان 

ها و پوسترهای او را بر شان رفتند، عکسنويسنده محبوب کرج به بدرقه

او وداع کردند. سر دست گرفتند و با خواندن شعر و سرود دست جمعی با 

 آشکاری نکردند. ماموران امنيتی البته بسيار بودند اما هيچ مداخله

اشرف درويشيان قرار بود بعد از ظهر گرد درگذشت علیمراسم اولين سال

جمعه چهارم آبان بر سر مزارش در بهشت سکينه کرج قطعه هفت برگزار 

 شود.

مناسبت اولين که بهای روز گذشته کانون نويسندگان ايران در بيانيه

چه از ها پس از مرگ با آنگرد درويشيان منتشر کرد نوشت: انسانسال

مانند و از اين راه به حيات معنوی اند در يادها میجا گذاشتهخود به

اشرف درويشيان نويسنده دهند. از درگذشت علیو اثرگذاری خويش ادامه می

گذرد. دگان ايران يک سال میکانون نويسن محبوب و سرشناس و عضو برجسته

 پس از تحمل ده سال بيماری و عوارض جانکاه سکته ١٣٩۶چهارم آبان 

تپيد از حرکت مغزی، سرانجام قلبی که برای فرودستان جامعه می

اشرف درويشيان به پايان نرسيد؛ زيرا او همراه بازماند؛ اما علی

ها ماند: با ده اش حی و حاضر در يادها خواهدميراث ادبی و اجتماعی

بودگان بنا اشان بر واگويی صدای هيچاثر داستانی و پژوهشی که هستی

 نهاده شده است.

 ٢٠١٨اکتبر  ٢۵  - ١٣٩٧آبان  ٣  شنبهپنج
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*** 

 

 

 

 

 

 

در کشوری که نويسنده و هنرمند آزاد نباشد هيچ کس آزاد 

 !نيست

 سال زندان برای سه عضو کانون نويسندگان ايران) ١٨(

 بهرام رحمانی

 

های اقتصادی، سياسی و ديپلماتيک در شرايطی که انواع و اقسام بحران

سراسر جامعه ايران را فراگرفته و حتی شبح جنگ نيز در باالی سر جامعه 

ايران به پرواز درآمده است؛ در شرايطی که فقر و فالکت اقتصادی و 

حکومت اسالمی کند؛ گرانی و بيکاری اکثريت مردم ايران را تهديد می

تنها به فکر بقای حاکميت خونين خويش است. سران و مقامات اين حکومت، 

تر بر مردم فشار بياورند به همان نسبت بر اين تصورند که هرچه بيش

را  ١٣٩۶چون خيزش دی ماه سال های احتمالی همتوانند جلو خيزشنيز می

تر از گذشته، به سرکوب بگيرند. بنابراين، حکومت اسالمی اکنون عريان

و سانسور، جهل و جنايت، اعدام و ترور، دزدی و استثمارگری روی آورده 

 .است

های حکومت اسالمی ايران، مملو از فعالين کارگری، در حال حاضر زندان

زيست، آزادی  زنان، معلمان، نويسندگان، هنرمندان، وکال، فعالين محيط

 .است …های مادری، بهائيان، دراويش وزبان

شنبه خبر در چنين موقعيت حساسی، کانون نويسندگان ايران، امروز پنج

دادگاه حکومت اسالمی در تهران، سه عضو کانون نويسندگان داد که بی
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(مهابادی)، بکتاش آبتين و کيوان باژن را های رضا خنداننامايران به

 .سال زندان محکوم کرده است ١٨مجموعا به 

مه  ١۶ - ١٣٩٨ارديبهشت  ٢۶شنبه کانون نويسندگان ايران، امروز پنج

 :ای از جمله نوشته است، با صدور بيانيه٢٠١٩

ی سه عضو کانون نويسندگان ايران در هفتم و هشتم به دنبال محاکمه«

 ٢٨ی وپنجم ارديبهشت، رای شعبهارديبهشت سال جاری روز گذشته، بيست

دادگاه انقالب به وکالی پرونده ابالغ شد. بنا به اين ابالغيه رضا 

(مهابادی)، بکتاش آبتين و کيوان باژن هر يک به شش سال زندان خندان

و پنج سال برای » تبليغ عليه نظام«اند: يک سال برای اتهام محکوم شده

تر  بوطنامر» اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت کشور.«اتهام 

هاست. به سه آن» مستندات«و » داليل«ها متر از اين اتهابنيانو سست

اند که چرا عضو کانون سال حکم زندان داده ١٨نويسنده مجموعا 

ی داخلی يک تشکل فرهنگی را منتشر ايد؛ چرا نشريهنويسندگان ايران شده

ون را در کان های پنجاه سالهايد؛ چرا اسناد و مدارک فعاليتکرده

ايد؛ چرا بر مزار احمد شاملو و محمد مختاری و جعفر کتابی گرد آورده

های دفاع از آزادی بيان نويسندگان ايد؛ چرا پای بيانيهپوينده رفته

 »!ايدو هنرمندان و مخالفت با اعدام و سانسور امضاء گذاشته

 است که انتشار» امنيت کشور«اين کدام «افزايد: بيانيه کانون می

شود؟ امنيت چه ی اعتراضی اقدام عليه آن محسوب مینشريه و بيانيه

کسانی با عضويت در کانون و رفتن بر مزار شاعران و نويسندگان به 

افتد؟ هر دادگاهی که حتی با اندکی عدالت و استقالل همراه باشد خطر می

را نه » مستندات«ای حق انسان در آن رعايت شود نيز اين نوع و ذره

چه در کند. در حقيقت آنسازی تلقی میپرونده ی جرم بلکه بهانهدلها

پرونده و دادگاه سه عضو کانون مبنای اتهام و صدور حکم قرار گرفته 

است چيزی جز گام نهادن در راه آزادی بيان و مخالفت با سانسور نيست 

 اند؛ اماها محاکمه و محکوم به تحمل حبس شدهو درست به همين سبب آن

ی کانون و محکوميت سه نويسنده نيست، تنها محاکمه اين فقط محاکمه

نويسندگان و کسانی است که  نويسندگان ايران نيست. محکوميت همه

ها خواهند از حق آزادی بيان برخوردار باشند. به اين گونه محاکمهمی
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خير برای پراکندن رعب و وحشت و سرکوب  هايی که در چند دههو حکم

 ».بيان به وفوردر جريان بوده است، بايد پايان داده شود آزادی

های سازی و صدورحکمپرونده«در پايان کانون نويسندگان ايران؛ 

(مهابادی)، بکتاش آبتين و کيوان باژن بر ضد رضا خندان سرکوبگرانه

ها و مختومه کردن قيد و شرط اين حکمکند و خواهان لغو بیرا محکوم می

های مدافع آزادی بيان ی نويسندگان و انسانچنين از همههمپرونده است. 

