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بارقهی اتوپیایی درویشیان
هژیر پالسچی
مهدی یزدانیخرم ،ادبینویس گنگ قوچانی که این روزها سردبیری مجلهی جتربه را بر عهده
دارد ،اوایل دههی هشتاد در روزنامهی شرق و سپس روزنامهی هممیهن که توسط این تیم

منتشر میشد ،سلسلهمقاالتی نوشت حتت عنوان «نویسندگان فراموششده» و در آنها سراغ
نویسندگانی میرفت که به زعم او فراموش شده بودند .او در این مقاالت هم در مورد نویسندگانی
نوشت که به راستی بعد از انتشار یکی دو اثر دیگر چیزی ننوشته و فراموش شده بودند ،هم در مورد

نویسندگانی که هرچند شناخته شده بودند اما نوشنت در عرصهی ادبیات را وا نهاده بودند و هم
در مورد نویسندگانی که به دلیل مهاجرت یا تبعید نامی از آنها در داخل ایران برده منیشد هرچند
زندگی ادبی فعالی در خارج از کشور داشتند .ماجرای اصلی هم در مورد همین نویسندگان دستهی

سوم اتفاق میافتاد .کسانی چون نسیم خاکسار که کتابهایشان در ایران منتشر منیشد و البته
یزدانیخرم هرگز اشارهیی به ارادهیی منیکرد که میخواست نام آنها را از حافظهی جمعی بزداید و
نیز به شرایطی که موجب شده بود انتشار کتابهای آنها در داخل کشور ممنوع و ناممکن باشد.

در این میان و در یکی از همان سلسلهمقاالت ،یزدانیخرم در مورد علیاشرف درویشیان نوشت
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و هرچند از او جتلیل کرد اما نام او را در فهرست «نویسندگان فراموششده» دستهبندی کرد .این

در حالی بود که درویشیان در آن سالها نه تنها فراموش نشده بود بلکه هر سهشنبه در نشر چشمه
حضور مییافت و هر کتابی از او که میتوانست از سد سکندر مجوز وزارت ارشاد بگذرد بارها
جتدید چاپ میشد .در واقع فراموش شدن علیاشرف درویشیان خواست و ارادهی تیمی بود که
یزدانیخرم برای آنها و با آنها از ادبیات مینوشت و به شکل منادینی به محض غیبت درویشیان از
مغزی ناقص ،یزدانیخرم
نشر چشمه ،ابتدا به خواست نهادهای امنیتی و سپس به دلیل سکتهی
ِ
اول دبیر بخش ادبیات ایران این نشر شد و چند سال بعد دبیری بخش ادبیات جهان را هم در دست
گرفت .از آن پس بود که کتابهای یزدانیخرم و دوستان او توسط یکی از مهمترین و بزرگترین

انتشاراتیهای ایران در حوزهی ادبیات منتشر شد ،در روزنامهها و نشریاتی که توسط یزدانیخرم و
تیم او گردانده میشد ،معرفی و تبلیغ شد و حتا در جشنوارههایی که یزدانیخرم و دوستان او برگزار

کردند جایزه گرفت.

هرچند ساز و کار مافیایی در ادبیات ایران ،که مهدی یزدانیخرم منونهی تیپیکال آن است ،به

روشنی متام مراکز مهم نشر ادبیات و نشریات و جشنوارههای ادبی را اشغال کرده و از این طریق به

سلیقهی مخاطبان ادبیات داستانی شکل داده است اما این همهی ماجرا نیست .قدرتگیری این
مافیا بدون هژمونی گفتار طبقه متوسطی در سطح جامعه ممکن منیشد و ادامهی استیالی آن بدون
این هژمونی ناممکن است .باید به سالهای اصالحات بازگردیم تا بدانیم کدام اراده بر بستر کدام
گفتار سیاسی میخواست و میخواهد علیاشرف درویشیان فراموش شود.

علیاشرف درویشیان متعلق به سنتی در ادبیات داستانی ایران است از دل مبارزات سیاسی دههی
چهل و پنجاه ،جنبش مسلحانه و متاثر از آن بیرون آمد ،در عرصهی ادبیات اسلحه به دست گرفت
و آن را دگرگون کرد .نیمجملهی کوتاهی که در این روزها به نقل از درویشیان نقل میشود که
«چریک مسلح نبودم ،همواره چریک فرهنگی بودهام» بیآنکه معنای عمیق آن شکافته شود،
را باید در همین بستر فهمید .این البته هرگز به این معنا نیست که درویشیان و سنتی که او به آن

وابسته بود از ادبیات تنها به عنوان وسیلهیی در امر مبارزهی سیاسی استفاده میکرد ،که میکرد،
بلکه به این معناست که آنان متاثر از تالطمات اجتماعی و هژمونی گفتار مبارزاتی موجود در جامعه
در فرم ادبیات نیز دگرگونی عمیق و رهاییبخشی ایجاد کردند.

در جریان انقالب مشروطه شکلی از ادبیات پا گرفت که با زبان ادبی شاعران و نویسندگان درباری
به تقابل پرداخت و برای اولینبار به زبان مردم عامی کوچه و بازار حرف زد .شاعران و نویسندگان
انقالبی عصر مشروطیت به خوبی و در جریان مبارزات سیاسی فهمیده بودند باید آن زبان متکبرانه

و پر تبختر ادبیات قجری را از هم بپاشانند ،نه تنها برای اینکه بتوانند با عامهی مردم سخن بگویند،
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بلکه هم از این رو که مگر میشود «انقالب» کرد و زبان را به حال خودش واگذاشت؟ چنین بود
که برای اولینبار داستانهایی توسط میرزا فتحعلی آخوندزاده ،عبدالرحیم طالبوف تبریزی،

زینالعابدین مراغهیی و در امتداد آنها کسانی چون علیاکبر دهخدا و محمدعلی جمالزاده نوشته
شد که بیرون از دایرهی بستهی شاهزادگان و درباریان ،مردم عادی کوچه و بازار ،همان مردم

گرسنهی قحطی و زخمی تراخم ،هم مخاطب آن بودند و هم توانستند آن را بخوانند یا از آنها که
خواندن بلد بودند بشنوند و بفهمند.

