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 :چكيده
اند كه  به شمار آورده )autobiography(» نامه خودزيست«يا » رمان خاطرات«هاي ابري را از گونة  سال

به سبب نوع نگاه نويسنده به . بهره برده است )local realism( اي از الگوهاي رآليسم بومي و منطقه
گرايي اثر را برگرفته از اصول فكري مكتب سوسياليسم  ها، واقع جامعه و بازنمايي صريح و عريان واقعيت

رآليسم «، يعني »سوسياليسم«و » رآليسم«اند و در نهايت آن را مولود دو مكتب ادبي و سياسي  دانسته
ترين موضوعي كهـ  عالوه بر درونماية فقر و  اما اصلي. اند خوانده )socialistic realism(» سوسياليستي

نمادها و نمودهاي آنـ  كانون توجه نويسنده قرار گرفته، پردازش تصويري زنده و طبيعي از زن و زندگي او 
رش نوع نگ. اي فقر زده و نظام اقتصادي، سياسي، فكري و فرهنگيِ بي انتظام و فاسد است در جامعه

هاي ابري براي پژوهش مورد توجه و  نمايي در سال گويي و واقع هاي گوناگون واقعه نويسنده به زن، و شيوه
 . مطالعة نگارنده قرار گرفت

پردازي زنان در اين اثر  ِ سبك و نوع كار نويسنده، مكتب ادبي و فكري وي و شخصيت حاصل بررسي
تر و  پردازي زنان، عمقِ بيشتري دارد و ملموس ن، شخصيتدهد كه با وجود تعدد اشخاص داستا نشان مي
او در جامعه و خانواده، نگاهي خاص » نقش«و » جنسيت«، »زن«نوع نگاه نويسنده به . تر است باوركردني

حضور پر . هاي مكتب سوسياليسم و معنادار است كه نه رآليسم محض است و نه صرفاً برگرفته از مؤلّفه
نماياند كه يا در پيكار  هاي ابري از او شخصيتي خاكستري و گاه تيره مي اطرات سالدر متن خ» زن«رنگ 

 . مويد اش مي مداوم با تقدير محتوم خود است و يا بر آرزوهاي از دست رفته
هاي مكتب  هاي ابري، رآليسمي چندسويه و چند بعدي است كه بيش از همه از مؤلّفه رآليسم سال

توان آن را  برد، تركيبي است و مي بنابر اين، رآليسمي كه درويشيان به كار مي. استناتوراليسم بهره گرفته 
ـ رآليسم«يا به كوتاهي، » رآليسم ناتوراليستي«  .ناميد )natu-realism( »ناتو
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هاي ابري به عنوان رمان خاطرات سال: مقدمه.  1
با مختصات زباني و ادبي در حوزة  )local realism( هاي ابري، رماني از صبغة رآليسم بومي سال

گون و تصويري است از  هاي ابري روايتي است خاطره سال. جغرافياي غرب كشور، كرمانشاه است
سال از زندگي خود، جامعه و طبقة حاكم را  40 در اين اثر، نويسنده حدود. بار راوي آن زندگي مشقّت
اي فقير در كرمانشاه  كه در خانواده )1(داوريشه راوي رمان، پسري است به نام شريف. كشد به تصوير مي

وي . كند سالگي روايت مي 6ـ  5او داستان زندگي و سرگذشت خويش را از حدود . به دنيا آمده است
هاي پر شمار پيرامونش، به نقد و تحليل ساختار مسلّط بر  ضمن روايت سرگذشت خود و شخصيت

هاي گوناگون  و نمايش چهره» فقر«موضوع اصلي اين اثر .پردازد طبقات زيرين جامعة زمانش نيز مي
عدالتي و فساد، فقر مادي و فرهنگي و  هاي ابري نيز جز اين نيست، بي آن است؛ درونماية سال

هاي عادي و بيان وقايع  توصيفات دقيق و جزئي او از زندگي انسان. هايي كه بر مردم رفته است ستم
دهد كه با خود چنين  اي متعهد نشان مي ر زده، او را نويسندهو تلخ و سياه جامعة فق ناخوشايند

نهاده كه چشمش را به روي فجايع نبندد و وقايع را با زبان ساده و صميمي همين مردم، بازآفريني 
كند و  ترين الية اجتماع انتخاب مي ترين و پايين از اين روست كه قهرمانانش را از ميان گمنام. كند
شكنند  افتند و مي اند؛ بارها مي داشته شده هاي او از جنس زميني و ضعيف ان قصهقهرمان. كشد برمي

هاي باريك و كشيده، بر  هاي زرد بيخون و گردن خيزند و افتان و خيزان با آن صورت اما دوباره برمي
. دايستند تا ديگربار، بارِ سرنوشت محتوم خود را بر دوش بكشن پاهاي الغر، زخمي و سياه خود مي

هاي  دوستي نويسنده در اين رمان، موجب پرداختن به اليه گرايي و نوع پردازي  و روحية مردم واقعه
هاي آنان شده  ها و بدبختي هاي تنگدست جامعه و نمايش تلخ و سياه رنج مختلف زندگي انسان

هاي  انيها و نابسام ترسيم داليل و عوامل فقر، تنزّل مقام و تحقير انسان، بيان آشفتگي. است
ها در جهت نشان دادن واقعيت فضاي موجود و محكوميت  عدالتي اخالقي و اجتماعي، تضادها و بي

كه از لحاظ » مدار روايت«است » حالي حسب«هاي ابري  سال«. نظام حاكم به كار گرفته شده است
د مكتب گيرد و از لحاظ وابستگي فكري، مولو قرار مي» اتوبيوگرافي ـ رمان«ساختار در زمرة 

هاي ابري را  در نگاهي ديگر، سال). 197: 1386اكبري،  علي(» آيد به شمار مي  »رآليسم سوسياليستي«
را در هم ) خود نويسنده(توان يك اثر سياسي دانست كه نويسنده در آن اجتماع، مردم و فرد  مي

شيان، بينشي سياسي بينش دروي. ها را بر يكديگر به تصوير كشيده است آميخته و تأثير و تأثّر آن
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كند و تضادهاي طبقاتي جامعه را  است، از اين نظر كه برساختار فيزيكي و تاريخي جامعه تأكيد مي
نويسنده با پيشبرد داستان در گسترة تاريخ، مسائل سياسي و بازتاب آن را در ميان . دهد نشان مي

از ) شريف( ا به روايت راويدرويشيان، وقايع تاريخ ساز عصر خويش ر. گذارد مردم به نمايش مي
شـ  مقارن با جنگ جهاني دوم و نفوذ نيروهاي متّفقين به كرمانشاه ـ تا انقالب ..هـ1320شهريور 

  ).1/158: 1377درويشيان،: بنگريد به( كند بازگو مي  57
شود اما بتدريج با رآليستي گزارشي ادامه  هاي ابري با رآليستي اجتماعي شروع مي سال«
رآليستي كه گاه صرفاً تصوير واقعيت نيست، بلكه گزارش واقعيت است، واقعيتي كه خالي . يابد مي

ت مجرّد و تر و تأثيرگذارتر از واقعي نمايي نويسنده نيست و به همين سبب كوبنده از هنر بيان و واقع
وي تاريخ جامعة خود را . آفريند در واقع درويشيان با اين اثر از واقعيت، احساس مي. محض است

» دارد همراه با شرح حال خويش درآميخته و واقعيتي تجربي و ملموس از آن عرضه مي
ده برآن است نمايي اما نويسن گويي است تا واقع داستان، اگرچه بيشترحقيقت. )209: 1386اكبري، علي(

تا حقيقت را تفسير و تصوير كند؛ از اين روست كه نويسنده براي تأثيرگذاري بيشتر بر خواننده از 
درويشيان در پي تطبيق كامل داستان با . گيرد هاي مكتبي و خالقيت هنري خود بهره مي تحليل

من نقش «: گويد باره مي عالم واقع است و خود نيز از آن آگاه است؛ وي با علم به اين حقيقت در اين
هاي عمدة يك نويسنده و هنرمند  كنم و آن را يكي از توانايي تخيل را در خلق يك اثر هنري نفي نمي

من . ام هاي زندگي چنان مرا احاطه كرده است كه فرصتي براي پرداختن به تخيل نداشته دانم؛ اما واقعيت مي
رمان «: افزايد وي مي. )422: 1380درويشيان،( ».دانم ندگي ميهاي ز حتّي تخيل را در خدمت بيان واقعيت

از زندگي من و % 90توانم به جرأت بگويم كه در حدود  هايي از زندگي من است، مي هاي ابري برش سال
با اين حال برخي منتقدان در بارة سبك و  .)422: همان( ».ماجراهايي است كه بر من گذشته است

پردازي  توجهي او به شخصيت و نوع نگاه نويسنده به واقعيت و حتّي كم هاي ابري مكتب رمان سال
تمام « :گويد مي )1021: 1380(كه ميرعابديني  اند؛ چنان هايي ايراد كرده و گزينش خاطرات، نكته

ها  شود كه آن سال دادن از گذشته به خوانندگاني مي اي، صرف آگاهي نامه سعي نويسنده در اين رمان زندگي
نامه به رمان با توفيق  اما تالش نويسنده براي تبديل زندگي... اند  اند و با آن ماجراها درگير نبوده نگذرانده را

ها و  ها، براي تبيين مسائل دروني شخصيت چنداني قرين نبوده است؛ زيرا كتاب او از اصل انتخاب خاطره
نيز  )345: 1382(ميرصادقي . »هره برده استايجازـ  كه الزمه و شرط اول ارزش هر رماني استـ  كمتر ب
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هاي خود و اجتماع  وام  اش از زندگي، باور و انديشه معتقد است كه درويشيان براي خلق اثر هنري
صريح و ساده والبتّه بدون گزينش و : كند گيرد و حوادث را عيناً و آن گونه كه هست ترسيم مي مي

