گذري بر »سالهاي ابري«

*

بررسي محتوايي سالهاي ابري اثر علي اشرف درويشيان
● مريم غفاري جاهد

چکيده:
علي اشرف درويشيان در اوايل دهه  ،50همزمان با اوج مبارزات سياسي مـردم ايـران ،نويسـندگي را
آغاز کرد .او تا کنون آثار داستاني بسياري ،اعم از داستان کوتاه و رمان منتشر کرده اسـت .در ايـن مقالـه
رمان »سالهاي ابري« از نظر محتوا مورد بحث قرار گرفته است .مضمون اين داستان بيشتر درباره فقـر و
تبعات آن است که شامل بيماري ،مرگ و مير ،اختالفات خانوادگي و کار کردن زنان و کودکان اسـت .در
برخي موارد ،محتواي داستان مضامين ديگري از قبيل جناياتي که در زندانهاي سـاواک اتّفـاق افتـاده و
ديدگاه حزبي نويسنده را ،به طور مستقيم يا غيرمستقيم بيان ميکند .اين رمان ،شامل زندگينامه نويسـنده
است که در آن از تمام مسائل و مشکالت جامعه سخن رفته ،و مسائل تاريخي و سياسي در کنار مسـائل
اجتماعي و فرهنگي بيان شده است .همچنين مثلها ،باورها و عقايد خرافي بسياري را دربـردارد کـه بـه
ارزش آن افزوده است.
سبک غالب رمان رئاليسم است ،امّا در برخي موارد نيز ناتوراليسـم و سمبوليسـم و در مـوارد نـادري
سورئاليسم در اين اثر ديده ميشود.
خالصه رمان
»سالهاي ابري« را اگر يک زندگينامه واقعي بدانيم ،ميتوانيم با اطمينان بگـوييم ،قهرمـان داسـتان،
يعني »شريف داوريشه« خود »علي اشرف درويشيان« است .اين داستان از زبان پسربچهاي سـه ـ چهـار
* ادبيات داستاني ،شماره  ،109مرداد .1386
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ساله شروع ميشود و تا حدود چهل سالگياش پايان مييابد» .شريف داوريشه« فرزند اوّل خانواده اسـت
که اوّلين خاطرات ذهنش زماني را به ياد ميآورد که فرزند سوم خانواده ،ميخواهد قدم بـه دنيـا بگـذارد.
آغاز داستان ،تالش مادري اسـت در بـه دنيـا آوردن فرزنـدي ديگـر در يـک خـانواده فقيـر و خرافـاتي.
حرفهايي که »ماما«» ،بيبي« و اطرافيان زائو به زبان ميآورند و افکاري که در ذهن شريف وول مـي-
خورد؛ مؤيد فرهنگ خانوادهها و تفکّر غالب جامعه است .برخورد ذهني شريف با »آل« و مواجهه با او ،که
دارد دل و جگر زائو را با خود ميبرد ،نمودار کابوسي است که در طول داستان ،سايهاش بر زندگي شريف
و خانواده و جامعهاش سنگيني ميکند.
شريف در آن شرايط بحراني درد کشيدن مادر ،تمام ذهنيات خود و گفتگوهاي اطرافيان را بـه ذهـن
ميسپارد تا همه را تعريف کند زيرا همة اينها به هم و به داستاني که قرار است شکل بگيـرد ،ربـط دارد.
برهاي را بـه جـاي او،
حتّي عکسي از »حضرت اسماعيل« که در شرف قرباني شدن است و فرشتهاي که ّ
هديه ميآورد و شريف از فرشته متشکّر است ،از همان صفحات اوّليه ،سير داستان مشخص ميشود و در
ذهن خواننده جا باز ميکند.
نيمه اوّل داستان تا هنگام جواني شريف ،ديدهها و شنيدههاي اوست که نقل ميشود .پدر شريف کار
مشخصي ندارد ،مدام از اين شاخه به آن شاخه ميپرد و هميشه حاصل دسترنجش را ديگران ميخورند و
اين جمله تکراري به گوش شريف ميرسد» :بگذار بخورند ببينم سير ميشوند «.آدمهاي اطراف او همـه
تفکري جبرگرايانه است ،که وادارشان ميکنـد در مقابـل
زحمتکش و آبرودارند ،امّا بزرگترين عيب آنانّ ،
حکـام
زورگو ساکت بمانند .شريف عقايد جبري را آگاهانه به تصوير ميکشد .جبري که به زعم نويسندهّ ،
و روحانيان  ،با تباني ،به خورد مردم داده از آنان سوء استفاده ميکنند؛ اما خود شريف نيز چنين را پذيرفته
است و هيچگاه در مقابل اشخاصي که کاله او را برميدارند ،قد علم نميکند ،بلکه به آنها ميدان ميدهد.
امّا تفاوت شريف با ديگران اين است که در مقابل کساني که بـه مـردم ،زور مـيگوينـد و حـقّ آنـان را
پايمال ميکنند ،ميايستد .شريف با ديدن آدمهاي مبارزي چون »آقا مرتضي« ،که آشنايي مختصري با او
دارد و همچنين داييهاي خود که مدام جنگ و دعواي سياسي دارند ،با مبارزه ،آشنا ميشود .و گاه از زبان
پدر ،حقيقت زندگي پدر بزرگ خود» ،داوريشه« را که اسير ظلم ارباب گشته ،ميشنود و همـة کينـههـا و
بغضها را در دل نگه ميدارد .او با چشم خود صحنههاي درگيري شاه و مردم را ميبيند و همـة اينهـا او
را به فردي مبارز تبديل ميکند .هنگامي که پس از سالها  ،با سختي ،درس خود را به پايان ميبـرد ،وارد
دانشسرا و پس از آن براي معلّمي به گيالن غرب منتقل ميشود.
پايان جلد دوم رمان و آغاز جلد سوم ،نقطة عطفي در اين سرگذشت است» .شريف« کولهباري از غم
و شادي ،رنج و سختي  ،خانه و زندگي و خاطرات کودکي و نوجواني و شهر خود را پشت سر ميگـذارد و
به مکاني تازه به دنبال سرنوشتي تازه ميرود .گويـا زنـدگي قبلـي او يـک تئـوري از بايـدها و نبايـدها و
کنشها و واکنشهاست و از اين بعد ،صحنة عمل .و او عمالً وارد مبارزه ميشود .با ديدن روستائيان فقير
و سوء استفاده اربابان از سادگي آنان ،نميتواند سکوت کند و از طرفي انحرافات اخالقـي برخـي معلّمـان
نيز مزيد بر علت شده ،او را وادار به حمايت از شاگردان ميکند ،با هيچ يک از عمال زور ،کنار نمـيآيـد و
در مقابلشان ميايستد تا کار به انتقال و بعد زندان ميکشد .از اين به بعد ،زندان ميکشد .از اين بـه بعـد،
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زندان جزء الينفک زندگي اوست .آزاديهاي کوتاه او به همان راه قبلي ختم ميشود ،گر چه پس از چنـد
سال اسارت ،در مدّت کوتاه آزادياش ازدواج ميکند ،امّا باز هم مبارزه و پخش کردن اعالميه مهمتـرين
کار اوست و باز زندان و شکنجه و جدايي .وفاي همسري ميآيد .مادري که به پـايش رنـج مـيکشـد ،و
پدري که فرار از مسئوليّت را پيشه خود ساخته ،از محورهاي مهـمّ ايـن قسـمت از داسـتان اسـت .آزادي
شريف از زندان ،همزمان با پيروزي انقالب اسالمي است .گر چه شـريف جـزء زنـدانيان سياسـي اسـت،
اهداف او با انقالبيون ديگر از جمله مذهبيها ،از يک صنف نيست ،امّا هدف مشترک آنان کـه برانـدازي
رژيم و مبارزه با زورگويي و ظلم است  ،آنها را به هم نزديک کرده است.
