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1- مقدمه
اسـتان بوشـهر، بـا پیشـینه ي تاریخـي و فرهنگـي غنـی هنرمنـدان بزرگـي اعم از شـاعر، 
نویسـنده، موسـیقي دان و... را در دامـان خـود پرورده اسـت. در عالم قصه نویسـی انتشـار حدود 
شـصت مجموعه داسـتان و رمان در هشـتاد سال گذشـته )1301-1382ش( عالوه بر نشانه هاي 
عالقـه و داستان سـرایي ذاتـي مـردم ایـن منطقـه، دلیلـي گویا بر شـاخص بـودن این اسـتان در 

عرصه ی ادبیات داسـتانی اسـت.
اسـتان بوشـهر بـا مسـاحت 625360 کیلومتـر مربـع از جنـوب و مغـرب به خلیـج فارس 
محـدود شـده و 625 کیلومتـر مرز مشـترک با خلیج فـارس دارد. »این ناحیـه از دیرباز منطقه ای 
آبـاد بـوده و یکی از مراکز مهم امپراطوری عیالم را تشـکیل می داده اسـت. از هزاره ی سـوم قبل 
از میـالد و احتمـاالً پیـش از آن به لحـاظ موقعیت خاص جغرافیایی خود یکـی از نقاط ارتباطی 
تمدن هـای شـرق و غـرب دنیـای قدیـم بوده اسـت. عـالوه بـر تهاجـم پرتغالی هـا، هلندی ها، 
روس هـا و ملیت های دیگر، انگلیسـی ها دو بـار در سـال های 1875م/1273ق و1915م/ 1333ق 

بوشـهر و سـایر نقاط منطقه را متصرف شـدند«. )افشارسیسـتانی، 1369: 15( 
یاحسـینی در کتاب تاریخ چاپ و چاپخانه در بوشـهر نخسـتین دسـتگاه چاپ در بوشهر را 
مربـوط به دوران سـلطنت شـاه عباس به سـال 1075ق/1665م می داند که توسـط کشـیش های 
کارملی از بندر بصره به بندر ریگ وارد شـده اسـت؛ اما به طور رسـمی در سـال 1319ق/1900م 
نخسـتین چاپخانه ی سـنگی در بوشـهر بـا نام چاپخانه ی مظفری توسـط میـرزا عبدالحمید خان 
متین السـلطنه ثقفـی و بـه مدیریت و سرپرسـتی میرزا آقا لبیب الملک شـیرازی تأسـیس و کار را 
آغـاز می کنـد. اولیـن کتـاب داسـتان علمی- تخیّلی به نام بیسـت هزار فرسـنگ سـیاحت تحت 
البحـر نوشـته ی ژول ورن، بـا ترجمـه ی میـرزا یوسـف خـان اعتصام الملـک آشـتیانی، در ایـن 
چاپخانـه بـه چـاپ رسـیده و در همیـن چاپخانه اسـت کـه مجله ی فکاهـی طلوع انتشـار یافته 
اسـت. همـه ی اینهـا زمینه سـاز برآمدن فرهنگی نوپا در این شـهر شـد. بـه عـالوه روزنامه هایی 
کـه در بیـداری مـردم نقش مهّمی را ایفا می کردنـد، نظیر حبل المتین، کاوه، جارچی ملـت و... از 
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سـایر نقاط ایران به بوشـهر می رسـید )یاحسـینی، 1390: 25-18(. 
شـخصیت ها )قهرمانـان(، زاویـه ی دیـد، هسـته )طـرح(، درون مایـه، لحـن و... عناصـر و 

پیکـره ی ادبیات داسـتاني هسـتند.
محتـوا1  را ترکیبـي از درون مایه و موضوع دانسـته اند و شـیوه ي خاّصي کـه زاده ي طبیعت 
هنرمند اسـت )میرصادقي، 1381: 460(. درون مایه: درون مایه را در معناي کّل داسـتان دانسـته اند 
)میرصادقـي، 1394: 351( و فکـر و نظم حاکمي اسـت که نویسـنده در داسـتان اعمال مي کند. 

موضـوع: شـامل مجموعـه پدیده هـا و حادثه هایـي کـه داسـتان را مي آفرینـد )میرصادقي، 
.)461-451  :1381

نقد2 : در اصطالح ادب تشـخیص محاسـن و معایب سـخن و نشـان دادن بد و خوب اثر 
ادبي اسـت )زرین کـوب، 1389: 2(.

سیر داستان نویسي بوشهر را به چهار دوره یا نسل مي توان تقسیم کرد:
نسـل اول: علي دشـتي، محمدحسـین آدمیت و احمد برازجاني )عصر رمان هاي تاریخي 

و عشقي(.
نسـل دوم: صادق چوبک )اسـطوره ی داستان نویسـي بوشـهر(، رسـول پرویزي و... )دوره ي 

واقع گرایي(.
نسـل سـوم: منیـرو رواني پـور، محمدرضـا صفـدري، احمـد آرام و...  )دوره ي واقع گرایي 

جادویـي و بازي هـاي زباني(.
نسـل چهارم: حسـین زارع، عبدالرسـول خدري، حلیمه شـبانکاره، بابک الري دشـتي و... 

پسامدرن(. )دوره ي 
تقسـیم بندي ادبیـات داسـتاني معاصر براسـاس دوره هـاي تاریخي مقوله ا ی متغیّر و نسـبي 
اسـت؛ بـا ایـن حال انعکاس حوادث در هـردوره بر فعالیت هاي فرهنگي و ادبي قابل تشـخیص 

اسـت )سپانلو، 1374: 20(.

1-content
2-criticism
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تاکنـون پژوهشـی مشـابه در زمینـه ی موضـوع مقالـه صورت نگرفته اسـت؛ لیکـن مآخذ 
مـورد اسـتفاده را می تـوان بـه سـه دسـته ی کّلی تقسـیم کرد: 

الف- نویسـندگانی مانند سـلیمانی که به هیچ وجه آثار آنها نقد و بررسـی نشـده اسـت و 
به ذکر احوال، زندگی و داسـتان های ایشـان به شـکل محدود در دایرة المعارف عمومی اسـتان، 

فرهنگ نامه بوشـهر و دانش نامه تخصصی، فرهنگ داستان نویسـی بوشـهر اشـاره شده است.
ب-نویسـندگان دیگـر ماننـد پرویـزی و هاشـمی تنگسـتانی کـه آثـار ایشـان به شـیوه ی 
کّلـی بـدون توجـه بـه جزئیـات در کتاب هـای فرهنـگ داستان نویسـان ایـران و نیـز صد سـال 
داستان نویسـی ایران نقد و بررسـی شـده اسـت. نگارنده در سـال 1390 با توجه به این کتاب ها 
و مقـاالت انـدک و نیـز ویژه نامـه ی شـناخت پرویـزی، دو مجموعه داسـتان این نویسـنده یعنی 

شـلوارهای وصلـه دار و لولـی سرمسـت را براسـاس عناصر داسـتان نقد و بررسـی نمود.
ج- منابـع متعـّدد در مـورد صـادق چوبـک، از پیشـگامان ادبیات داسـتانی، را به دو دسـته 

می تـوان تقسـیم بندی کـرد: 
دسـته ی اول: منابعـی کـه به نقد و بررسـی کلی و مجمل اثـر یا آثاری از چوبـک پرداخته اند: 
ادبیـات معاصر )تالیف اسـماعیل حاکمی(، مروري بر تاریـخ ادب و ادبیات معاصر، ادبیات معاصر 

ایـران )محمدرضـا روزبه(، داستان نویسـان معاصر ایران، پایه گذاران نثر جدید فارسـی و...
دسته ی دوم: کتاب ها و مقاله هایی که به نقد و تحلیل اثر یا آثاری از چوبک توجه دارند: 

صادق چوبک و نقد آثار وي: نویسـنده با تقسـیم بندي زندگي چوبک به دو بخش، سـعي 
دارد نقـاط قّوت و ضعف آثـار وي را بیان کند.

درون مایـه ی داسـتان هاي صـادق چوبک بـا تکیه بر رمان سـنگ صبور: در کنـار نقد مکتبي 
آثـار چوبـک، بـا بیـان درون مایـه ي داسـتان هاي کوتاه و نیز سـنگ صبـور او، به تشـریح محور 

فکري این نویسـنده پرداخته اسـت.
یـاد صـادق چوبـک: مجموعـه ي مقـاالت نقد و تحلیـل، خاطـرات، نامه هـا و گفتگوها در 

مـورد چوبک اسـت.
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نویسـندگان پیشـرو ایـران: نقد رمان سـنگ صبـور و ویژگي هاي سـبکي چوبـک از موارد 
مطـرح در این کتاب اسـت.

     تعـداد زیـاد صفحـات مقالـه سـبب شـد تـا گزیده ی آثـار داسـتاني محـدود ه ي زماني 
کودتـای28 مـرداد تـا پیـروزي انقـالب جهت نقد و بررسـی محتـوا در نظر گرفته شـود که این 
مـوارد را در برمی گیـرد: شـلوارهاي وصلـه دار از رسـول پرویـزي، تنگسـیر از صـادق چوبـک، 
مجموعـه داسـتان روز اول قبـر از صـادق چوبک، مجموعه داسـتان چراغ آخـر از صادق چوبک، 
گـذري در کلبـه از محمـد سـلیماني، سـنگ صبور از صـادق چوبک، لولي سرمسـت از رسـول 

پرویـزي، زیـر آفتـاب داغ بندر از جالل هاشـمي تنگسـتاني.
نگارنده بر آن اسـت که ادبیات داسـتاني بوشـهر را در دوره ای مشـخص از جنبه ی محتوا 

و بـه گونـه اي نظام یافته بررسـی و نقد کند.