 . فاقد هرگونه خلّاقيت هنري
 

 هاي ابري بر تبارشناسي رآليسم سال درآمدي. 2

: كند اصلي تقسيم مي ، ادبيات مدرن را به سه شاخة»معناي رآليسم معاصر«در اثر خويش 2لوكاچ
امروز  ادبيات كمونيستي اروپاي شرقي ـ كه .2. نگارد، يا مدرنيسم آزمايشي ادبيات پيشرو يا آوا .1

رآليسم «در نظر وي، . )67: 1387موقن، ( گرايي يا رآليسم انتقادي واقع .3. ديگر وجود خارجي ندارد
نظرانه و دگماتيك است؛ چراكه نويسندگان رآليست سوسياليستي  نيز تنگ» سوسياليستي

يعني جامعة » اتوپيا«پندارند و اعتقاد دارند كه  هاي زندگي اجتماعي را ساده مي تناقض
شود بينش آنان همانند بينش مدرنيسم،  اي كه سبب مي هسوسياليستي تحقّق يافته است؛ عقيد

 .)67: 1387موقن، ( ايستا بماند
به معني حقيقي و واقعي گرفته شده كه خود آن » real«گرايي، از ريشة  رآليسم به معني واقع

 برساختة آن نيز به صورت شزيسم. اخذ شده است» چيز«به معني  »res«نيز از ريشة 
»Chosism«  يا چيزگرايي»Thing-ism« بنابر اين عملكرد . )56: 1379گرانت، ( به كار رفته است

ها  هاي زندگي و شرح و توضيح آن مشاهدة واقعيت« :گرا عبارت است از رآليسم و كار نويسندة واقع
هاي مختلف؛ به عبارت ديگر تحقيق در مسائل حياتي نهفته در  و انتخاب قهرمانان و ساختن تيپ

آشكار «به بيان ديگر . )279: 1375اليوت، (» زير ظواهر و جداكردن اين حقايق از تصورات و تخيالت
امان از  ها، انتقاد بي هاي گوناگون آن و پژوهش در بارة اين جنبه ساختن واقعيت نوين، نفوذ در جنبه

هاي منفي جامعة تكامل يابندة  اصول فئوداليسم و اخالقيات آن، و كوتاه نيامدن در انتقاد از جنبه
____________________________________________________________________ 

، كميسر فرهنگ و يهوديو  مجار كمونيستفيلسوف، نويسنده، منتقد ادبي، و تئوريسين و مبارز ) 1971-1885(گئورگ لوكاچ .  2
بود كه طي  1956در سال » شورش مجار«لوكاچ، از سران . بود 1919در  مجارستانمدت   آموزش در حكومت سوسياليستي كوتاه

كه با كنترل ( شناسي زيبايي ماركسيستيي تئوري  از لوكاچ آثاري در زمينه. به پا خاستند استالينيستيآن مردم عليه حكومت 
است و در غرب كلّاً او را به عنوان  برجاي مانده» از خود بيگانگي«در دفاع از انسانيت و تشريح مفهوم ) سياسي هنرمندان مخالف بود

 .شناسند دوستانه مي هاي انسان ماركسيستي با گرايش
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رآليسم به عنوان . )35: 1362ساچكوف، ( از اصول اساسي و شناخته شدة رآليسم است» بورژوايي
و البتّه گريز از [بوده كه در اواسط قرن نوزدهم در اعتراض به مكتب رمانتيسم  مكتبي ادبي، نهضتي

سنخ  رآليسم ادبي را نبايد با رآليسم فلسفي هم. )155: 1375داد، (در فرانسه پديد آمد ] آليسم ايده
. هاي آشكاري با هم دارند ها بيشتر رضاعي است تا نسبي و تفاوت شمرد، زيرا خويشاوندي آن

ـ بي آنحقيقت  كه بخواهم به طرح آراي منازعِ مكاتب فكري و مناقشة فالسفه  مطلب اين است كه 
توان به دست داد، زيرا  مورد بحث نمي» واقعيت«در اين باره بپردازم ـ تعريف جامع و واحدي براي 

به  گيرد كه مفهوم واقعيت در رديف مفاهيمي قرار مي« :گويد مي )10: 1975( گونه كه دكارت همان
ها منجر  تواند به مبهم شدن آن ها مي اند كه ارائة هرگونه تعريفي از آن قدر روشن و واضح خودي خود آن

بديهي است كه مفهوم واقعيت فلسفيِ مورد بحث مكاتب فكري و فلسفي يا مفهوم واقعيت . »گردد
وع و خلّاقانه كه در اثر عيني و تجربي را نبايد با مفهوم واقعيت هنري و ادبي ـ يعني واقعيتي مصن

آليسم فلسفي به رآليسم هنري و ادبي راه يافته  يابد و از طريق فلسفه و ر هنري و ادبي نمود مي
هاي پيرامون، امري  توان گفت كه درك ما از واقعيت با توجه به اين مقدمات مي. است ـ يكي شمرد

توليد شده دارد؛ بنابر اين  نري و بازنسبي است و در يك متن ادبي و خلّاقانه، واقعيت شكلي ه
» بازآفريني«موجود در اثر ادبي، خالص و ثابت نيست، بلكه از آن رو كه اين واقعيت » واقعيت«

 :نويسد شناسي ادبيات مي در جامعه )16: 1387(پارسا نسب . شده، لغزان، شكننده و ناپايدار است
هاي  ها گزاره اللّفظي آن صادق نيستند؛ چرا كه اصوالً آن  تحت هاي داستان يا شعر يا نمايش، به معناي گزاره«

گرا كه به ظاهر، اطّالعاتي در بارة  اي از يك داستان تاريخي يا داستاني واقع ميان گزاره. منطقي نيستند
شناسي آمده است تفاوتي اساسي و مهم  دهند و اطّالعاتي كه در كتاب تاريخ يا جامعه رويدادهاي تاريخي مي

شخصيتي كه در . اي است نمايشي و افسانه» منِ«شاعر، يك » منِ«حتّي در شعر غنايي ذهني، . جود داردو
اين . كند اي كه در زندگي واقعي از او وجود دارد، فرق مي اي تاريخي آمده است، با چهره يك داستان با چهره

هايي كه نويسنده در دهانش  هكنند يا جمل هايي كه با آن توصيفش مي شخصيت داستاني، فقط از جمله
زمان و مكان در داستان، . اي و گاهي نه تداوم زندگي اي دارد نه آينده گذارد، ساخته شده است؛ نه گذشته مي

گرا و به تعبير نويسندگان  حتّي داستاني كه به ظاهر بسيار واقع. زمان و مكان زندگي واقعي نيست
وي تفاوت  .»اي از قراردادهاي هنري ساخته شده است ساس پارهاست، بر ا» اي از زندگي پاره«گرا،  طبيعت

مفهومي و ماهوي واقعيت فلسفي و علمي را با واقعيت بازسازي شدة ادبي و هنري در داستان، با 
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دليل اين همه آن است كه نويسندة داستان، از ميان خيل كثير حوادث و «: كند استدالل زير بيان مي
پذيري بيشتري دارند،  ترند و پرورش تر و گفتني هايي را كه در نظر او ارزنده وقايع زندگي بيرون، آن

كند؛ واقعياتي  ها را به مدد تخيل و خلّاقيت خود بازآفريني مي گزيند و پس از گزينش، در مرحلة بعد آن برمي
ش حوادث و اين دو مرحلة اساسي، يعني گزين. اي زشت و منفور دارند كه گاه زيبا هستند و گاه چهره

شناسي صرف،  وجه در نوشتن كتاب تاريخ يا جامعه ها، عناصري هستند كه به هيچ آفرينش مجدد آن
شود، الزاماً واقيت تاريخي گزينش و بازآفريني شده  حتّي واقعيتي كه در اثر ادبي آفريده مي. دخالتي ندارند

كه زاييدة ذهن و تخيل سروانتس است  )Don Quixote( »دن كيشوت«نيست؛ بعضاً واقعيتي نظير 
. سراغ نداريم» دن كيشوت«تر از  تر و عيني با اين همه، امروز واقعيتي ملموس. است) م 1616ـ 1547(

باشند، » واقعي«شوند، بيشتر از آن كه  چنين واقعياتي كه در دنياي آثار ادبي ساخته و پرداخته مي
مكتب رآليسم اگرچه . )8ـ9: 1387پارسا نسب، ( »قعي هستندپنداريم كه وا هستند، يعني مي» نماي واقع«

هاي زندگي و  واقعيتبه تصوير كشيدن در ساختار آغازينش بر اين اساس پايه نهاده شد كه با 
آليسم قرار گيرد، اما به تدريج پا  ها در اثر ادبي، در نقطة مقابل رمانتيسم و ايده بازگويي و بازتاب آن
خشك و بيروح زندگي روزمرّه فراتر گذاشت و نويسندگان پيرو اين مكتب  از  دايرة واقعيات

اين در حالي .هاي مكرّر و مبتذل را بازسازي و نوآفريني كنند كوشيدند تا با ذائقة هنري خود واقعيت
اند و نسبت به  نويسي رآليسم ادبي را در نظر گرفته گويي و وقايع است كه برخي تنها جنبة واقعه

دادها ـ يعني جنبة ارزشمند و  نمايي رخ نويسنده و تردستي او در بازسازي فضاها و واقع خلّاقيت
در نظر آنان رآليسم چيزي جز گرايش محض به توصيف و . اند توجه بوده صبغة ادبي آن ـ بي

هايش نيست؛ به همين سبب اصرار دارند كه  نمايش حقايق طبيعي در ادبيات با همة ناهنجاري
ندارد به حقيقت، شكل خاصي از تصور يا تخيل بدهد و يا تصويري تلخيص شده از  هنرمند حق

هاي ابري، دقّت در نوع نگرش  نكتة مهم در تحليل و بررسي انتقادي سال )2(.حقيقت، ارائه كند
هاي ابري،  گرايي سال گونه كه در سطور باال بيان داشتيم، واقع همان. مؤلّف يا سنخ رآليسم اثر است

هاي  هاي سبكي به و مكتبي به انديشه معموالً انديشه )neo-realism( در رآليسم نو. مطلق نيست
نامة خودنوشت او اين  با نگاهي به كارنامة سياسي نويسنده و زندگي. خورد حزبي و سياسي گره مي