تولد يک فرزند تازه است .يک دگرگوني بزرگ ،که حاصـل درد و رنـج
پايان کتاب همچون آغازشّ ،
تولد فرزند ميکند و اين فرزند ،روزگـاري را پـيش رو
ساليان سال است .همچون تالشي که مادري براي ّ
دارد که دوران و حوادث ،سرنوشت او را تعيين ميکند .شايد ّتلقي نويسنده از انقالب نيز همين است.
پايان داستان تازه آغاز حوادثي نو است؛ امّا نويسنده باقي حوادث را به ذهن خواننده واگذار ميکـن و
قصه خارج ميشود .سرگذشت شريف و خانوادهاش و زندگي و خاطراتش  ،سـيري منطقـي و
با زيرکي از ّ
هدفدار دارد  ،بيآنکه گرهافکني در داستان وجود داشته باشد.
بررسي محتوايي
در اين زندگينامه واقعي خودنوشته ،با افراد مختلفي از جامعه آشنا ميشويم کـه هـر کـدام نمـادي از
آدمهاي واقعي سالهاي نه چندان دور تاريخ کشورمان هستند.
مسلط
اين اثر ،دورنمايهاي سياسي دارد و در عين حال رماني اجتماعي است» .درونمايه ،فکر اصلي و ّ
هر اثري است؛ خط رشتهاي که در خالل اثر کشيده ميشود و وضعيت و موقعيّتهاي داستان را بـه هـم
پيوند ميدهد .به بيان ديگر ،درونمايه را به عنوان فکر و انديشه حاکمي تعريف کردهانـد کـه نويسـنده در
داستان اعمال ميکند .به همين جهت است که ميگويند درونمايـه هـر اثـري جهـت فکـري و ادراکـي
نويسندهاش را نشان ميدهد) «.مير صادقي ،1376 ،ص (174
ايدئولوژي نويسنده در ايـن کتـاب ،درونمايـه اصـلي آن را تشـکيل مـيدهـد .نويسـنده بـا انتخـاب
شخصيتهاي داستان ،از افراد عادي جامعه ،شرح زندگي آنان و قراردادن آنها در متن مبارزه عليـه نظـام
حاکم ،جريان رودي را نشان ميدهد که در مسير خود ،آنچه را که سر راهش قرار ميگيرد ،با خود ميبرد
و تبديل به سيلي بنيانکن ميشود .جريان مبارزهاي که از ميان کارگران آغاز ميشود؛ ريشه در نسلهاي
گذشته دارد؛ که هميشه مـردم فقيـر و سـطح پـايين جامعـه را بـا خـود همـراه مـيکنـد و اينهـا همـان
شخصيتهايي هستند که در گوشه و کنار رمان  ،زندگيشان را ميخوانيم ،نويسنده در اينباره مـيگويـد:
»من ميخواستم توي سالهاي ابري ،اين را بگويم که يک نفـر مـوجي در جامعـهاش ايجـاد مـيشـود و
نميتواند با آن موج نرود نميخواهم بگويم ناخودآگـاه و بـدون آگـاهيّ ،امـا وجـدانش قبـول نمـيکنـد.
کنجکاوياش ،وضع زندگياش و مشاهداتش باعث ميشود با اين موج برود .اين حالت با موجرفتن مهـم
است) «.مصاحبه حضوري(
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اين درونمايه در سرتا سر رمان ،خواننده را هدايت ميکند و ديده ميشو آدمهايي که در اوايل رمـان،
موقعيتي قرار ميگيرند .اين موج ،همـه را بـا خـود نمـيبـرد .آدمهـاي
ّ
معرفي ميشوند ،سرانجام ،در چه
ّ
مستعد مثل »شريف ،آقا مرتضي ،مشي رمضان ،بمانعلي و  «...با اين موج ميروند و تـا آخـر مـيماننـد و
برخي از آن کناره ميگيرند .چيزي که درونمايه داستان را قوّت ميبخشد ،عشق به ميهن و ملّت است .در
اواخر رمان ،هنگامي که شريف از زندان ،براي همسرش نامه مـينويسـد ،ايـن عشـق را چنـين توصـيف
ميکند:
»چه کسي ميتوان ّادعا کند که بيش از يک زنداني سياسي به ميهـنش و بـه مـردم وطـنش عشـق
ميورزد؟ راستي چه کسي ميتواند ّادعا کند؟ آنکه با بيخيالي روي کاناپه راحتش چـرت مـيزنـد؟ آنکـه
حتّي آب اين مملکت را اليق نوشيدن نميداند؟ به نظر من کسي مـيتـوان ايـن آب و خـاک را دوسـت
داشته باشد و در راهش ،در راه سرافرازي و اعتاليش فداکاري کند ،که با همه وجودش ،خاک پر برکتش
را عزيز بدارد و در کنار مردمش باشد و تا نفس دارد ،در برابر سـتمگران و مـزدوران بايسـتد ) «.سـالهاي
ابري ،ج  ،4ص .(1615
با اين درونمايه محکم» ،سالهاي ابري« نوشته ميشـود مـردم فقيـر و بـدبخت گـرد هـم مـيآينـد.
سرانجام يکديگر را در زندان مالقات ميکنند و بعـد ،دوران ديگـري ] :نظـام جمهـوري اسـالمي[ آغـاز
ميشود که در آن ،جايي براي شريف ،و همفکران او وجود ندارد.
»سالهاي ابري« را ميتوانيم رماني »رسالتي« ) (tesis novelبدانيم» .رمان رسالتي« رماني است
که در آن از مسئلهاي اجتمـاعي ،اقتصـادي ،سياسـي ،مـذهبي صـحبت کنـد کـه خصـلتي و منظـوري،
اصالحطلبانه داشته باشد .رمانهاي اجتمـاعي ،تبليغـي ،سياسـي ،مـذهبي از انـواع رمـان اسـت) .جمـال
ميرصادقي ،ميمنت مير صادقي؛  ،1377ص .(417
از طرفي ديگر اين رمان بر اسـاس مکتـب »واقعگرايـي اجتمـاعي ) (socialist realismنوشـته
شده .اين مکتـب »مکتبـي اسـت کـه در سـال  1932مبنـاي تمـام ادّبيـات روسـيه و سـاير کشـورهاي
سوسياليستي قرار گرفت .در اين مکتب ادبي ،هنر در خدمت نوسازي جامعه سوسياليستي قرار ميگيرد و
بيشتر از آنکه به فرد توجه داشته باشد ،به گروه ميپردازد و بـه تجليـل از کـار و کارهـاي گروهـي روي
ميآورد .در مکتب »واقعگرايي اجتماعي« از ديدگاه سياسي به آينـده نگـاه مـيشـود و نـوعي خوشـبيني
ويژگي اصلي اين آثار ،تحليل و ترسيم جريان آشتي فرد با جامعه و در نتيجه  ،دگرگوني روابط اجتمـاعي
مبني بر مالکيّت خصوصي است .منتقدان مارکسيست اين اصطالح را در مور آثاري به کـار مـيبرنـد کـه
جنبهاي از نظرگاه مارکسيسم را در خود بازتاب بدهد) «.همان ،ص .(287
از زماني که شريف با اعتقـادات دايـي سـليم و دنيـاي کـارگري آشـنا مـيشـود ،نمودهـاي مکتـب
سوسياليسم در رمانآشکار ميشود .نويسنده رمان که با نويسندگان روسي به ويژه »گورکي و چخـوف« ،
آشناست ،تحت تأثير آنها نيز قرار دارد.