 ».خواهد تا از هر راه ممکن به دفاع از اين سه نويسنده بپردازندمی

های جهان باشد. در حالی حکومت اسالمی، شايد يکی از رياکارترين حکومت

که اين حکومت نويسنده و شاعران را اعدام و ترور کرده است و حتی از 

های قربانيان و کانون ها توسط خانوادههای يادمان آنی مراسمبرگزار

کنندگان با ضرب و شتم و متفرق کند و شرکتنويسندگان ايران جلوگيری می

خوانی کند؛ حکومتی که در ايران فاجعه کتاب و کتابو بازداشت می

ميليونی  ٨٢دهد در يک کشور بزرگ آفريده است؛ حکومتی که اجازه نمی

گانش يک دفتر مستقل داشته باشند؛ حکومتی که کسب و کارش دشمنی نويسند

وقت رهبر چنين حکومتی رياکارانه در با علم و دانش و آگاهی است آن

ها گيرد و در مقابل دروبيننمايشگاه کتاب تهران، کتاب شاملو را دست می

 !دهدپز می

 

 

 

نويسندگان، های اجتماعی، اين روزها، دستگيری فعالين جنبش

 .نگاران و فشار بر زندانيان سياسی و عقيدتی تشديد شده استروزنامه
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ای از گذرد، و عدهبرای مثال قريب به دو هفته از روز جهانی کارگر می

کارگران و فعالين کارگری و فرزندان کارگران کماکان در بازداشت 

 .هستند

احد و پنج نفر حسن سعيدی عضو شناخته شده سنديکای کارگران شرکت و*

اطالعات محبوس هستند: عاطفه رنگريز جامعه شناس،  ٢٠٩ديگر در بند 

نگار، ناهيدخداجو و ندا ناجی فعال اجتماعی، مرضيه اميری روزنامه

 .نسرين جوادی که هردو بازنشسته هستتد

اين پنج نفر جملگی از زنان آگاه اين جامعه هستند و به همين دليل 

داری مرضيه اميری جه شدند. يک هفته از محل نگهبا فشارهای مضاعف موا

اند و اطالعی نبود، ندا ناجی و عاطفه رنگريز حق تماس تلفنی نداشته

تحت بازجويی شديد قرار دارند، و نسرين جوادی و ناهيد خداجو با 

 .های سنگين مواجه شدندوثيقه

ازداشت نگار با قرار بفرهاد شيخی کارگر جوان و کيوان صميمی روزنامه*

 .چنان در بازداشت هستنداند و همموقت مواجه شده

تپه به پليس امنيت و احضار و بازداشت کارگران مجتمع نيشکر هفت*

ها ادامه دارد. روز گذشته يکی ديگر از کارگران اين مجتمع بازداشت آن

به نام حسين انصاری، پس از احضار به پليس امنيت بازداشت شد. به 

از کارگران اين مجتمع برای چند روز توسط نيروهای  تن ۴تازگی نيز 

امنيتی بازداشت شده بودند. دور جديد بازداشت و احضار اين کارگران 

ارديبهشت کارگران اين مجتمع آغاز شده  ١٩در پی تجمع اعتراضی روز 

 .است

ماه ارديبهشت ٢۴شنبه تپه، روز سهسنديکای کارگران مجتمع نيشکر هفت

 .حسين انصاری، يکی از کارگران اين مجتمع بازداشت شدگزارش داد  ٩٨

بر اساس اين گزارش بازداشت وی در پی احضار به پليس امنيت صورت 

 .گرفته است

پيش از اين نيز طی روزهای گذشته، چهار کارگر شرکت کشت و صنعت نيشکر 

تپه توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده هفت

محمد خنيفر، فيصل «کم چهار تن ديگر به اسامی زمان دست. همبودند
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به نهادهای قضايی و امنيتی احضار » ثعالبی، عادل سماعی، رستم کثير

 .شده بودند

صاحب ظهيری، ناصر نعامی، اميد آزادی و «شدگان با اسامی بازداشت

 .ماه آزاد شدندارديبهشت ٢٢شنبه عصر روز يک» نژادکيانی

ماه از بازداشت اعضای نشريه گام و با وجود اتمام بيش  ۴با گذشت *

های اين افراد، روند بازداشت اين افراد ادامه از سه ماهه بازجويی

گفته منابع موثق، قرار بازداشت ساناز هللا ياری و اميرحسين دارد. به

 .محمدی فر و امير اميرقلی، برای بار پنجم نيز تمديد شده است

شدت پيگير شرايط و ته اعضای خانواده اين فعالين بهماه گذش ۴در اين 

اند و تاکنون هيچ دليلی برای بازداشت پرونده فرزندان خود بوده

 .ها ارايه نشده استشان به آنفرزندان

اکنون به همراه اسماعيل بخشی و سپيده قليان اعضای نشريه گام که هم

عاقب اعتصابات و شوند متداری میدر بندهای عمومی زندان اوين نگه

تپه و فوالد اهواز دستگير شدند و از آن زمان تاکنون در مبارزات هفت

 .برندحبس به سر می

علی نجاتی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر *

تپه جهت آخرين دفاعيات به دادسرای اوين احضار شد. بر اساس اين هفت

اين  ٧روز آتی در محل بازپرسی شعبه احضاريه نجاتی بايد ظرف پنج 

 .دادسرا حاضر شود

بهشت اردی ٢۵هرانا، مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، روز چهارشنبه 

های کارگری در گزارشی نوشت که اين فعال کارگری در پيوند با اعتراض

به شعبه » آخرين دفاع«تپه و به منظور اخذ پاييز گذشته در مجتمع هفت

 .هفت دادسرای اوين احضار شده است

علی نجانی، در هشتم آذرماه سال گذشته دستگير و در نهايت پس از دو 

گيری وضعيت بيماری خود با بازجويی، برای پی و»بازداشت موقت«ماه 

 .توديع قرار وثيقه به مرخصی درمانی آمد

نگار و فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان سپيده قليان، روزنامه*

ارديبهشت  ٢۴اوين برای اخذ آخرين دفاعيات به دادسرا اعزام شد. وی 
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ان اوين به آخرين دفاعيات خود از بند زنان زند جهت ارائه ١٣٩٨