2- کودتاي 28 مرداد 1332 تا پیروزي انقالب اسالمي
دهـه ی چهل عرصه ی گسـترش مدرنیسـم بدون ریشـه ی اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی 
بـود کـه منجـر به تثبیت نظام سـرمایه داری صنعتی و رشـد فراگیر طبقه ی متوسـط جامعه شـد. 
ایـن دوره عرصـه ی ظهـور برجسـته ترین دسـتاوردهای هنـری در تمامـی زمینه ها بـود. بهترین 
آثـار آل احمـد، گلسـتان، چوبـک، صادقـی و سـاعدی در ایـن دهه چاپ و منتشـر شـد. در دو 
دهـه ی چهـل و پنجـاه قالـب داسـتان از وعظ اخالقـی به مرحلـه ی خالقیت هنـری ارتقا یافت 
و کوشـید کـه بـه جسـتجوی عمیق در بطن هسـتی و هویـت انسـان و جامعه بپـردازد. گرایش 
نویسـندگان بـه میراث و فرهنگ بومی و نیـز ظهور پدیده ی اصالحـات ارضی منجر به پیدایش 
و گسـترش ادبیـات روسـتایی و اقلیمـی در دهه های چهل و پنجاه شـد. نویسـندگان جوان این 
دوران کوشـیدند تا با رسـوخ در بطن زندگی روسـتایی، آفاق ناشـناخته ی حیات زخم خوردگان 
حاشیه نشـین را بکاونـد. از سـال 1350 تـا 1357 عرصـه ی تـداوم ادبیات دهه ی چهل اسـت؛ با 
ایـن تفـاوت کـه ظهور جّو چریکی- پلیسـی در کشـور خالقیت هـای ادبی را نیز تحت الشـعاع 

قـرار داد و بـه آثار روحی نسـبتاً صریح و پرخاشـگر بخشـید )روزبـه، 1382: 282-227(.
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3- داستان نویسی بوشهر
ادبیـات داسـتانی جنـوب بـه سـبب گسـتردگی منطقـه، موقعیت و نقـش حّسـاس آن در 
تاریخ و سیاسـت کشـور و بازتاب در حوزه ی داستان نویسـی در میان داسـتان های اقلیمی سـایر 
نقـاط ایـران چهـره ای شـاخص و ممتـاز دارد و از جایـگاه واالیی برخـوردار اسـت« )رمضانی، 
1392: 1(. مکتـب جنـوب تمـام حاشـیه ی خلیج فـارس و دریـای عمـان را دربرمی گیرد؛ یعنی 
اسـتان های خوزسـتان، بوشـهر، هرمزگان و نیز پیوند این اقلیم با مرکز کشـور و با اسـتان فارس 
بـه مرکزیـت شـیراز. البته صادقی شـهپر در مقاله ای کرمـان را به این جغرافیـا می افزاید )صادقی 

شـهپر، 1397: 81(. ادبیـات داسـتانی ایـن اقلیم را می توان به سـه دسـته تقسـیم کرد:
     الـف. اقلیـم کارگری- صنعتی: مشـخصه ی اصلی آن ازدحام کارگـران در مراکز نفتی و 
صنعتـی، حضـور خارجیـان در آنجا و نفـرت بومی ها از ایشـان، فقر و تحقیر شـدن مردم بومی 
از سـوی فرنگی هـا و اعتصاب هـای کارگری اسـت که بـه همراه توصیف هایـی از طبیعت بومی 
منطقـه چـون دریا و نخلسـتان، بیشـتر به شـکل تزیینی و گاه پویـا، بازتاب یافته اسـت )صادقی 
شـهپر، 1397: 85-86(. جالل هاشـمی تنگسـتانی با مجموعه داستان نخستین خود در این دسته 
قـرار می گیـرد. مجموعه  داسـتانی که مرثیه ای اسـت بر نابودی جنوب، بریده شـدن نخلسـتان ها 
و سـر بـرآوردن سـاختمان های سـیمانی به جای آنها، که هـراس از بیکاری و آوارگـی را بر جان 

بومیان مـی ریزد. 
ب. اقلیـم دریایـی: مسـائلی چون ماهی گیری و جـدال بومیان با دریا برای به دسـت آوردن 
روزی خود، ترّدد دائمی لنج ها و جاشـوهایی که شـب و روز بر روی دریا هسـتند و نیز قاچاق 
کاال و مسـافر از جملـه موضوعـات اصلـی بازتـاب یافتـه در داسـتان های اقلیمی دریایی اسـت 
)صادقـی شـهپر، 1397: 91(. صـادق چوبـک در داسـتان های انتـری کـه لوطـی اش مـرده بود و 

تنگسـیر مسـائل اقلیمی و آداب و رسـوم مردم بوشـهر را به نمایش می گذارد. 
ج. داسـتان های روسـتایی جنـوب خـود بـه سـه گونـه ی اقلیمـی روسـتاهای بختیـاری و 
ایالت نشـین خوزسـتان، روسـتاهای فـارس و کرمـان و روسـتاهای سـاحلی خلیـج فـارس بـا 
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ویژگی هـای خـاص و متفـاوت تقسـیم پذیر اسـت؛ امـا در حـوزه ی اقلیمی جنوب از شـاخه ی 
داستان نویسـی شـیراز باید جداگانه یاد کرد که داسـتان هایش در دو محیط روسـتایی و شـهری 
می گذرد. رسـول پرویزی، از بزرگان ادبیات داسـتانی، در شـاخه ی شـهری این تقسیم بندی قرار 
می گیـرد کـه راوی انـدوه و دلتنگی سـپری شـده ی دوره ی کودکـی و مرثیه خـوان زوال روزگار 
خـوش گذشـته، سـنت ها و آیین هـای بومی مردم شـهر شـیراز اسـت؛ البتـه برخی داسـتان های 

ایـن نویسـنده در بوشـهر و روسـتاهای اطـراف آن می گذرد. 
ویژگی های زیر را می توان برای مکتب جنوب برشمرد:

الـف. رئالیسـم: انبوهـی از حـوادث مختلف ماننـد نفت، ورود اسـتعمار، استعمارسـتیزی، 
مهاجـرت و مسـائل اقتصـادی- تجـاری در حافظـه ی نویسـندگان جنـوب ثبـت و بـه میراثـی 
گرانبها در داستان نویسـی آنان تبدیل شـد )حاتم پور، 1393: 213(. بیشـتر نویسـندگان بوشـهر، 
مانند دشـتی، پرویزی، برازجانی، سـلیمانی و هاشـمی تنگسـتانی واقعیات روزگار خویش را در 
داستان هایشـان منعکـس کـرده و بـه ایـن مکتـب وفـادار بوده اند. عـالوه بر ایـن روانی پـور در 
رئالیسـم جادویی سـرآمد داستان نویسـان ایران و از پیشـگامان این نوع در مکتب جنوب اسـت.

ب. ناتورالیسـم: در داسـتان های ناتورالیسـتی »نویسـنده به جای شیفتگی نسبت به طبیعت 
یـا سـنت های مناطق دوردسـت بـه عقب ماندگی و فسـادی می پردازد که سـبب انحطاط جنوب 
کهنـه شـده اسـت« )میرعابدینـی، 1383: 851(. برخـی پژوهشـگران معتقدند که سـبک چوبک 
را بایـد رئالیسـم افراطـی خوانـد نه ناتورالیسـم. با توجـه به توضیـح آغازین می تـوان گفت که 

بزرگترین نویسـنده ی ناتورالیسـت، چوبـک، در مکتب جنوب ظهور کرده اسـت.
ج. سیاسـت گرایی: درگیـری منطقـه ی جنـوب بـا اسـتعمار، مسـأله ی نفـت، عدالت طلبی 
و مسـائل کارگـران، فضایـی بـرای مسـائل سیاسـی بـه وجـود  آورد که مورد اسـتقبال بسـیاری 
از نویسـندگان جنـوب قـرار می گیـرد )حاتـم پـور، 1393: 214(. از آنجا که بیشـتر نویسـندگان  
بوشـهری، روزگاری در سـپر سیاسـی ایـران حضـور داشـته اند و در مقـام نماینـده ی مجلـس، 
سـناتور، معـاون نخسـت وزیر و... رکـن نخسـتین دربـار پهلـوی بوده انـد )و البته بیشـتر مواقع 
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متضـّرر شـده و آسـیب دیده انـد(، پـس نمی تـوان داسـتان آنهـا را بـدون سیاسـت خوانـد. اوج 
استعمارسـتیزی مـردم جنـوب را در رمـان دلیـران تنگسـتانی می تـوان دید.

د. درون گرایـی در روایـت: داستان نویسـان جنـوب به جای توسـل جسـتن به تمثیـل... از 
آشفته سـازی سـطح روایـت، پوششـی بـرای رد گـم کردن هـای سیاسـی در برابـر سانسـور بـه 
وجـود می آورنـد کـه عـالوه بـر نـوآوری در خلق یـک هوای تـازه، نوعـی جریان سـتیزی را با 
خـود بـه همراه دارد )شـیری، 1387: 223(. داسـتان های منیرو روانی  پور، سیاسـنبو از محمدرضا 

صفـدری و سـنگ صبـور از چوبـک از ایـن نمونه اند.
بـه گفتـه ی میرعابدینـی در طول تاریخ معاصـر دو جریان عمده ی ادبی در فارس– بوشـهر 

مشـاهده می شود:
الف. جریانی که تاریخ و سـنّت ها را مهم می شـمارد و ریشـه در ادبیات کالسـیک از سـویی 
و فرهنـگ عامه از سـوی دیگر دارد. نویسـندگان وابسـته به این جریان نگرشـی خلق گـرا دارند و 
آثـار خـود را بـه سـبک های متعارف تـر ادبی نوشـته اند. ایـن جریـان را در دو شـاخه ی رمان های 
تاریخی )بدیع و رکن زاده آدمیت( و نویسـندگان ادبیات روسـتایی و فولکلوریک )انجوی شیرازی، 

محمـد بهمن بیگی، رسـول پرویـزی، صادق همایونی، ابوالقاسـم و امین فقیری( بررسـی می کند.
ب. جریانـی کـه بـا نوآوری هـای صـوری در فـرم و زبـان صبغـه ی مدرنیسـتی می یابـد. 
نویسـندگان وابسـته بـه این جریـان با آزمودن شـکل های بیانی جدید درصـدد برانگیختن توجه 
خواننـده بـه ایـن نکته انـد کـه ادبیـات، صناعتی زبان محور اسـت و شـگرد سـاختن داسـتان در 
درجـه ی اول اهمیـت قـرار دارد. در ایـن جریـان از چوبـک و گلسـتان، تثبیت کنندگان داسـتان 
کوتـاه معاصـر، یـاد می شـود؛ اگرچـه بـر این اعتقاد اسـت کـه ایـن دو از ظرائف زبانـی ادبیات 
کالسـیک بـرای غنـای نثر خـود اسـتفاده کرده انـد. در پایـان از گره خوردگـی دو جریـان با هم 
سـخن می گوید سووشـون از دانشـور و در رّد اقلیم گرایی ادبیات روسـتایی در آثار نویسـندگان 
متمایـل بـه رئالیسـم جادویـی، روانی پـور، شـریف، صفـدری و آرام را بـه عنـوان نمونـه ذکـر 

می کنـد...« )میرعابدینـی، 1389: 46-44(.
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4- شلوارهای وصله دار )1336(: رسول پرویزی
ایـن کتـاب نـوزده قصه دارد؛ نـوزده حکایتی که از زندگی مردم جنوب گرفته شـده اسـت 
و پـاره ای از آنهـا گوشـه و کنار زندگی گذشـته ی نویسـنده اسـت. پرویزی از دردهـا و رنج ها با 

شـوخ طبعی سـخن می گوید. 