محتواي اين رمان از جنبههاي سياسي ،تاريخي ،اجتماعي و فرهنگي ،قابل بررسـي اسـت .ابتـدا بـه
جنبههاي سياسي رمان ميپردازيم:
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بعد سياسي رمان از همان ابتدا به صورت نمادي ،رخ مينمايد »شريف داوريشه« از کـودکي ،خـود را
در مقابل »آل« و ناگزير از جنگيدن با آن ميبيند» .مادر« که نمادي از »وطن« است ،با مـرگ دسـت و
پنجه نرم ميکند .شريف بايد »آل« را مغلوب کند و مادر را نجات دهد .از طرفي ،دايي سـليم بـر بـاالي
مثلـث »مـذهب ،خرافـات و مبـارزة
بام ،دعا ميخواند و زنهاي خرافي دور زائو ،هر کدام کاري ميکنندّ .
سياسي« از اينجا آغاز ميشود و تا پايان رمان ،با خواننده همراه است .همچنان که آدمها در اوّل رمان هر
کدام به نحوي ميخواهند مادر را نجات دهند و هر کدام بهعقيده خود عمل ميکنند در طـول رمـان نيـز
آدمهاي مختلف در جامعه ،نقشهايي شبيه به اين ايفا ميکنند .شريف تـا پايـان در همـان نقـش مبـارز
عدهاي ديگر با پذيرش حرفهاي خرافي درباره سرنوشـت
سياسي باقي ميماند .برخي مبارزين مذهبي و ّ
محتوم انسان ،خود را از کارهاي عملي کنار ميکشند.
مادر به هر حال نجات مييابد ،امّا زندگي او با بدبختي ادامه پيدا ميکند .در ادامه مـيبينـيم کـه در
خانوادة شريف ،آدمهاي سياسي ،چون سليم و حامد ،با گرايشهاي مختلف حزبي ،قد علم ميکنند.
»مشي بوچان نقل پدر را دارد و عمو الفت ،داستان يار محمد را .بيبي و ننـه بـا نفـرين و دشـنام بـا
دولت مقابله ميکنند .شريف حتّي از رفتارهاي فردي و مشکالت خانوادگياش ،مسائلي سياسي ميسازد.
زماني که مشي بوچان پدر شريف کوزه آب را به ناحق بر سر مادر شريف ميکوبد ،شريف در مقابـل پـدر
قد علم کرده و اعتراض ميکند «.امّا دقايقي بعد» :ناگهان پشيماني در وجودم ميريزد .اين پدر بدبخت و
 ...زحمتکش را رنجاندم  ...امّا آخر او به چه حقّي به قصد کشتن ،کوزه را روي سر ننه کوبيـد ...از طرفـي
بابا هم آدمي است که از صبح زود تا تنگ غروب ،با هزار زحمت لقمه ناني به دست ميآورد  ...تقصـير از
کيست؟ گناه را بايد به پاي چه کسي نوشت؟ چه کساني زندگي را به ما چنين تلخ کردهاند؟ بايد يقه چـه
کسي را بچسبم؟ بايد از کي انتقام بگيرم؟«
شريف با طرح سؤالهايي از اين دست ،خواننده را به جواب نزديک ميکند:
محمدخان شليک کرد؟ ...چه کسي دکتر حسـين فـاطمي را بـا تـن
»چه کسي آن تير را به دهن يار ّ
تبدار ،روي برانکارد به پاي جوخه اعدام برد« ...
پاسخ اين سؤالها روشن است .به اين روشن ،واقعيّت تلخ کتـک خـوردن مـادر شـريف از پـدر ،کـار
کردي سياسي پيدا ميکند ) رضا خندان ،ص (749
در اين زمان ،شريف که به عنوان تماشاگر و راوي عمل ميکند ،نام افراد سياسي ،مجالّت و احـزاب
را از زبان ساير شخصيتها ميگويد و تعاريفي غلط يا درست از زبان همانها ارائه ميدهد.
دو حزب معروفي که در اثر از آنها زياد نام برده شده » ،حزف تـوده« و »پـان ايرانيسـتم« اسـت .در
کتاب فرهنگ فرهيخته اين احزاب چنين معرفي ميشوند» :پان ايرانيست :از جنگ جهاني دوم به ايـن
طرف ،تا قبل از تحوالت سياسي اجتماعي ايران و تغيير نظـام حکـومتي ايـران و تغييـر نظـام حکـومتي
مشروطه سلطنتي به سيستم جمهوري اسالمي ،يعني به تحقيق تا قبل از سال  1357در ايـران ،حزبـي از
طرف ملّيگرايان تندرو تأسيس شده بود که ّادعاي ارضي سرزمينهاي عصـر امپراطـوري هخامنشـيان و
کورش کبير را داشت و يا الاقل سرزمينهاي تـا قبـل از قـرارداد تحميلـي ترکمانچـاي را ) «...شـمسالـدين
فرهيخته ،1377 ،فرهنگ فرهيخته ،واژهها و اصطالحات سياسي ـ حقوقي ،تهران ،انتشارات زرين ،ص .(222
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»حزب تـوده :حـزب کـارگر ،حـزب سوسياليسـت طبقـة کـارگر بريتانيـا و يکـي از دو حـزب مهـم
بريتانياست) «.همان ،ص (332
جعفر کازروني در کتاب خود ،راجع به اين احزاب چنين نوشـته اسـت» :تـا قبـل از  28مـرداد ،1332
جمعيّت پان ايرانيسم با ايده ناسيوناليستي و به طرفداري از جبهه ملّي در ايران تأسيس يافـت  ...پـس از
کودتاي  28مرداد  ،اين جمعيّت انشعاب يافت که در نتيجه آن  ،يک شاخه تحت رهبري داريوش فروهـر
در مسير جبهه کلّي و با عنوان حزب ملّت و شاخهاي ديگر به رهبـري پزشـکبور ،بـا عنـوان حـزب پـان
ايرانيسم به طرفداري از دربار ،فعاليتهاي جديد خود را آغـاز کـرد .در شـهر کرمانشـاه نيـز ،حـزب پـان
ايرانيسم به رهبري »خداداده« ،فعاليّت ميکرد و »جهانگير جعفرپور« دبيري داخلي حزب را عهدهدار بود.
)جعفر کازروني ،ص (170
»درويشيان« همانطور که گفته شد تنها به نقل حوادث و گفتگوها اکتفا کرده و گاه قسمتهـايي از
روزنامههاي طرفداران اين احزاب را هم نقل کرده است .دايي سليم عضو حزب توده است و روزنامه »بـه
مصدق مخالف اسـت
ّ
سوي آينده« را به خانه ميآورد و شريف آن را برايش ميخواند .اين روزنامه با دکتر
و طبيعي است که اخبار و اظهارات آن نيز ضد اوست:
مصدق مقصد و منظوري جـز
ّ
»جبهه ملّي عوامفريبانه کبّاده مبارزه با شرکت نفت را ميکشد و دکتر
امپرياليستهاي آمريکا ندارد) «.سالهاي ابري ،ص (568
ّ
تسليم منابع نفتي کشور به
معرفي ميشود .در جشن اوّل مـاه مـه
جمعيّت پان ايرانيسم در اين کتاب به عنوان حزبي ضد کارگر ّ
که جشن کارگرهاست ،تودهايها در خيابان جمع شده  ،شعار ميدهند.
عدهاي با چوب و چماق و پنجه بکس ،حمله ميکنند«.
»ناگهان از چهارراه اجاقّ ،
ـ گروه ضربت پان ايرانيستها دارند ميآيند.
آقاي ايرنپور معلّم دبيرستان کزازي هم زير پرچم ايرانيستهـا ايسـتاده و سـبيلهـاي خـود را تـاب
ميدهد.