 .دادسرا اعزام شده است

اتهام از جمله فعاليت تبليغی عليه نظام،  ۴در اين جلسه به وی 

اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيت کشور، همکاری با گروهای 

 .اندمعاند و اخالل در نظم عمومی تفهيم شده

اوين  به بند زنان زندان ١٣٩٨ارديبهشت ماه  ٨سپيده قليان عصر روز 

 .منتقل شد. وی پيش از آن در زندان اهواز در بازداشت بود

اسماعيل بخشی، فعال کارگری و سپيده قليان، روزنامه نگار حامی 

، توسط نيروهای امنيتی ٩٧دی ماه  ٣٠تپه در تاريخ کارگران شرکت هفت

 .در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند

تپه، گويد که آلترناتيو کارگران شرکت نيشکر هفتمی اسماعيل بخشی

 .اداره شورايی اين کارخانه است

گر، درود بر مرگ بر ستم«، »نان، کار آزادای، اداره شورايی«شعار 

 .های گذشته بوده استاز جمله شعارهای معترضان در تظاهرات ماه» کارگر

روز اعتصاب کارگران  زمان با چهاردهمين، هم١٣٩٧ماه آبان ٢٧بخشی روز 

 .آذرماه در زندان بود ٢١اين شرکت بازداشت شده و تا روز 

دسامبر،  ٢٣-دی  ٢شنبه تپه، روز يکاين نماينده کارگران نيشکر هفت

هايی های اجتماعی، از تمامی افراد و نهادای در شبکهبا انتشار نامه

در روزهای : «که از او حمايت کرده بودند قدردانی کرد و از جمله نوشت

کرد و نه ذهن و جانم، حتی گذشته در شرايطی بودم که نه قلم ياری می

ها هم با من بيگانه شده بودند، اما ديگر تاب اين بار سنگين را واژه

کوشم با روح پريشانم، لکنت زبانم و قلم لرزانم، در ندارم، پس می

 «.ای از مهرتان چيزی بنگارمثنای قطره

پيده قليان، خبرنگار و فعال مدنی نيز که در جريان اسماعيل بخشی، س

آذرماه  ٢٧تپه بازداشت شده بود، های اعتراضی کارگران نيشکر هفتتجمع

 .ميليون تومانی از زندان آزاد شد ۵٠٠گذشته با وثيقه 

عنوان يک زندانی اسماعيل بخشی با اين اقدامات جسورانه خود، هم به

تپه، کليت ان نماينده هزاران کارگر هفتهعنوسياسی شکنجه ديده و هم به
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حکومت اسالمی ايران را به چالش طلبيد و حتی وزير اطالعات حکومت اسالمی 

حل برون رفت ر ابه مناظره تلويزيونی فراخواند. وی در عين حال راه

 .يابی کارگران را بارها مطرح کرده استها و شکل سازماناز اين بحران

، فيلمی را به ١٣٩٧دی  ٢٩سالمی ايران، شنبه صدا و سيمای جمهوری ا

پخش کرد، اين فيلم اوراق بازجويی تعدادی » طراحی سوخته«نام فيلم 

» اعترافات«چنين از دستگيرشدگان اعتراضات کارگری اهواز و هم

اعترافات «ها را به نمايش گذاشت. فردای پخش اين تلويزيونی آن

 .بازداشت شدنداسماعيل بخشی و سپيده قليان » اجباری

های ، اسماعيل بخشی و سپيده قليان به زندان٩٧اسفندماه  ١٣در تاريخ 

 .شيبان و سپيدار اهواز منتقل شدند

شنبه با نيروهای امنيتی استان مازندران، در ساعات اوليه صبح سه*

حضور در منازل شخصی حسين سالمی، محمدصادق وفايی و عليرضا قربانی 

کانون صنفی معلمان مازندران، ضمن تفتيش منزل و اعضای هيات مديره 

ضبط برخی لوازم شخصی از جمله تبلت، تلفن همراه و کامپيوتر خود اين 

 .افراد را نيز به دادياری احضار کردند

، منازل حسين ٩٨ارديبهشت  ٢۴شنبه گزارش خبرگزاری هرانا، امروز سهبه

هيات مديره کانون  سالمی، محمدصادق وفايی و عليرضا قربانی، اعضای

 .صنفی معلمان مازندران مورد تفتيش نيروهای امنيتی قرار گرفته است

مامورين پس از تفتيش منازل و ضبط برخی وسايل شخصی از جمله تلفن 

همراه و کامپيوتر شخصی، هر سه اين افراد را برای ساعاتی بعد از 

 .دادياری شهر ساری احضار کردند ٢تفتيش به شعبه 

ارديبهشت  ١٢شنبه يادآوری است در ساعات اوليه صبح روز پنج الزم به

زمان با روز معلم، تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگيان شاغل و ماه هم

بازنشسته در ادارات آموزش و پرورش در شهرهای مختلف کشور شکل گرفت. 

تر با انتشار های صنفی فرهنگيان ايران پيششورای هماهنگی تشکل

معلمان و فرهنگيان کشور خواسته بود در راستای پيگيری  ای ازبيانيه

مطالبات صنفی و آموزشی و در اعتراض به عدم توجه مسئوالن به مطالبات 

 .بر حق فرهنگيان دست به تجمع اعتراضی بزنند
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کنندگان و اين تجمعات در برخی موارد با بازداشت تعدادی از شرکت

 .فعاالن صنفی همراه بوده است

قاقی، فعال حقوق زنان در ساعات اوليه صبح روز چهارشنبه ناهيد ش*

توسط نيروهای امنيتی و در منزل شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی 

، ناهيد ٩٨ماه ارديبهشت ٢۵منتقل شده است. صبح امروز چهارشنبه 

 .شقاقی، فعال حقوق زنان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد

اقی با خشونت و شکستن درب منزل وی همراه شود بازداشت خانم شقگفته می

کننده اين داری و نهاد بازداشتبوده است. از داليل بازداشت، محل نگه

 .فعال حقوق زنان تا اين لحظه اطالع دقيقی در دست

، در مراسمی که در تهران ٩٧اسفندماه  ١۶تر در تاريخ ناهيد شقاقی پيش

ر شده بود، در ارتباط با مارس در روز جهانی زن برگزا ٨به مناسبت 

 .، سخنرانی کرده بود»های خشونت عليه زنانريشه«

الملل، طی ، سازمان عفو بين٩٨ماه ارديبهشت ١٨روز چهارشنبه *

ای از خطر اعدام دو شهروند عرب خبر داده است. در اين بيانيه بيانيه

 آمده است که صدور حکم اعدام عليه اين دو شهروند بر اساس اعترافات

ها بوده که زير شکنجه از آنان اخذ شده است. اين دو زندانی عرب آن

فروردين ماه از  ٢٠محکوم به اعدام به داليل نامعلومی در تاريخ 

بازداشتگاه اداره اطالعات اهواز به بازداشتگاه اين نهاد در همدان 

 .اندمنتقل شده

قاسم بيت «الملل در اين بيانيه گفته است که اين دو شهروند عفو بين

نام دارند که در ارتباط با حمله مسلحانه » عبدهللا و عبدهللا کرمالچعب

آباد دزفول به اعدام محکوم به يک هيات عزاداری در صفی ٩۴تيرماه 

 .اندشده

نرگس محمدی، نايب رييس کانون مدافعان حقوق بشر که اينک دوران *

ت انجام عمل جراحی گذراند، امروز جهمحکوميت خود را در زندان اوين می

(خارج کردن رحم)، تحت الحفظ نيروهای امنيتی به بيمارستان هيسترکتومی

منتقل و بستری شد. اعزام تحت الحفظ اين زندانی سياسی در حالی صورت 

 .گرفته است که دادستانی تهران با مرخصی استعالجی وی مخالفت کرده بود
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دی جهت انجام عمل جراحی ، نرگس محم١٣٩٨ماه ارديبهشت ٢۴شنبه روز سه

(خارج کردن رحم) تحت الحفظ نيروهای امنيتی به بيمارستان هيسترکتومی

 .اعزام شد

برزان محمدی، زندانی سياسی محبوس در زندان تهران بزرگ که از روز *

داری در اين زندان و اسفندماه در اعتراض به وضعيت نامناسب نگه ٢٣

طرح درخواست انتقال به زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده بود، 