4-1- زار صفر
زار صفـر، سـیاه قـوی هیـکل با هیبت دشتسـتانی، سـخت عاشـق مکیّه، دختر چشـم هیز 
روسـتا، می شـود و دار و نـدارش را بـه پـای او می ریـزد؛ امـا مـادر معشـوق بـه عهـدش وفـا 
نمی کنـد. اسـتوار حسـن از تـرس زائـر بـه جرم قاچـاق تفنـگ او را به زنـدان می انـدازد و بعد 
تحت الحفـظ بـه بنـدر روانه می کند. اسـتوار سـرانجام ناجوانمردانه بـا مکیـه ازدواج می کند. زار 
صفـر پـس از حبسـی طوالنـی راننده می شـود و در مسـیر بوشـهر به شـیراز بار جابجـا می کند. 
او بـا افسـر، دختـری از طبقـه ی پاییـن شـهر، ازدواج می کنـد. صفـر، افسـر را می پرسـتد؛ اما او 
خیانت و بی وفایی پیشـه می کند و سـرانجام در یک صبح زیبای شـیراز، صفر، سـر زن سـلیطه 
را هنـگام برگشـت از یـک مجلـس رقـص، با تیـغ دالک حمـام می بـرد و طنـاب دار را به جان 

می خـرد )پرویـزی، 1397: 31-23(.
راوی داسـتان، کودکـی اسـت کـه در راه مدرسـه بـا جسـد زنـی زیبـا روبـرو می شـود. 

درون مایـه ی داسـتان عشـقی اسـت کـه بـه خیانـت و  در نهایـت قتـل منجـر می شـود.

4-2- قّصه ی عینکم 
ماجـرای نوجوانـی )نویسـنده( نیمـه کـور اسـت کـه بـا وجـود صدمه هـای زیـاد از ایـن 
مشـکل، تصادفـی عینـک پیـرزن کازرونـی مهمـان را بـر چشـم می گـذارد و دنیـا را دگرگـون 
می بینـد. دانش آمـوز، عینـک بـدون پایـه را بـا خـود بـه مدرسـه می بـرد و در کالس عربـی بـه 
چشـم می زنـد. معلم، باسـابقه ی شـرارتی کـه از راوی در ذهـن دارد، او را به باد ناسـزا می گیرد. 
هنـگام تنبیـه شـاگرد، سـیمی کـه کار دسـته ی عینـک را انجـام می دهـد، می شـکند و منظـره ی 
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مضحـک، دسـتاویزی بـرای خنـده ی بچه هـا می شـود. مدیـر، ناظـم و معلـم تصمیم بـه اخراج 
شـاگرد می گیرنـد؛ امـا وقتـی مطمئن می شـوند که مشـکل بینایـی دارد می گذرنـد و درنهایت با 
کمـک همـان معلم عربـی، نوجوان نـاآگاه از کارکـرد عینک، عینکی می شـود )پرویـزی، 1397: 

31-39(. داسـتان، گـذار یـک جامعـه از سـنت به مدرنیسـم را بیـان می کند.

4-3- پالتوی حنایی ام
داسـتان فقـر و فالکـت خانواده ی پرویزی اسـت. پدر تاجـر به دلیل عدم آگاهـی از قوانین 
جدیـد تجـارت، ورشکسـت و تهی دسـت می گـردد و به ناچار دسـت بـه دامن اسـباب و لوازم 
خانـه می شـود. در ایـن گیـرودار فقـر، برف سـنگین می بارد. سـوز و سـرما مـادر خانـه را عالم 
اقتصـاد می کنـد. او تصمیـم می گیـرد عبـای شـتری شـوهر را بـه دو پالتـو تبدیـل کند تـا بوی 
نامطبـوع نـداری بـه مشـام بچه ها نرسـد. بچه ی بـزرگ خانـواده، کـه حرفـش دررو دارد، قبای 
بدقـواره را نمی پوشـد؛ اما پسـر کوچـک )راوی( از خانه تا مدرسـه و هنگام خـروج آن را به تن 
می کنـد. روزی در سـاعت اسـتراحت بـه او خبـر می دهند که پسـر قرتـی رئیس اجرا )اسـداله( 
پالتـو را درآورده و بـرای مضحکـه ادای شـیخ صنعـان را درمـی آورد و می رقصـد. راوی حاضر 
می شـود و او را تـا سـرحد مـرگ می زنـد؛ اما ناظم مدرسـه، که هم پیاله ی شـراب مقام ریاسـت 
اسـت، اسـداله را نـوازش و از او عذرخواهـی می کنـد. راوی پـس از تنبیـه، از مدرسـه اخـراج 
می شـود )پرویـزی، 1397: 39-45(. درون مایـه ی ایـن داسـتان فقر، تبعیض و بی عدالتی اسـت.

-4-4- شیرمحمد
مـرد تنگسـیری کوتاه قـد خوش مشـرب با پس انـداز حاصـل از زراعت و حّمالـی در بندر، 
قصـد دارد کـه خانـواده اش را بـه شـهر بیـاورد تا تنهـا فرزندش باسـواد بار آیـد. عیّـاران بندر با 
وعـده ی ایـن کـه پول را به حاج اسـماعیل صـّراف داده تا در معاملـه اندازد، آخر هرماه سـودی 
بگیـرد و از جـان کنـدن رهایی یابـد، او را فریب می دهنـد. بنابراین زائر سـرمایه اش را یک جا به 
کیسـه ی صـّراف می ریـزد و پـس از چند مـاه برای اطـالع از چند و چون کار سـری به حجره ی 
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حـاج اسـماعیل صـّراف می زنـد؛ امـا صـّراف از ضـرر در معاملـه و از میـان رفتـن پول سـخن 
می گویـد. زائـر بـا اصـرار پـی می بـرد کـه کاغـذ قالبی بـه دسـتش داده انـد و خیانتـکار مدعی 
نگرفتـن پـول می شـود. زائـر شـکایت پیش حاکم شـرع می برد و او قـول اعاده ی مـال می دهد. 
شـیخ قاضـی فـردا تغییـر موضع می دهـد و روسـتایی بیچـاره را دروغگـو و حاج اسـماعیل را 
امانتـدار و درسـتکار می دانـد. بـا داد و بیـداد زائـر دو نفر وکیل عادل شـرع شـهات می دهند که 
صـراف بی گنـاه اسـت و بـا طعنه شـاکی را دزد می خواننـد و محاکمه پایـان می یابـد. زائر، دهم 
رمضـان سـاکت و غمگیـن به روسـتا برمی گـردد و زن نجیبـش را طالق می دهـد. او فردا، صبح 
زود بـا تفنـگ حمایل، سـراغ صراف مـی رود و دوباره پولـش را مطالبه می کند. صـراف، با کنایه 
و طعنـه از دادن پـول امتنـاع می کنـد و زائـر ناچار با شـلیک گلوله ای بـه عمر او پایـان می دهد. 
او سـپس دالل معاملـه را در اطـراف قهوه خانـه ی کاکلـی بـه آن دنیـا می فرسـتد. زائر سـرانجام 
بـه سـراغ حاکـم شـرع مـی رود وخـون او را می ریـزد و در آخر یکی از شـاهدان محکمـه را در 
کوچه هـای تنگ بندر با تفنگ می کشـد. او از شـّر مأمـوران به خانه ی تیکران ارمنـی رو می آورد 
و بـا تهدیـد تیکـران تـا غـروب آنجـا می ماند. زائر سـرانجام بـه دریا می پـرد و در میـان موج و 

تاریکـی گم می شـود )پرویـزی، 1397: 59-45(.
شـیرمحمد روایت کننده ی اعتراض و عصیان زارمحمد علیه نامالیمتی ها و کج مداری هایی 
اسـت کـه توسـط تصمیم گیـران و باالنشـینان بـر او تحمیـل شـده اسـت و هنگامـی کـه ندای 
حق طلبـی اش بـه گـوش کسـی نمی رسـد و صداهـا خفـه می شـود، تصمیـم بـه شـورش علیه 

وضـع موجـود می گیرد.

5-4- گرگعلی خان
در قّصـه ی گرگعلـی خـان پیرمـردی، کـه جوانـی اش را بـه عنـوان دژخیـم در دسـتگاه 
اسـتبدادی حاکمـان قاجـاری شـیراز گذرانده، پـس از کودتا رنـگ عوض می کند و با پوشـیدن 
لبـاس نظامـی شـهربانی رضاشـاهی می خواهد همان بسـاط چـوب و فلک اسـتبداد قاجاری را 
راه بینـدازد؛ غافـل از ایـن که دوران دیگری اسـت و حـرکات دن کیشـوت وارش در اواخر عمر 
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بـرای ترسـاندن مـردم محلـه ای در شـیراز بـه مضحکـه تبدیـل می شـود و باعث تفـرج و بازی 
کـودکان کـوی و بـرزن )پرویـزی، 1397: 60-64(. پیـام داسـتان ایـن اسـت که میـوه ی درخت 

ظلـم، مکافات اسـت.

6-4-  شلوارهای وصله دار 
قانـون متحدالشـکل کـردن لباس به هرقیمتـی باید اجرا شـود. آن روز با قیچـی و خط کش، 
لباس شـاگردان بی اعتنا به این امر از باال تا پایین بریده شـد. آنان شـادی قباسـوختگی راه انداختند 
و بـه عیب هـا و وصله های شـلوار یکدیگـر خندیدند. دو وصلـه ی عجیب شـلوار کرامت از همه 
رقت بارتـر بـود. ایـن منظـره مصـادف می شـود بـا کالس تاریـخ. معلـم خوش سـخن و تریاکـی 
ایـن درس از کرامـت سـوالی می پرسـد: »کـدام پادشـاه سـر دو شـیر را بریـد؟« بـا دو شـیر گفتن 
اسـتاد و شـاگرد، دو وصلـه ی ناجـور شـلوارهای کرامت به شـکل دو شـیر در نظر راوی مجسـم 
می شـوند و او می خنـدد. وقتـی معلم به مبصر دسـتور می دهد کـه دو صفر بـرای او و ابراهیم، که 
سـؤال نابجـا پرسـیده بود، بگذارد، بـاز راوی خنده سـرمی دهد؛ اما در پایـان، از صحبت های معلم 
هنـگام اخـراج، کـه پر از کلمـه ی »دو« بود، دیگـر خنده اش نمی گیـرد )پرویـزی، 1397: 83-75(. 
درون مایـه ی داسـتان بازگویـی تنبیهات حکومت بـرای عدول کننـدگان از قانون پوشـش اجباری 

اسـت و تضـادی کـه این قبیل تغییـرات اجباری بـا ماهیت جامعه سـنّتی دارند. 