ن گيرد كه وي خواسته يا ناخواسته از منظري خاص به جامعه و وقايع پيرامو انديشه قوت مي
هاي  گرايي در سال واقع. ها زده است واقعيت  آن» بازآفريني«نگريسته و به همين سبب دست به 
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-socialistic(توان آن را از گونة رآليسم سوسياليستي  ابري رنگ و لعابي سوسياليستي دارد و مي

realism( به شمار آورد.)ي از نگرش واقع )3ا اين تمام سخن نيست؛ جنبة بسيار مهمگرايانة  ام
توجه خاص او به . ها دارد درويشيان به مسائل جامعه، ريشه در كاربست اصول فكري ناتوراليست

هايش از قبيل  هاي جامعه و دقّت نظر در بازتاب علل و اسباب فقر و فساد با همة جنبه واقعيت
ـ ها، تأكيد بر واقعيت و تو و محيط زندگي، به تصوير كشيدن زشتي) ژنتيك( وراثت صيف زندگي 

درست همانگونه كه هست، قانون بقاي انسب و چيرگي ضعيف بر قوي، بررسي و مطالعة غرايز 
بديهي است كه . هاي ابري هايي است از مقيد بودن رآليسم سال نشانه... حيواني موجود در انسان و 

سم به عنوان ادامه و ورود ناتوراليسم به عرصة ادبيات با دوران اوج رآليسم همزمان بود و ناتورالي
اي كه حتّي منتقدان ادبي نيز اين دو اصطالح را به جاي يكديگر  دنبالة رآليسم تصور گرديد به گونه

 . بردند به كار مي
دهند كه اين تسامح و آشفتگي از ناتواني در  احتمال مي )14ـ 15: 1376( فورست و اسكرين

ها بانيان و مبلّغان ناتوراليسم را مسبب  آن. باشدتشخيص دو اصطالح مذكور از يكديگر روي داده 
تعريف روشني از آن به دست نداده و  3»زوال«كه  دانند؛ چنان اين اشتباه و آشفتگي مي

نوشته است، گاهي لفظ رآليسم را به » اميل زوال«ي كه بر راه و روش  ا در دفاعيه 4»هويسمانس«
با  )16: همان( در نهايت فورست و اسكرين. كند فاده ميبرد و گاه از اصطالح ناتوراليسم است كار مي

كنند كه ناتوراليسم و رآليسم همانند  هاي اين دو مكتب، اذعان مي ها و تفاوت توجه به شباهت
. اي هستند كه هم اعضاي مشترك با هم دارند و هم اعضاي جدا از هم دوقلوهاي به هم چسبيده

هاي رآليستي و  از يك سو، و نمود وجوه مشترك جنبه پيوستگي و وابستگي دو مكتب به يكديگر
____________________________________________________________________ 

ترين نمونه از مكتب ادبي ناتوراليسم و  ي فرانسوي، باني و مهم نويسنده) François ZolaÉmile (  )1840-1902( اميل زوال. 3 
ترين نويسندگان  هاي اصلي در آزادي سياسي فرانسه و از برجسته او يكي از چهره. ي تئاتر ناتوراليسم بود عامل مهم در توسعه
 .، بسياري از مستهجنات را داستاني كردنويسي وقايع او با عريان. ناتوراليست دنياست

و يكي از ) 1907 - 1848( فرانسوينويسان  از جمله بزرگترين رمان )Joris-Karl Huysmans( ژوريس كارل هويسمانس.  4
، )1879(» خواهران واتار«، )1876(» مارت«هاي  بودند؛ رمان ناتوراليستينخستين آثارش . ي ادبيات جهان است هاي برجسته چهره

هايي هستند كه در چارچوب اين  ماندگارترين نوشته) 1880(» كوله پشت بر دوش«و داستان كوتاه ) 1881(» زندگاني مشترك«
قلمداد » مكتب انحطاط«هكار هويسمانس و مهمترين اثر منثور ، كه شا»بيراه«با نگارش ) 1884درسال (بعدها . مكتب پديد آورد

 .شود، از ناتوراليسم رويگردان شد مي
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به مفهوم » ناتوـ رآليسم«هاي ابري، موجب شده تا نگارنده از تركيب اصطالحي  ناتوراليستي در سال
ـ رآليسم«هاي دوگانة  مكتبي با گرايش  .استفاده كند» ناتوراليسم 

 
 هاي ابري سيماي زن در پس سال. 3

ـايي   شخصـيت . پردازي اسـت  بلند و رمان خلق شخصيت و شخصيتيكي ازعناصر اصلي داستان  ه
زنند و داستان را به  حقيقي يا خيالي كه با رفتار و گفتارشان حوادث ريز و درشت داستان را رقم مي

ـا و بـي      .انـد  هاي ابري متعدد و گوناگون ها در سال شخصيت. برند پيش مي شخصـيتهاي زنـده، پوي
ـاي متعـد        تعقيد و ابهام با پردا ـا تـك بعـدي و فاقـد زواي د ختي ساده و گاه سطحي كـه اغلـب آنه
شريف ومادر شريف يا بسياري از شخصيتهاي فرعي كه نويسنده تنها به : همانند( شخصيتي هستند

ـ كـه در واقـع يكـي از     ). بخشي از كنش و رفتار آنها پرداخته است يكي از نقاط قوت سالهاي ابري 
ـ استفاده از ديالوگ  شمار مي عناصر رمان ساز آن به ـا، صـميمي و    (Dialog) هاي رود  مناسب، زيب

 . نمايشي استفاده كرده استگوي مستقيم و غير  و  درويشيان در داستان از تلفيق گفت. متنوع است
گوها و كاربرد اصطالحات و تعبيرات بومي در اين اثر يكي از عواملي است كه  و  لحن گفت زبان و

 . ها تأثير بسيار دارد دهد و در پرداخت واقعي شخصيت داستان را واقعي و عيني تر جلوه مي
ساز  هاي نوعي يا تيپ بخش و ويژگي هاي فرديت هاي فردي، ويژگي ها داراي شاخصه شخصيت

اند كه در برابر حوادث،  ها داراي خصوصيات رواني و فكري ويژه و منحصر به فرديآن. هستند
هاي  شريف با قرار گرفتن در موقعيت. دهند ها و رفتارهاي مطابق شخصيت خود بروز مي واكنش

ها بيشتر با توجه به نيروي  در واقع، كنش شخصيت. دهد هاي متفاوتي نيز بروز مي متفاوت، واكنش
هاي ابري از طريق  سيماي زن دردمند سال. شود و زيربناي شخصيتي آنها نشان داده ميدروني 

ها  گوهايي كه نويسنده از آن و او و در خالل توصيفات يا گفت )typic( نمودهاي شخصيتي و تيپيك
هاي ابري قصد  كه نويسندة سال با آن. ارائه داده و يا بر زبانشان نهاده، قابل شناسايي است

هاي ابري گويي از گونة  پردازي ندارد، اما قهرمانان خرد و كالن سال سازي و افسانه مانقهر
اند كه از سر  هاي ابري زنان ترين قهرمانان سال ترين و حقيقي مهم. اند نه از جنس خيال واقعيت

. دبارشان بچرخ گذرند تا چرخة زندگي فالكت هاي ذلّت مي خان هاي فقر و هفت ناگزيري از زينه
هاي ابري  آلود نشان داده شده اما در حقيقت، حضور زن در سال رنگ و مه سيماي زن اگرچه كم



ـ رآليسم   151/ هاي ابري سالنگاهي تحليلي به سيماي زن در پس ناتو

يابد و به انجام  شود و با زن تداوم مي آغاز مي) زايش و تولّد( بارزتر از مردان است و اصالً قصه با زن
بحث، به پيوند هاي ناتوـ رآليستي رمان مورد  در اين پژوهش ضمن لحاظ كردن جنبه. رسد مي

 . پردازي زن و نمود او در اين اثر پرداخته شده است نگرش مكتبي نويسنده با شخصيت
 
 اي زن تصوير سنّتي و كليشه .3.1

تأكيد بر ، هاي ناتوـ رآليسم اي از رمان هاي ابري ـ به عنوان نمونه هاي رمان سال يكي از ويژگي
درويشيان اين . طبقات فرودست اجتماعي است گرايي در بيان جريانات اجتماعي و زندگي واقع
آميز و افراطي به كار گرفته، به طوري كه گاهي مواجهة خواننده با  گرايي را به شكلي مبالغه واقعه

آور و  آفرين نيست، بلكه چندش بخش و لذّت هاي روي داده در زندگي نويسنده نه تنها آرام واقعيت
اند،  ويدادها با حقيقتي بسيار برهنه و عريان نمايش داده شدهبرخي از اين ر. نمايد انگيز مي نفرت

كه بود و نبودشان به اصل روايت و  گويي همة اين وقايع، بخشي از طبيعت زندگي است؛ حال آن
گويي محض موجب اين گمان  گرايش افراطي نويسنده به واقعه.زند اي نمي بازآفريني واقعيت، لطمه

چيز را  است كه چيزي از وقايع را از قلم نيندازد و بايد همه عهد كرده شود كه درويشيان با خود  مي
با اين حال، عكّاسي دقيق او از طبيعت ناسازوار زندگي و نقّاشي . گونه كه ديده، بازگو كند همان
توان  به جرأت مي. نظير و تأثيرگذار است اش در تصوير و ترسيم واقعي رويدادها، كم دستانه چابك

 . آيد او به شمار مي) portrait( ترين پرترة ترين سوژه و طبيعي ، مهم»وير زنتص«گفت كه 
است كه در آن به   )sequence( رفتي هاي خاطرات نويسنده، پي يكي از زيباترين بخش

هنر درخور تحسين نويسنده در تجزيه و . پردازد توصيف بيماري مادرش و آشفتگي پيرامونيان مي
افكني و  ي با عباراتي كوتاه ـ اما سريع و پياپي ـ موجب خلق هيجان، گرهتحليل شخصيت مادر راو

پردازش تصوير مادر به صورت زير، از او شخصيتي نمونه و . شود مي) و اوج و فرود قصه( گشايي گره
حال روي  هاي استخواني و الغرش، بي دست. ننه صورتش رو به سقف بود« :دهد ارائه مي )typic( تيپيك