ـ حيف از اين معلّم .هم شاعر است هم کتاب زياد ميخواند.
ـ افسوس که در خدمت اوباش ضد کارگر است .يک بار شتر هم کتاب بخواند به حال ما بيچـارههـا
چه فايدهاي دارد) «.ص (573
در اين کتاب تعريفي مستقيم و کامل از هـيچ حـزب و گـروه ،کارکردهـا و افـراد سياسـي و اعمـال
حقيقيشان ،ارائه نميشود .بدين دليل ميتوانيم به اخبار سياسي آن ،تکيه کنيم خود نويسنده نيز بـه ايـن
امر واقف است و اذعان دارد که او اين رمان را از ديدگاه پسربچهاي نوجـوان نگاشـته کـه هنـوز ديـدگاه
توجهي
سياسي ندارد و خود در اين ميان سرگردان است .و جز به اخبار روزنامهها و گفتههاي شخصيتها ّ
ندارد .بنابراين ،گاه ميبينيم حرفهايي که اشخاص داستان ،راجع به مردان سياسي ميگوينـد ،بـا قبـول
عامه ،تفاوت دارد .اين در واقع معلول همنشيني راوي با افرادي است که عقيدهاي خاص ،راجع به فـردي
داشتهاند و راوي با تکيه به شنيدههايش ،اخبار را منعکس کرده است .در يک خانواده کوچـک ،هـر کـس
اطالع کامل از اوضاع سياسي ،ميخواهند در
طرفدار يک حزب يا فرد سياسي است .حتّي زنها هم بدون ّ
سياست دخالت کنند؛ بلکه آينده بهتري در انتظارشان باشد .راوي چون خود نيز تحت تأثير ،دايي سليم به
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حزب توده متمايل است بيشتر ،از اين حزب ميگويد و عمالً نشان ميدهد که با دايي سـليم هـم عقيـده
است:
»دايي سليم ميگويد :آيت ّالله کاشاني به عنوان اعتراض ،به افراد بدنامي که در کابينـه مصـدق وارد
شدهاند؛ اعالميه داده و خود را از دخالت در دولت معاف کرده ...
بيبي رو ميکند به عمو الفت.
ـ آخرش اينها ضربه خود را زدند .ببين چه کار شکنيهايي ميکنند .قربان آقـاي کاشـاني بـروم .او
چرا  ...عمو الفت تا گردن قرمز ميشود.
ـ وقت کابينهاش پر از انگريزي شده ،خب کاشاني هم حق دارد که اعتراض کند) «...ص (578
مصدق نيز از راديو پخش ميشود ،اما دايي سليم و عمو الفت با متن پيـام
ّ
در اين قسمت  ،پيام دکتر
که حاوي استمداد از ملّت ايران براي ملّي کردن صنعت نفت است؛ مخالفند .بيبي ميگويد:
»اين مرد کممغزي نيست .چند سـال در خارجـه درس خوانـده .دکتـر شـده .وطـنپرسـت اسـت بـا
خداست«.
دايي سليم ميگويد» :وطنپرستي تنها کافي نيست .ذاتاً ضد کارگر است .از خـانواده اشـرافي اسـت.
مصدق السلطنه است) «.ص (580
ّ
اسم اصلياش هم
آقاي جعفرکازروني در نقد اين بخش از رمان به طرفداري از دکتر مصدق ميگويد ...» :همچنـين در
مصدق را از اشراف و ضد زحمتکش و کارگر ميخواند ،بايد گفت:
ّ
جواب درويشيان که از قول دايي سليم،
آقاي »سليمان ميرزا« )محسن اسکندري( اوّلين بنيانگذار حزب کمونيسم )بعدها منجر به تشـکيل حـزب
توده شد در ايران از طبقه اشراف و از فرزنـدان فتحعليشـاه قاجـار بـوده اسـت .همـينطـور »عبدالصـمد
کامبخش« از اشراف زادگان قاجار» ،ايرج اسکندري« نيز اشرافزاده ميباشد .حـال چگونـه اسـت کـه از
مصدق« با تز تودهايها تفاوت داشت؛ امـا در عمـل
ّ
ديدگاه نويسنده ،اين افراد طرفدار کارگر ،ولي »دکتر
مصدق طرفدار توده زحمتکش بود) «.جعفر کازروني ،ص (178
ّ
مصـدق،
ّ
البّته اين ايراد منتقد ،منطقي نيست .زيرا در ادامه رمان ميبينيم که شريف به خواسته دکتـر
مصـدق همگـام
ّ
مبني بر خريد اوراق قرضه ملّي ،عمل ميکند و حتي دايي سليم ،زماني ديگـر بـا دکتـر
ميشود؛ و اين ديدگاه سياسي ،برخالف آنچه اين منتقد اظهار ميکند ،ديدگاه نويسنده نبوده است.
صرفنظر از اين ضعفهايي که موجب سوءتفاهم ميشـود و شـناخت درسـت افـراد را غيـر ممکـن
ميسازد ،کارکرد سياسي رمان ،جاي خود را دارد و سياست ،محور اصلي رمـان اسـت .در ايـن رمـان بـه
خوبي ميبينيم» :آنان که به نوعي در جهت تحکيم و يا خدمت به رژيم شاه قرار دارند ،بد و کساني کـه
در جهت مخالفت و تضعيف و حتّي تمسخر آن گام ميزنند ،خوب هستند و در دل شريف جاي ميگيرند.
اين به نوعي گزينش سياسي آدمهاست) «...رضا خندان ،ص (750
بعد تاريخي رمان
»رمان تاريخي« رماني است که در آن اشخاص برجسته و تاريخي و سلسله حوادث و ِنهضت يا روح
و معنويت عصر گذشته ،بازسازي شود ،غالباً در رمانهاي تاريخي ،عصر و دورهاي تصوير ميشود کـه در
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آن ،دو عامل فرهنگي با هم در کشمکشاند و فرهنگي در حال مردن و فرهنگي در حـال زادن اسـت .از
ميان اين کشمکش ،شخصيت يـا شخصـيتهـاي تـاريخي برمـيخيزنـد و در حـوادث واقعـي ،شـرکت
ميکنند) «.مير صادقي ،1360 ،ص (415
توجه به قسمتهايي از تاريخ و نقـل حـوادث،
»سالهاي ابري« را نميتوان رمان تاريخي دانست ،امّا ّ
تحقـق يافتـه دارنـد و بـر محـيط و
آن را با رمان تاريخي پيوند ميدهد »رمانهاي تاريخي ،صحنههاي ّ
زمينهاي واقعي جريان مييابند) «.همان ،ص (416
در »سالهاي ابري« جريانات واقعي تاريخي از زبان کودک يا نوجواني نقل ميشود که تنها بـه ارائـه
مهمـي ايفـا نمـيکننـد.
تصويري ناقص از تاريخ اکتفا ميکند .در اين رمان ،شخصيتهاي تاريخي نقش ّ
تنها ،سايهاي از آنها و اعمالشان در رمان حضور دارد.
از جنبه تاريخي اين رمان ـ اگر بخواهيم بگوييم ـ بايد اشاره کنيم به مواردي از تاريخ ،کـه البّتـه بـه
طور غير مستقيم نقل ميشود .مثل مبارزه و شهادت »يارمحمدخان« از زبان عمو الفت؛ يا تعريف قحطي
زمان احمدشاه از زبان بيبي و عمو الفت .اين نقلها گرچه واقعي است و برههاي از تاريخ ايران را نشـان
ميدهد ،امّا مستند نيست .خاطراتي است که افراد پير از دوران قديم نقل ميکنند:
»بي بي  ...ميگويد :همهمان از ترس روسها رفته بوديم ته صندوقخانه قايم شـده بـوديم .درهـاي
خانهها را مردم روز و شب کلوم ميکردند .وحشت از در و ديوار ميباريد .دوره احمدشاه بـود .بچّـه بـود...