7-4-  ای واویال
حـاج مـراد، باغـدار ناخن خشـک روسـتا، می میـرد. فرزنـدش، رجب، بـا آن که از شـدت 
شـادی در پوسـت نمی گنجـد، اما ناگزیر اسـت تمام تشـریفات جان فرسـای عزا را بجـا بیاورد. 
فـارغ از چهـل روز سیاه پوشـی، نوحه سـرایی و پذیرایـی، بایـد هنـگام ورود دسـته های بـزرگ 
عـزاداران، فرزند میّت خاکسـتر بر سـر بریزد. اما ینگـه )کمک کننده( معموالً به دادش می رسـد 
و مانـع ایـن کار می شـود. کار تظاهـر بـه عزا تا ورود دسـته ی سـوم بـه خوبی پیش مـی رود. به 
محض آشـکار شـدن دسـته ی چهارم، رجب می رود تا خاکسـتر بر سـر بریزد و ینگه سـرگرم 
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قلیـان اسـت. برگشـت نیز ناپسـند اسـت؛ پـس ناچـار با ریختـن خاکسـتر خرتکی بـه پیراهن 
چاک شـده اش می افتـد. ینگـه خبـردار می شـود و سـریع دسـت های او را محکـم می گیـرد و 
دلـداری اش می دهـد. غافـل از این که آتـش چند جای پدرمرده را سـوزانده اسـت. رجب، نعره 
زنـان فحـش مـی دهـد و راز درون را برمال می کند؛ اما ینگه تا بوی جلیز و سـوختگی گوشـت 
و پوسـت آن بیچـاره بـه مشـامش نمی رسـد و تکـه ای از پیراهن خـودش نمی سـوزد، ماجرا را 
رهـا نمی کنـد )پرویـزی، 1397: 81-86(. نویسـنده در ایـن داسـتان هم نیشـتری به سـنت های 

خرافـه  می زنـد و ریـاکاری انسـان ها و پوشـالی بـودن باورهای تصنّعـی را به نقد می کشـد.

8-4- سه یار دبستانی
سـاقی سیمین سـاقی، فضای پر از مهر و صفای سـه محصـل دوره ی ادبی را بـدل به خزان 
می کنـد و آن سـه عاشـق پـاک را بـه جان هم می انـدازد. به این صـورت که پدر دختـر، راوی را 
با اسـتدالل ادب، انسـانیت و نجابت او، به عنوان معلم سـرخانه پیش دخترک )منیر( می کشـاند. 
راوی عاشـق، اگرچـه هـرروز منیر را می بیند، اما بـه او نامه می نویسـد... و منیر دو محصل دیگر 
را نیـز بـه نوعی در دام عشـق خـود گرفتار می کند. سـرانجام پس از زد و خورد بسـیار کار آنها 
بـه کالنتـری می کشـد. سـه مجنون عشـق یکدیگر را بـه نامردی، بی غیرتـی، نامـوس دزدی و... 
متهـم می کننـد. در پاسـگاه، منیـر ادعـا می کند کـه آن دو محصل ادبـی را نمی شناسـد؛ اما راوی 
را معلـم خـود معرفـی می کنـد و مأمـور پرونده، بـا ادب و متانتی که نشـان می دهد، بـه دل پدر 
دختـر می نشـیند و بـا منیـر ازدواج می کنـد )پرویـزی، 1397: 101-113(. داسـتان، احساسـات، 

عشـق و روحیه ی رمانتیـک جوانـان آن دوران را بیان می کند.

9-4- دو پشته بر االغ   
داسـتان از اینجا آغاز مي شـود که رسـول از شـیراز به بوشـهر بازگشـته و کتابدار مدرسه ی 
سـعادت شـده اسـت. او هـرروز بـا خالویـش، زارمحمـد، بـر االغي سـوار مي شـود و فاصله ی 
سـنگي تـا مرکـز بوشـهر را مي پیمایـد. زایـر در این قّصه مرد شـصت سـاله اي اسـت کـه هنوز 
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رسـتم را بـه یـاد مي آورد و بازمانده ی سـواران و تفنگداران پیشـین اسـت. همیـن زایر که »هیچ 
تفنگچـي تنگسـتاني قـادر نبود یـک دو قراني اش را نشـانه رود« حـاال در آغاز پیري آرام و سـر 
بـه راه اسـت و اهـل بخشـش. وقتي دزدِ گوسـاله اش را در خانه بـه دام مي انـدازد و او را نیازمند 
مي بینـد، گوسـاله اي را کـه دار و نـدارش اسـت، به دزد مي بخشـد. رسـول، کتاب داسـتان هاي 
فرنگـي را بـا خـود بـه خانه مي بـرد و مي خوانـد. وقتي به داسـتان آنتـوان و کلئوپاترا مي رسـد، 
زایـر عالقه منـد بـه شـنیدن قّصه مي شـود و رسـول بایـد پـس از خواندن متـن، آن را بـا فتح و 
ضـم و بـه زبـان عامیانه براي خالـو بخواند: »کلئوپاترا مثـل پنجه ی آفتاب، گردن بلند و پوسـت 
مرمـري ملکـه مصـر اسـت و آنتوان، سـردار و سـلطان رومي کـه آمده مصـر را بگیـرد«. آنتوان 
عاشـق کلئوپاتـرا مي شـود، بـه همـه ی افتخاراتش پشـت پـا مي زنـد و در زنجیر عشـق هرروز 
گرفتارتـر مي گـردد. او بـا کلئوپاترا نرد عشـق مي بازد، اسـلحه را زمین مي گذارد، به عشـق بازي 
مي پـردازد و بـا سـپاه خـودش بـه نبرد مي ایسـتد. دوسـتانش این سـردار عاشـق را مي کشـند و 
کلئوپاتـرا خودکشـي مي کنـد. قّصـه به اینجا که مي رسـد، زایر به فکـر فرومـي رود... پرویزي در 
اینجـا تفنگچـي ناتوان دشتسـتاني را به سـردار رومي گره مي زند. زایر پس از شـنیدن داسـتان و 
تأمـل مي گویـد: روزي از مـردي دشـتي پرسـیده که »اسـب هاي زیبـا و خوش انـدام« این منطقه 
چـه شـدند و کجـا رفتنـد؟ و آن مـرد پاسـخ مي دهـد کـه اسـب ها بـا سوارانشـان در بیابان هـا 
گـم شـدند. زایـر خـود ادامـه مي دهد کـه »حاال فهمیـدم که زنـي را نیز بـه ترک گرفتـه بودند« 

)پرویـزی، 1397: 176-167(.
نـگاه یأس آمیـز و نومیدانه ی پرویـزی از ظهور دوباره ی مردان و سـوارانی که گم شـده اند، 
شـاید مشـکل اساسـي در زندگـي او باشـد و منشـأ بسـیاري از گرفتاري هایـش و تـن دادن بـه 

زندگـي بـا اعیانان، کـه از آنان نفـرت دارد. 

5- تنگسیر)1342(: صادق چوبک
محمـد از خانـه ی خـود در دّواس راه افتاده اسـت تا برود گاو وحشـی سـکینه را که رم کرده 
اسـت، بگیـرد. چهـار نفر دسـت به یکی کـرده، سـر او کاله گذاشـته اند و پولی را کـه در طول 24 
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سـال زحمـت جمـع کرده بـود، باال کشـیده اند. اکنـون هروقت محمـد را در برابر خـود می بینند، 
مسـخره اش می کننـد و در مقابـل اصـرار او جـز انـکار چیـزی ندارنـد کـه تحویل دهنـد. محمد 
تصمیـم می گیـرد هرچهـار نفر را بکشـد. او اول بـا پدرزنش مسـأله را در میان می گـذارد و بعد با 
زنـش؛ بـه هـردو می گویـد کـه اگر گرفتـار شـد، گرفتنـد و دارش زدند و یا بر سـر انتقـام گرفتن 
جـان خـود را از دسـت داد، چـه کار بکنند. او روز بعـد تفنگ مارتینش را برمی دارد و دشـمنانش 
را یکـی یکـی از پـا درمـی آورد؛ حتی بـه مـادر و زن یکی از آنها چنان آسـیبی می رسـاند که مادر 
می میـرد و زن یـک دسـتش از بیـخ قطـع می شـود. بعد تمـام روز و پاسـی از شـب را در مغازه ی 
آسـاتور، می فـروش ارمنـی، سـرمی کند و نیمه  شـب، پس از زخمـی کردن یکـی از تفنگچی های 
دولتـی، بـه دریـا می زنـد تـا بـه زن و بچه هایـش در خانـه بپیونـدد. در غیاب محمـد دو تفنگچی 
مأمـور گرفتـن و دنبـال کردنـش هسـتند و البته هردو چـون از محمد می ترسـند، تقریبـاً تصمیم 
گرفته انـد کـه پـس از پیـدا شـدن او پا به فـرار بگذارند. تنگسـیری ها هـم که طرفـدار زایر محمد 
تنگسـیری هسـتند، کمـی دورتـر نشسـته اند و منتظرند تا اگـر تفنگچی ها خواسـتند دسـت از پا 
خطـا کننـد، به آنها حمله ور شـوند. محمد از بوشـهر تا دهش را شـناکنان می آید تا این که وسـط 
راه بـه یـک اره ماهـی، کـه در بوشـهر بمبـک خوانده می شـود، بر می خـورد، بـا آن می جنگد و می 
کشـدش. سـرانجام سر از پشـت کپر خود درمی آورد. در آخر داسـتان، نایب و تفنگچی ها در برابر 
کپـر او قـرار دارنـد و موقعـی کـه محمد، تفنگ به دسـت خطـاب به آنهـا فریاد می زند دسـت از 
پـا خطـا نکننـد، مامـوران به وجـود او پی می برنـد. در نتیجه ی شـجاعت محمد، نایـب بی هوش 
و تفنگچی ها توسـط تنگسـیری های طرفدار محمد خلع سـالح می شـوند. محمد، زنش، شـهرو، 
و بچه هایـش را برمـی دارد و از نخلسـتان می گـذرد. تنگسـیری ها و تفنگچی هـا هـم از نخلسـتان 
می گذرند. محمد و زن و بچه هایش سـوار قایق می شـوند و درحالی که در دریا، بیابان، نخلسـتان 

و در گـوش آنهـا »خـدا نگهدار« پیچیـده، پاروزنان فرار می کننـد )چوبـک، 1393: 206-11(.
رمـان گونه ی متورم شـده ایده ی داسـتان کوتاه »شـیرمحمد« اسـت. وقتـی جامعه به حقوق 
شـهروندان خـود بی اعتناسـت و باالنشـینان فریـاد حق طلبـی و عدالت خواهـی محرومـان را 
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نمی شـنوند و در مقابـل تظلـم و دادخواهـی مظلـوم سـکوت می کننـد و یا از ظالـم جانب داری 
می کننـد، بایـد منتظـر قیام مسـلحانه بـرای اسـتیفای حق به شـیوه ی زایرمحمـد بود.      

ایـن رمان با همه ی بار رمانتیسـتی و آرمان گرایانه اش از دو لحـاظ در ارتباط با واقعیت های 
اجتماعـی زمـان خود اسـت؛ یکی در مبـارزه ای که برای دسـت رد زدن ناعدالتـی و گرفتن حق 
در آن بـه میـان آمـده و دیگر تأکید بر مبارزه ی فردی در شـرایط سـرکوب جنبش های اعتراضی 

و حق طلبانه ی مردم )باباسـاالر، 1385: 145(.