من از پشت در اتاق ...افتاده بود] شود نوعي روانداز كه از نخ پشمي توسط جوالها بافته مي[چهار خانة موج 
هايش، براي بچه زاييدنش و براي شكم هميشه  اش، براي رنج گريه براي خوبي. ام گرفت بي، گريه بي
پس چه كسي رخت مردم را ! ننه چطور ممكن بود بميرد...اش اش و موهاي شانه نزده و فتيله فتيله سنهگر
كرديم، چه كسي  مي) شيطنت(= چيد؟ هر وقت ما شيطاني  شست؟ پس كي براي مردم كالش مي مي
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جوراب بخرد؟  كرد تا براي عيدمان جفتي كرد؟ چه كسي به بابا التماس مي هايمان را با چنگول كبود مي ران
بايستي زنده باشد تا ظرف بشويد، جارو بكند، عذرا را شير بدهد و بغض و  او مي! چطور ممكن بود ننه بميرد

قاچ خودش و ما را هر شب وازلين بمالد و  زده و قاچ هاي يخ دست. دردش را بروز ندهد و روي جگرش بريزد
قاچ  داد و قاچ بوي پول خورده مي. داد بوي صابون ميهايش  هميشه دست. ننه خوب بود... برامان قصه بگويد 
و موهاي قشنگش از بيخ ريخته بود و سرش كچل . كوچك شده بود. ننه مچاله شده بود...بود و دردناك بود

همه چيز را فروختيم و آخرش هم به ضرب سوزن و دوا و دكتر، ننه از نيمه راه مرگ و زندگي   ...شده بود
 . )90ـ94: 1355 درويشيان،(» و دوباره كنار حوض نشست به رخت شستن ننه خوب شد... برگشت

هاي ابري، بازهم با هنر خويش، تصويري  نويسنده در بخشي ديگر از خاطره ـ رمان سال
آفريند كه تجسم آن، آشفتگي و اضطراب را به خواننده منتقل  اضطراب و درمانده از مادر مي پر
اش،  برانگيز، به خاطر گم شدن تنها دارايي داشتني و ترحم تمادر، اين شخصيت دوس. سازد مي

اي است كه گويي همه چيز خود را از  ، دچار چنان سرگشتگي»سه تومان خرجي روزانه«يعني 
 . دست داده است

ننه با « :طرح حادثه، هول و وال و نقطة اوج و فرود آن، در انتقال اين حس مؤثّر افتاده است
. با ناخن صورت خود را كند... دارش كج شد گرة چارقد سياه وصله. از سرش افتادچادر . شتاب برگشت

پنج قران ! گشا يا حضرت عباس، يا مشكل: وار ناله كرد مظلوم...هاي نازكي روي صورتش دويد خراش
: مويه كرد و ناليد. اشكش جاري شد. نگاه پر التماسي به ما انداخت...گشا و دو تا شمع نذرت باشه مشكل

باشد اي خدا، ! هام نيامد چرا رحمت به بچه...! اي خدا. ام خراب شد خانه. عزيزم جلو چشام پرپر زد. عزيزم مرد
هام را  نذرم را قبول نكردي؟ بدبختي! هام چه كرده بودن؟ ها من خودم گناهكار، رو سياه؛ ولي آخه بچه

مهربان . برگشت! آخه چه شده؟ اي ننة بدبختمانننه جان چه شده؟ ... هر سه به گريه افتاديم ! نديدي؟ باشد
اي : هاي خشك و بيرنگ و گرسنه ناليد با لب. با صورتي خيس از اشك و عرق. و خوب و دردمند بود

: 1355، درويشيان(» آري عزيزاكم. خواستي چي بشه؟ سه تومن خرجي امروزمان را گم كردم عزيزاكم، مي
 . )70ـ 71

 
 هاي زشت  تصوير كردن واقعيت: غريزة رآليسم .3.2

هاي ابري قابل توجه است، نگاه  از جمله مسائلي كه بسامدش به اشكال مختلف در رمان سال
ها ـ به جنس  نويسنده ـ يا به تعبيري ديگر، نگاه جامعة زمان نويسنده و باور فرهنگي مردم آن سال
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هاي بيحال و غريزي يا از سر  ر، بلوغ، عشقزن، زايمان، مسائل جنسي، گردآمدن زن و شوه
مواردي از اين دست، جزء تابوهاي اخالقي و اجتماعي است . بالتكليفي و مسائلي از اين قبيل است
شوند اما پايبندي درويشيان به ذكر جزئيات و به  ها وارد نمي و معموالً نويسندگان به اين حريم

ن داشته تا سري هم به نهانخانة زندگي ديگران بكشد؛ چيزي ها او را بر آ كشيدن همة واقعيت تصوير
و غوطه خوردن در  )radical realism(» رآليسم افراطي«كه نگارنده از آن به گرفتاري در 

 . كند تعبير مي )dirty realism( »رآليسم كثيف«
رسد تا  نظر ميو تحقيرآميز به » نمايانه واقع«ها توصيف درويشيان از زن، بيشتر  اي بخش در پاره

وي حضور زن را در خانواده ـ با توجه به فطرت و طبيعتش ـ تا حد ماشيني كه بارزترين ! واقعي
. كنم از درز در نگاه مي. آيد شب صداي پچ پچ ننه مي«: عملكرد او توالد و تناسل است، تقليل داده است

: كند بوسد و به شكم خود اشاره مي ابا و ميافتد روي دست و پاي ب ناگهان ننه مي. اند عذرا و حسين خوابيده
ننه دو سه تا مشت به . رسم داري ندارم، به شكم اين پنج تا هم به زور مي چه كارش كنم؟ ديگر طاقت بچه

: گذارد دارد و جلو دست بابا مي مي چرخ خياطي را بر. كند كوبد؛ التماس كنان به اطراف نگاه مي شكم خود مي
گيرد، بلندش  در برابر چشمان حيرانم، بابا گردن چرخ را در مشت مي!  راحتم بكن تو را به بزرگي خدا

 ).1142/ 2: 1370درويشيان، (» زند كند و دو ضربه با كف چرخ به شكم ننه مي مي
جا كه به ناگاه، در فضاي تنگ يك اتاق، نگاه نويسنده به طبيعت انسان و حس غريزي  ن و آ

خورد، گويي عكسي  ها به هم گره مي هاي غريزة بلوغ در بچه نشانه تكثير نسل در پدر، با ظهور
ها بزرگ  پسر جان بچه: بافد هاي پايين قالي را دارد دسته دسته به هم مي ننه نخ«: رود مي» لو«خانوادگي 

 ).1574/ 3: 1370درويشيان، (» !درست هم نيست كه همة ما در يك اتاق بخوابيم... اند شده
 

 اعتقاد به جبر، اعتراض به تقدير  .3.3
نوع نگرش . آيد تقديرباوري و جبرگرايي از بارزترين اصول فكري مكتب ناتوراليسم به شمار مي

هاي  درويشيان به هستي و جامعه، متضمن اعتقاد به جبر و سرنوشت محتوم است؛ اما شخصيت
گرايند، به آساني تن به تقدير و تسليم كه جبر كنند، با آن هاي ابري زندگي مي اي كه در سال واقعي
آيند، بسي بيشتر از مردان، معترضِ جبر  زناني كه از خاطر نويسنده و خاطرات او مي. دهند نمي

ننه . گيرد و از اين روست كه رآليسم نويسنده، صبغة ناتوراليستي به خود مي. اند طبيعي و اجتماعي
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ـ و البتّه اعتراض آميز هاي زندگي به س چنان از دشواري) مادر راوي( توه آمده كه با زبان خاص خود 
اي لعنت به آن ! بدبخت به من« :كند نالد و تقاضاي مرگ مي ـ از اين همه فقر و فاقه به درگاه خدا مي

رخت . ام ام؛ سوزن به تخم چشمم زده ببين از صبح تا اآلن خياطي كرده! ساعتي كه من در خشت افتادم
خواستم يك لقمه  ام و حاال كه مي ظرف شسته. ام وصله و پينه كرده. ام بازار رفته. ما آش پخته. ام شسته

كندـ مثل كسي كه  مشتهايش را به آسمان بلند مي! شستنم شروع شده... زهرمار به دهن بگذارم، تازه 
را بگير و  شنوي؟ بس است ديگر؛ اين نيمه جان بيند؟ فريادم را مي اي خدا، چشمانت مي: بخواهد شعار بدهد

 ).916ـ 917/ 2: 1370درويشيان، (» راحتم كن
بودنش » جنس دوم«آيد و به قانون طبيعت، يا  مي  گاهي شخصيت زن، از زنانگي خود به شكوه

زنِ داستان شنيده شود كه  اين اعتراضات، گاه ممكن است از زبان يكي از دو قهرمان. شود معترض مي
سرِ بابام با دو چشم سرخ و غضبناك «: كند جنسيت خود اظهار نارضايتي مياز بخت بد خود و يا حتّي از 

ها را بخوابان د  بچه. كپة مرگ بگذاريد. بخوابيد: سايد ها را از خشم به هم مي بابا دندان. آيد از زير لحاف بيرون مي
. كند ننه گير ميچنگش به پيرهن . رسد خواهد موي ننه را در چنگ بگيرد اما دستش نمي مي! پدر سگ

اي خدا . دوباره تنش را در قبر لرزاند. باز هم به پدر بدبختم فحش داد! آه :]ننه... . [شود  پيرهن پاره مي. كشد مي
اگر شانس داشتيم، : بي بي«). 687ـ 688/ 2: 1370درويشيان، (» چرا زن را اين قدر بدبخت خلق كردي؟

كشد و سر به آسمان  بي با افسوس آه مي بي«؛ )1/77: 1370ان، درويشي(»  !علي گذاشتند شانس اسممان را مي
 ).488/ 1: 1370درويشيان،(» كردي، ها؟ شد اگر مرا مرد خلق مي اي خدا، زير اين درگاهت چه مي: گيرد مي