مردم بدخت شدند .قحطي آمد .مردم نان لوبيا و هسته خرما خوردند .نـانهـا پـر از سوسـک و مگـس و
خرخاکي بود .وبا آمد .سال وبايي توي کوچه ما سي نفر مردنـد و کسـي نبـود کـه آنهـا را کفـن و دفـن
بکند) «...ص .(111
رعيـت روا مـيداشـتند،
مشي بوچان ،پدر راوي هم دربارة پدرش ،داوريشه و ظلمي کـه اربابـان بـه ّ
تملـک آنـان
ميگويد در برههاي از تاريخ ايران  ،روستاها ملک افرادي خاص بود و افـراد روسـتا نيـز در ّ
بودند و قدرت سرپيچي از خواستههايشان را نداشتند .شريف نيز به عنوان راوي داستان ،اين تاريخ را گـره
ميزند به دوره خود.
امّا تاريخي که شريف ميگويد ،کامل و همه جانبه نيست .او تنها وقـايعي را کـه در شـهر کرمانشـاه
ّاتفاق ميافتد و يا آن چيزهايي را که از اطرافيان و از راديو ميشنود نقل مـيکنـد؛ بـدون اينکـه هماننـد
نويسندگان رمانهاي تاريخي ،آن را بسط بدهد و ريشـهيـابي کنـد .خواننـده »سـالهاي ابـري« حـوادث
روزهاي تاريخي ملّي شدن نفت ،سيام تير و بيست و هشت مرداد را به طور سطحي از زبان مردم عادي
دنبال ميکند و گاه به ندرت از طريق راديو امّا ارزش کار نويسنده در نشـان دادن و تثبيـت دالوريهـاي
مردم عادي ،در آن روزهاست .و همينطور در بيان مسائلي که در کمپاني روي ميدهد ،به وضوح سـلطه
استعمار انگليس را به کشور ،نشان ميدهد.
»آنچه بيش از پيش ،به اين بخش از کتاب ويژگي تاريخي ميبخشد ،اشاراتي مبسوط بـه مقطعـي از
تاريخ کشور ماست ،درزماني که شاهرگ حياتي اين سرزمين ،در اختيـار انگليسـيهـاي اسـتعمارگر بـوده
است .و اين خود ،دال بر بيلياقتي و خيانت مسئولين وقت کشور بوده که پيوسته در برابر بيگانگان از هـر
گونه منافع مربوط به ميهن چشم ميپوشيدهاند ،تا اينکه چند صباحي بيشتر بر مصدر قدرت ظاهري باقي
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بمانند و در اين رابطه از اعمال هيچگونه فشاري در حقّ مردم خودداري نمينمودند ...در اين ميان ،نقـش
نويسنده به عنوان ثبات قضاياي تاريخي ،ويژگي خاص خود را داراست .امّا حضور دائمـياش پيوسـته بـه
دوش جريانات داستان احساس ميشود) «.جعفر کازروني؛ ص (126
تحليل علمي وقايع سالهاي پرماجراي سياسي در اين رمان ديـده نمـيشـود .وقـايع سـال  1340و
معلـمهــا و کشــته شــدن معلّمــي در روز دوازده ارديبهشــت و ســقوط دولــت شــريف امــامي و
اعتصــاب ّـ
نخستوزيري اميني که وقايعي ريشهدار بوده و درباره رويدادي چون خـرداد  1342کـه ريشـه فرهنگـي
مذهبي داشته ،به اشارهاي گذرا ،اکتفا ميشود:
»غروب روز پانزدهم خرداد  1342راديو خبر ميدهد :در تهران زدوخورد خونيني بين عدهاي از مـردم
عدهاي کشته و زخمي شدهاند« ) ج  ،3ص (1162
مسلح و مأموران شهرباني رخ داده که در آن ّ
و قواي ّ
پس از آن ،به تحوّل دايي سليم اشاره ميکند که عکس يک روحاني را به ديوار اتاقش زده است.
»ـ اين کيست دايي سليم؟
دايي سليم دستي به صورت خود ميکشد و صلوات ميفرستد.
ـ اين رهبر و پيشواي مردم در پانزدهم خرداد است .دستگيرش کردهاند.
بلند ميشوم به طرف طاقچه ميروم .زير عکس نوشته شده :سماحه االمام المجاهد ،المرجـع الـديني
االعلي آيه ّالله العظيم الخميني«)ص (1165
غير از حرفهاي دايي سليم و بيبي در تأييد حرفهاي عموم الفت در اعتراض بـه »امـام خمينـي«
هيچ توضيح ديگري از طرف نويسنده نميبينيم .البّته واضح است که نويسنده در طرفداري از حزب تـوده
متعلـق بـه
و جناح چپ ،گرچه از نظر مخالفت با نظام شاهنشاهي ،هدف مشترک با مـذهبيون دارد  ،امـا ّ
جناح ديگري است و پيگيري مسائل مربوط به مذهبيون  ،مورد عالقه او نبوده است.
بعد اجتماعي و فرهنگي
»سالهاي ابري« داراي خصوصيّات رمان اجتماعي نيز هست» .رمان اجتمـاعي )(Scoigical Novel
رماني است که اصوالً با قضايا و مسائلي سروکار دارد که بيشتر بر شرايط محيطي و فرهنگـي کـارگران ،
خصوصيتهاي رواني .رماني است که بر نفوذ جامعه و اوضاع
ّ
تمرکز مييابد تا امور شخصي و اختصاصي و
اقتصادي بر شخصيّت و وقايع داستان تأکيد ميورزد و تأثير اقتصـاد و وضـعيّت اجتمـاعي را بـر رفتـار و
معيني مورد ارزيابي و بررسـي قـرار مـيدهـد و مفهـوم ضـمني و صـريح
سلوک انسان در زمان و مکان ّ
اصطالحات اقتصادي و اجتماعي را تصوير ميکند «.مير صادقي1360 ،؛ ص (417
بعد اجتماعي اين رمان ،نسبت به دو بعد ديگر گستردهتـر و روشـنگرتر اسـت .در واقـع ،نويسـنده بـا
توصيف گسترده مسائل اجتماعي ،بعد سياسي رمان را تقويت ميکند .همانطور که قبالً هـم گفتـه شـد،
همين افراد عادي و اشخاص مقابل آنها که زندگي اجتماعي سادهاي دارند ،با همة باورهـا و اعتقاداتشـان
در جريان سياست نيز مطابق همان الگو عمل ميکنند .بنابراين ،فقر از هر نوع ،چه مادّي و چه فرهنگـي
در ارتباط با سياست قرار ميگيرد .جنبههاي اجتماعي اين کتاب ،شامل اين موارد است :فقـر مـادّي ،فقـر
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فرهنگي)اعتقاد به خرافات و عقايد عامه( ،بيماري ،مذهب ،جبرگرايي ،سادگي ناشي از بيسوادي ،اختالفات
طبقاتي ،آداب و رسوم اجتماعي ،مشاغل و ...
بارزترين وجه اين رمان ،فقر است .وجود فقر ،موجب افزايش بيسوادي ميشود و اعتقاد به خرافات و
باورها اوضاع زندگي افراد را دگرگون ميکند.