این «مردم» اما باید سالها انتظار میکشیدند تا بعد از شهریور  1320و تاسیس حزب تودهی ایران،
اینبار نه به عنوان قربانیان ظلم و جور دربار و زمینداران و مالها ،بلکه به عنوان سوژههای
تغییر وارد ادبیات داستانی شوند .زبان ادبی نسل جدید نویسندگان ادبیات داستانی بر شکافی

که جمالزاده در ادبیات داستانی عصر مشروطه ایجاد کرد بنا شد و امکانات آن را گسترش داد.

نقشآفرینان داستانهای نسل جدید چه آن هنگام که حتتتاثیر جوشش مبارزات اجتماعی

تا کودتای  28مرداد در دل زندگی فرودستان به دنبال امید بود و چه آن زمان که بعد از کودتا،

بازتابدهندهی رجن و مشقت زندگی روزمرهی آنان شد ،شخصیت و کاراکتر داشتند.

در سالهای پایانی دههی  40تغییر در دستور کار جامعه قرار گرفته بود .این سالها ،سالهای

شکل گرفنت انواع محفلهای سیاسی و مطالعاتی و ادبی و هنری بود که به دنبال راهی برای تغییر
هر چیز و همه چیز ،هم در عرصهی جامعه و هم در عرصهی ادبیات و هنر بودند .چنین است که

تثبیت موج نوی سینمای ایران ،ترانهی نوین و انواع جنبشهای ادبی و هنری را در این دوران
بدون دیدن مابهازای سیاسی آن منیتوان درست روایت کرد .نسل سیاسیای در ایران برآمده بود

که بنا داشت از جتربهی شکست پیشینیان گسست کند و این گسست تنها در عرصهی عمل سیاسی
نبود که اتفاق میافتاد .امیرپرویز پویان ،یکی از بنیانگذاران چریکهای فدایی خلق ایران ،به
غیر از جزوهی دورانساز «ضرورت مبارزهی مسلحانه و رد تئوری بقا» دو داستان کوتاه نوشته و

مقالهیی در مورد ادبیات ترجمه کرده است ،علیرضا نابدل از بنیانگذاران شاخهی تبریز چریکهای
ِ
شکست
فدایی خلق پیشکسوت شعر نو در زبان ترکی آذربایجانی است و با گسست از زبان دوران
کسانی چون شهریار و سهند ،شعر را در ترکی آذربایجانی متحول میکند ،بهروز دهقانی یکی دیگر

از بنیانگذاران شاخهی تبریز چریکهای فدایی به همراه صمد بهرنگی مجموعهیی از افسانههای

مردم آذربایجان را گردآوری میکند ،یک مجموعهداستان کوتاه دارد و چندین ترجمهی داستان
و شعر و مقاالتی در مورد ادبیات ،مرضیه احمدی اسکویی از اعضای چریکهای فدایی یک

مجموعهداستان کوتاه نوشته است و دهها منونهی دیگر از همین دست .از آن سالها انبوهی شعر
و داستان و نقد ادبی و مقاالت دیگری در زمینهی ادبیات به جا مانده که مهر خودش را بر تاریخ
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ادبیات داستانی زده است.

علیاشرف درویشیان از نویسندگان سرآمد چنین دورانی است .شخصیتهای ادبیات داستانی
این دوران دیگر مانند شخصیتهای داستانهای دوران شکست منفعل نیستند .آنان خود راسن

برای تغییر وضعیت به میدان آمدهاند .احمد محمود ،محمود دولتآبادی ،منصور یاقوتی ،نسیم
خاکسار ،فریدون تنکابنی ،مرتضی رضوان ،صمد بهرنگی ،قدسی قاضینور ،اصغر الهی و دهها

نویسندهی دیگر با داستانهایشان ادبیات داستانی در ایران را متحول میکنند و از ادبیات شکست

ِ
سیاه بعد از کودتا میگسلند .بیدلیل نیست که اغلب این نویسندگان جتربهی زندان را از
سالهای
سر گذراندهاند.

اهمیت درویشیان در ادبیات داستانی اما فراتر از تعلق به این نسل است .به جرات میتوان گفت در

زمینهی ادبیات کودکان هنوز هم بعد از صمد بهرنگی ،علیاشرف درویشیان مهمترین نویسندهی

داستان برای کودکان به شمار میرود .به ویژه حضور او از این جهت اهمیت دارد که بعد از مرگ
زودهنگام صمد ،سنت ادبی بهرنگی را ادامه و گسترش داد .بهرنگی ،درویشیان و بعدتر یاقوتی و

خاکسار و قاضینور و کسانی دیگر اولین کسانی بودند که کودکان را جدی گرفتند و با خود آنها وارد
گفتگو شدند .هرچند آثار آنها را «بزرگترها» هم میخواندند اما مخاطب اصلی این آثار کودکانی
بودند که در حال دستوپا زدن در فقر و فالکت با ادبیات مورد حمایت دربار پهلوی که مستقیم
سردی غرب ترجمه میشد و گویا قرار بود جامعه را با ضرب و زور
از دستگاههای تبلیغات جنگ
ِ
«مدرن» کند ،مبباران میشدند.