هاي  ها گاهي نماد اعتراض به جبر اجتماعي و يا عدم تحقّق آرا و ايده اين شكوه و شكايت
عدالت اجتماعي، تقسيم عادالنة ثروت و رفاه اجتماعي و اقتصادي براي ها مبني بر  سوسياليست
خاله مريم يكي از اهالي روستاي فش، كنار بستر «: هاست ي مورد نظر آن »مدينة فاضله«بنياد نهادن 

اول چلو مرغ، دوم نان . اي است كه سه جور غذا در آن گذاشته باشند پسر بيمارش نشسته؛ ايران مثل سفره
اش مال مردم  نان و سبزي. چلومرغش براي پادشاه و دربار و رئيس و رؤساست. ي، سوم نان خشكو سبز

آري برادر پدرم، دكتر پول ... ها شده است نان خشكش هم نصيب ما رعيت. ميانه حال و اهل اداره است
] داروگياهي[ي كُرديدوا! ... گويد برو سوپ مرغ بخور نويسد و مي بعد هم نسخه مي! خواهد؛ پول بد كردار مي

داند؛  خودش مي. ام دست خدا سپرده. ام تا پسر نوثمرم بميرد نشسته، اي نكرده ام؛ اما افاقه هم خيلي به او داده
گويد در  گويد بگير، به خرگوش مي به تازي مي. كند هرچه بخواهد، مي. خدا، كهنه خداست. گيرد، بگيرد مي
 .)1701ـ 1702/ 4: 1370، درويشيان! (همه چيز دست خودش است! رو
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 خصايص ژنتيك و اعمال موروثي. 3,4
يا (انتقال خصايص و صفات از انسان  ها به عنوان عامل هاي علمي در بارة عملكرد ژن بر مبناي يافته

ها به اين يافتة علمي توجه كرده و به طرح مسألة  هاي پس از خود، ناتوراليست به نسل) حيوان
بايد اذعان داشت . صرف نظر از مباحث صرفاً تخصصي دانش ژنتيك ـ پرداختندوراثت و تأثير آن ـ 

اين،  بنابر. كه خصوصيات ژنتيكي هر موجود زنده، چيزي جداي از طبيعت و سرشت او نيست
هاي پدر و مادر به فرزندان، خصوصيات خَلقي و خُلقي مشتركي بين  طبيعت از طريق انتقال ژن

ه اين ترتيب قهر و جبر جبلّي، خوبي و بدي يا زشتي و زيبايي و نقص و آورد و ب ها پديد مي آن
توان گفت كه  به جرأت مي. گذارد هاي به هم پيوسته، به ارث مي كمال و ضعف و قدرت را در نسل

بختي از پدران به فرزندان،  هاي ابري نيز، عقيدة به تأثير وراثت در انتقال فالكت و تيره در رمان سال
به دست والدين و يا ) آزاري كودك(اي كه تنبيه بدني فرزندان  ار دارد؛ به گونهنمودي آشك

هاي  شود ـ با اين تفاوت كه برخي شخصيت آزاري، امري بديهي، سنّتي و موروثي شمرده مي همسر
، با علم به خصايل موروثي خود، در صدد استحاله و )dynamic character( پوياي داستان

دانم ننه زير  نمي«: ، فرزندانش را»ننه«زند و  را كتك مي» ننه«، »بي بي«. هستنددگرگوني اين صفات 
پيچد و با مشت به سر  اش را دور دست مي گيسوي بافته شده. كند بي به او حمله مي گويد كه بي لب چه مي

. نگيريددستش را . دستش را نگيريد: زند ننه داد مي. كند بي غش مي ناگهان بي... كوبد  و صورتش مي
 ).1139/ 2: 1370درويشيان، (» بگذاريد بزند تا حرص دلش بنشيند

در خانوادة راوي، بيانگر وجود مشكالت فرهنگي و فكري » نفرت از فرزند دختر«انديشة جاهلي 
هاي داستان از فرزند دختر  آميز برخي شخصيت نفرت تعصب. هاي ابري است در جامعة ناسالمِ سال

شان هم تهمت حرامزادگي  رود كه با طرح موضوعي ژنتيكي، حتّي به نوزاد برادر جا پيش مي تا آن
پدر ( كند كه نوزاد متولّد شدة برادرش، مشي بوچان ، ادعا مي)راوي( گيدان، عموي شريف! [زنند مي
ـ اصالً  .ما چند تا برادريم؟ـ  چهار تا« ]:آورد او براي اثبات اين ادعا دليل هم مي. ، حرامزاده است)راوي

پس معلوم است كه در تخم ما دختر : مشي گيدان فاتحانه خنديد و ادامه داد. خواهر داريم؟ـ  نه، نداريم
خود زهرا سه تا پسر . در تخم خانوادة ما اصالً دختر نيست. ـ در تخم ما دختر نيست؟ـ نه، نيست! نيست
 ).630ـ631/ 1: 1370درويشيان، (» حاال اين دختر از كدام تخم آمده؟. زاييده
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كند و  در جوامع سنّتي، فرزند پسر به شكلي كامالً موروثي، جايگاه پدر را در غياب او پر مي
ها و حتّي  شود؛ به جاي پدر، ادارة امور، تأمين هزينه مي) و برادر كوچكترش ( گاه مادر و خواهر تكيه

غيرت و حميتي كه راوي در مقابل نگاه ناپاك . گردد دار مي مراقبت از حرمت حريم خانه را عهده
ـ نسبت  ـ شريك سابقِ پدرِ راوي و بدهكار او كه حاال صاحب جواهر» آقاي ورشوچي« فروشي است 

دهد، غيرتي پدرانه و موروثي است كه در غياب پدر به جوشش درآمده  خود بروز مي به مادرش از
ننه ! باد آمده و بوي گل آورده! به به، زهرا خانم! سالم و عليكم: آقاي ورشوچي. سالم و عليكم: ننه... «: است

، سر و گردن آقاي ورشوچي...كشد كند و چادر را بيشتر توي صورت مي دست و پاي خود را جمع و جور مي
ام خدمت شما  آمده... چه امري داشتيد؟ . خُب زهرا خانم بفرماييد: خواهد با چشمانش ننه را ببلعد مي. آيد مي

آقاي ورشوچي صدايش را نرم و نازك ... كه از بابت آن سه دانگ ماشين تاكسي كه با هم شريك بوديد
دوم و به  مي. بدون خداحافظي. زند بيرون ننه تند مي! ...البتّه بابت ماشين نه و . كنم چشم، تقديم مي: كند مي

آه : نالم در دلم مي. خورد اش به مشامم مي بوي عرق ننه، بوي چادرش، بوي آشنا و خوش جواني. رسم او مي
درويشيان، (» نخورده و مظلوم، با بوي گند نفس اين ديو قاطي بشود راضي نشو كه اين عطر دست! خدايا

 ).1136ـ 1137/ 2: 1370
 

 !انسان خوب، حيوان خوب. 3,5
ها به انسان به عنوان بخشي از طبيعت، از او موجودي حقير و ضعيف به نمايش  نگاه ناتوراليست

اين غرايز، رفتار و روحيات انسان را . گذارد كه به طور جبري تحت كنترل غرايز حيواني است مي
ن غرايز عمل سازد كه تنها به مقتضاي همي اراده و اختيار مي تحت تأثير قرار داده و از او موجودي بي

اش ـ كه جنبة موروثي و  آنان نيازهاي روحي آدمي را هم به مسائل و مشكالت جسماني. كند مي
بالزاك در ابتداي مقدمة مشهورش بر كمدي انساني، به پيوند ميان . دانند ژنتيكي دارند ـ مرتبط مي

ارهاي انساني و كند و به مقايسة بين صفات و رفت اسلوب ادبي خود و عوامل طبيعي اشاره مي
» اتّحاد تركيب«هاي علوم طبيعي، اصل فلسفي مشهور به  وي با استفاده از يافته. پردازد حيواني مي

الزم به ذكر است كه پيشتر از وي، . خود را ـ كه متّكي به قانون خود به خود است ـ تبيين كرد
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حيوانات نيز همانند گياهان : به تشريح اين اصل پرداخته و به اين نتيجه رسيده بود كه 5شارل بونه
شود كه  پردازد و متوجه مي بالزاك با مالحظة اين قوانين، به مطالعة انسان مي. كنند رشد و نمو مي

هاي  بندي شناسي دسته گونه كه در جانور جامعة بشري شباهت تامي به طبيعت دارد و همان
بنابر اين بايسته است . شود ديده ميهاي بسياري  مختلفي وجود دارد، در جوامع بشري نيز تفاوت

بالزاك هنگامي كه قوانين . اي صورت گيرد بندي جوامع بشري نيز چنين مطالعه كه در طبقه
نمايد  گيرد، مختصات زندگاني اجتماعي را حفظ مي طبيعي را در وصف حيات اجتماعي به كار مي

حيواني بسنجد يا در جهت كوشد آن را در تناسب يا شباهت با حيات نباتي و  و هرگز نمي
چه  رآليست، آن  كوتاه سخن اين كه، از ديد نويسندة. كردن زندگي اجتماعي از آن بهره ببرد ساده

كند، توانايي او در اجتماعي كردن غرايز حيواني است؛ يعني  انسان را تبديل به اشرف مخلوقات مي
ايز كور خود را با محيط آدمي قادر است با درك احتياجات و شناخت محيط پيرامونش، غر

تأكيد نويسندة ناتوـ رآليست . )64: 1362پرهام، ( ها چيره گردد اجتماعي سازگار سازد و سرانجام بر آن
ها دارد و تصميم به برمال كردن  هايي كه ريشه در غرايز طبيعي انسان بر بيان رفتارها و يا واقعيت

تصميم «. اين كار فقط ابتذال روزمرّه تحليل شود كشد كه جا مي ها، سرانجام بدان همة اين واقعيت
ها را به صورت موجوداتي  شود كه همة انسان به ديدن هرآنچه در انسان هست به اين منجر مي

ها يك دهن بودند كه يك مشت روده به دنبال آن آويخته  همة آن: ببينيم كه به قول صادق هدايت
 ).36 :1383رادفر، ( »... .