بيشتر خانوادههايي که شريف با آنها آشنا ميشود ،در فقر دست و پا ميزنند و اين فقر معلول عقايد و
عملکرد خود اشخاص نيز هست .براي مثال ،پدر شريف مردي است زحمتکش ،که از صبح تـا شـب کـار
ميکند؛ امّا يا دست خالي برميگردد و يا اينکه دسترنج خود را به ساگي به باد ميدهد .او کـه عمـري بـا
بچهاش را در فشار ميگذارد ،زماني داراي خانـه و زنـدگي
فقر و بدبختي و آوارگي زندگي ميکند و زن و ّ
بوده است امّا به دنبال زرنگي شخصي يهودي که از سادگي او و خرافهپرستياش سوء اسـتفاده مـيکنـد،
خانه و زندگياش را به باد ميدهد.
اعتقاد به جن و اينکه هر خانهاي جن دارد ،دستمايهاي ميشود تا »آقاي يعقوبي« همان مرد يهـودي
ـ خود را به شکل و شمايل جن درآورد و به پدر شريف دستور دهد که خانهاش را ترک کند .آقاي يعقوبي
حتماً ميداند که اين آدمهاي ساده را با چه وسيلهاي ميشود گول زد .و عجيب اينجاست که بعدها ،پـدر
راوي ميفهمد که آن »يارو« که ميديده ،جن نبوده و آقاي يعقوبي بوده ،امّا باز هم اعتقاد بـه قسـمت و
قضا و قدر و اينکه »خدا حقّ بز بيشـاخ را بـه بـز شـاخدار وا نمـيگـذارد« ) ج  ،1ص  (37بـه او اجـازه
نميدهد که اقدامي بکند.
»بابامآه ميکشد
ـ گليم هميشه از طرف نازکش پاره ميشود .ضعيف بدبخت است .ما زورمـان بـه قسـط فـروشهـا
نميرسد.
حقهبازترند .واگذارش کرديم به خود خدا) «...همان  ،ص (37
اينها از خانها همه ّ
موارد ديگري نيز نظير اين مورد پيش ميآيد که پدر راوي حقّ خود را خيلي ساده  ،واگذار ميکنـد و
حتـي
خصوصـيتي اسـت و ّ
ّ
هيچگاه حاضر نيست به جدال بر سر مال ،بپردازد .عمو الفت نيز داراي چنـين
البته علت فقر را در دستگاه حاکم نيز ميتوان يافت .سياستهاي غلط دولت که به پولـدارتر
خود شريفّ .
شدن پولدارها و فقر بيشتر فقرا ميانجامد ،به طور گسترده بررسي نشده است ،امّا در پشـت پـرده ،معلـوم
است که چيزهايي وجود دارد.
از جمله خانوادههاي فقيري که در رمان ميبينيم ،خانواده سه نفرهاي است که پدر در نمک کوبي کار
ميکند و خرج زن و پسرش را درميآورد .اين مرد که يک عمر ،کارش با نمک سنگ بـوده اسـت ،همـه
اعضاي بدنش ،شور است مثل اينکه نمک در عمق جانش نفوذ کرده است .او در اثـر بيمـاري مـيميـرد.
پس از يک عمر کار وتالش ،نه سرمايهاي دارد نه سابقهاي .از آن به بعد ،زنش بايد به جاي او کـار کنـد.
پسرش »مهدي« هر روز بايد براي روشن کردن فتيله المپاي خانهشان ،راهي طوالني را پياده برود و بـا
دکـان
کاغذ يا چوب ،از دکّان بقّالي آتش بياورد؛ زيرا توان خريد کبريت را ندارد .و همـين دويـدنهـا تـا ّ
ّبقالي ،گاه تا چندبار در روز موجب بيمارياش ميشود .او نيز ميميرد.
در اين داستان نيز به عقيدهاي خرافهاي اشاره ميشود:
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»ـ حکمش اين است ،مريض مدبقهاي را اگر از زير ديوار رد کني ،عرق ميکند ) «.ج  ،2ص(638
زير ديوار را با کلنگي خراب ميکنند و پسر را از زيرش رد ميکنندّ ،امـا معلـوم اسـت کـه نتيجـهاي
ندارد.
ارتباط نظام اقتصادي جامعه بر زندگي خانوادهها در حـوادث نظيـر ايـن ،کـامالً آشـکار اسـت .نظـام
کارگري تابع هيچ قانوني نيست .کارگران روزمزد ،آنقدر مزد ندارند که يک روز را هم بگذرانند  .مـزد هـر
روز به اندازه گذران امورات همان روز هم نيست  ،تا چه رسد به پس انداز کردن بـراي روز مبـادا .و ايـن
است که وقتي کارگري ديگر نتواند کار کند ،مرگ او هم فرا ميرسد.
سيماي فقر امّا ،هميشه به اين دردناکي نيست .مردم فقير اين رمان ،با وجود نداري ،دلهاي بزرگـي
دارند که هر چه دارند و ندارند  ،همنوع خود را بينصيب نميگذارند .همان نان خالي را هم نصف ميکنند
و براي همسايه ميبرند.
»ظهر آش ترخينه داريم .يک کالسه براي موري و باباش ميبرم ) «...ص (125
»شام آبگوشت ليمو عماني داريم.
بيبي اوّل در کاسه کوچکي دو مالقه آبگوشت با چند دانه نخود و لوبيا و يک سيبزميني ميريـزد و
به دست من ميدهد:
ـ ببر براي ننه علي حاصل) «...همان  ،ص (302
»بيبي کمي آبگوشت در کاسهاي ميريزد.
ـ شريف اين را ببر براي آن بدبختها ،از گرسنگي نميرد .و با دست به در اتـاق خالـه چشـمه اشـاره
ميکند) «.ص (580
از اين موارد آنقدر در اين رمان زياد است که نقل آنها ممکن نيست .نمونه ديگر از رسوم همسايگي،
در نقل مکانها رخ مينمايد .هر بار ،راوي و خانوادهاش به مکان جديدي اسباب ميکشد .همسـايههـاي
آن خانه ،اتاق را آماده ميکنند و با خوشرويي از آنان استقبال ميکنند .مثـل اينکـه سـالهاسـت بـا ايـن
خانواده آشنايند.
شخصيتهاي اين رمان ،باورهاي عاميانه است .زندگي غمبار خاله چشمه ،معلول
ّ
يکي از علل بدبختي
يکي از اين باورهاست .شوهر دادن زيباترين دختر ده ،به چشمهاي که در حال خشکيدن است ،ابلهانه بـه
نظر ميرسد ،امّا در فرهنگ قشر روستايي که در فقر فرهنگي و مادّي به سر ميبرند ،تنها کاري است که
ميتواند ،آنها را نجات دهد .امّا عمالً چنين نميشود .چشمه ميخشکد .مردم پراکنده ميشـوند و زن فـدا
شده نيز ،به عنوان زني بيوه ،براي هميشه مجرد ميماند .در اين حکايت سـادة »خالـه چشـمه« هـزاران
نکته بيزبان نهفته است؛ درد ،داغ ،سوز تنهايي ،فقر .کالغ دير بـه خانـه برگشـته بـرايش قـار  ...قـار ...
ميکند .مرغ آمين براي خراب شدن خانه ظلم آمين ميگويد و نويسنده دررابطه با جغـد و صـداي آن بـه
خوبي از عهده تشابه »دال« و »مدلول« برآمده است» :سالم خاله چشمه بيجواب است .چشـمه بـيآب
است .زندگي اين زن تنها و بيباور ،چون غبار در دامن باد ،ذرهذره پراکنده گشته و هماهنـگ بـا آن ،بـاد
غبار از کف چشمه ميگيرد و بر سروروي او ميپراکند و جغدي برايش نواي شوم زندگاني سر مـيدهـد.