آنها درست در همان سالهایی که بچههای فقیر در مدرسهها به خاطر شیر خشک فاسد اسهال
میگرفتند ولی در کتابهای انتشارات فرانکلین و مکدونالد تصویر ژامبون و بیفتک و بوقلمون
به عنوان «خوراکی» به آنها منایش داده میشد ،از و برای بچههایی نوشتند که تغذیهی اهدایی
مدارس را به خانه میبردند تا با برادرها و خواهرهای کوچکتر و گرسنهشان قسمت کنند ،پول

لباس و کفش نو نداشتند و مجبور بودند برای درس خواندن و زنده ماندن همراه بزرگترها کار کنند.
آنها بچههایی را که فرصت رویا داشنت و ختیل را از آنها گرفته بودند کمک میکردند تا ختیل کنند و
رویا داشته باشند« .رنگینه» و «گلطال»ی داستانهای درویشیان بچههای واقعیای بودند که

درویشیان در کتابهای خودش به آنها یادآوری میکرد حق دارند رویا ببافند و بچگی کنند .یچههای
مخاطب درویشیان البته هرگز منیتوانستند و هنوز هم منیتوانند مانند فرزند مهراب قاسمخانی

بچگی کنند که گفته بود کتابهای صمد بچهها را از «دنیای خوشگل کودکی» دور میکند و آنها
را شستشوی مغزی میدهد 1.بچههای مخاطب درویشیان بچههای کار بودند ،بچههای خیابان،

 -1کتابهای صمد بهرنگی مروج خشونت و ترور است .فردا
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بچههای روستاهای دورافتاده و حاشیهنشینها و محلههای فقیر جنوب شهر.

سالها بعد این نسل از نویسندگان متهم شدند که در داستانهایشان «فقر» را تقدیس کردهاند.
تنها مرور آثار درویشیان به تنهایی میتواند بطالن این ادعا را اثبات کند .قهرمانان داستانهای

درویشیان هرچند همیشه بچههای فقیرند اما فقر در زندگی آنان منشا ارزش و مقدس نیست.
از قضا درویشیان در متام آثارش نه تنها تصویر دهشتناک فقر را آشکار میکند بلکه نشان میدهد

که فقر چگونه میتواند زندگی روزمرهی انسانها را مختل و آنها را دچار نکبت کند .این البته به
خشن داستان
پدر
دلیل همبستگی طبقاتی نویسنده با فقرا ،به جای حتقیر با همدلی همراه استِ .
ِ

آبشوران ،شخصیتهای نادان از این والیت و فصل نان و در مقابل کارفرماها و روسا و پولدارها
«ذات» خوب و بد ندارند .موقعیت و جایگاه طبقاتی آنان ،برخورداری آنان از ثروت و امکانات

است که خصلتهای آنها را میسازد .ادعای تقدیس فقر در آثار نویسندگان ادبیات داستانی دههی
چهل و پنجاه ،برخالف ظاهر فریبندهی آن که به افسانهی «پایان تاریخ» مجهز شده ،حکمی

سراپا ایدئولوژیک است ،ایدئولوژی ستمگرانهیی که از دیدن فقر ،از شنیدن صدای فقرا مشمئز

میشود و چهره در هم میکشد.

و اینک عصر اصالحات

ِ
اصالحات محمد خامتی ،ابتدا برخی کتابهای در انتظار جتدید چاپ مجوز
با روی کار آمدن دولت

ِ
پشت درهای اتاق بررسی ارشاد میرسلیم مانده
انتشار دوباره گرفتند و برخی کتابهایی که سالها
ِ
بودند ،توانستند منتشر شوند .سیاستگذاران فرهنگی جدید اعتقاد داشتند انتشار برخی کتابها

بیخطرتر از منتشر نشدن آنهاست و این برای حفظ نظام مفیدتر و کارسازتر است.

دوران اصالحات اما آرامآرام فرهنگ سیاسی خودش را ساخت .فرهنگ سیاسیای که توسط

دهها روزنامه و مجله شبانهروز ترویج میشد و سراجنام توانست هژمونی گفتاری را در جامعه به
دست بیاورد .اصالحطلبان در تصفیهحساب با گذشتهی خودشان ،مروجان سیاستزدایی از
همهچیز و آرمانستیزی بودند .آنها به شکل ایدئولوژیکی با ایدئولوژی انقالبی سر ستیز داشتند،
انقالب را مترادف خشونت معرفی میکردند و هر شکلی از خشونت را مردود میدانستند هرچند

هرگز در اینباره حرفی منیزدند که وقتی جامعه ابزار دفاع از خودش را در برابر خشونت حاکم ندارد،

متام دستگاه اعمال خشونت در دست حاکمان متمرکز میشود.

در دل این منازعات البته استیالی طبقاتی خشنی در حال تثبیت حاکمیت خود بود که با سازماندهی

منابع ثروت و تودههای سرگردان طبقهی متوسط ،به ویژه اقشار و الیههای باالیی آن ،قدرت خود
را حتکیم میکرد .دولت اصالحات هرچه در حوزهی فرهنگ ،الاقل در سالهای ابتدایی ،نرمخو
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بود ،در حوزهی اقتصاد سخت و استوار بر همان سیاستی پافشاری میکرد که در دولت سازندگی
آغاز شده بود .خروج کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار و سرکوب خونین کارگران معدن

خاتونآباد تنها حادترین جلوههای این مستگیری طبقاتی به شمار میرفت.

دوران «رونق» فرهنگی دهها کارگاه شعر و داستان در هر گوشهیی آغاز به کار کرد.
در این
ِ

کارگاههایی که عمدتن از دسترس فرودستان دور بودند و نسل جدیدی از نویسندگان را در
گلخانههای ادبیات داستانی سریدوزی و تولید کردند .نویسندگان برآمده از کارگاهها شانس این

را داشتند که کتابهایشان توسط اساتید به ناشران حوزهی ادبیات معرفی شود ،در صفحات ادبی
روزنامهها و مجالت برای آنها تبلیغ شود و در جشنوارههای ادبی «مستقل» ،که یکی پس از
دیگری پا میگرفتند ،جایزه بگیرند.