 
 حيوان خوب اما ضعيف.  1. 3. 5

نمايد و اين  انسانِ درمانده گاهي در برابر مام طبيعت و  قهر او، همانند حيواني پست و حقير مي
باريده و احتمال سيل و طغيان  موقعي كه باران موسمي زياد مي« :آورد ناتواني موروث او را به ستوه مي

بدبخت و ! طوفان نوحه! بره اآلن آب دنيا را مي: گفت ميفرستاد و  تند تند صلوات مي... ننه : رفته آبشوران مي
كرد  سرش را مي. هام بياد رحمت به اين بچه. اي خدا، سگ گناهكاري هستم به درگاهت. خانه خراب شديم

____________________________________________________________________ 
 theory( »تشكيل قبلي«و » اتّحاد تركيب«ي فلسفي  نظريه 1780هالرو شارل بونه، انديشمند فرانسوي كه در سال .  5

of preformation (ه را ـ كه ريشه در علوم طبيعي داشت و نقطهتكامل تدريجي«ي  ي مقابل نظري «)theory of 
evolution( ه، در نطفه. داروين بود ـ ارائه دادي آن وجود دارد يافته ي هر موجودي صورت تكامل بر مبناي اين نظري. 
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اكبر كه شيطان بود، سر . اي خدا سگ روسياهي هستم به درگاهت! هاپ هاپ هاپ: گفت به آسمان و مي
آمد و  ننه بدش مي. اي هستم به درگاهت اي خدا، بچه گربه! ميو ميو ميو: تگف كرد به آسمان و مي مي
خواين خدا از اين بدتر  مي. دورة آخر زمانه. ها سر از تخم درآوردين دنيا را خراب كردين تا شما بچه: گفت مي

 . )15: 1355درويشيان،(» !به سرمان بياره؟ به خدا اگر آتش از آسمان بباره باز هم كمه
 

 كاميابي جنسي.  2.  3.  5
در . پرده و صريح، و حتّي گاه زننده و كثيف است نگاه نويسندة ناتوـ رآليست به غريزة جنسي، بي

. نگاه او، اين ميل طبيعي و هميشه بيدار، بخشي از زندگي متعارف طبقة فقير و كارگري است
و به آنان قدرت تعويض و انتخاب درويشيان، تمتّع جنسي و كاميابي را صفتي ويژة مردان قرار داده 

ننه كه از محبت . كه زنان را موجوداتي موظّف به تمكين   نشان داده است بخشيده است؛ حال آن
ـ  خواهد عقده بهره بوده ـ گويي دچار سرخوردگي و يأس شده و مي شوهرش بي گشايي كند 

به چند چيز نبايد اعتماد كرد « :كند نكردن به دوستي و محبت مردها تشويق مي ديگران را به اعتماد
هايت را ويالن  آخر چه مرضي داشت كه اين طور بچه. خواهر؛ به دوستي مردها، به ابر بهار و بخشش سلطان

» !خُب معلوم است، ماديان ديگري پيدا كرده: دود ننه در حرفش مي. دهد كرد؟ دختر خاله هدهد جواب مي
 ).387/ 1: 1370درويشيان، (

يابيم كه به  هاي ابري، درست در حواشي فقر، زناني را مي هايي از سال ر برشگاهي نيز د
كه در معاملة با غير،  و شگفت آن. فروشي براي نان و به بهاي جان دهند؛ تن مي فروشي تن در خود
 چرا زنت را كشتي«: دهد كند و گوهر عصمتش را در ازاي پوشيدن رختي نو از كف مي غيرتي مي بي

به .. .فروخت آورد و مي ي به در خانه ميبا يك دستفروش كه پارچه و لوازم زندگ. ـ فرار كرده بودسلطانمراد؟ 
چنگ روي ... هاي قزوين پيدا كردم  شهر به شهر و ديار به ديار و عاقبت او را در يكي از مسافرخانه. راه افتادم

آرزوهايم برآورده شد؛ پيرهن . ، تو را به خدا زودترزودتر راحتم كن سلطانمراد: التماس كرد. گلويش گذاشتم
فقط دوبار پاهاي . اش كردم خفه! راحتم كن؛ ديگر در اين دنيا هيچ آرزويي ندارم!. نو به تن خودم ديدم
ـ 1918/ 4: 1370درويشيان، ! (ها را پوشانده بود، تكان داد دار و گشادي آن هاي وصله الغرش را كه جوراب

1917(. 
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گذارد  مادر، دختر كم سنّ و سالش را به معرض فروش مي )sequence( ها رفت ز پيدر يكي ا
شود، موقّتاً خود را به جاي دخترش به خريدار عرضه  اش كه بيدار مي اما حس ترحم مادرانه

به . اي داشت دختر قشنگ دوازده ساله. كرد اي در همسايگي يكي از دوستانم زندگي مي زن بيوه«! كند مي
دختره . اي از نسل فرامرز يل جا بماند گفتم بگذار توي اين شهر هم، تخم و تركه. ستگاري دختر رفتمخوا
هاي هاي اشك . وقتي پيش دختره رفتم، گريه كرد! ... و نازك بود كه نگو] تُرد و ظريف[قدر تَرچِك  آن
آقاي فرامرز يل، اين : ت شدمادرش كه پايين اتاق نشسته بود، از گرية دختر ناراح. لرزيد ريخت و مي مي

بيا و بكن تصدق سر . بيني كه كوچك و رموك است دختر را به خاطر يتيمي و نداري به تو دادم؛ اما مي
هاي آقاي : خندد سياغربيل مي! تر بشود خودت و به خاطر خدا، عجالتاً با من سر كن تا دختر كمي بزرگ

» !اي و نبايد از اين كه زير اعدام هستي، ناراحت باشي را برده فرامرزي يل، به جدت رستم قسم كه كيف دنيا
 ). 1786/ 4: 1370درويشيان، (

هاي سياه و ابري، خاص زنان نيست؛ مرداني كه مردانگي خود را در  حميتي در آن سال بي
معرض ، زن و فرزند خود را چون كاال در »مواد«اند، براي رسيدن به  خُماري و نشئگي از ياد برده

اتاق مالقاتي چنان شلوغ « :زنند غيرتي خود را جار مي وسيله رسوايي و بي گذارند و بدين فروش مي
از آن طرف در . حسن جكي هم در كنارم ايستاده است. هاي ننه را بشنوم توانم حرف است كه ديگر نمي

: زند سن جكي بر سر زن فرياد ميح. اند قد، به مالقاتش آمده برابرش زني الغر و سبزه با چند كودك قد و نيم
غيرت چطور تهيه كنم؟ حسن جكي بلندتر  از كجا؟ آخر اي بي: كشد زن جيغ مي! برايم پول بفرست. پول

زن آب . توانم اَبد بكشم نمي» مواد«بدون ! كني، بكن؛ فقط پول برايم بفرست هر كاري مي: زند نعره مي
حسن جكي « ؛).1847ـ 1848/ 4: 1370درويشيان، (  »!تف: كند دهنش را به صورت حسن جكي پرت مي

يك بچه داشتند اما هر سال يك بچه . آمد ها زنش به مالقاتش مي آن وقت. قبالً هم پنج سال زنداني كشيده
اما حسن  جكي همة . آمدند ها مي در سال پنجم، پنج تا بچه پشت سيم! آورد كرد و به مالقات مي زياد مي

 ).1844/ 4: 1370درويشيان، (» بوسيد كرد و مي ها را بغل مي داشت و از نزديك آن يها را دوست م آن
 

 غريزة خوردن و غم نان .  3.  3.  5
مدار گل سرسبد  و انسان )Humanism( هاي ديني، معنوي و اومانيستي انسان كه در انديشه

او دربند غرايزي است كه . بسته و مقيد آفرينش است، در مكتب ناتوراليسم موجودي است دست
آدمي ملزم است كه . بايد به رفع حوائج و نيازهاي غريزي خود بپردازد طبيعت به او هديه كرده و مي
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هر طريق ممكن اين نيازها را  هاي حيواني خود توجه كند و از به جنبه ،بنابر اين فطرت طبيعي
سازد و  هاي ابري، همين غرايز انساني است كه حوادث داستان را مي در رمان سال. برآورده سازد

هايي كه درويشيان از  شخصيت. ها نيز به هر تعبير در پيوند با اين نيازهاي طبيعي است گشايي گره
وانند كه هرچقدر هم مقاومت كنند، در برابر هايي نات گذارد، بازيچه هاي خاطراتش به نمايش مي آدم

شود كه  گاه آشكار مي ضعف انسان در برابر طبيعتش آن. آيند مي طبيعت دروني خودشان به زانو در
آورد و او چونان موشي  مي او را به زانو در» غم نان«ناپذير گرسنگي، و  غريزة خوردن، شهوت پايان

اما ننه من و اكبر را قسم داده بود كه . ام بود گرسنه«: استگرسنه دائم در حال جويدن و قورت دادن 
بگين به امام : بعد گفته بود. به پيغمبر، پول ندارم دوباره نان بخرم: ننه با التماس گفته بود. دست به نان نزنيم

ننه نان  به امام رضا، به جان: ما هم ايستاده بوديم كنار ديگ نان و با هم گفته بوديم! خوريم رضا نان نمي
جويديم و آهسته قورت  ها را مي ها نان من و اكبر مثل موش« ؛).20: 1355درويشيان،(» !خوريم نمي
كرد و  چراغ پرت پرت مي. كشيد ننه چراغ را پايين مي. داد بابا از زير لحاف آب دهانش را قورت مي. داديم مي
؛ )1564/ 3: 1370درويشيان، : (بههاي ديگر بنگريد  براي نمونه ؛).44: 1355درويشيان،(» مرد مي

 )642ـ 643/ 2: نيز ؛ 871ـ  872/ 2: 1370درويشيان، (
اي كه از پشت شيشة پنجره، آزوار و آرزومندانه آسمان  همراهي نويسنده با نگاه كودك گرسنه