اين همه احساس و درد ،و پيام ،درونمايه اين بخش از داستان را تشکيل داده است ...آدمهاي محنـتزده
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و تهيدست ،در تنگي ميگذرانند ،امّا ارزشهاي خاصّ خود را دارند و همچنان شـرافتمندانه بـا مشـکالت
طاقت فرساي زندگاني در ستيزند و بيآنکه دست تمنّا به سوي کسي بيازند همچنان استوار و مقاوم پيش
ميروند ) «.جعفر کازروني ،ص (192
يکي ديگر از عوامل فقر در اين کتاب ،ديدگاه جبري شخصيتهاي آن است:
»مشي بوچان ،خدا حقّ بز بيشاخ را به بز شاخدار وا نميگذارد .درست است که او آدمي دمبکدريده
و دهن قيچي است  ،امّا خدايي هم هست که آن باال نشسته و دارد ما را نگاه ميکنـد.در آن دنيـا چنـان
بيخ خرش را بچسبند که خودش حظ کند .نامه اعمالش را چه جواب ميدهد؟ بگذار بخورد و کلفت شـود
همه چيز از باريکي پاره ميشود ،ظلم از کلفتي) «.ص (37
اين عقيده خيلي پرورده نشده است ،امّا در جاي جاي کتاب جملههاي پراکندهاي بر ايـن مبنـا ،ديـده
ميشود .حتي خود شريف با اينکه فرد تحصيلکردهاي است ،از اين قاعده مستثني نيست:
»ـ اي پسرم ،روله .اين بدبختيهايي است که به سرت ميآيد؟
ـ چه کار کنم بيبي .سرنوشت من هم اين است ) «.ص (1488
امّا اعتقادات عامه در اين رمان ،فراوان است .شريف بيشتر ،آنها را از بيبي ميشنود و يـا در عمـل او
ميبيند بيبي براي بيماريهاي گوناگون طبابتهاي مختلفي دارد که اگر مضر نباشند ،مفيد هم نيستند.
مثل :گذشتن از زير درختي خاص ،ورد کردن بيمار از زير ديوار مخروبه.
اعتقاد ديگري که در اين کتاب به آن اشاره ميشود ،هنوز هم در بين مردم رواج دارد و از زبان مـادر
شريف بيان ميشود .شريف ميخواهد بداند به چه علّت پدرش پـس از آنکـه اوضـاع مـالي رو بـه راهـي
داشته ،موتور سيکلت و دکّان داشته  ،يکبار همه ا از دست داده است و مادر چنين ميگويد:
»يک روز بابات تو دکانشخوابيده بود .دزدي کاله بابات را از کنار سرش دزديد .همان باعث بدبختي
شد .دزد دستش بد بود .آخر دزد هم آمد و نيامد دارد .يک دزد ميبيني دستش خوب است .يـک دزد هـم
ميبيني دستش بد است و تو را به خاک سياه مينشاند .در حالي کـه فقـط يـک سـنجاق از تـو دزديـده
است) «.ص (146
اعتقاد به جن و پري و دخالت آنها در زندگي انسان ،در ذهن اکثر شخصيّتهاي کتاب ديده ميشـود.
فالگيري شغل رايجي است .فالگيرانّ ،ادعاي ارتباط با جن و ارواح را ميکنند و به اين وسيله مردم سـاده
اجنه را احضار ميکند
را سر کيسه ميکنند .براي مثال ،در صفحات  229ـ  226همين کتاب »فالگيري« ّ
تا از آنها بخواهد که بشير ـ برادر کوچک شريف ـ را اذيّت نکنند.
اذيـت مـيکننـد .در
بچه به خاطر اين است که اجنّـه او را ّ
همسايهها به مادر شريف گفتهاند ،الغري ّ
حالي که از مطالب رمان ،پيداست که الغري او به خـاطر گرسـنگي و بيمـاري و عقـربگزيـدگي اسـت.
فالگير از اين خانواده فقير که به نان شب خود هم محتاجند ،با ترفند ،هر چه دارند ميگيرد و ميرود.
اعتقاد به جن ،به نوع ديگري هم در زندگي اين افراد حضور دارد .بيبي وقتي سـوزن خيـاطياش را
گم ميکند ،بخت دختر شاه پريان را گره ميزند:
»بيبي که از پيدا کردن سوزن نااميد شده ،دست ميبرد زير چرخ و دستمالي بيرون ميآورد.
دستمال را محکم گره ميزند و به سوي کنج اتاق رو ميکند و با موجودي ناديدني حرف ميزند:
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ـ اي دختر شاه پريان تا سوزنم را پيدا نکني ،گره از بختت باز نميکنم) «.ص (311
اعتقاد به موجودات ناپيدا به قدري در ذهن مردم رسوخ کرده که برخي هر چيزي را در مورد آنان باور
ميکنند .مردي به نام »اوسانجف« ّادعا ميکند که در خانهاش جن نگه ميدارد و همه باور ميکنند .حال
آنکه:
»يک زن تازه گرفته و براي رد گم کردن به زن قديمياش گفته :اين جن اسـت و بـا هـزار زحمـت
گرفتهام تا در کارهاي خانه به تو کمک کند) «.ص (367
يکي از مواردي که در اين کتاب با آن مواجهيم ،کار کردن زنـان و کودکـان اسـت .فقـر موجـود در
خانواده ،ايجاب ميکند زنان در خانهها ،همراه با کارهاي روزمره ،کاري مزدي هم انجام دهند تـا کمـک
خرج خانواده باشند .هر چند بيشتر زناني که در اين رمان ميبينيم تنها نان آور خانهانـد .مردهـا اکثـراً يـا
بيکارند و يا درآمدشان به خرج خانه و زندگي نميرسد .مادر راوي ،هميشه در حال گيوهبـافي يـا خيـاطي
است.
مادر بزرگش هم خياط است .زنان عادّي اين رمان ،هيچ کدام بيکار نيستند ،به ندرت زني باوقار مثل
معلـم
»سلطنت خانم« زن ميرزا پوالد مالک ـ پيدا ميشود که آنقدر داشته باشد کـه بـراي بچّـههـايش ّ
سرخانه بگيرد و کلفت و نوکر داشته باشد و اگر نه باقي زنها به درد نداري دچارند .کودکان نيز از زمـاني
که قدرت کار کردن داشته باشند ،به کار واداشته ميشوند و درس نميخوانند .دايي سليم از يازده سـالگي
به استخدام شرکت نفت درميآيد .پيش از آن هم ،در کوچه پس کوچهها ،کلوچه و آش عدس ميفروخته
است .خود راوي نيز تابستانها کار ميکند و پدرش معتقد است که بايد درس را کنار بگذارد و هميشه کار
کند .هه اين مسائل ،مولود فقر است و همچنين بيماريهاي که در ميان افراد فقير بيشتر ديده ميشود.
عدم رعايت بهداشت و در واقع جهل بهداشتي موجب بيماريهايي است که يکي از آنها کچلي است.
راوي از خانهاي ،به نام خانه کچلها ياد ميکند کـه هميشـه صـداي جيـغ و داد پسرهايشـان در هنگـام
برداشتن زفت سر ،به گوش ميرسد .درمان کچلي به شيوهاي ابتـدايي و دردآور ،انجـام مـيشـود و تـازه
معلوم نيست فايدهاي هم داشته باشد.
بيماريهاي انگلي به خاطر استفاده از آب حوض ،که در آن همه چيز ميشـويند و توالـتهـاي غيـر
بهداشتي و عدم رعايت خيلي از مسايل ،فراوان ديده ميشود .يکي از ايـن مـوارد در صـفحة  233رمـان،
توسط شريف ،نقل ميشود که ذکر آن در اينجا موجب مطول شدن نقد ميشود.
بيماريهاي مثل دلدرد کهنه و تب مدبقه نيز از جمله موارد فراواني است که گريبانگير افـرادي اسـت
که دور و بر راوي داستان ديده ميشوند ،مرگ آدمها مخصوصاً بچّهها ،از اين بيماريها امري طبيعي است.
