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با آثار و گفتاري از: 
 سید قاسم ارژنگ ، حامد اسماعیلیون، شهرام اقبال زاده،  محمود دولت آبادی

 هادی رستمی ، کوروش سلیمانی ، سعید رضایی سعید، امیر سنجابی
میر جالل الدین  کزازی،  حمید رضا نعیمی

سالها بود که از او نشــانی نگرفته بودم و حتی یادم 
می آید وقتی «ســلول ۱۸ » به بازار آمــد آن قدر قصه در 
گرماگرم حال و هوا و ادبیات آن روزها برایم تکراری بود 
که حال و حوصله تا آخــر خواندنش رانیز پیدا نکردم و 
از نیمــه رهایش کردم. اما کمتر از یــک ماه پیش که به 
خانه تکانی از کتاب های خانه مادری همســرم مشغول 
بودیم در میان تپه ای از کتاب های تاریخ مصرف گذشــته 
نامش را بروی کتابی کوچــک و نازك دیدم و انگار تمام 
گرمــاي اشــتیاق نوجوانی بر یخ قلبم نشســت و بغض 
گلویم را فشرد. این بغض نه به خاطر «هتاو» بود و قصه 
حــاال روزمره شــده ازدواج دختربچه ها و نه «ســه خم 
خسروی» آن پدر شوریده حال روستایی، این بغض نسلم 
بود و بغض معلمین و نویســندگانی که حاال انگشتهای 
اتهام بسویشان بلند شده بود که عامل شوربختی و رانده 
شدن نسل های بعدي از بهشت توسعه و تمدن  شده ایم 
و سؤال بارها تکرار شده ای به ذهنم آمد که آیا درویشان، 
یاقوتی، بهرنگی و نویســندگانی از این دســت می بایست 
کار دیگری غیر از نوشــتن آن داســتان های  می کردند و 
یا اینکه درســت بود که مثل صدها انســان دیگر اصالتًا 
چیزی نمی گفتند و چیزی نمی نوشــتند؟ و اگر هیچ کس 
نمی گفت و نمی نوشــت آیا اوضاع بهتری داشتیم ؟ در 
آن روز نیمه گرم شــهریورماه و در میــان آن توده کتاب 
و اتــاق به هم ریختــه ای که بایــد زودتر سروســامانش 
می دادیم مجالی برای بیشــتر از آن فکر کردن نبود و این 

دل مشــغولی نیز به نیکمت ذخیــره دغدغه های دیگر 
نشست تا اینکه خبر ناگهانی وداع علی اشرف درویشیان 
به همراه عکســی کــه او را در هیبت مرد ســالخورده و 
غمگینی نشان می داد در گرماگرم مسابقه فوتبال لرزه ای 
بر قبلم نشــاند و انگشت حیرتی بر لبم گذاشت. بی شک 
۷۶ ســالگی ایستگاهی اســت که بســیاری از مسافران 
زندگی از آن پیاده می شــوند و درویشیان نیز خیلی ساده 
و بی تجمل و بــی بدرقه  مثل دیگران پیاده شــده بود، 
اما حیرتم از آن چهره بود. چراکه تصویر او همیشــه در 
ذهنم بچه مدرســه ای یقه سفید جوراب سوراخ و وصله 
بر زانواني بود که شیفته «بیالون» بود و فقط  تااندازه ای 
بزرگ می شــد که نسیم عشــق نوجوانی را روی صورت 
تــازه جوانه زده اش احســاس کند، «جیگولو»  بشــود  و 
شــلوارش را زیر متکا به هوای خط اتو بگذارد و آخرسر 
هم در گرماگرم بنایی بازهم چشم دختر بالغ صاحب کار 
را به دنبال خود نکشــد! و حاال مــردی در گزارش فوت 
بــه من چشــم دوخته بود دل خســته از رنــج روزگار و 
حتماً بارها و بارها ســرزنش شــده بابت آن نابسامانی و 
نارضایتی نســل های بعد، مردی که مثل بسیاری از هم 
دوران های ما، در هیچ گاه بر پاشنه مراد او نچرخیده بود. 
واقعیت دارد. درویشــیان با همان نگاه خســته و شــاید 
بیشتر خســته از میان ما رفته است و بی شک بسیاری از 
جوانان شهر او را نمی شناسند. جوانانی که مانند پسر من 
خواندن سرنوشــت آدم هایی که نمی  توانند شرایط آن ها 
را درک کنند برایشــان جذابیتی ندارد. چطور می توان به 
بچه های طبقه متوسط کنونی از دست های ترک خورده 
در انتظار وازلین، از شــادي خوردن « ترب سیاه»  یا بقول 
پــدر خانواده خربزه زمســتان گفت؟ اما نســل من هنوز 
هم نفس می کشــد و تا نفس مي کشد، تصویر آبشورانی 