: بر زمين ببارد] پف فيل[هاي برف، گُل ذرت كاش به جاي دانه كند كه اي نگرد و در دل مي را مي
كاش به جاي : كرد، رو به اكبر كرد و گفت هاي تُنُك و كم پشت نگاه مي اصغر كه از پشت شيشه به دانه«

 . )83ـ 84: 1355درويشيان،(» ...باريد از آسمان مي] پف فيل[برف، گُل ذرت
هاي ابري، نويسنده به طرزي آگاهانه و  انگيز سال ، يكي از فصول سياه و حزن)4(»فصل نان«در 
، دغدغة اصلي طبقات پايين جامعه، يعني غم نان را در عنوان و محتواي آن برجسته كرده تا آشكار

كوشد تا غريزة خشونت  مادر نيز مي. ها به دست مادرشان را توضيح داده باشد شدن بچه دليل تنبيه
گذاشتيم  ميدزديديم و  رفتيم و از خانه نان مي آهسته مي«: اش سركوب كند را با عطوفت غريزي مادرانه

هامان را  با چنگول ميان ران] ايم كه نان از خانه دزديده[ديد ننه اگر مي. ليفة شلوارمان تا ننه غافلگيرمان نكند
خودش را به . كرد زانوها را بغل مي. نشست گوشة اتاق مي. زد ناليد وسر خود را به ديوار مي مي. كرد كبود مي

روله، ... كُن پاي ديوارها به خودم؛ بدبخت به خودم؛  كزه: گفت موييد و مي داد و مي چپ و راست تكان مي
شيرم حاللتان نباشد تا : زد گرفت به سوي آسمان و فرياد مي هايش را مي پستان! براتان بكنم الهي] رو[روله
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شد آدم هي نان  كاشكي مي: گفت كشيد با بغض مي ها دماغش تير مي اكبر كه اين جور وقت... روز قيامت 
بهتر؛ از دست ننه : گفت اكبر مي. ميريم آخه نميشه؛ آن وقت مي: گفتم من مي! ه تا ننه خوشحال بشهنخور

كرد حتّي ما را  مرد، ننه تا چند روز نفرينمان نمي مان مي هاي كوچه اي از بچه هر وقت بچه... شيم  راحت مي
روله، دردتان بخوره : گفت سمان و ميكرد به آ رو مي. رفت مان مي كرد و قربان صدقه بوسيد، بغلمان مي مي

» ...شد هايش شروع مي م، نفرين و نالهداشتي اما با اولين لقمة ناني كه از ميان ديگ برمي. طوق سرم، عزيزاكم
و     378/ 1و    814/ 2: 1370درويشيان، :  (هاي ديگر، بنگريد به براي نمونه) 11ـ14: 1355درويشيان،(
2 /836 (. 

 
 غريزة بقا و ابقاي نسل . 4.  3.  5

به ) همچون حيوان( از مسائل مهم در مكتب ناتوراليسم، تأكيد بر غريزة بقا يا ميل فطري انسان
كه حيات هر موجودي و از جمله انسان با توالد و تناسل   جا از آن. توالد و تناسل وتكثير نسل است

تفسير » بقاي خود«نار و در امتداد غريزة يابد، اين ميل دروني، به بقاي نسل در ك دوام و استمرار مي
گردد كه  دار انسان با مشكالت و حوادث زندگي، تنها بقاي موجودي تضمين مي و در گير. گردد مي
هاي ابري، توصيف و تصويري است كه از زن به عنوان  يكي از موضوعات پربسامد سال. تر باشد قوي

موضوع كاميابي جنسي، توالد و تناسل، تربيت  زن،. مظهر باروري و توليد مثل ارائه شده است
به نظرم ننه «: هاي زندگي نيز هست داري، همسرداري، و حتّي كار براي تأمين هزينه فرزندان، خانه

اش، از چهرة نگرانش و وحشت عميقي كه در چشمانش النه  از شكم كمي برجسته. دوباره شكمش پر شده
درويشيان، (» خدايا اين را چه كنم؟! خور ديگر يك نان: زند ل ميعاقبت يك روز به سفره ز. فهمم كرده مي

آخر اين دلَه ... دوباره : كند بي به شكم ننه اشاره مي بي. گذارد بي مي ننه چاي جلو بي«؛).1126/ 2: 1370
 ).1139/ 2: 1370درويشيان، . (شرها را بزرگ كن، بعد يكي ديگر پس بينداز

وضعيت معيشتي . آن، يكي از مشكالتي است كه زنان با آن درگيرندبارداري ناخواسته و تبعات 
اي براي پذيرش و تواني براي نگهداري و تربيت نوزاد  اي است كه انگيزه ها هم به گونه خانواده

بار و بد  مانده، سقط جنين در شرايط غير متعارف و بسيار رقّت تنها راه باقي. ناخوانده ندارند
طوطي خانم از اتاق سر « :شود كه صورتي ناروا و غير انساني از آن نمايانده ميبهداشتي است؛ عملي 

ها و  بي تا چشمش به ننه و خون بي. چه شده شريف؟ چه خبره؟ـ  ننه، ننه روي درياي خون افتاده: كشد مي
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 دكتر چيزي مثل گوشت. زند آمپول به ننه مي. دكتر زن است. دود سراغ دكتر خورد، مي ها مي كهنه
درويشيان، (» خدا به او رحم كرده. بچه را سقط كرده اما جفتش مانده: كشد آلود از ننه بيرون مي خون

اي ننه؟ـ  با  ببينم در پوست هندوانه چه گذاشته. اي در دست دارد ننه پوست هندوانه ؛).770/ 2: 1370
به رنگ آب هندوانه در پوست اي  خونابه. كنم چشماني از حدقه درآمده به درون پوست هندوانه نگاه مي

! جمع شده و در آن عروسكي گوشتي شناور است؛ عروسكي دو برابر يك انگشت كه در خود خميده
جا  برد و من مات و حيران همان ننه پوست هندوانه را مي. هايش را مشت كرده است چشمانش بسته و دست

مان  روز به روز شكم ننه«؛ )768/ 2: 1370درويشيان، (برادر من؟ اين ديگر از كجا آمده؟ . زند خشكم مي
. بچه زاييدن خجالت دارد: كند تر مي آن را سفت  شال پهني روي شكم خود بسته كه هي. شود تر مي بزرگ

رفتم : گردد مي اي در بغل بر عصر ننه با بچه...آيد توانم سير كنم، يكي ديگر دارد مي شكم اين چهار تا را نمي
 ).1029/ 2: 1370درويشيان، (» ييدمخانة ابرايم شل و زا

 
 جنسيت و جدال قدرت.  3.  6

تقابل و كشمكش ميان  اليسم، توجه به جنسيت و مسألةيكي از مباحث مهم مطرح در مكتب ناتور
ها، جبر طبيعي و ساختار فيزيكي جنس  در نظر ناتوراليست. موجود نر و ماده در نظام طبيعت است

» جنس دوم«نر، موهبتي است فطري كه موجب استعال و استيالي او بر موجود ماده به عنوان 
تر  اي ديرينه شينهپذيري موجود مؤنّث، پي گمان انديشة برتري جنس مذكّر و سلطه بي. گردد مي

) مرد( هاي كيهاني، مراودات ايزدان المپ و دوران پدر هاي آفرينش، ازدواج دارد و به عهد اسطوره
در اين باور، آفرينش مرد مقدم بر زن، و زن موجودي ثانوي و وابسته و . شود ساالري باز خوانده مي
دانيم، اين است كه زن  مونّث مي چه از كليشة سنّتي رايج در بارة جنس آن. تحت فرمان مرد است

پذير و و ابسته و ناتوان از إعمال خشونت يا حتّي نشان دادن ميل جنسي  موجودي منفعل، آسيب
هاي ملل مختلف نشان داده  ها و داستان كه از او در اسطوره )character( شخصيتي. خود است

اي جنسي است كه همة مردان و  هاو اُبژ. است مونّث ابديكليشة زن، «: گويد كه شده به ما مي
. از هيچ جنسي نيست، چرا كه خودش اصالً جنسيتي ندارد. جويش هستند و همة زنان در جست

وجودش تمام . شود انگيزد، سنجيده مي ارزش او صرفاً بر اساس احساس نيازي كه در ديگران برمي
شخصيت خود ارائه كند، هرگز الزم نيست كه مدركي در اثبات . آن چيزي است كه بايد ببخشد
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 گرير. )335ـ336: 1383گرين و لبيهان، ( آيد اش برمي پذيري ربايي و كنش چرا كه فضيلت او از دل
هاي شديدي در تغييرات كليشة زن وجود دارد، زيرا هيچ  معتقد است كه محدوديت )67ـ68: 1993(

به منظور . )336: 1383گرين و لبيهان، ( چيز نبايد در كاركرد او به عنوان اُبژة جنسي، ايجاد تزاحم كند
كه نوچة منفعل شخصيت بزرگ  هاي مونّث به جاي آن اي زنان، شخصيت  تغيير دادن تصاوير كليشه

جرمين گرير چنين . )337: همان( شوند مذكّر باشند، به صورت قهرماناني توانا و فعال ترسيم مي
نوع كه باشند،  ها هستند، از هر ملزم به تبعيت از آن اي كه زنان هاي زنانه كند كه كليشه استدالل مي
هايي تو خالي هستند كه  زنان نمادها يا عروسك. اند داري پدرساالرانه هاي سرمايه لزوماً برساخته

نويسندگان . )335: 1383گرين و لبيهان، ( روند براي به نمايش گذاشتن ثروت مردانشان به كار مي
نشِ برگرفته از قانونِ بقاي انسب طبيعت، نرينگي را نشانة قدرت و برتري ناتوراليست نيز با همين بي

اش، ملزم به تبعيت از آن  دانند و جنس دوم را به سبب ضعف طبيعي و فيزيولوژيكي و كاميابي مي
شريف : دايي سليم زنِ «: شود اين حكم در بسياري از آداب اخالقي و اجتماعي نيز ديده مي. دانند مي
سن هم  هم: زنِ دايي سليم. سن هستيد البتّه هم: ننه. ترم نبايد به من سالم بكني، چون من از تو كوچكتو 