آميختن مذهب با خرافه ،در اعتقاد اکثر شخصيتهاي کتاب ديده ميشود و در اين قسمتهاست که
سبک ناتوراليستي رمان رخ مينمايد .شخصيتهاي مذهبي رمان ،بدون شناخت کافي از مذهبي کـه بـه
آن اعتقاد دارند ،همه شنيدههاي خود را از هر کسـي کـه ادعـاي دانسـتن ايـن امـور را داشـته  ،درسـت
ميپندارند و طبق آن عمل ميکنند .بيبي راوي ،يکي از کساني است که با اين خرافات انس گرفته و به
آنها عمل ميکند.
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تکهاي از ترشي را برميدارد و رو ميکند
»مدتي است که حالم خوب شده و ديگر تب نميکنم بيبي ّ
ّ
به ترشي و مثل وقتي که ميخواهد با کسي حرف بزند به ترشي ميگويد :اين ترشي دشمني بـا حضـرت
بچه آزار برساني) «.ص (149
عباس کردهاي اگر به اين ّ
سادگي بيبي و عالقه به ائمه و معصومين  ،اين باور را در او پديد آورده که همه پديدههاي جانـدار و
بي جان ،به ائمه احترام ميگذارند.
موارد ذکر شده و موارد ديگري که سراسر کتاب را در برگرفته است؛ جامعهاي را نشان ميدهـد ،کـه
عده کمتري ،راحت زنـدگي کننـد ،در مـوارد کمـي در ايـن رمـان ،از
عده بيشتري از آن ،کار ميکنند تا ّ
ّ
آدمهاي پولدار هم ،صحبت ميشود ،اينها کساني هستند که يا مال ديگران راخوردهاند ،يا از روي شـانس
و اقبال ،به پول رسيدهاند و يا کلکي در کارشان بوده است .نمونهاش صاحب تکيـهاي اسـت کـه راوي و
محـرم و
ّ
خانوادهاش يکي از اتاقهاي آن را اجازه کردهاند .تکيه ،محل عزاداري امام حسين ،در مـاههـاي
صفر است؛ امّا صاحب آن ،که فردي تازه به دوران رسيده است  ،به اين شکل پولدار شده است.
»او اوّل چبدار بود .يعني دالّل گوسفند و بز .سالهاي سال با برادرش به اين کار مشغول بودند.
يواش يواش کارشان باال گرفت .گوسفندها و بزها را گرسنگي ميدادند .شب قبـل از فـروش ،نمـک
زيادي به علوفه آنها اضافه ميکردند و درست چند ساعت قبل از فروش ،به آنها آب ميدادند تـا سـنگين
شوند و ميفروختند .بااين کارها پولدار شدند) «.ص (623
و شخصي به نام »حاج حيرت«» ،از فروش فضله کبوتراني کـه روي شـيرواني مـينشسـتند پولـدار
شدند) «.ص (626
کساني که از راه کالهبرداري و دسترنج ديگران پولدار شدهاند و آبرومندانه زندگي ميکنند .بيشـترين
حجم اين افراد را تشکيل ميدهند ،اربابها ،کارفرماها ،کساني که به نوعي با حکومـت همکـاري دارنـد؛
مثل وکالي مجلس ،که آنها هم از اين نوعاند.
نشان دادن اختالفات طبقاتي از موارد ديگري است که در محتواي کتاب ،جلب نظـر مـيکنـد .راوي
کتاب که به همه جاي جامعه سرک ميکشد آدمهاي جورواجوري ميبيند کـه زنـدگي همـه ،يـک جـور
نيست .يکي از خانوادههايي که از آنها زياد نام برده ميشود ،خانواده »ميرزا پـوالد« ،شـوهر خـواهر عمـو
بچههاي آنها را ميبيند که با وجود آرامـش
الفت است .شريف ،زندگي آنها را با خودشان مقايسه ميکندّ .
و آسايش مالي ،درس نميخوانند و امثال شريف ،بايد کار کنند و خرج مدرسه را درآورند:
»ميرزا پوالد اصرار دارد که بايد درسشان را بخوانند ،هر طور شده .آخـر صـغرا خـانم ،مـيدانـي کـه
سيروس درسش را نخواند ،هر چه کرديم نخواند .معلّم سرخانه گرفتيم .لباس و کتاب و دفتر و قلم .نذر و
نياز و رشوه تا کالس چهار ،سالي دويست تومن ...به زور نادعلي کارنامه چهارم را گرفت .تازه چنـد نمـره
هم کم داشت که رو به راهش کرديم) «...ص (149
نظير اين افراد گرچه کمتر از خانوادههاي فقير ،در اثر ديده ميشود ،اما به همان دليلي که پيشتر ذکر
شد ،نشان دهندة اختالفي است که آدمهاي اين طبقه از نظر عقيده و فرهنگ و نوع زندگي ،بـا آدمهـاي
طبقه شريف دارند.
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زنان در سالهاي ابري ،از جايگاه خوبي برخوردار نيستند .بر اساس نوع زندگي و طرز فکـري کـه بـر
جامعه آن دوران حاکم بود ،زنان موجوداتي ضعيف ،بيپناه و ذليلاند .نگاه »درويشيان« به زنان جانبدارانه
است و همواره با شرح بدبختي زنها ،چه مستقيم و چه با زبان خودشان  ،بدبختي آنها را نشان ميدهـد.
زنهايي مثل» :مادر شريف ،بيبي ،هدهد ،فاطمه خانم ،بگم خانم« و زنهاي ديگري که يا شوهرانشان
بيدليل ترکشان کردهاند ،يا در کارشان هستند ولي باري از دوششان برنميدارند ،فراواننـد .بـيبـي زنـي
است که شوهرش ،با سه بچه ،او را طالق داده و با زن ديگري ازدواج کرده ،بدون اينکه حق و حقـوق او
باخيـاطي و کـارگري
بچههايش را بدهد .و اين زن تنها ،ناچار به ازدواج با مرد ديگري شده استّ ،امـا ّ
يا ّ
بچههايش را بزرگ کرده است .مادر شريف نيز زني ستمکش است که مرتّب بر سر خرجي بـا شـوهرش
ّ
بگو مگو دارد و هميشه اين بگو مگوها به کتک خوردنش ميانجامد .همه بـار زنـدگي بـر دوش اوسـت.
چهرهاش هميشه بيرنگ و بيخون است و موهايش آشفته:
» ...با چهرهاي لگد کوب شده زير پاي اشک و عرق ،با لبهاي خشکيده و بيخون و مرده  ) «...ص (401
توصيف قيافه ننه هميشه به همين نحو است  ،و حتّي بيبي و زنهاي همسايه .هدهـد خـانم  ،زنـي
است که شوهرش او را طالق داده چون عاشق زن ديگري شده .او يک دختـر و يـک پسـر دارد .هدهـد
براي مادر شريف ،درد دل ميکند و از شوهرش که خيلي دوستش داشته حرف ميزند.
»درويشان« در مقابل مادر از پدر هيچگاه تصوير خوبي ندارد ،پدر غول بيشاخ و دمي است کـه هـم،
بچهها از او ميترسند .امّا احترام به پدر تا آخر عمر ،در نهاد اوست .در واقع نمـاد يـک جامعـه
مادر و هم ّ
پدر ساالر در اين رمان به چشم ميخورد.
البّته نقش فقر در روابط زن و مرد ،بيتأثير نيست و اين در رمان به طـور مسـتقيم بـازگو مـيشـود.
چنان که در صفحات قبل گفته شد ،ظلم پدر به مادر ،کارکرد سياسي پيدا ميکند.
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