اصالحطلبان با نوسازی قدم به قدم دستگاه امنیتی و متحول کردن آن از دستگاهی سرکوبگر به
دستگاهی کنترلکننده ،ابزارهای جدیدی برای کنترل جامعه و به حاشیه راندن نیروهای مخالف
ابداع کردند .آنها اگر با ترویج فعالیت ان.جی.اویی توانستند خیل عظیم جوانان جویای مداخله

را به مرور به کارمندان ان.جی.اوها تبدیل کنند و عملن به واسطهی ان.جی.اوها دستگاه دولت
را حتت عنوان «کوچکسازی» و کاهش «تصدیگری دولت» بزرگتر از پیش کردند و قلمرو

حکمرانی آن را گسترش دادند 2،در حوزهی ادبیات نیز با ترویج کارگاههای ادبی و هدایت جریان
اصلی ادبیات از این طریق توانستند به مرور شکلی از ادبیات داستانی را به حاشیه برانند.

3

ِ
ِ
شکست دههی شصت پا گرفت که هوشنگ
ادبیات
این کارگاهها البته روی شانههای شکلی از
نویسان
گلشیری مهمترین مروج آن بود و آن را پیگیرانه در جمعهای داستانخوانیاش و با داستان
ِ

جوان آن روزگار حتکیم میکرد .سلطهی بیچون و چرای هوشنگ گلشیری بر ادبیات داستانی در
ِ
عصر شکست حتکیم شد .گلشیری اما چیزی نبود غیر از بازمنایی چیزی که واقعن در جامعه جریان
داشت ،شکستی که نیروهای سیاسی به طور اعم و جنبش کمونیستی به طور اخص متحمل شده

بود و شکستهای بعدی که با فروپاشی شوروی از راه میرسید .برای اولینبار در کشمکشی که

صورتبندی مبتذل آن به نبرد میان هواداران «هنر متعهد» و «هنر برای هنر» تعبیر میشد،
«هنر برای هنر»یها دست باال را گرفته بودند.

داستاننویسانی که در دوران اصالحات آغاز به کار کردند ،برکشیده شدند و سراجنام بر فضای ادبیات
داستانی مداخلهگر بیرون آمدند .تفاوت
داستانی ایران استیال یافتند ،از دل همین گسست از ادبیات
ِ

عمدهی آنان ،یا اغلب آنان ،با گلشیری و شاگردانش این بود که اگر گلشیری و شاگردانش مروجان
شکلی از سیاستگریزی و پرداخنت به خود ادبیات با فضایی الادراگرانه ،تلخ و سیاه بودند الاقل

 -2برای نگاه دقیقتر نگاه کنید به علیه «غیردولتی» بودن از همین نویسنده
 -3ماجرای حوزههای دیگر هنر و ادبیات نیز کمابیش همین است.
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این حسن را داشتند که در مقابل قدرت حاکم سر خم منیکردند .گلشیری هرچند اینجا و آجنا گاهی

در مقابل وعدهی دولتیها برای اعطای مجوز رمسی به کانون نویسندگان ایران سست میشد و
«رادیکالیسم» نویسندگان سازشناپذیر عضو کانون یا تبعیدی را به متسخر میگرفت اما در عمل

هرگز تن به سازش با هیچ نهاد دولتیای نداد .آنها نسلی بودند که به تعبیر احمد محمود در داستان
«بازگشت» اگر منیتوانستند دست حاکم را گاز بگیرند حداقل آن را منیبوسیدند.

نویسندگان عصر اصالحات اما از دل همین فضای سیاستگریز و سیاستستیز بیرون آمدند و

کارمندی فرهنگی و دم و دستگاه اصالحطلبان سر
به سرعت از جشنوارههای دولتی ،مشاغل
ِ

درآوردند .آنها هم به طبقهیی تعلق داشتند که امکان حضور در کارگاههای ادبی و مانند آن را داشتند
و هم جهتگیری طبقاتی آنان به همین مست بود.

اگر ادبیات برای نویسندگان نسل گذشته عرصهی جدی اندیشیدن و آفرینش بود برای نسل
جدید نویسندگان ادبیات داستانی به ابزاری برای متایز و تفاخر تبدیل شد .به «هابی»یی در

کنار سرگرمیهای دیگر .مجموعهداستانهای بهاره رهنما که به شکل کنایهآمیزی اولین

مجموعهداستانش را توسط نشر چشمه منتشر کرد ،تداوم منطقی همین وضعیت است .این البته

به جایگاه طبقاتی نویسندگان ادبیات داستانی هم مربوط میشد .نسلهای قبلی نویسندگان
داستان اغلب از میان فرودستان آمده بودند و فقر و فالکت بخشی از جتربهی زیستهی آنان بود.

ویراستار خردهپا و خیاط .برای آنها ادبیات
در میان آنها پر بود از معلم و کارگر و رانندهی تاکسی و
ِ
سرگرمی نبود ،ادبیات بخشی از زندگی آنها بود و بخش مهمی از زندگی آنان .نویسندگان نسل

جدید اما اغلب جوانان طبقه متوسطی سرگردانی بودند که به مرور و با حتکیم سیاستزدایی از هر
چیز و همه چیز ،مانند پیکرهی اصلی طبقهی متوسط با جریانی همراه شدند که استیالی طبقاتی

آن به قیمت خرد شدن استخوانهای فرودستان به دست میآمد .ادبیات داستانی مانند حوزههای
دیگر دربست در اختیار نویسندگانی قرار گرفت که از میان طبقات فرادست بیرون آمده بودند .چنین
بود که حتا نویسندهی جوانی که در دوران دانشجویی با جریانات چپ همکاری میکرد وقتی از
دانشگاه بیرون رفت به پایگاه طبقاتی خودش بازگشت ،رمانی نوشت پر از پاساژ و دور دور که بخش

اعظمی از آن در شهرک غرب میگذشت ،به حتریریهی مجلهی چلچراغ پیوست و برای تولد محمد
خامتی نامهی تبریک نوشت.