6- روز اول قبر)1344(: صادق چوبک
 شـش داسـتان ایـن مجموعـه در بیشـتر بخش هـای خـود بـه توصیـف روی بد سـکه ی 
زندگـی مـردم بینـوا و طبقـات محـروم می پردازنـد. »شـاید بـه همیـن دلیـل بسـیاری معتقدند 
کـه چوبـک دوبـاره به سـبک و مبانـی موضوعی کارهـای قبل از تنگسـیر رجعت کرده اسـت« 

)دهباشـی، 1380: 199(.

6-1- گورکن ها
رویدادهـای گورکن هـا در ده می گـذرد؛ دهـی کوچـک کـه مـردم آن اسـیر خرافـات و 
نادانی انـد. در اینجـا زنـی بـه نـام خدیجـه کـه فریب  خورده و برخالف رسـم آبسـتن شـده، به 
روی صحنـه می آیـد. بچه های محلـه او را در میان گرفته و برایش شـعرهای زشـت می خوانند. 
خدیجه از دسـت آنها فراری می شـود و به دکان نانوایی می رسـد. پسـرکی از پشـت سـر تریش 
پیراهـن خدیجـه را جـر می دهـد و نانـوا او را شـماتت می کند. پسـرک کونه هویج را به سـوی 
خدیجـه پرتـاب می کنـد و او هولکـی خم می شـود تا سـنگی بردارد، امـا تکه ای پوسـت انار به 
دسـتش می آیـد کـه آن را به سـوی بچه ها پرتـاب می کند... بـزرگان ده بارها می کوشـند بچه ای 
کـه در شـکم خدیجـه اسـت را از بیـن ببرند، اما موفق نمی شـوند؛ حتـی مالک ده سـیاکال او را 
بـه گاوآهـن می بنـدد، امـا بچه نمی افتـد. خدیجه شـب ها در طویلـه ای می خوابد کـه از آِن یک 
خرکچـی اسـت. خـر بیمـاری هـم در طویله بـه پهلـو روی زمین افتـاده و نفس نفـس می زند. 
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زن خرکچی برخالف میل شـوهر، که باور دارد از شـومی قدم خدیجه خرشـان بیمار شـده، از 
خدیجـه نگهـداری می کنـد و بـه او پنـاه می دهد. سـپس درد زایمان به سـراغ خدیجـه می آید و 
بـا یـاری زن خرکچـی دختـری به دنیـا مـی آورد. اما تـا آن زمان جـان خدیجه آن چنـان به لب 
می رسـد کـه خـود عامل جنایـت در دهکده می شـود؛ او بچـه اش را برمی دارد، به سـوی جنگل 
راه می افتـد و بچـه را زنـده زنـده به خـاک می سـپارد. ژاندارم هـا خدیجه را دسـتگیر می کنند و 

بـه جرم قتل به پاسـگاه می برنـد )چوبـک، 1351: -29 8(. 
داسـتان گورکن هـا بـه ایـن اشـاره دارد کـه زنـان جامعـه بایـد زیـر چرخ دنده هـای روابـط 
ناهنجـار جامعه له شـوند، آلـت هوس رانی  مردان قـرار گیرند و در این راه متحمل غرامت شـوند.  

6-2- دسته گل
دسـته گل، متضّمـن وصف وسوسـه ای روانی اسـت. رییس مقتـدر و خودکامـه ی اداره ای 
هـرروز نامـه ای دریافـت می کند که ناشناسـی برای او فرسـتاده اسـت؛ نامه ای که او را به کشـتن 
تهدیـد می کنـد. نامه هـای تهدیدآمیـز خـواب را بـر رییـس اداره حرام می کننـد. او از شـهربانی 
کمـک می خواهـد و بعضـی کارمنـدان مشـکوک را بـه زنـدان می انـدازد؛ امـا بی فایـده اسـت. 
نامه هـای تهدیدآمیـز پی درپـی در او اعتیـادی بـه وجـود آورده کـه از طریـق ایـن نامه هـا خـط 
سرنوشـت و هسـتی خـود را دنبال بکند. هر نامه خنجری اسـت که در قلب رییـس فرو می رود، 
درونـش را می تراشـد، از دهانـش بیـرون می ریـزد و او را دچار هراس می سـازد. رییس نسـبت 
بـه همـه چیـز گمان بـد پیـدا می کند، شـب ها تا صبـح بیـدار می مانـد و در ورطـه ی بین مرگ 
و زندگـی بـرای خـود دسـت و پـا می زند. زنـش می  گوید: »بیـا گذرنامـه بگیریم، بریـم خارج. 
مـا کـه بچـه نداریـم که غصـه ی آینده شـو بخوریـم...«. رییـس اداره پـس از جدال های سـخت 
روانـی اسـتعفا می دهـد و روزی بـرای تحویل کار به جانشـین خود به اداره مـی رود. او بااحتیاط 
ایـن طـرف و آن طرفـش را نـگاه می کنـد و سـپس باشـتاب از اتومبیـل بیـرون می پـرد. ناگهان 
پسـربچه ی دوازده سـاله ی ولگـردی دوان دوان و نفس زنـان جلویش سـبز می شـود و ترقه ای را 
کـه در مشـت دارد، محکـم بـه زمین می کوبد. صـدای هولناک ترقـه خیابان خلوت بامـدادی را 
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بـه لـرزه درمـی آورد. رییس اداره هول می کند، بـه زمین درمی غلطد و می میرد. در مراسـم تدفین 
او سـروکله ی نویسـنده ی نامه ها پیدا می شـود؛ مرد کوچک اندام کوسـه ای اسـت که یک پایش 
مفلـوج اسـت. او پایـش را لخ لخ کنان روی زمین می کشـد درحالی که دسـته گل پژمـرده ای را، 
کـه گویـی از آشـغال دانی گل فروشـی ها برداشـته، در دسـت دارد. جامـه اش نیز پاره اسـت. مرد 
بـه بـاالی گـور می رسـد و دسـته گلـی را کـه در دسـت دارد، بـر روی آن می گـذارد و مـی رود 

)چوبـک، 75:1351- 35(.
انسـان در وهـم و خیـال، غولـی بـرای خـود می سـازد کـه در پایـان بـر زندگی او مسـلط 
می گردد. همچنین »چوبک در یک فضای رئالیسـتی سوسیالیسـتی اسـتحکام کاخ هاي پوشـالی 

ظالمـان قدرت مـدار را بـا تلنگـري به بـازي می گیـرد« )پیـروز، 1386: 163(.

6-3- پاچه خیزک
در ایـن داسـتان، نخسـت منظـره ی دهـی را می بینیـم کـه مردمـش بیکارنـد و ناچـار بـه 
تفریح هـای بـی ارزش روی می آورنـد. ناگهـان مـش حیـدر بقـال بـا تله موشـی از دکان بیـرون 
می پـرد و آن را جلـوی دکان داران دیگـر: پـاالن دوز، مسـگر، عطـار، عـالف و... می گیـرد. موش 
چـرب و چیلـی گنـده ی چـرک مرده ای پـوزه اش را به دیـوار تله می کوبد و نفـس نفس می زند. 
تلـه دسـت به دسـت می شـود و حاضـران آن را برانـداز می کننـد. در این بین نفت کـش بزرگی 
هـم از راه می رسـد و در کنـار پمـپ بنزیـن لولـه اش را بـه انبـار وصـل می کنـد. مـوش در تله 
وحشـت زده اسـت. مـردم برای کشـتن او نقشـه می کشـند. شـاگرد شـوفر نفت کـش می گوید: 
بهتریـن کار ایـن اسـت کـه روی مـوش نفت بریزیـم و آن را آتـش بزنیم. این پیشـنهاد پذیرفته 
می شـود. مردم، موش را آتش می زنند. موش مانند تیر شـهاب آسـمان شـب تابسـتان، دیوانه وار 
می گریـزد و مثـل پاچه خیـزک درمـی رود و بـه زیـر نفت کـش می رسـد. تا جمعیـت می خواهد 
بجنبـد، نفت کـش بـا صـدای رعد آسـایی منفجـر می شـود و انبـار بنزیـن مانند بمبـی می ترکد، 
مـردم می گریزنـد و سـیل سـوزان بنزیـن مانند اژدهـا، به دنبـال مردم فـراری می افتـد )چوبک، 

.)81- 93:1351
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داسـتان پاچه خیـزک تمثیلی فلسـفی از جامعه ای اسـت کـه همچون کودکان بـا آتش بازی 
می کنـد و از ایـن بـازی لـذت می بـرد، بـدون ایـن کـه به خطـر عظیـم آن برای هسـتی خویش 
پـی بـرد و تمثیلـی از پیدایـش جنگ ها و خون ریزهـای عظیمی اسـت که بر اثـر بی احتیاجی یا 
سـهل انگاری پدید آمده اسـت و باالتر از آن تمثیلی از پیدایش نظام های خودکامه و خون آشـام، 
هیتلرهـا، اسـتالین ها و لوترهاسـت که به دسـت خود مردم و بـا هلهله و کف زدن آنها بر ایشـان 
مسـلط شـده اند )دهباشـی، 1380: 306(. هرکدام از شـخصیت های داسـتان نماینده ی یک نوع 
تفکـر در اجتمـاع خـود هسـتند کـه تدبیرخود را بـرای نجات جامعـه در ظاهر و سـقوط آن در 

ارائـه می دهند.   باطن 

 6-4- روز اول قبر
حاجـی معتمـد هـرروز عصازنـان دور اسـتخر باغـش گـردش می کنـد و بعـد می نشـیند، 
چـای می نوشـد و خاطره هایـش را بـه یـاد مـی آورد. اکنـون قرار اسـت مقبـره ی تازه سـاز خود 
را بازدیـد کنـد. او دزدی هـا خـود را بـه یـاد مـی آورد و در اندیشـه ی جهان پس از مرگ اسـت. 
حاجـی معتمـد بـه سـراغ آرامگاه خـود مـی رود و خیاالت زیـادی دربـاره ی پوچ بـودن زندگی 
پیـدا می کنـد. او سـپس در گـور خـود مـی رود؛ امـا نمی توانـد از آن بیـرون آیـد و در همان جا 

می میـرد )چوبـک، 145:1351 -93(.
چوبـک می گویـد: مـرگ و زندگی پیوند بسـیار نزدیکی با هـم دارند و در مقابـل داده باید 

بود. تسلیم 

7- چراغ آخر )1344(: صادق چوبک
ایـن اثـر دربرگیرنـده ی هشـت داسـتان اسـت که چوبـک در فاصلـه ی سـال های 1328 تا 
1344 نوشـته اسـت. »او کوشـش بسـیار می کند که به قسـمی مضمونی تازه به دسـت آورده، آن 