برد. وی در اثر اعتصاب با کاهش فشار خون چنان در اعتصاب به سر میهم

چنين در روزهای اخير جمعی از فعالين سياسی و وزن مواجه شده است. هم

 .نی طی يادداشتی خواستار پايان اعتصاب غذای اين زندانی شدندو مد

به گزارش خبرگزاری هرانا، هجده تن از زندانيان محبوس در زندان 

ارديبهشت ماه دست به اعتصاب غذا  ١۶رجايی شهر کرج از روز دوشنبه 

 .اندزده

اين زندانيان محبوس در زندان رجايی شهر کرج که به داليل متفاوتی به 

های انفرادی اين زندان منتقل شده بودند، دست به اعتصاب غذا ولسل

اند. خواسته اين زندانيان انتقال به بند عمومی است. با شروع زده

های انفرادی اين زندان منتقل ماه رمضان، اکثر زندانيانی که به سلول

اند اما اين تعداد شده بودند به داخل اندرزگاه ها بازگردانده شده

 .انداز اين قاعده مستثنی شده زندانی

وکالی مدافع محمد نجفی وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در *

زندان اراک در اقدامی اعتراضی نسبت به روند دادرسی استعفای خود را 

از وکالت در اين پرونده در دادسرای اراک اعالم کردند. پيام درفشان، 

، وکالی ٩٨ارديبهشت  ١٨چهارشنبه  آزيتا پوالدوند و ابوذر نصرالهی، روز

دادگستری ضمن اعالم استعفای خود به کانون وکالی استان مرکزی، اقدام 

دادگاه تجديد نظر استان مرکزی در  ٩به طرح شکايت عليه رييس شعبه 

دادگاه انتظامی قضات کردند. دليل طرح اين شکايت توسط اين سه وکيل 

هی و مکتوب در دادنامه صادره آميز شفادادگستری، برخوردهای اهانت

های ناروا به اين توسط اين دادگاه و همچنين افترا و انتساب نسبت

سال  ١٣تر حکم چنين دادرسی ناعادالنه عنوان شده است. پيشوکال و هم
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حبس محمد نجفی، وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر عينا به تائيد اين 

 .دادگاه رسيده بود

ن اعالم استعفای خود، در دادگاه انتظامی قضات چنين ضماين وکال، هم

وکالتا از سوی محمد نجفی و نيز اصالتا از طرف خود، عليه رييس شعبه 

 .دادگاه تجديد نظر استان مرکزی اقدام به طرح شکايت کردند ٩

، هفت شهروند بهايی ساکن بوشهر در ٩٨ارديبهشت  ١۵روز دوشنبه *

 .حبس تعزيری محکوم شدندسال  ٢١دادگاه اين شهر مجموعا به 

(همسر اسدهللا مينو رياضتی، اسدهللا جابری، احترام شيخی«بر اساس اين حکم 

» جابری)، عماد جابری، فريده جابری، فرخ لقا فرامرزی و پونه ناشری

 .اندسال حبس تعزيری محکوم شده ٣هر کدام به 

وهای ، توسط نير٩۶بهمن ماه سال  ٢۴اين شهروندان بهايی در تاريخ 

 ١۵در تاريخ » پونه ناشری و عماد جابری«امنيتی بازداشت شدند. 

احترام شيخی، اسدهللا جابری، فريده جابری، فرخ «اسفندماه همان سال و 

با توديع قرار  ٩۶اسفندماه  ٢٢در تاريخ » لقا فرامرزی و مينو رياضتی

 .دميليون تومانی و تا پايان مراحل دادرسی آزاد شده بودن ٢۵٠وثيقه 

بازداشت شهروندان بهايی بوشهری با تفتيش کامل منزل همراه بود و 

تاپ، کتاب، فلش مموری، هارد وسايل شخصی اين افراد از جمله لب

های خانوادگی نيز توسط نيروهای امنيتی ضبط شده اکسترنال و آلبوم

 .بود

ه ماارديبهشت ١٢شنبه (آذربايجانی) روز روز پنجسهند معالی، فعال ترک*

، هفته گذشته در محل کار خود، همراه با ضرب و شتم بازداشت شده ١٣٩٨

ماه حبس وی است که  ١٠شود اين بازداشت جهت اجرای حکم است. گفته می

در اوايل ارديبهشت ماه در دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقی 

 .تاييد شد بود

ئمی، کنشگر گلرخ ابراهيمی ايرانی، زندانی سياسی سابق و آتنا دا*

دادسرای اوين احضار  ۴مدنی محبوس در بند زنان زندان اوين به شعبه 

شدند. در اين احضاريه از اين دو کنشگر مدنی خواسته شده که از بابت 

های جديدی که توسط وزارت اطالعات عليه آنان در دوران حبس پرونده
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مفتوح شده است، روز دوشنبه در اين دادسرا حاضر شوند. گلرخ ايرايی 

با توديع قرار از فروردين ماه با پايان دوران محکوميت  ١٩در تاريخ 

 .زندان آزاد شد

 ٣٠- ١٣٩٨ارديبهشت  ١٠  شنبهگلرخ ابراهيمی ايرايی و آتنا دائمی، سه

دادسرای اوين احضار شدند. در پرونده اول  ۴به شعبه  ٢٠١٩آوريل 

مطرح شده است، » گذار جمهوری اسالمی و رهبریاهانت به بنيان«اتهام 

به بهانه اعتراض به اجرای حکم  مسئوالن زندان مدعی هستند اين فعاالن

(در سال گذشته) در حين خواندن سرود در سالن اعدام سه زندانی سياسی

 .اندمالقات انجام داده

هايی طرح به بهانه صدور بيانيه» تبليغ عليه نظام«طور اتهام همين

 .شودشده است که به خانم ايرايی و خانم دائمی انتساب داده می

، ٢٠١٩فوريه  ١١ - ١٣٩٧اسفند  ٢٠ها، دوشنبه انهبر اساس گزارش رس*

سال زندان محکوم شده است. همسر  ٣٨نسرين ستوده وکيل دادگستری به 

حکم نسرين در زندان به او ابالغ «وله گفته است: خانم ستوده به دويچه

 ۵ضربه شالق محکوم شده که  ١۴٨سال زندان با  ٣٨شد. او در مجموع به 

ضربه شالق،  ١۴٨سال زندان با  ٣٣ی اول و پروندهسال زندان آن بابت 

 ».دوم اوست بابت پرونده

ها، حسين باقری متخلص به ژاکان باران شاعر و گزارش برخی خبرگزاریبه

اسفند بازداشت شده بود از ده روز  ٢٨فعال فرهنگی و مدنی که روز 

 .پيش دست به اعتصاب غذا زده است

های کردی و فارسی ساله اهل ايالم است که به زبان ٣۶ژاکان باران شاعر 

اسفند پس از اعتراض به ماموران امنيتی که  ٢٨گويد. او روز شعر می

از برگزاری مراسم نوروز در شهرستان ملکشاهی جلوگيری کرده بودند، 

اطالعات به  داری در بازداشتگاه ادارهبازداشت و پس از دو روز نگه

يک منبع نزديک به خانواده  نتقل شد. به گفتهزندان مرکزی ايالم م

اعتراض به وضعيت  ژاکان باران، او از روز اول فروردين به نشانه

گاه دست به اعتصاب غذا زده است؛ اما با وجود اش در بازداشتدارینگه

اعتصاب غذا تاکنون هيچ کدام از اعضای خانواده و يا وکيل وی موفق 

 .اندبه ديدار با او نشده
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تشويش اذهان عمومی «به اتهام  ٩٧بهمن  ١۵تر، در اين شاعر جوان پيش