که دیگر در شــهر جاری نیست و غم همراه با طنز او در 
فصل نان، همراه آهنگ های بابام و .. را از خاطر نخواهد 
برد. آن هایی که هرگاه آبگوشــت لیموعمانی می خورند 
حسرت آبگوشــت ناخورده بر نخاله ریخته کودکان کار 
زمان خود را بردل دارند. نســل من هرگز کتمان نمی کند 
که بخش بزرگی از اشــتیاق به خواندن و کتاب به دست 
گرفتن را، کتاب های علی اشــرف درویشــیان در قلب ما 
ایجاد کرد و اگر نبودند نویســندگانی ازاین دست، الفبای 
دغدغــه اجتماعی و عدالت خواهی در ذهن بســیاری از 
ما شــکل نمی گرفت و حال اگر گروهی از ما مشــت گره 
کردیم، ســنگ پرتاب کردیم اسلحه به دست گرفتیم و ... 
عامل آن نه  درویشیان یاقوتی، بهرنگی، ابراهیمی و حتی 
شریعتی بلکه زایده زمان و برهه اجتماعی زندگی ادبی 
این نویســندگان بود. زمان جنبش های چپ انقالب های 
سوسیالیستی و شــاید آن ها که می توانستند داستان هایی 
بنویسند که یاد گیریم «ماندال»شدن و «گاندی وار» مبارزه 
کردن را و اما هیچ چیز ننوشــتند. درویشیان رفته است و 
افسوس که نه بر شــانه های جوانان شهر خود به خاک 
می رود، نه حتی در خاکی که به آن وابســته بود و عشق 
بچه هایش او را رنــج می داد می آرامد که به بهانه ای بر 
مزارش حاضر شــویم و بگوییم به همان اندازه که او در 
مرثیه ماننِد زیر از فقدان مادر ترسیده بود، ماهم از زمانه 
بی دغدغــه و از خاک و شــهر بی نویســنده و بی ادبیات 
می ترسیم. اما به گمانم مجلس بزرگداشت او در همین 
روزهای ســوگ  و طرح ریزی مســابقات داستان نویسی 
همه ســاله  کودک و نوجوان به یادوآره نــام او کمترین  
دینی اســت که به این کهنه معلم زادوبوم می توانیم ادا 
کنیم .«مرگ را نمی توانســتم باور کنم. ننه چطور ممکن 

بود بمیرد؟ پس چه کسی رخت مردم را ...»

یادداشت

مرگ لطیف در تلخستان غربت

 فریبا امیري

ُپِشتم جا َنره َبَری خنجر دشمن
 اَ لطف عزیزا، دل داغانمه سیکو

 ویالنی و آخر شری و در به دری بین ای آخر عمری، 
سر و سامانمه سیکو

 این شــعر «منوچهر ناصحی» حکایت همه فرهیختگان 
دل سوخته ای است که از کرمانشاه فراری شان دادیم و در 
غربت اسیرشان. از منوچهر ناصحی خبر دارید؟ وقتی در 

عاشقی هامان می خوانیم: 
دیه پیدا نمیشه ،عاشق زاري جور مه

 آسمان نیده به چش ،چش انتظاری جور مه
 از او یاد می کنیم؟ چند وقت پیش شماره اش را پیدا کردم 
و بــه او زنگی زدم. با صدای خســته ای گفت که نا خوش 
است، سوی چشــمانش را دارد از دست می دهد و اوضاع 
حافظه اش خوب نیست. گفتگویمان موکول شد به وقتی که 
نیامد. از «شهرام اقبال زاده» چه خبر؟ خاطرمان هست که 
چقدر بر گردن ادبیات کودک و نوجوان ایران زمین حق دارد؟ 
ترجمه هایش را دیده ایم؟ آخرین بار که او را دیدم در بستر 
بیماری در خانه ای در تهران بود و با ســرطان دست وپنجه 
نرم می کرد. بعد هم به رســم فراموشــی کرمانشاهیان در 

گرفتاری های روزمره غرق شدم و مدام احوالپرسی از او را به 
تأخیر انداختم تا امروز که وقتی تصمیم گرفتیم به مناسبت 
درگذشت علی اشــرف درویشــیان از او یادداشتی بگیریم 
گفتم: «من رویم نمی شــود.» ما «علی اشرف درویشان» را 
هم در غربت از دســت دادیم. کســی که چارچوب اصلی 
داستان هایش کرمانشــصاه و خاطرات و مردمان است آن 
اســت و روایت رنج را از کرمانشــاه و چنین شروع می کند: 
«در سال هایی که در روستاهای گیالن غرب معلم بودم با 
فضای عجیب تری آشنا شدم و وقتی فقر و اجحافي که به 
مردم آنجا می شــد دیدم، نتوانستم آن ها را نادیده بگیرم و 
همین باعث شــد که در همان سال ها داستان نویسی را با 
نوشتن برای کودکان آغاز کنم.»                 ادامه در صفحه ۲

یادداشت

آخر شاهنامه

 سیدامیرحسین بنی اشراف