این البته هرگز به آن معنا نبود که طبقهیی که درویشیان از و برای آنها مینوشت محو شده بودند

و وجود نداشتند .نامرئی شدن آنها از یکسو به سرکوب خونین منایندگان سیاسی آنها در دههی
شصت و بحران جهانی جنبش کمونیستی مربوط بود و از سوی دیگر به هژمونیک شدن گفتار

طبقهی متوسط در سطح جامعه.
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بگذارید به قفسهی کتابهای نشر چشمه بازگردیم .آجنا که اینک به شکل طعنهآمیزی کتابهای

درویشیان در کنار مجموعهداستان بهاره رهنما و رمانهای مهدی یزدانیخرم به فروش میرسد.

درست همین ترکیب نامانوس است که علیاشرف درویشیان را به نویسندهیی «فراموششده»
تبدیل میکند حتا اگر درست در زمانی که نویسندگان عصر اصالحات و اعتدال به چاپ دوم و سوم
آثارشان افتخار میکنند ،چاپ بیست و چندم کتابهایش منتشر شود.

برای ادای دین به علیاشرف درویشیان باید او را از قفسهی کتابهای نشر چشمه بیرون کشید و

منطق سیاسی ادبیات او را تداوم داد .یکی از حوزههای ادبیات کودکان که درویشیان نقش مهمی
در گسترش آن داشت توامنند شدن ِ
خود کودکان برای روایت زندگیهایشان است .درویشیان در

سالهای ابتدایی بعد از انقالب ُجنگی راهاندازی کرد به نام «کتاب کودکان و نوجوانان» که در آن
قصههایی که بچهها خودشان نوشته بودند ،منتشر میشد .او با دقت و حوصله کارهای بچهها را

میخواند ،آنها را نقد میکرد ،به نامههایشان پاسخ میداد و از میان آنها بهترین داستانها را در
کتاب کودکان و نوجوانان منتشر میکرد .منصور یاقوتی هم در کتابهای «قصههای کاظمآباد»،
«پشت دیوار برف»« ،بچههای کرمانشاه» و «یک جور زندگی» همین کار را کرد و رضا خندان

در کتاب «بچههای محل» زندگی بچههای محلهی خودش را نوشت .چنین بود که کار نامتام
صمد ،همان کاری که شرایط اختناق و مرگ زودهنگام او امکان اجنام آن را محیا نکرده بود ،توسط
درویشیان ،یاقوتی و دیگران ادامه پیدا کرد .اینک که ستم طبقاتی از همیشه آشکارتر و درندهتر

است چه چیزی از این واجبتر که فرودستان به عرصهی ادبیات داستانی بازگردند؟ نه تنها سیمای
نامرئی شدهی آنها ،بلکه خودشان ،راسن و با بدنهای خودشان بازگردند و نسل جدیدی را در
هار دولتی را به تاریخ بسپارد.
ادبیات داستانی آغاز کنند که ادبیات دوران استیالی
نولیبرالیسم ِ
ِ

آنگاه است که علیاشرف درویشیان در قامت همان چیزی که بود ،در قامت نویسندهی داستانهای
فرودستان دوباره بازخواهد گشت و ارزش ادبی آثار او ،از پس افسانههای مد روز آشکار خواهد شد.
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تاریخ معاصر رجن در پرتو داستانهای درویشیان
احسان حقیقینژاد
میگویند« :اگر فرانسهی قرن نوزدهم به کلی ویران میشد و هیچ اثری از تاریخ و معماری و هنر

آن دوره باقی منیماند و تنها آثار بالزاک باقی میماند ،میشد بر مبنای همین آثار فرانسهی قرن
نوزدهم را بازسازی کرد ».جامعهشناسان ادبیات این بازآفرینی واقعیت را در کالم ادبی رسالت
ادبیات میشمرند و در جامعهشناسی ادبیات به بررسی ساختار و محتوای اثر ادبی و ارتباط آن با

ساختار و حتوالت جامعهای که اثر در دل آن پدید آمده است ،میپردازند.

باری اگر ما هم بخواهیم ردی از تاریخ معاصرمان را در دل ادبیات و بویژه رمانهای معاصر ایران

بجوییم و رابطهی دوسویهی اثر را با جامعهی مولد بخواهیم بسنجیم ،بیگمان اگرچه یک بالزاک
به تنهایی نداریم که سیمایی متاموکمال از جامعه به دست دهد اما به مجموعهآثاری از نویسندگان

مختلف چون :هدایت ،چوبک ،بزرگ علوی ،دولتآبادی ،احمد محمود ،درویشیان و یاقوتی

و ...برمیخوریم که با آثارشان هریک چون تکههای پازل ،تصویری از آنچه بر ما گذشته است،
ارائه میدهند .میدانیم که تاریخ خطیست اما ادبیات الیه الیه ،تاریخ در حصار زمان و مکان
محدود است اما شکل ادبی با وجود آنکه در ساختار ممکن است مقید زمان و مکان باشد ،اما در کلیت

به زمان و مکان محدود منیشود .وقایع تاریخی با گذشت زمان اهمیت خود را از دست میدهند و
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اصطالحن به پدیدهی تاریخی تبدیل میشوند اما آنگاه که در ادبیات شکل بگیرند همواره زنده و
قابل تعمیم و جاری در زمان خواهند بود.

باری این مقدمه را گفتم که با این رویکرد به علیاشرف درویشیان یکی از نویسندگان رئالیست

تاریخ معاصرمان بپردازم که داستانهایش آئینهی متاممنای زندگی مردمان فرودست و مبارزان

علیه وضع حاکم ،در منای اول غرب ایران ،و در مجازی جز به کل ،سراسر ایران است.

درویشیان از اولین اثرش یعنی «از این والیت» تا آخرین آن «داستانهای تازهی داغ» روایتگر
مهمترین وقایع تاریخ معاصر و تاثیر آن بر زندگی مردم طبقهی فرودست اجتماع و همچنین

نقشآفرینی این مردم در وقایع تاریخیست و برای نیل به این هدف در شرایط مختلف سیاسی و
اجتماعی ،اشکال متنوع ادبی را برمیگزیند ،گاه رئالیسمی تلخ و گزنده چنان که تنه به ناتورالیسم

میزند ،گاه به زبان مسبولیک و منادین سخن میگوید و گاه داستانهایش را جامهای از وهم و خیال
میپوشاند اما در مجموع و آنچه بسامد بیشتری در آثار وی دارد سبک رئالیستی اوست.