توهين «و » تبليغ عليه نظام در فضای مجازی«، »از طريق فضای مجازی

اول دادگاه انقالب شهرستان ملکشاهی محاکمه شده  در شعبه» به مقدسات

 .بود. حکم دادگاه هنوز اعالم نشده است

های جراحی متعدد بر ها ژاکان باران به دليل عملگزارش برخی رسانهبه

ی راستش را از ستون فقرات توانايی راه رفتن ندارد و همچنين کليه

 ١٣٩٨فروردين  ٩(منبع: کانون نويسندگان ايران، جمعه دست داده است.

 )٢٠١٩مارس  ٢٩  -

برد و تحت نج میيک زندانی که گفته شده از بيماری اعصاب و روان ر*

نظر پزشک متخصص بود، در اولين روزهای فروردين ماه سال جاری، پس از 

 .ضرب و شتم توسط نگهبانان زندان رجايی شهر جان خود را از دست داد

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ايران، در 

بيمارستان  اولين روزهای فروردين ماه سال جاری، بهمن ميرزايی که از

اعصاب و روان به زندان رجايی شهر کرج بازگشته بود پس از ضرب و شتم 

 .توسط نگهبانان زندان، جان خود را از دست داد

بهمن ميرزايی، «در اين گزارش به نقل از يک منبع مطلع آمده است: 

فروردين ماه با چوب و باتون مورد ضرب و شتم قرار  ۵شامگاه دوشنبه 

ز بعد جسد وی را از سلولش خارج کردند. اين در حالی گرفت و صبح رو

 «.است که مسئوالن زندان مدعی شدند اين زندانی خودکشی کرده است

(فشافويه) در هراس از زندانی متهم به سرقت در زندان تهران بزرگ ٢٣*

برند. حکم يکی از اين زندانيان قرار اجرای حکم قطع دست به سر می

را شود. حکم قطع دست از جمله مواردی است که است طی روزهای آتی اج

المللی حقوق مدنی و نافی اصل کرامت انسانی بوده و کنوانسيون بين

انسانی و موهن را ممنوع کرده های غيرسياسی صراحتا استفاده از مجازات

 .است

زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ در  ٢٣به گزارش خبرگزاری هرانا، 

 .برندقطع دست به سر می انتظار اجرای حکم
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يکی از اين محکومين  ١٣۵٣عليرضا خان بلوچی، فرزند مسعود و متولد سال 

با ارسال حکم به اجرای احکام، قرار است حکم قطع «گويد است که می

 »دست وی طی روزهای آينده به اجرا دربيايد.

اين شهروند از هفت سال پيش به اتهام سرقت بازداشت شده است. اجرای 

الوقوع حکم قطع دست اين زندانی در حالی است که وی مال مسروقه قريب

 .را پرداخت کرده است

عزيزهللا تاجيک، شهروند افغانستانی، «هويت سه تن ديگر از اين متهمان 

 .توسط هرانا احراز شده است» محمد کتابی و محمد فيوزلردی

ان محبوس در تن ديگر از زنداني ١٩عالوه بر اين متهمان در حال حاضر 

ها افشا شود در مراحل اند هويت آنزندان تهران بزرگ که نخواسته

 .اندمختلفی از بدوی تا تجديدنظر به قطع دست محکوم شده

محکوميت اين افراد به قطع دست در حالی است که بررسی ها نشان می 

 ١٠تا  ۵های خرد که عمدتا مبالغی بين دهد اين متهمان به خاطر سرقت

 .برندشود در زندان به سر مین تومان را شامل میميليو

حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. 

المللی حقوق مدنی و سياسی صراحتا استفاده از کنوانسيون بين

 .انسانی و موهن را ممنوع کرده استهای غيرمجازات

ماه حبس تعزيری  ٨به نيما صفار نويسنده و فعال مدنی ساکن گرگان، *

محکوم شده است. اين حکم يک روز پس از برگزاری دادگاه و در تاريخ 

فروردين  ٢۶اسفندماه به وی ابالغ شده است. آقای صفار در تاريخ  ٧

ماه سال جاری با پايان دوران محکوميت قبلی خود از زندان گرگان آزاد 

 .شده بود

، نيما صفار، نويسنده و فعال مدنی ساکن ٩٧اسفندماه  ٧شنبه روز سه

ماه حبس تعزيری  ٨گرگان، توسط شعبه يک دادگاه انقالب اين شهر به 

محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط اين دادگاه، اتهام مطروحه 

است، مصاديق مورد » فعاليت تبليغی عليه نظام در فضای مجازی«عليه وی 

 .در صفحات شخصی او بوده است استناد دادگاه مطالب نوشته شده
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اين نويسنده گرگانی در دوران دادرسی پرونده خود وکيل نداشته و پس 

از صدور اين حکم درخواست تجديدنظر کرده است. با اين حال تاکنون 

 .شعبه و زمان دادگاه تجديد نظر وی مشخص نشده است

، ٩٧اه اسفندم ۶جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات نيما صفار در تاريخ 

 .در شعبه يک دادگاه انقالب گرگان برگزار شده بود

روز  ٨٠الزم به ذکر است صفار در شهريورماه سال گذشته نيز به تحمل 

حبس تعزيری محکوم شده بود. وی در بهمن ماه سال گذشته جهت تحمل 

 ٩٧فروردين ماه  ٢۶دوران محکوميت روانه زندان گرگان شد و در تاريخ 

 .محکوميت از اين زندان آزاد شدبا پايان دوران 

سهيل عربی زندانی سياسی آنارشيست در زندان تهران بزرگ، در پی *

ديدگی وی ديدگی به بيمارستان فيروزآبادی تهران اعزام شد. آسيبآسيب

 .در اثر ضرب و شتم اين زندانی توسط ماموران روی داده است

، سهيل عربی، ٩٨ ارديبهشت ٩گزارش خبرگزاری هرانا، روز دوشنبه به

زندانی عقيدتی محبوس در زندان تهران بزرگ به بيمارستان فيروزآبادی 

 .تهران اعزام شد

ديدگی شديد در ناحيه بيضه بود. اعزام اين زندانی سياسی در پی آسيب

ديدگی بواسطه ضرب و شتم اين زندانی توسط ماموران امنيتی اين آسيب

 .حاصل شده بود

*** 

های هايی از انبوه بربريت و جنايتعنوان نمونه تنها بهچه که در باالآن

دهنده اين واقعيت حکومت اسالمی ايران عليه بشريت اشاره شد همگی نشان

است که حکومت اسالمی احساس خطر کرده است و حاکميت خود را در معرض 

بيند. چرا که اکنون اکثريت شهروندان ايران از اين حکومت نفرت خطر می

های مستقل سياسی و برای سرنگونی آن توسط نيروهای مردمی و جنبشدارند 

کنند. بنابراين، حکومت اسالمی شماری میاجتماعی سراسر ايران، لحظه -

بر اين تصور خام است که با اين بگير و ببندها شايد چند صباح ديگری 

بتواند حاکميت ارتجاعی و ضدمردمی خود را حفظ کند. در حالی که 

ويژه جوانان جسور دختر و پسر جسور و تشنه آزادی مردمی، به نيروهای
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ها شهر ايران به خيابان ١۴٠، در بيش از ١٣٩۶و برابری در دی ماه سال 

گرا ديگه طلب، اصولاصالح«ريختند و با صدای بلند و رسا اعالم کردند: 

 .دهداکنون اين شعار در عرصه عمل نيز خود را نشان می» تمومه ماجرا!