را بپـرورد و گاه در ایـن کار موفق اسـت...« )دهباشـی، 1380: 430(.
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7-1- اسب چوبی
جـالل بـا دختر پاریسـی ازدواج می کنـد و او را بـا خود به ایـران می آورد. دختـر درباره ی 
ایـران اندیشـه های دیگـری دارد و از خالل شـعر سـعدی و حافظ ایران را می شناسـد؛ اما همین 
کـه پایـش را بـه فـرودگاه مهرآبـاد زمان شـاه می گـذارد، حضور خشـن سـاواک و سـربازها را 
احسـاس می کنـد و بـه خانـه کـه می رسـند، هیچ چیـز موافق بـا تصوراتش نیسـت. خانـواده ی 
جـالل از وصلـت جـالل با دختـری فرنگی ناخشـنودند و بـا او به دعـوا برمی خیزنـد که چون 
عقـد طبـق آیین هـای ایرانی نبوده باید تجدید شـود. به قـول جالل وقتی زن و شـوهر همدیگر 
را می پرسـتند چیزهـای ظاهـری اهمیتـی ندارد. زن نیز با شـوهر همفکـر و همراه اسـت. با این 
همـه خانـواده ی جـالل بـه آزار دختر پاریسـی ادامه می دهنـد؛ اما او کـه جالل را دوسـت دارد، 
دسـت از همسـرش برنمـی دارد و دشـواری ها را تـاب مـی آورد. مدتـی بعد، جالل کـه از زنش 
سـیر شـده، بـه تحریک خویشـان او را طـالق می دهد و بر آن اسـت کـه زن و تنها بچه شـان را 
بـه پاریس بفرسـتد. خواننـده به آغاز داسـتان بازمی گـردد. زن جوان نشسـته در اتاقی که همه ی 
اثاثیـه اش در هـم ریختـه، بـه پسـرش، کـه خوابیـده اسـت، می نگـرد و در انتظار زمـان حرکت 
اسـت. او بـه گذشـته ی تلخ و شـیرین خـود می اندیشـد. زن، اسـب چوبی بزرگ، اسـباب بازی 
فرزنـد، را می سـوزاند و شـادابی، چابکـی، عشـق، زندگی و نابـودی خود را در شـعله های آتش 
بـه تماشـا می نشـیند )چوبـک، 1397: 23-26(. داسـتان، نقـدی اسـت بـر زندگـی سـنتی که با 

خرافـات و مذهب عجین شـده اسـت و مردسـاالری بر آن حاکمیـت دارد.   

7-2- کفترباز
قصـه از قهوه خانـه ی تـل عاشـقان شـروع می شـود. دایـی رحمـان و دایـی شـکری هردو 
عاشـق کفترنـد. لوطی شـکری یکی از کفترهـای دایی رحمان را ُغر زده اسـت. دایـی رحمان با 
کنایـه و اشـاره مرافعـه ای را آغـاز می کنـد و در این بگو مگـو پیش لوطی های دیگر اسـم لچک 
بـه سـر، مـادر دایـی شـکری، را می برد؛ همیـن باعث غیرتی شـدن او می شـود و سـرانجام کار 
بـه زد و خـورد بیـن آنهـا منجر می شـود. مادر دایـی شـکری آرزو دارد که پسـرش را در رخت 
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دامـادی ببینـد و حتـی دختـری را برای او زیر سـر کرده اسـت. پـس از آگاهی از ماجـرای زد و 
خـورد آن روز، مـادر بـا چاشـنی پنـد و انـدرز موضوع را با پسـر در میـان می گذارد و شـکری 
طفـره مـی رود. عصـر همـان روز، دایی شـکری کفتر رحمـان را الی کفترهایش پـرواز می دهد؛ 
کفتـر تـا غـروب آفتـاب می پـرد و پاییـن نمی آیـد. دایـی شـکری علی رغم میـل باطنـی در پی 
آن بـه پشـت بام هـای دیگـر مـی رود، نگاهـش بـه زنـی می افتـد، چشـمان زن او را بـه خودش 
می کشـد و باعـث تغییـر و تحـول دایی شـکری می شـود )چوبـک، 1397: 16-19( و درواقع او 

بـه هویـت خـود به عنوان یـک مرد پـی می بـرد )براهنـی، 1393: 600(.
داسـتان بـه درون مایـه اي احساسـی و عاطفـی می پـردازد: »عشـق، مفهوم غریبی اسـت که 
انسـان را بی محابـا صیـد خـود می کنـد و بـه راحتی نمی تـوان از قیـد آن رهایی یافـت« )پیروز، 

.)161 :1386

7-3- چراغ آخر
سـید معرکه گیـری بـا مهـارت تمـام معرکـه اش را بـر سـطح کشـتی زّواربـر پهـن کـرده 
اسـت. ذهـن او، کـه پـر اسـت از احادیـث هیجان انگیـز مذهبـی و قصه هـای پرشـور خرافاتی، 
ناخودآگاهانـه بـا زبانـش در گـوش جمعیـت فرومی ریـزد. سـید، کـه نحـوه ی دوشـیدن مردم 
را بخوبـی می دانـد، در جاهـای هیجان انگیـز حرفـش را قطـع می کنـد، دور می چرخـد، سـکه 
می گیـرد و بعـد ادامـه می دهـد، درحالی کـه از یک حدیث به حدیـث دیگر و از یـک نقل قول 
خرافاتـی بـه نقـل قول دیگر بـا مهارت حرکـت می کند و مردم را مشـغول می کند. جـواد، تیپ 
روشـنفکر قصه، که سـراپا مخالف این قبیل سـنن خرافاتی اسـت، خود را در برابر سـید عاجز 
می بینـد. او می دانـد کـه بـا وجـود عدم اعتقـادش به محتوای سـخن سـید، دهن سـید آن چنان 
گـرم اسـت و او بـا چنان قدرتی همه چیـز را توصیف و تعریف و مردم را سرکیسـه می کند، که 
امـکان نـدارد حتـی آدمـی چـون جواد نادیـده اش بگیـرد. جواد، نیمه  شـب زمانی که سـید پس 
از خـوردن شـام و سرکشـیدن عرق سـر به بالین گذاشـته و خوابیـده، جعبه ی پرده هـای او را از 
کنـارش مـی دزدد و از روی نـرده ی عرشـه در دریـا می انـدازد و اینگونه سـید را کـه به زعمش، 
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مظهـر تمـام خرافـات مذهبی اسـت، به خاک سـیاه می نشـاند )چوبـک، 1397: 14-2(.
 ایـن داسـتان بـه واعظانـی می پـردازد کـه از دیـن و مذهـب اسـتفاده ی ابـزاری می کنند و 
بـا خالـی کـردن جیب مـردم خرافاتـی، ارتزاق و کسـب مـال می کننـد. آگاهان جامعـه باید این 

گندم نمایـان جوفروش را رسـوا سـازند.

8- گذری در کلبه )1345(: محمد سلیمانی
حشـمت اله خـان بـرای بـاال کشـیدن ارث بـرادر مرحومـش بـه هرحیله ای دسـت می زند 
و از هیـچ جنایتـی روی گـردان نیسـت و البتـه مکافـات اعمال زشـت خویـش را در همین دنیا 
می بینـد. او عاقبـت بـا اظهـار ندامت و ردِّ ارثیه جان به جان آفرین تسـلیم می کند. خسـرو، پسـر 
بـرادر حشـمت خـان، از نقشـه های شـوم عمو جـان سـالم به درمی برد و بـه دلیل نیکـوکاری و 

مردم داری رسـتگار می شـود. 
نویسـنده همچـون کتاب هـای ادبی قدیمـی مانند کلیله و دمنـه، طوطی نامه و هـزار و یک 
شـب از شـیوه ی داسـتان در داسـتان بهره برده اسـت. قصه گو مانند شـهرزاد هزار و یک شـب 
در اینجـا نیـز زن اسـت، البتـه با چند فرزنـد یتیم که در آغـاز قصه یکی از آنها در بسـتر بیماری 
اسـت. شـهرزاد، قصـه را صرفـاً بـرای در امـان مانـدن از تیغ تیز پادشـاه بـه درازا می کشـاند، اما 
زن گـذری در کلبـه قصـه ی زندگـی خـود، خسـرو، فرزندخوانده اش، حشـمت اله خـان و... را 
بـرای انـدرز و عبـرت و از قول شـخصیت های داسـتان بیـان می کنـد. او در بخش های مختلف 
قصـه پـای سرنوشـت را به میان می کشـد. منظور نویسـنده از بیان این داسـتان بلنـد، آن طور که 
در مقدمـه بیـان می کنـد، چیـزی جـز بیان فقـر، رنج، بدبختـی، نیکی هـا و بدی های مـردم نبوده 
اسـت. همچنـان کـه در منظومـه ی خان و دهقـان تکـرار و بازگویی ایـن درون مایـه را می یابیم. 
بی گمان شـغل و پیشـه ی کارگری سـلیمانی در چینش این درون مایه تاثیر فراوان داشـته اسـت؛ 
همچنـان کـه در اواخر گذری در کلبه، زندگی واقعی نویسـنده را از زبان یکی از شـخصیت های 
قصـه )ناظـم( می شـنویم. عامل تأثیرگذار دیگـر در گزینش ایـن درون مایه را بایـد در اقلیم و به 

قـول مارکـس در نظـام فئودالیته ی )ارباب رعیتـی( حاکم برجامعه ی آن روزگار دانسـت.
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9- مجموعه داستان"لولی سرمست")1346(: رسول پرویزی
ایـن مجموعـه شـامل سـیزده داسـتان اسـت. پرویـزی وقتـی می بینـد که سرگذشـت های 
شـیرین دوران نوجوانی و داسـتان – خاطره های نمکین دانش آموزی اش دارد به پایان می رسـد، 
طنـز و شـوخ طبعی ذاتـی ای کـه جـزء الینفک شـخصیت و اثـر نخسـتین او بود، جـای خود را 
بـه وعـظ می دهـد. در واقـع پرویـزی در ایـن اثـر نقـش یک معلـم اخـالق را بـازی می کند که 

جوانـان را انـذار و بشـارت می دهد.   