در اینجا قطعن مجال آن نیست که داستان به داستان به بررسی آثار درویشیان پرداخت ،اما سعی

میکنم با نگاهی کلی به آثار وی بپردازم.

«از این والیت» اولین اثر درویشیان است که سال  1352به چاپ میرسد .این اثر بیشتر حاصل
جتربیات عینی اوست در زمانی که در روستاهای اطراف کرمانشاه معلم بوده و از نزدیک شاهد فقر

و زندگی طافتفرسای مردمان محروم روستا است .همچنان که در آن دهه سراسر اجتماع درگیر

رادیکالترین کنشهای سیاسیست ،و تضاد بین کار و سرمایه و فقر و ثروت بزرگترین عامل محرک
نسل جوان دههی پنجاه در انتخاب گرایش سیاسیاش است ،در داستانهای این مجموعه

نیز علیاشرف آن بیپروایی حاکم بر جامعه را در توصیف فقر و خشم و کینه نسبت به عامالن

آن و صاحبان سرمایه پیاده میکند .فقر و فالکت به واضحترین شکل ممکن به تصویر درمیآید.

استعارهای اگر هست در سادهترین شکل ممکن است ،در این حد که نام فقیرترین دانشآموز روستا
«نیازعلی» است و فامیلیاش «ندارد» .با این اثر درویشیان به عنوان نویسندهای که در ادامهی راه
صمد روایتگر رجن فرودستان است ،مطرح و در فضای پر تنش آن سالها به یکی از ُپرخوانندهترینها

تبدیل میشود.

مجموعهداستانهای بعدی او همچون «آبشوران»« ،فصل نان»« ،همراه آهنگهای بابام»
روایتگر خاطرات کودکی وی و جتربهی زندگی در محالت فقیرنشین کرمانشاه است .او در این

داستانها معمولن از راوی اولشخص کودک بهره میگیرد و به این وسیله از سادهترین زبان ممکن
برای ارتباط با مخاطبانش ،که مردم محروم هستند ،استفاده میکند و با این زبان به بیان جتربههای

زندگی در کنار آبشوران ،کودکان کار ،درد و بیماری و گرسنگی و امید و آرزوهای کودکانه میپردازد.
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در متام این داستانها خشم و کینه از وضعیت موجود و ستایش از تغییر و انقالب آشکارا به چشم

میخورد تا بداجنا که چند بار به خاطر کتابهایش دستگیر میشود و بار آخر به  11سال زندان محکوم
سال آن ،بعد از قیام  1357از زندان آزاد میشود.
که پس از حتمل چهار ِ

رمان چهارجلدی «سالهای ابری» اولین و بلندترین رمان درویشیان است که از کودکی تا بهمن

 1357که وی از زندان آزاد میشود را شامل میگردد .رمان از راوی اولشخص کودک بهره

میبرد و هرچه جلوتر میرود زبان سادهی راوی به اقتضای بزرگتر شدن سنش ،از زبان کوکانه
فاصله میگیرد .داستان در یک خانوادهی فقیر شکل میگیرد ،با حضور چند برادر و خواهر و پدر و

مادر و بی بی و عمو الفت و داییها و مجموعهی گستردهای از آدمهایی که به اقتضای روند حوادث
به رمان وارد یا از آن خارج میشوند .اگر بخواهیم از حلاظ فرم ،دو اثر را یکی ایرانی و یکی خارجی
به این رمان درویشیان مشابه بدانیم« ،همسایهها» نوشتهی «احمد محمود» و «پابرهنهها»

نوشتهی «زاهاریا استانکو» را میتوان نام برد.

در طی اتفاقات این رمان ما با کرمانشاه دههی سی و ملی شدن صنعت نفت و کودتای پس از آن

آشنا میشویم .اگر برای «احمد محمود» بهترین بستر برای رد و بدل شدن دیالوگها فضای
قهوهخانه است ،گفتگوی بین دو دایی در رمان «سالهای ابری» که یکی طرفدار مصدق و

دیگری تودهایست و همچنین سخنان بین در و همسایهها ،بهترین دریچه برای ورود ما به وقایع

اجتماعی است .این رمان مجموعهی گستردهای از آدمها را در برمیگیرد :از انسانهایی که زیر
فشار کار له شدهاند ،تا افرادی که محیط آنها را به منجالب لومپنیسم فرو برده است .در کنار تصویر
روشن و آشکاری که از زندگی مردم در این رمان میبینیم سالهای ابری همچنین مجموعهای

از ضرباملثلها ،کنایهها ،استعارهها و ادبیات فولکلور مردم کرمانشاه را ارائه میدهد .با بزرگتر

شدن راوی به سالهای آخر دههی چهل و پنجاه میرسیم و اینجاست که همراه با او با شکلگیری
جریانهای مسلحانه در جامعه آشنا میشویم .همراه وی به زندان میافتیم و فضای وحشتناک
زندان و شکنجه را در منت ،همراه راوی جتربه میکنیم .تصاویری که درویشیان در این رمان و

همچنین داستان بلند «سلول هجده» از زندان و شکنجه ارائه میدهد جزو بینظیرترین توصیفات

از زندان و یا اصطالحن بهترین حبسیات ادبیات معاصر است.

ایراد وارد بر رمان این است که بسیاری از حوادثی که در مجموعهداستانهای کوتاه وی آمدهاند در
رمان دوباره تکرار میشوند و همچنین صفحات زیادی از رمان صرف وقایع تکراری شده است ،به

گونهای نویسنده به درازگویی کشیده میشود .برای مثال ما در این رمان بارها و بارها با صحنهی
اثاثکشی خانواده روبرو میشویم که توصیفها و وقایع بسیار به هم نزدیک و تکراریاند.