شود راسر ايران برای اکثريت شهروندان اين کشور، زندان محسوب میس

چرا که هيچ شهروند اين کشور، نه تنها هيچ احساس امنيت و آزادی 

های واهی کند، بلکه هر لحظه نگران است که مامورين دولتی به بهانهنمی

بخواهی او را مورد مواخذه و بازداشت قرار دهند. در چنين کشوری، و دل

های مخفی و علنی زيادی هم وجود دارد و زندانيان در اين دانزن

 .برندهای روحی و جسمی به سر میهای مخوف، همواره در زير شکنجهزندان

در اين شرايط بيش از همه، نويسندگان و هنرمندان خود را زندانی اين 

دانند چرا که اغلب آثار و توليدات فرهنگی، ادبی، و زندان بزرگ می

نويسندگان و هنرمندان مستقل و غيرمذهبی به دست سانسور سپرده هنری 

شود. در حالی که نويسنده و هنرمند نه صرفا يک فعال سياسی است و می

گمان در ايران تحت حاکميت جمهوری کند اما بینه برای قدرت مبارزه می

شود. در نتيجه اسالمی، هرگونه اعتراض و حتی انتقادی سياسی محسوب می

سندگان و هنرمندان پيشرو و مردمی، آن بخش از کارگران فرهنگی نوي

ايستند و در آثار خود، از دردها جامعه ما هستند که در کنار مردم می

ای که سرايند. بنابراين، در جامعهگويند و میها میهای آنو رنج

کس آزاد نيست يک واقعيت غيرقابل نويسنده و هنرمند آزاد نباشد هيچ

ست. در چنين موقعيتی، وظيفه آگاهانه و داوطلبانه همه افراد انکار ا

جو است که اين طلب و عدالتخواه، برابریدوست، آزادیو نيروهای انسان

کارانه دادگاه حکومت اسالمی عليه کانون نويسندگان ايران اقدام جنايت

و اعضای آن را محکوم کند و خواهان لغو فوری آن و آزادی همه زندانيان 

 !سياسی و عقيدتی شود

 ٢٠١٩مه  ١۶ - ١٣٩٨ارديبهشت  ٢۶شنبه پنج

 

 

 

 موخره
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فعاليت پنجاه ساله و پرافتخار کانون نويسندگان ايران، سه دوره 

 .متفاوت تاريخی را پشت سر گذاشته است

پنجاهمين سالگرد، تأسيسش تأکيد  کانون نويسندگان ايران در بيانيه

 .ستيز با سانسور و اختناق استچنان در کار کرده است که هم

کانون نويسندگان ايران و اعضای آن، با آرزوی برچيده شدن بساط 

سانسور و اختناق در ايران، آزادی بيان، عقيده و تشکل برای همگان، 

های مادری، آزادی همه زندانيان سياسی، عقيدتی و اجتماعی، آزادی زبان

شکنجه روانی و جسمی های سياسی، لغو هرگونه شدن زندانبرچيده

زندانيان، لغو قانون اعدام و لغو محاکمه رضا خندان مهابادی، بکتاش 

 .کنندآبتين، کيوان باژن ستيز می

 هرگز از مرگ نهراسيدم«

 تر بودچه دستانش از ابتذال شکنندهاگر 

 هراس من

 باری

 همه از مردن در سرزمينی است

 »که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد.

 احمد شاملو

ای را در ابعاد با اميد اين که بتوانيم يک کمپين وسيع و گسترده

جهانی، در دفاع از کانون نويسندگان ايران، لغو هرگونه سانسور و 

نويسندگان ايران و همه  اعضای کانون آزادی اختناق در ايران و

 دهی کنيم.سازمان زندانيان سياسی و اجتماعی

*** 

 

 ضمايم

 

 :١ضميه 

گوی بهرام رحمانی با رضا و، گفت»بهای آزادی«معرفی کتاب: 

 (مهابادی)خندان
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کانون نويسندگان ايران يک نهاد مستقل و غيردولتی متشکل از 

نويسندگان، مترجمان، ويراستاران، هنرمندان و پژوهشگران است. اين 

يابی صنفی نويسندگان و مبارزه ، رسما با هدف تشکل١٣۴٧کانون در سال 

ا سانسور اعالم موجوديت کرد. کانون نويسندگان و اعضای آن از ابتدای ب

با اشکال مختلف سرکوب، از سانسور  ٧٠و  ۶٠های ويژه طی دههتشکيل و به

اند. محمدجعفر پوينده و رو بودهو تعقيب قضايی گرفته تا قتل روبه

محمد مختاری از جمله اعضای سرشناس کانون نويسندگان بودند که در 

ای توسط وزارت اطالعات حکومت اسالمی ايران، به های زنجيرهجريان قتل

 .قتل رسيدند

کتاب بهای آزادی مصاحبه بهرام رحمانی با رضا خندان مهابادی عضو 

های اين هيات دبيران کانون نويسندگان ايران در رابطه با فعاليت

سازی ها و پروندهامنيتی بر آن -کانون و فشار سيستماتيک پليسی 

نهادهای قضايی و امنيتی حکومت اسالمی ايران برای وی و ساير هيئت 

دبيران کانون و اعمال سانسور شديد بر توليدات نويسندگان و هنرمندان 

 .وگو کرده استو مترجمان، گفت

 

 

(مهابادی)، بکتاش آبتين و کيوان ، رضا خندان١٣٩٨روز هفتم ارديبهشت 

دادگاه انقالب محاکمه  ٢٨ باژن سه عضو کانون نويسندگان ايران در شعبه

 .شوندمی
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 ٢٨ای که به وکالی اين سه نويسنده تحويل شده است شعبه در ابالغيه

را  ٩٨دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه صبح روز هفتم ارديبهشت 