9-1- لولی سرمست
راوی جوان هنگام پرسـه زدن در بازار وکیل با دوسـتانش، مسـحور جادوی چشـمان زنی 
بلندبـاال می شـود. او از دو بـازاری می شـنود کـه ایـن زِن همان کسـی اسـت که دیـروز به جرم 
کشـتن شـش زن اعدام شـد و قیمتش بیسـت و پنج تومان اسـت. او برای رهایی از این درد و 
بال، دسـت به دامان امامزاده شـاهچراغ )ع( می شـود. آواز درویشـی در آنجا بیشـتر دل از کفش 
می ربایـد و وقـت غـروب بـه درویش باباکوهـی پناه می بـرد. درویش به جای آن کـه مرهمی بر 
دل زخمـش بگـذارد، می گویـد: »اگـر چشـمش تو را گرفته اسـت، بـرو عقب چشـم و اگر مرد 
عشـق نیسـتی برو گم شـو و گردوبازی نکن«. راوی، برای نخسـتین بار، دسـت به می می یازد 
تا مسـت و دلیر شـود؛ اما در آنجا نیز سـخن از معشـوقه ی ناب اسـت و نیرنگ چشـمانش که 
بـا آن جیـب جوانـان بـازاری را خالـی می کنـد. او در میکـده از دعـوا بـا لوطی مسـتی، که زور 
می گویـد، می گذرد. سـرانجام راوی بیسـت و پنج تومـان حقوقش را از مادر بـه بهانه ی خریدن 
فـرش می گیـرد. او بـا گـذر از کوچه هـا، در خانـه ی لولی سرمسـت را می کوبـد. پیرزنی فانوس 
بـه دسـت در را بـاز می کنـد. راوی بـه اتـاق وصـال وارد می شـود و بـوی نفس غریبـه را حس 
می کنـد. پـس از صـدای پـا، که چـون ضرب آهنگی قشـنگ به دل می نشـیند، در باز می شـود و 
راوی مـات و مبهـوت، خیـره و کـور، فقط نگاه می کند و زن چون دسـتش را دراز می کند، راوی 
منفجر می شـود، خود را به دسـت و پای زن می اندازد و سـیل اشـک از چشـم روان می سـازد. 
لولـی بـا نـوازش مادرانـه ی خـود، آرامشـی دوچندان بـه او می بخشـد. راوی سـبک برمی خیزد 
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و بـا بوسـه بـر دسـت و پـای لولـی می گریزد. صـدای خـش خش جیـب متوجه اش می سـازد 
کـه پولـش به او برگردانده شـده اسـت. مـادرِ نگران و وحشـت زده ، راوی را سـرزنش می کند و 
صبـح، پـس از نکوهـش، راوی را وادار بـه توبـه و گـزاردن نماز می کنـد؛ اما او باز بی پشـیمانی 
کام می خواهـد )پرویـزی، 1397: 176-206(. عـدم گریـز از عشـق های سـوزناک جوانی همراه 

بـا مدح شـیراز، شـرم و حیـا و... درون مایه ی قصه را می سـازد.

9-2- صواب با صاد
در شـب پرشـکوه عاشـورا، هنگام گذر راوی و پـدرش از بازار، میـرزا علی بگ عطار، پدر 
را جلـوی خـان دکان می نشـاند. در حین اختالط، پـدر راوی می گوید: خالل کردن ثـواب دارد؛ 
امـا عطـار بـر این اعتقاد اسـت که صـواب با صاد اسـت. با درگیـری لفظی، هرکس سـعی دارد 
حـرف خـود را بـه کرسـی بنشـاند. پـدر بـا دادن القاب ناشایسـت، سـعی در محکوم کـردن او 
دارد؛ امـا حریف عطار نمی شـود. خشـم سـرزمین های جنوب، پـدر را وامی دارد تا به خشـونت 
متوسـل شـود. بـا قـدرت عطار بیچـاره را به پیشـخوان می کوبد. عبداله سـیاه، غالم خانـواده، از 
راه می رسـد و عطـار بدبخـت زیـر دسـت و پـای او فریـاد می زنـد. اهـل بازارچه بـا التماس و 

تضـّرع بـه درگاه پـدر دعوا را فیصله می دهنـد )پرویـزی، 1397: 216-210(.
درون مایـه ی قصـه عـالوه بر پافشـاری نابجـا روی عقایـد، در جمله ی پایانی نهفته اسـت: 
»قیافـه علی بگ و شکسـت تسـلیم به مـن آموخت که مظلوم تنها شـهید کربال نبـود« )پرویزی، 

.)216-210 :1397

9-3- تخم حرام
علـو سـیاه مدام بـه این فکر می کرد کـه چرا او سـیاه و برادرانش همه سـفیدند. پیرزن های 
وراج راز سـیاه را نـگاه مـادرش بـه حبیـب، غالم سـیاه، در وقت ویـار می دانسـتند. او به خاطر 
ایـن درد از مـردم فـراری بـود و هنگام کسـب، هرتحملـی را می پذیرفت و... شـبی در روضه ی 
حضـرت سیّدالّشـهدا )ع( از آخوند واعظ می شـنود حرام زادگان هنـگام ورود به صحن حضرت 
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ابوالفضـل )ع( بـا چکیـدن خون از بینی شـان رسـوا می شـوند. علو سـیاه تمـام دار و نـدارش را 
می فروشـد، بـه کربـال مـی رود و بـا تـرس و نگرانـی بـه حـرم وارد می شـود؛ امـا هیـچ اتفاقی 
نمی افتـد. او از شـادی، بی هوش بـر روی زمین جا خوش می کند )پرویـزی، 1397: 230-223(. 

نویسـنده توّهـم بی جـا را در چارچـوب یکی از رسـوم و فرهنـگ عامه به چالش می کشـاند.  

9-4- یک داروی جانانه
 محمدحسـین خـان، نُخـری )بچـه ی اول( عمو بـود. زن عمـو او را  لوس و ننر بـارآورده 
بـود و هیچ کـس از شـیطنت و مزاحمتـش در امان نبود. از قضا پسـرک روزی سـنگی به پهلوی 
سـگ االغـان بارکـش می کوبد. سـگ، زنجیر پـاره می کند و حسـابی از خجالت محمدحسـین 
خـان درمی آیـد. آن زمـان طبق رسـم و رسـوم، داروی هاری را گـذر مصدوم از زیـر پای مردی 
کـه دو زن دارد، می دانسـتند. مـرد همسـایه، کـه دو زن دارد، را خبـر می کننـد. او بـه دلیل گرمی 
هـوا، با لباس زیر می آید. سـّکو بسـته می شـود و مرد همسـایه بـر آن قرار می گیـرد. دفعه ی دوم 
کـه منتظـر بودند مـرد دوایـی تجویز کند، نـاگاه نعره زنـان بر زمیـن می افتد. محمدحسـین فرار 
می کنـد و یـک سـوزن جـوال دوز از دسـتش می افتـد. به دسـتور پـدر او را می گیرنـد و به فلک 
می بندنـد )پرویـزی، 1397: 230-236(. نویسـنده، شـیطنت های کودکـی را با نقدی بـر آداب و 

رسـوم جامعه ی روزگارش بیـان می کند.

9-5- رفیق مهدی سرخی 
مهـدی سـرخی، دزد فـرز و چابک، کـه مانند آب خوردن آدم می کشـت، بـا یارانش به دام 
می افتـد. او در روز بـه دار آویختـن، پـس از نثـار فحش به مردم و مسـئوالن، گسـتاخانه مرگ را 
می بلعـد. فـردا روز قلی بـگ، یـار غـارش، هنـگام اعدام از تـرس به زمیـن می افتد. وکیل باشـی 
مسـنی بـا تدبیر به گوشـش می خوانـد: »این همه که می بینی برای ترسـاندن خلق اسـت و مانند 
شـهر فرنـگ و تعزیه، نمایشـی بیش نیسـت و... مردانه نمایشـت را بـده و برو«. قلی بـگ با این 
حیلـه خـود طناب دار را به گردن می انـدازد و دنیا را وداع می کند )پرویـزی، 1397: 274-269(. 

داسـتان، پایـان شـوم سـتم ظالم و به کار بسـتن تدبیر در امـور را به معرض نمایـش می گذارد.
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9-6- سبیل گرگعلی خان
هنـگام صبحانـه همیشـه بحـث خـواب و خواب نامـه در منـزل گـرم بـود. در آغـاز یـک 
روز سـرد زمسـتانی، بعـد از تعریـف خـواب پدر، جدل بر سـر تعبیـر آن میان پـدر و پدربزرگ 
درمی گیـرد. در ایـن حیـن راوی بـا گفتن خواب خود: »که بر سـبیل شـق و رّق گرگعلـی، آژدان 
وحشـتناک محـل، شاشـیده« سـبب می شـود که پـدر خشـمگین شـود و او را تنبیه کنـد. راوی، 
پـس از کتک خوردن، راهی مدرسـه می شـود؛ اما سـر پیـچ کوچه، یک جفت سـبیل واکس زده 
می بینـد. او گرگعلـی خـان بود کـه به کالنتری می رفـت )پرویـزی، 1397: 274-278(. داسـتان، 

دهن کجـی ظریفـی اسـت به رویـا و تعبیـر خواب.

10- سنگ صبور)1345(: صادق چوبک
احمـد آقـا معلـم جـوان فقیری اسـت کـه در اتاقـی مخروبـه و در خانه ای مستأجرنشـین 
زندگـی می کنـد. در ایـن خانـه زنـی جوان بـه نام گوهر نیز مسـتأجر اسـت. گوهر، کـه مادرش 
رخت شـوی فقیـری بوده اسـت، در دوازده سـالگی مورد توجه حاج اسـماعیل، تاجـر پول داری 
کـه سـه زن دارد، قـرار گرفتـه و حاجی، کـه از ازدواج هـای قبلی خود بچه ای نداشـت، او را به 
عقـد خـود درآورده اسـت.  گوهـر صاحب پسـری می شـود. روزی گوهر پسـرک را با خودش 
بـه زیـارت حضـرت شـاهچراغ می بـرد و پسـرک بـر اثـر ضربـه ای دچار خـون دماغ می شـود. 
مـردم و حـاج اسـماعیل، این را نشـانه ی حرامزاده بودن پسـرک می دانند. با ایـن اعتقاد، حاجی، 
گوهـر و بچـه را از خانـه ی خـود رانـده اسـت و جهان سـلطان، کلفت خانـه را که به هـواداری 
از گوهـر برخاسـته، از پله هـا پـرت کـرده اسـت. جهان سـلطان، افلیج و زمین گیر شـده اسـت. 
ازآن پـس گوهـر، پسـر کوچکش و جهان سـلطان با هـم زندگی می کنند. گوهر، شـوهر دیگری 
کـرده و پـس از دو سـال، شـوهر او را طـالق داده اسـت. زندگـی گوهر، پسـر چهارسـاله اش و 
جهـان سـلطان، از راه ازدواج موقـت می گـذرد. مسـتأجر دیگـر خانـه، زن جوان و زشـت رویی 
بـه نـام بلقیـس اسـت کـه شـوهری تریاکـی دارد و نسـبت بـه احمدآقا و گوهـر کـه روابطی با 
هـم دارنـد، بـه شـدت احسـاس حسـادت می کنـد. او می کوشـد تـا توجـه احمدآقا را بـه خود 
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جلـب کنـد. شـبی گوهر، که بچـه اش را تنهـا در خانه رها کرده، بـه خانه باز نمی گـردد و کاکل 
زری، پسـر او، تنهـا و سـرگردان و گرسـنه می ماند. چنـدی بعد جنازه ی گوهـر و چند زن دیگر 
در خانـه ی مـردی بـه نام سـیف القلم پیدا می شـود. سـیف القلم، کـه زن خـود را طـالق داده، با 
ایـن اعتقـاد که زن های بدکاره عامل شـیوع سـیفلیس و سـوزاک هسـتند، کمر به قتل آنها بسـته 
اسـت. جهان سـلطان در گوشـه ی طویله، بدون کمک و پرسـتار می میرد؛ کاکل زری در حوض 
می افتـد وخفـه می شـود و مأموران نظمیـه احمدآقا را برای شناسـایی جنازه ی گوهـر به خانه ی 

سـیف القلم می برنـد )چوبـک، 1352: 263-1(.
درون مایـه ی سـنگ صبـور در ایـن عبـارت قابـل ارائه اسـت: خرافـات، قشـري گري هاي 
عوامانـه و عملکـرد نظام هـاي فاسـد بـر سرنوشـت انسـان ها تأثیـر ناگـوار و مخـّرب دارنـد و 
آنهـا را در نکبـت و فقـر غرقـه می سـازند. درون مایـه ای فرعی نیز به چشـم می خـورد: تنهایی، 

دردناک تریـن تحفـه ی مدرنیتـه و ماشینیسـم بـه انسـان هاي معاصر اسـت.