اگر در سالهای پس از قیام  1357بخواهیم به دو اتفاق بزرگ و تاثیرگذار در ایران اشاره کنیم،
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بیگمان یکی به تاراج بردن دستاوردهای انقالب توسط ارجتاعیترین جریان موجود در جامعه
و در پی آن دستگیری و کشتار دگراندیشان ،به ویژه کمونیستها و دیگری جنگ هشت سالهی
بین ایران و عراق و در پیامد آن کشتار و آوارگی خیل عظیمی از بیگناهان است .درویشیان چنان

که انتظار میرود در داستانهای پس از قیامش هر دو را بازتاب میدهد .در مجموعهداستان
«درشتی» ما با فرم و سبک و سیاق دیگری از کار مواجه هستیم .در داستانهای« :شبح»« ،این

حلظه» و «درشتی» فضایی سنگین و وهمآلود و آونگوار میان واقعیت و توهم حاکم است که به

منزلهی ابزار بیان به کار گرفته میشود .در برخی دیگر همانند «بفرینه» و «خانهی کوچک مندی»
این سنگینی و وهمآلودی در ذات حادثهی داستان ریشه کرده است.

این تغییر در فرم یا شیوهی بیان را میتوان نشان از دو چیز دانست :یکی عامل درونی که همان

کسب جتربه و پختگی کالم نویسنده است و دیگری بسته شدن فضای سیاسی جامعه و دستگیری
و سانسور که باعث میشود ضرورت کنایه و استعاره و مسبول و به طور کلی زبان غیرمستقیم ییش از
پیش مورد نیاز قرار بگیرد.

داستان درشتی در مورد تیرباران هشت زندانی سیاسی که دست یکی از آنان زخمی و باندپیچی

شده ،است .ناخودآگاه این تصویر ذهن مخاطب را به عکس معروف از کشتار زندانیان در فرودگاه

سنندج که در آن عکس «ناصر سلیمی» با دست زخمی در مقابل جوخهی اعدام ایستاده است،
میبرد .طرح داستان پیچیده و مسبولیک است ،از مستقیمگویی اثری دیده منیشود و نویسنده به
خواننده این اجازه را میدهد که خود تکههایی از داستان را تکمیل کند.

پسرکی در نیزار شاهد تیرباران شدن هشت نفر است و بعد از آن هر آوایی که از دوزلهی مردی که با
نی مینوازد به گوش میرسد ،این است:

بزن نیزن ،بزن نیزن

که خوش خوش میزنی نیزن
بزن در کوی و در بازار

مرا کشتند در نیزار

و همچنین هنگامی که خود پسرک میخواهد با یکی از همین نیها مشق خوشنویسی کند

ناخودآگاه و بیاراده مینویسد« :من هراسم م نیس ت ت اگر این ررر رویا دررر خواب ب ب پریشان
ن ن شبی ی ی ی میگذرد ».و« :به یاد آر تنها دستاورد کشتار نانپارهی بیقاتق سفرهی بیبرکت

ما بود».

داستان کوتاه «این حلظه» در همین مجموعه باز روایتگر مردیست که برای آنکه دستگیر نشود

و زیر ضرب ماموران نرود خودش را از پنجرهی آپارمتانش بیرون میاندازد و خودکشی میکند .و
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این به صورت غیرمستقیم روایت مرگ فدایی خلقر«بهروز سلیمانی» از کادرهای  16آذر است که

برای آنکه دستگیر نشود به همان شیوه که در داستان آمده مرگ را بر شکنجه ترجیح میدهد.

به راستی هیج نویسندهی دیگری در تاریخ معاصر دربارهی کشتار و دستگیریهای دههی شصت

همچون درویشیان ننوشته است ،خاصه آنکه درویشیان در داخل ایران و در زیر تیغ همان حاکمیتی

مینوشت که مسبب و عامل کشتار بود .پرداخنت به این موضوع در مجموعهداستان بعدیاش به

اسم «داستانهای تازهی داغ» بسامد بیشتر و چشمگیرتری دارد که به آن خواهم پرداخت.

در داستانهای «نان و منک برای پر طاووس»« ،بفرینه»« ،خانهی کوچک مندی»« ،نشانه»

و «سکهی سوراخ» شاهد آوارگی و مرگ انسانهای عادی اجتماع در زیر آوار جنگ هستیم.
درویشیان در این مجموعه برخالف بسیاری از نویسندگان دیگر همدوره که فرمایشی به جنگ
پرداختهاند و برای خوشامد حاکمیت هالهای از تقدس دور آن کشیدهاند ،روایتگر چهرهی واقعی و
خشونت و بدبختیایست که با جنگ گریبانگیرمردم بیچیز میشود.

آخرین مجموعهداستان درویشیان که متاسفانه هرگز در ایران اجازهی چاپ نگرفت «داستانهای
تازهی داغ» نام دارد .این مجموعهداستان در خارج کشور چاپ شد .داستانهای این مجموعه

جزو سیاسیترین داستانهای کوتاه پس از  1357به حساب میآیند .در این مجموعه به کشتار
کمونیستها توسط فاالنژها در سالهای آغازین قیام در داستان «کت و شلوار دامادی» ،تا
قتلعام زندانیان سیاسی و گورهای دستهجمعی آنها در خاوران در داستان «آنها هنوز جوانند»،

بیدادگاههای یک دقیقهای خلخالی در کردستان در «هندوانهی گرم» و حملهی بسیجیان به

خوابگاه دانشجویان در تیرماه  1378در داستان «رد سرخرنگ» میپردازد .خیلی از این داستانها
به زبان غیرمستقیم روایت شدهاند و خواننده خودش در شکلگیری روایت دخیل میشود و به آنچه
که منت فراتر از خودش ارجاع میدهد میرسد.