 .ادگاه سه عضو کانون نويسندگان ايران تعيين کرده استبرای تشکيل د

تر، روز دوم بهمن سال جاری، دادگاه اين سه تن تشکيل شد اما پيش

متهمان به اين دليل که دادگاه وکالت وکاليشان، ناصر زرافشان و راضيه 

زيدی، را ثبت نکرده بود حاضر به دفاع از خود نشدند. در واکنش، رييس 

يک ميليارد تومانی  فالت صد ميليونی هريک را به وثيقهدادگاه قرار ک

ها تا تامين وثيقه که يک هفته طول کشيد، در زندان افزايش داد. آن

 .اوين بازداشت بودند

(مهابادی) و بکتاش آبتين از اعضای هيات دبيران کانون رضا خندان

ان قبل عضو هيئت دبير نويسندگان ايران هستند. کيوان باژن در دوره

تبليغ عليه «های ها با شکايت وزارت اطالعات و به اتهامآن بود. پرونده

گشوده شد. اين سه  ١٣٩۴در سال » قانونیانتشار نشريه غير«و » نطام

شان نويسنده بارها در ساختمان مرکزی وزارت اطالعات پيرامون فعاليت

 شعبهدر کانون بازجويی شدند و سرانجام در مرداد سال جاری بازپرس 

را به » تبليغ عليه نظام«هفت دادسرای اوين ايشان را احضار و اتهام 

ها تفهيم کرد. با تامين قرار صادر شده که کفالت پنجاه ميليون آن

تومانی بود هر سه آزاد شدند؛ ولی دو ماه بعد مجددا بازپرس پرونده 

غ تبلي«ها منتسب شد: ها را احضار کرد. اين بار سه اتهام به آنآن

و » اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی«، »عليه نظام

ميزان قرار کفالت نيز به يکصد » تشويق بانوان کشور به فساد و فحشا.«

ميليون تومان برای هر يک افزايش يافت که با تامين آن تا برگزاری 

دادگاه آزاد شدند؛ اما در کيفرخواستی که در دادگاه روز دوم بهمن 

 .شد اتهام سوم برداشته شده بودقرائت 

و » تبليغ عليه نظام«عضو کانون متهم به  در حال حاضر سه نويسنده

روز هفتم  بودند» اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی«

ها بنا بر روز ديگر) محاکمه شوند. مصداق اين اتهام ۴(ارديبهشت

است که در چهار » ايرانپنجاه سال کانون نويسندگان «کيفرخواست، کتاب 

های کانون طی پنجاه سال تاسيس آن جلد تدوين شده و مربوط به فعاليت
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است. اين کتاب انتشار عام نداشت و سی دوره برای اعضا چاپ شده بود. 

ها را زمانی نسخه در خرداد ماه سال جاری ماموران وزارت اطالعات همه

شود، توقيف کردند و با که قرار بود به يکی از اعضای کانون تحويل 

 .خود بردند

 ملارزان در استکه بناشر اين کتاب: نشر کتا

 

 :٢ضميمه 

 پژوهشگر نويسنده، (مهابادی)،خندان رضا ،١۴٠١ فروردين ١۶ امروز، ظهر

 زندان به حبس ادامه گذراندن برای ايران، نويسندگان کانون عضو و

 شد. بازگردانده اوين
 را سالمتش که مشکالتی وجود با او شد باعث خندان گذاروثيقه به فشار

 کانون اعضای و دبيران از جمعی بازگردد. زندان به کرد،می تهديد

 تا را او خندان، رضا وکيل و خانواده دوستان، ايران، نويسندگان

 کردند. بدرقه اوين زندان آستانه

 اسیسي زندانيان یويژه داديار سوی از حالی در رضا ،١۴٠٠ اسفند اواخر

 گذراند.می جراحی عمل از پس را خود نقاهت دوران که شد احضار زندان به

 که شد اعالم او به و ارسال خندان گذاروثيقه برای ایابالغيه بعد چندی

 خواهد ضبط دولت نفع به وثيقه زندان به خندان تحويل عدم صورت در

  بازگشت. زندان به ناچار به خندان آزارها اين نتيجه در شد.

 گذراند.می اوين زندان در را خود ساله ۵ محکوميت ١٣٩٩ مهر ۵ از خندان

 بيمارستان به حالش وخامت و کرونا به ابتال اثر در ١۴٠٠ آذر ٣٠ که وی

 خانواده و وکيل تالش با آن از پس چندی بود، شده منتقل طالقانی

 بگيرد. استعالجی مرخصی توانست

 با هنوز که شرايطی در زندان هب (مهابادی)خندان رضا بازگرداندن

 انداختن خطر به جز چيزی است، درگير اخيرش جراحی و بيماری عوارض

 به گزندی هر مسئوليت و نيست ايران نويسندگان کانون عضو اين جان

 است. آن يهيقضا قوه و حکومت متوجه او سالمت

به عضويت کانون نويسندگان ايران در آمد  ١٣٧٧خندان مهابادی از سال 

 .و پنج دوره عضو هيئت دبيران آن بوده است
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 سالگی درگذشت ۴٧بود و در سن  ١٣۵٣بکتاش آبتين متولد سال 

، به دليل ابتال به ويروس کرونا، در بيمارستان بستری بکتاش آبتين

تخت در روزهای نخست بستری شدن در بيمارستان با پابند به  شده بود.

موران امنيتی از پذيرفتن مواد غذايی تهيه اچنين مهم .بسته شده بود

 .کردندامتناع می ،وی شده توسط خانواده

، خبرهايی از وخامت حال آقای آبتين منتشر ١٤٠٠دی ماه در روزهای 

شده بود. در بيانيه پيشين کانون نويسندگان هم تاکيد شده بود که او 

 برد.میسر در کمای مصنوعی به

مبتال شده  ١٩بکتاش آبتين در زندان برای دومين بار به بيماری کوويد

 بود.

ای که کانون نويسندگان عصر شنبه منتشر کرد خانواده آبتين در اطالعيه

به اطالع مردم عزيز و هنرمندان و ياران بکتاش آبتين می«نوشتند: 

 ٢٠روز دوشنبه ساز عزيز ما سپاری شاعر و فيلمرسانيم که مراسم خاک

 .»انجام خواهد شد. متعاقبا ساعت و محل مراسم اعالم می شود ١۴٠٠دی 

ای ساعاتی پس از بيانيه نخست، کانون نويسندگان با انتشار اطالعيه

 تر از شرايط بکتاش آبتين منتشر کرد.جديد، جزيياتی بيش

ارائه های زندان از در اين بيانيه آمده است که به دليل خودداری مقام

های بيماری خدمات درمانی به اين زندانی سياسی، از زمانی که نشانه

در او ديده شده، تا زمانی که خانواده آقای آبتين موفق شدند ١٩کوويد

سپری » روز حياتی ١٠«او را به بيمارستانی برای درمان منتقل کنند، 

 شده است.

خواه و بکتاش آبتين، شاعری آزادی«در اين بيانيه آمده است: 

مايه شورانگيزترين آزادانديش بود که عمر کوتاه و پربار خود را دست

های خود کرد؛ از رنج و شادمانی مردم نوشت و سرود آزادی را با سروده

های همه وجود خويش زيست و جان گرانقدر خود را فدای آزادی و آرمان

 »خواهانه کانون نويسندگان کرد.آزادی
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نهادهای مستقل همسو و «چنين از هم ،ن بيانيهکانون نويسندگان در اي

چشم بر اين جنايت نبدند و صدای «درخواست کرده که » مدافعان حقوق بشر

 »اعتراض خود را رساتر کنند.