11- مجموعه داستان زیر آفتاب داغ بندر )1356(: جالل هاشمی تنگستانی 
این مجموعه شـامل پنج داسـتان و یک گزارش سـفر اسـت. نویسـنده با اسـتفاده از تفکر 
حاکـم بـر ادبیـات دهـه ی پنجاه )رئالیسـم متعهـد و سوسیالیسـتی( و در قالب داسـتان بـا رژیم 
پهلـوی مبـارزه می کند. فقر و مبارزه برجسـته ترین مضامین داسـتان های او را تشـکیل می دهند.
وقتـی کتـاب را ورق می زنیـد ناخـودآگاه پرتـاب می شـوید به سـاحل خلیج فـارس با آن 
کوچه هـای تنـگ و محله هـای قدیمـی و بـا آفتاب وحشـی بی رحم پنجـه در پنجـه می افکنید. 
شـرجی را زیـر بغـل می زنیـد. بـه آب خنـک چـاه پنـاه می بریـد. زیـر سـایه ی درخـت بابل یا 
پشـت بـه کپـر به اسـتراحت مـی پردازیـد. بـوی زهم و شـور دریـا زیر بینی تـان می زنـد. دریا 
طوفانـی می شـود و کّلـه ی امـواج پی درپـی به سـاحل می خـورد. کـودکان کثیـف در گل و الی 
می لولنـد؛ روی دیـوار می شاشـند و بـر زمیـن خط می کشـند. گندآب هـا در همه جـا جاری اند. 
نفـس از بـوی ترشـال لباس هـای خیس عرق می گیـرد. طبیعت خشـن مردها را یاغـی، و زن ها 
را بدگمـان بارمـی آورد. بـرای تکـه ای نان در سـنگ درار باید ُشرُشـر عرق ریخـت. آن قدر باید 
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منتیـل زد تا خون از دسـت ها جاری شـود. برای رسـاندن چهـار قلم کاالی قاچاق به شـهر باید 
شـب بـه دل کوهسـتان زد. گلولـه ی گرم مأموران را با تـرس و لرز به جان خریـد و یا پا به فرار 
گذاشـت و در نهایـت آش و الش شـد. آنچـه غالبـاً به تصویـر درمی آید روی بد و ناخوشـایند 
زندگـی اسـت؛ قـالب ماهی گیـری بـه شـیلو گیر می کند. سـگ سـیاه الجـون حاصل دسـترنج 
کارگـر را بـه یغمـا می بـرد. پـدر بـه اهل و عیـال سـرکوفت می زند. مـادر از غم قلیان می کشـد 
و فایـز می خوانـد. پسـر به واسـطه ی رفتـار پدر در مدرسـه منزوی می شـود. مـرغ و خروس ها 
بـه کثافـات نـوک می زنند. تعـداد زیاد افراد خانـوار، که گاه به ده نفر می رسـد، خشـم و عصیان 
تأمیـن معـاش را در وجـود پـدر روشـن می کنـد و بـر پوشـش، غذا و حتـی روح و افـکار اهل 
خانـواده تاثیـر غیـر قابـل انـکار دارد. زن، مـرد و کـودک با پای برهنـه در صحرا و سـاحل برای 
امـور پیـش پـا افتـاده ی حیات )جمـع کـردن سـرگین و دود( در تالش انـد. تازه اگر کفشـی به 
پایـی باشـد، عمومـاً پـاره و رنگ و رو رفته اسـت و بوی بنزین، رنگ و روغـن می دهد. کودکان 
معمـوالً لخت انـد. کارگـران پیراهـن زیر عـرق کرده و چـرک مرده بر تـن دارند و زنـان غالباً با 
مینـار و لباس هـای نـازک بلنـد ظاهر می شـوند. ناهار غالبـاً نان و خرما با سـبزی محلی اسـت. 
شـام برعکـس ناهـار، بـه دلیـل فّعالیـت پـدر و پیوسـتن او به جمـع خانواده سـنگین تر اسـت. 
در مـاه رمضـان روزه را بـا نـان، چـای، خرمـای تـازه و ُشـله می گشـایند و سـحری گـرده، بَل 
بَـل )نوعـی نـان(، تخـم مـرغ و باز خرما اسـت. مگس هـا دسـته جمعی روی ماهی هـا چمباتمه 
می زننـد. گداهـا کاسـه ی گدایـی دسـت گرفته انـد. جاسـوس بازی برای پـاره ای نان و دوسـتی 
بـا ژاندارم هـا ارزش می یابـد. بی عدالتـی طبقاتـی اظهـر من الّشـمس اسـت، بـه گونـه ای که دو 
دانش آمـوز دختـر رفتـار دوگانـه ی معلـم و مدیـر در قبـال شـاگردان مرفـه و فقیـر را به چالش 
می کشـند و در گـزارش پایانـی بارش باران نویسـنده را خوشـحال نمی کند؛ زیرا شـاگرد راننده 

کرسـی را از زیـر پـای کارگـری بیرون می کشـد و به مسـافر تـازه وارد شـیک پوش می دهد.
    هرچنـد برخـی نمادهـا را می تـوان بر نخسـتین داسـتان ایـن مجموعه منطبق دانسـت، 
بـا ایـن حـال بـا توجه بـه سـبک داسـتانی )واقع گرایـی( و درون مایه ی مـورد عالقه ی هاشـمی 
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)اجتماعـی( بـه نظـر نمی رسـد مقصـود ایشـان ورود به ادبیـات سـمبلیک و الیه هـای عمیق و 
زیریـن ایـن نـوع باشـد. می تـوان رأی قاطـع صادر کـرد که هاشـمی در ایـن داسـتان کوتاه هم 
ماننـد دیگـر داسـتان های دو مجموعـه اش می خواهـد فالکـت، فقـر و نهایـت بداقبالـی طبقه ی 

کارگـر را نمایـش دهد.

12- نتیجه گیری
سـلطنت پهلـوی دوم را بـه دو دوره ی مجـزا می تـوان تقسـیم کـرد: مرحلـه ی نخسـت از 
برکنـاری رضاشـاه )1320( تـا کودتـای 28 مـرداد 1332 و دوره ی دوم از کودتـا تـا پیـروزی 
انقالب اسـالمی. رسـول پرویزی در دهه ی سـی مضامین اجتماعی واقعی را در قالب خاطراتی 
کـه بیشـتر مربـوط بـه دوره ی کودکـی و نوجوانی اوسـت، بیان می کنـد. دهه ی چهل شـّق دوم 
نویسـندگی چوبـک و پرویـزی را دربرمی گیـرد. در آغـاز، چوبـک بـا گرته بـرداری از ایـده ی 
داسـتان کوتاه شـیرمحمد سـعی می کند تحولـی در مضامین داسـتانی اش ایجاد کند؛ امـا در ادامه 
از تکـرار درون مایه هـای دوره ی نخسـت نویسـندگی اش، بویـژه در روز اول قبـر و چراغ آخر پا 
فراتـر نمی گـذارد؛ هرچنـد رمـان آخـر خود، سـنگ صبـور، را در فرم و سـاختاری جدیـد ارائه 
می دهـد. نوسـتالوژی های رسـول پرویـزی تـه می کشـد و داسـتان – خاطره هایـش آن حالوت 
مجموعـه ی اول را نـدارد؛ پـس ناگزیـر بـه وعـظ و عرفـان رو مـی آورد. در ایـن میـان محمـد 
سـلیمانی، بـا تأثیـر از زندگی خود، رمـان اجتماعی گذری در کلبه را می نویسـد. در دهه ی پنجاه 
و در آسـتانه ی پیروزی انقالب، هاشـمی تنگسـتانی با بازگویی واقعیت های زندگی اجتماعی و 

مشـکالت مـردم بنـدر، این تـم را بـار دیگر تجدیـد می کند.
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سلیمانی، محمد )1345(. گذری در کلبه. تهران: کتابفروشی پیمان.
شیری، قهرمان )1387(. مکتب های داستان نویسی در ایران. تهران: چشمه.

صادقـی شـهپر، رضـا )1397(. »سـه گونگـی اقلیمی؛ طرحی نـو در داستان نویسـی اقلیمی 
جنـوب«، فصل نامـه پژوهش ادبیات داسـتانی، شـماره ی 24، پاییز، صـص 107-81.



 95   

علي خانـي، اصغـر )1395(، نقـد و بررسـي داسـتان هاي رسـول پرویـزي، چـاپ اول، قـم: 
اسـالم. موعود 

کامشاد، حسن )1395(. پایه گذاران نثر جدید فارسي، تهران: نشر ني.
کشـاورز، محمـد )1389(. به شـیرینی لبخند، بـه تلخی زهر، ققنوس، ضمیمه ی شـماره ی 

.269
www.vista.ir :ماه زاده، جواد )1387(. قصه های مردم، مجله ی ویستا به نشانی

محمودی، حسن )1381(. نقد و تحلیل و گزیده ی داستان های چوبک، تهران: روزگار.
مهـدی پـور عمرانـی، روح اهلل )1378(. گزیـده داسـتان های کوتـاه صـادق چوبـک، تهران: 

روزگار.
میرصادقی )ذوالقدر(، میمنت )1379(. رمان های معاصر فارسی، تهران: نیلوفر.

میرصادقی، جمال )1381(. جهان داستان )ایران(، تهران: اشاره.
------------ )1394(. ادبیات داستانی، چاپ هفتم، تهران: سخن.

میرعابدینی، حسن )1387(. صد سال داستان نویسي در ایران، چاپ پنجم، تهران: چشمه. 
هاشمی تنگستانی، سید جالل )1356(. زیرآفتاب داغ بندر، تبریز: احیا.

یاحسـینی، سـید قاسـم )1390(. تاریخ چاپ و چاپخانه در بوشـهر، بوشـهر: زمزمه های 
روشن.

نقد و بررسی محتوایی ادبیات داستانی بوشهر از کودتای28  مرداد 1332 تا پیروزی انقالب اسالمی 