در انتها به بررسی یکی از داستانهای این مجموعه به عنوان منونه میپردازم:

زندهیاد بهروز هاشمی ،که این داستان به او تقدیم شده ،به حنوی تازهداماد این روایت است .بهروز
هاشمی دانشجوی پزشکی و از فعاالن دانشجویی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بود و در

سال 1359توسط حزبی موسوم به شیت (در کرمانشاه) ربوده شد.و تن تکهتکهاش را به خانوادهاش
حتویل دادند.

داستان کت و شلوار دامادی داستانی منادین است ،یعنی محتوای آن خواننده را به چیزی فراتر

از خودش راهنمایی میکند و عناصری که در آن بکار برده میشوند مفهوم و معنایی را فراتر از
واقعیت خودشان در بر دارند .داستانهای منادین محصول جوامعی هستند که در آن نویسنده به

سبب سرکوب و خفقان حاکم منیتواند واضح منظور و مقصود خود را بیان کند یا اثرش را به شیوهای
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رئالیستی به نگارش در بیاورد .از آجنایی که درویشیان در ایران زندگی میکند و این داستان هم در

کتابی با عنوان داستانهای کوتاه از نویسندگان کرد توسط انتشارات مروارید چاپ شده است،

ضرورت منادین بودن داستان مشخص میشود.

از همان جملهی اول عناصر به صورت مناد بکار برده میشوند« :سه شبانهروز بود که خروس حلبی

بادمنا سرگردان به چپ و راست میچرخید .شیروانیها را تازه رنگ قرمز اخرایی زده بودند».

این سه شبانهروز اشاره به سال قیام ( )۵۷تا دو سال بعدش است و خروس بادمنا که به چپ و راست

سرگردان است نشاندهندهی حضور و سهیم بودن سازمانهای انقالبی و چپ و گروهها و احزاب

دستراستی (که نهاینت منجر به حاکمیت اسالمی در ایران شد) در سه سال آغازین قیام است.
شرایط حتت تسلط کامل هیچکدام نیست و مردمی که قیام کردهاند ،بام آرزوشان را به رنگ سرخ

آراستهاند .رنگ سرخ در داستان منادی از فکر و باور مارکسیستی است که در جای دیگری از داستان
هم خیلی واضح بکار میرود:

پرسید« :دکمهی کت و شلوار میخواهم».

دکمهفروش با زهرخند گفت« :حتما سرخرنگ».

روز چهارم که تگرگها و توفان آغاز میشود سال کشتار است سال  ۱۳۶۰که سیستم حاکم به

سرکوب متام احزاب چپ میپردازد و هرکس را که در مقابلش میایستد از بین میبرد .اینجاست که
دیگرخروس بادمنا ،خیلی تند ،از چپ برمیگردد و رو به راست میایستد .دکمهفروش و شریکش

مناد نیروهای سرکوباند و بقالی که تگرگها را وزن میکند و برای دکمهفروش میآورد مناد
بورژوازی همراه و یار نیروهای سرکوب .تازهداماد انسان مبارز و انقالبیای است .تصویری
خرده
ِ
که نویسنده از او ارائه میدهد چهرهی مبارز چپ دههی  ۵۰و  ۶۰است :پدرش کتابفروش است.

خودش کتاب همراه دارد .به جوانان کتاب خوب معرفی میکند .مودب و آرام است .دلسوز است
(حتا در مورد دگمهفروش و شریکش) و...

دگمهفروش سوزنها را به شانهی چپ تازهداماد فرومیبرد .تگرگ هم به شانهی چپ او اصابت
کرده است .این تاکید بر شانهی چپ موضع سیاسی تازهداماد (چپ بودنش) را میمنایاند.

نویسنده با توصیف چهرهی مهتابگونه و نیز انعکاس تصویر تازهداماد در شمایل به حنوی میخواهد

تازهداماد را در حالتی قدسی و معنوی قرار بدهد و این تنها نکتهای است که با کلیت فکر حاکم بر

داستان در تناقض است.

کتابهای سوختهای که پدر تازهداماد از کتابهای سالم جدا میکند هم روایتگر حملهی فاالنژها
در آن سالها به کتابفروشیها و آتش زدن کتابهاست.

تازهداماد درست سر ساعت  ۵بعدازظهر قرار است به اتاق پرو برود و این تاکید بر  ۵بعدازظهر
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ناخودآگاه ذهن را به شعر معروف لورکا (مرثیهای برای ایگناسیو)هدایت میکند ،به ویژه که همچون

ایگناسیو قرار است تازهداماد هم به سرنوشتی تراژیک دچار شود.

مادر تازهداماد منتظر عروسی پسرش است و تازهداماد که قرار است جشن عروسی داشته باشد تکه
تکه و در خون غلطیده میشود و این قیامیست که به یغما میرود ،جشنیست که به عزا تبدیل
میشود ،انقالبیست که به چپاول میرود و انقالبیهایش در خون غلطیده میشوند .تازهداماد

توسط دگمهفروش و شریکش تکه تکه میشود :مثل بریدن شاخهی گل سرخ ،در آغاز بهار.

در سطر آخر داستان مادر داغدار میخواهد فریاد بکشد اما پدرش دست بر دهانش میگذارد و

میگوید« :جیغ نزن .دنیا غرق خواب است .مردم به خواب رفته را بیدار نکن ».که باز این در
خواب بودن مردم منادی روشن از بیخبری آنها و شاید گالیهایست از سکوت مردم در برابر کشتار
انقالبیون.

اما باز مادر میگوید« :بگذار این بیخبرها را بیدار کنم تا بیایند به عروسی تازهدامادم ».که وجود

این دیالوگ مادر در انتهای داستان اضافی است .چرا که در خواب بودن مردم به اندازهی کافی
بار معنایی و منادگونهی غفلت و بیخبری را میرساند و اشارهی مستقیم مادر به بیخبری ارزش

منادین سطر پیش از خودش را از بین میبرد و بیان روایت را در این قسمت ،از ساختار منادگونهی
خود خارج میکند.
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