کانون نويسندگان در ادامه برای وضعيت سه تن ديگر از اعضای اين 

د کانون و باقی زندانيان سياسی و عقيدتی ابراز نگرانی کرده و تاکي

اکنون، رضا خندان مهابادی، عضو ديگر اين نهاد که با کرده که هم

 ١٩اتهاماتی مشابه بکتاش آبتين در زندان است، به بيماری کوويد

 مبتالست.

تر خبرگزاری هرانا گزارش کرده بود که آقای آبتين به دليل وخامت پيش

تان آذرماه به بهداری زندان اوين و سپس به بيمارس ١۵حالش، در روز 

 طالقانی تهران منتقل شد.

های بکتاش آبتين که بر روی تخت بيمارستان پابند داشت، انتشار عکس

 رو شد.های اجتماعی روبهدر شبکه های گستردهبا واکنش

آذرماه، خانواده و وکيل  ٢٢نهايتا عصر روز دوشنبه : «نوشتهرانا 

او به آقای آبتين موفق به گرفتن مرخصی استعالجی جهت انتقال 

 »بيمارستانی ديگر شدند.

دليل تاخير  تر بارها از مسئوالن زندان بهپيش ،کانون نويسندگان ايران

 در انتقال آبتين به بيمارستان انتقاد کرده بود.

حاکميت آزادی ستيز، بکتاش «اين کانون آمده است: ديگر در بيانيه 

 »آبتين را به قتل رساند.

سازمان گزارشگران بدون مرز هم در توييتی نوشت که اين زندانی سياسی 

اسالمی  حکومتهای محروم شده بود و اين سازمان، مقام» حق درمان«از 

 »داند.مسئول مرگ او می«ايران را 

ت مديره کانون نويسندگان در اين ارتباط به ئآيدا عميدی، عضو هي

زندان اوين، با وجود اطالع از  هایسی فارسی گفته بود که مقامبیبی

های آقای آبتين و خطرات ويروس کرونا برای او، هيچ پيشينه بيماری

 انجام ندادند. ١٩اقدامی برای جلوگيری از ابتالی او به کوويد
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با عاليم  ١٤٠٠ آذرماه ١٢به گفته خانم عميدی، بکتاش آبتين در روز 

آذرماه از  ١۵ا تا روز کرونا به بهداری زندان اوين مراجعه کرده، ام

 او تست کرونا گرفته نشد.

بکتاش آبتين زنده است، چون «در بيانيه کانون نويسندگان آمده است: 

 »خواهی و ستيز با پلشتی استبداد و ستم زنده است.روح آزادی

بدترين «ای نوشت: ) در بيانيهPEN(سوزان نوسل مدير انجم قلم آمريکا

امروز به واقعيت پيوست و ما سوگوار مرگ  حالتی که بيم آن را داشتيم

 .»گيری بکتاش آبتين هستيمکامال قابل پيش

کوويد يک عامل مرگبار طبيعی است، اما دولت ايران قدم به قدم به «

مرگ آبتين ياری رساند و راه آن را هموار کرد. زندان اوين تهران 

سپتامبر منبع دايمی يک ابرشيوع بود که حبس غيرعادالنه او از ماه 

 »کرد.سال پيش را عمال به مجازات مرگ بدل می

بکتاش آبتين از برندگان جايزه آزادی نوشتن اين موسسه بود و خانم 

 اش او را پرچمدار واقعی آزادی بيان توصيف کرد.نوسل در بيانيه

سازمان حقوق بشری ديگر از جمله ديدبان حقوق  ١٨انجمن قلم در کنار 

اسالمی خواستار دسترسی آقای  حکومتای به رهبر بشر روز جمعه در نامه

های پزشکی و آزادی او و ساير نويسندگان و آبتين به بهترين مراقبت

 زندانيان عقيده شده بود.

های مکررش در وزارت اطالعات خبر از بازجويی ١٣٩۴بکتاش آبتين در سال 

 ها، شعرهای او بوده است.داد. او گفت که علت اين بازجويی

کنندگان در مراسم ای از شرکت، ماموران امنيتی او و عده١٣٩۵سال در 

های يابود محمد مختاری و محمد جعفر پوينده را که در جريان قتل

 ای کشته شدند، دستگير کردند.زنجيره

تبليغ «ای در دادگاه انقالب کرج باز شد و او را به برای آبتين پرونده

 متهم کردند.» عليه نظام

شعبه دو دادگاه انقالب کرج او را به يک  ١٣٩٧بعد از دو سال، در سال 

سال زندان محکوم کرد. اين حکم در نهايت به پنج ميليون تومان جزای 

 نقدی و سه ماه کار اجباری در سازمان بهزيستی تغيير کرد.
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بوک کانون نويسندگان در آن زمان در واکنش به اين حکم در صفحه فيس وی

کس را به دليل من اين حکم را قبول ندارم. اصوال محاکمه هيچ«نوشت: 

اش قبول ندارم. برای همين هم عضو کانون نويسندگان ابراز نظر و عقيده

هيچ حصر و استثنا هستم و اين فشارها در ام. مدافع آزادی بيان بیشده

کند. من به حکم صادر عزم من برای مبارزه با سانسور خللی وارد نمی

 »کنم.اعتراض میشده 

او در همين سال در دادگاه انقالب تهران هم محاکمه شد و به دليل عدم 

توانايی در پرداخت قرار وثيقه يک ميليارد تومانی، که قاضی محمد 

 مقيسه برای او صادر کرده بود، مدتی راهی زندان شد.

اجتماع و «و » تبليغ عليه نظام«بکتاش آبتين در نهايت با اتهامات 

در دادگاه انقالب تهران به شش » نی به قصد اقدام عليه امنيت کشورتبا

 دوران حبسش آغاز شد. ١٣٩٩سال زندان محکوم شد و از مهرماه سال 

، »اندهايم را بخيه کردهها، چشممژه«های از بکتاش آبتين کتاب

 اند.منتشر شده» در ميمون خودم پدربزرگم«و » پتک«، »شناسنامه خلوت«

درباره لوريس » (١٩٣٧اکتبر  ١٣«های مستند ين سازنده فيلمچنهم وی

دان (موسيقی»همايون خرم«(درباره سانسور) و »آنسور«چکناوريان)، 

 اند.های مختلف به نمايش درآمدهسرشناس) است که در جشنواره

روی جلد کتاب در ميمون خود پدربزرگم، يکی از مجموعه اشعار بکتاش 

 :آبتين

 آزادیکالهی بر سر 

 (يکی از اشعار بکتاش آبتين)

 دارممیکاله را از سر آزادی بر

 نگاه کن

 گونه جان خود را به بازی گرفته باشد؟کيست که اين

 کنمبه آسمان و دريا نگاه می

 انگيز و جذاب است دنياغم

 همه آيابا اين

 ها وسنگاعتصاب شهاب

 هانهنگ
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   (مهابادی)های ادبی رضا خندانبه تالش
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 شجاعانه نيست؟

 

 باختگاه راه آزادی و برابری گرامی باد!ياد بکتاش و همه جان 

 

 

 

 

 

ش مارک خانه ی گرا     کتا