 ).1561/ 3: 1370درويشيان، (» !گناه دارد... كه باشيم، مرد نبايد به زن سالم بكند
كند، زندگي مشترك زن و شوهر  اي كه درويشيان به خوانندگانش معرّفي مي در جامعه

كند؛  دار تنزّل پيدا مي گاه منزلت زن تا حد يك كاالي مصرفي و مدت. رمق است ه و بيباخت رنگ
شود و هر زمان خريدار اراده كند، رهايش  كااليي كه براي تمتّع به اندك بهايي خريداري مي

كند و در  ازدواج مي) پدر راوي( در سنّ سيزده سالگي با مشي بوچان) مادر راوي( ننه. سازد مي
در ازاي مبلغي ) ناپدري ننه( الفت عمو. آورد را به دنيا مي) راوي(سالگي، فرزند اولش، شريف  دهچهار

كند و دخترش را به عقد او  پول كه از مشي بوچان قرض گرفته، بقية خواستگارها را رد مي
در برابر مرد زن، حتّي در محضر طالق، زباني براي دفاع از خود . )388/ 1: 1370درويشيان، ( آورد مي در

نورمراد رستمي ميرازي، فرزند : محضردار...« :ندارد؛ سكوتي كه نه به نشانة رضا، بلكه از سر تسليم است
ام را به  تا به اآلن را، هرچه گفته. كسعلي، آيا داليل ديگري براي طالق دادن زن خود داريد؟ـ  بله قربان را

اصالً حرف . كند را اين زن را كه اصالً زبان باز نمي. را دارد] بزرگ[اما يك دونه ايراد گاو . جاي خود باشد را
] زند حرف نمي[كند  قصه نمي] دوباره[كنم را دواره  زنم را و تاپ و توپش مي كتكش هم كه مي... زند را نمي
ط، آيا اين ، فرزند علي اوس»ثريا برگُفتي«: محضر دار... . بلكه يك دونه موش مرده است را. اين زن نيست را. را
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 ).1693ـ 1694/ 4: 1370درويشيان، (» آمد آمد؛ اما از ثريا درنمي صدا از ديوار درمي... گويد؟ مرد درست مي
، )فرامرز يل( هاي داستان در جايي ديگر با استفاده از تشبيهي تلميحي از زبان يكي از شخصيت

آقاي فرامرز يل، چند تا زن داري؟ـ  زن؟ بابا راستي « :خواند صف مي وفايي، سودابه زنان را در غدر و بي
با  )1786/ 4: 1370درويشيان، ! (ام ولشان كن همه را طالق داده! ها مثل سودابه هستند همة زن. ولش كن

اما زنان . اي باشد تواند به هر دليل و بهانه اين حساب طالق يا پس فرستادن زن به خانة پدر، مي
آقا « :مشترك و كانون خانواده ممكن است به هر كاري متوسل شوندداستان نيز براي حفظ زندگي 

جا كه از  تا آن. كند خواستة شوهرش برآورده شود فردوس خانم تالش مي. خواهد حسن دلش بچه مي
كني آخر  چقدر خودت را صاف و صوف مي: كند ننه با او شوخي مي... رسد آيد، به خودش مي مي دستش بر

چه كار كنم خواهر؟ شايد به سر : شود فردوس خانم صورتش سرخ مي! نخوردت زن؟ مواظب باش گربه
/ 2: 1370درويشيان، (» كند اگر بچه نداشته باشم از خانه بيرونم مي. اي پس بيندازد غيرت بيفتد و بچه

هنوز يك سال . گيرد آقا حسن فوراً زن ديگري مي. دهد آقا حسن، فردوس خانم را طالق مي« ؛).1121
آقا حسن دستي به سر و روي خود كشيده و به دستور زن جديدش، ترياك . زايد شته كه زن پسري مينگذ

 ).1123/ 2: 1370درويشيان، (» را هم ترك كرده است
 

 ها گرفتن ضعف به سخره: تلخند.  3.  7
استفاده از توصيف براي تصوير كردن رفتارهاي اجتماعي طبقة كارگر و تشريح باورها و آرزوهاي 
تودة مردم به مدد كاربرد شكل ساده و گويشي زبان، برگرفته از تمايالت سوسياليستي نويسنده 

صرف نظر از نقش زبان، لحن و فرم بيان نيز . هاي ابري است دار كردن نوع رآليسم سال براي جهت
اهش به نويسنده به اقتضاي نگرش و نوع نگ. كند گذاري در اين فرايند، عمل مي به گونة بسيار تأثير

ها و اصطالحات  هاي جامعه، دست به انتخاب چنين شكلي از بيان زده و در گزينش واژه واقعيت
افراط در بيان واقعيت و پرداختن به رويدادهاي . عاميانه و بومي نيز از اين قاعده تبعيت كرده است

ـ  دن آنهم بدون لحاظ كردن معيارهاي اخالقي و عرفي شايست و ناشايست بو جزئي ـ آن ها 
كاربست اين فرم بياني در موارد . حاكي از نگاهي تيره و تحقيرآميز به جامعه و نوعِ بشر است

از چهرة فقر و ايجاد طنزي تلخ شده است كه در  تلف و متعددي، موجب نمايشي كميكمخ
 و موضوعي )location( مكان. گويند مي )black comedy(» كمدي سياه«اصطالح بدان 
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)subject( نشينان كرمانشاه و  زندگي  كه نقطة ثقل حوادث داستان است، مردم پايين شهر، حاشيه
. كنند زندگي مي )5(بار آنان استـ  كه در اطراف مار متعفّني به نام آبشوران رقّت انگيز و فالكت

گونه از فقر و گرسنگي، تصويرهاي طنزآلودي خلق  هاي تلخ اما واقع درويشيان با توصيف صحنه
كه در رآليسم افراطي  حاصل سخن اين. آفرين است برانگيز و در همان حال خنده كند كه تأثر مي
از دو عنصر گويش گيري  هاي رمان ـ به سبب بهره هاي ابري، زبان، لحن و ديالوگ شخصيت سال

. بومي و اصطالحات و زبانزدهاي محلّي ـ به ايجاد طنز تلخ يا كمدي سياه بسيار كمك كرده است
سازي واقعيت به حساب  هاي ابري، براي برجسته توان از نشانگان ناتوـ رآليسم سال اين ويژگي را مي

اش در پاسخ به  عيت زندگيو بيان واق) كوكب/كوكي( گوي سادة زير صداقت كاوكي و در گفت. آورد
كاوكي، دختر دوم بابا «: هاي او، موجب تلخند شده است هاي ننه از حرف گيري و نتيجه» ننه«سؤال 

كاوكي هر وقت : پرسد ننه به شوخي از او مي. خواهد خياطي ياد بگيرد كند؛ مي سلمان پيش ننه شاگردي مي
ـ خُب، شب چه !  نان و چاي: خندد د؟ كاوكي ميراستي ظهر چه داري. غذاي خوبي داشتيد، خبرمان كن

شوهر نرگس خانم هم سالي ! خوريد ـ پس شما هم مثل ما روزي سه بار صبحانه مي! داريد؟ـ  نان و چاي
 ).677ـ  2/676: 1370درويشيان، (» !سالي يك ماه سير هستند، يازده ماه گرسنه. زند ها سر مي يكبار به آن
 ها، در كنار موقعيت شخصيت» ها ملكة زباله«و » ممد چركن«آلود  ز و طعنهطنزآمي) القاب(هاي  برنام
هر خرت و پرتي كه . گردد مي ها و هي بر رود توي كوچه خاله جيران روزها مي«: آفريند اي تلخ مي خنده
ة شكسته، هاي كج و كوله، كفش و كالش و دمپايي پاره، شان هاي زنگ زده، ميخ تكّه سيم. دارد مي بيند، بر مي

. شويد ها را مي پارچه. در اتاق او كوهي از آشغال و خرده ريزه جمع شده. هاي پاره پوره ها و جوراب پارچه
دوستان ممد چركن وقتي . دهد تا به در گاراج ببرد و بفروشد كند مثل كاهو و به ممد چركن مي دسته مي

 ).378ـ 379/ 1: 1370درويشيان، (» !»اه ملكة زباله«: گويند نشينند، به او مي دور خاله جيران مي
 

 جاندارپنداري و انسانوارگي طبيعت.  3.  8
كند و در صدد  انسان را نيز در قبال طبيعت تعبير مي. نگاه هنرمند ناتوراليست متوجه طبيعت است

ناتوراليسم در صدد آشتي دادن انسان با . توجيه و تفسير مشتركات بين انسان و طبيعت است
 كوشد تا در اين جهت به نويسندة ناتوراليست مي. طبيعت و بازگرداندن او به آغوش طبيعت است

خوانندگان آثار خود بقبوالند كه همة مسائل و وقايع ريشة مشتركي در طبيعت، انسان، حيوان و 
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همه چيز جاندار است، درخت، چراغ نفتي، نخود » بي بي«در نظر . ها دارد طبايع و غرايز آن
م حرف او با همة اشياي پيرامونش حتّي با يك تكّه ترشي ه... . و   )458ـ 459/ 1: 1370درويشيان، (

اي ترشي، دشمني با حضرت عباس : دارد اي از ترشي برمي بي تكّه بي«: دهد زند و او را سوگند مي مي
 ).1/234: 1370درويشيان، ( »گذارد ترشي را در دهانم مي! اي اگر به اين بچه آزار برساني كرده

ي كه تقديس هاي بخشي گياهان و درختان، و آب و خاك و سنگ مكان اعتقاد به خاصيت شفا
هاي گياهي نيز از دل اين باورها  اسطوره. آيد ترين باورهاي بشري به شمار مي اند، از كهن شده

شايد بتوان پيشينة اين انديشه را به . اند ها به شكل انسان تمثّل يافته برخي از اين اسطوره. اند روييده
دانست و در دامن او  عت بازبسته ميدوران كشاورزي بازگرداند؛ دوراني كه انسان خود را به مام طبي

جان نباتي در انديشه انسان، به روح انساني مبدل . گفت باليد و با بنات نبات به زبان رمز، راز مي مي
دستم . ات سياه سرفه گرفته زهرا، بچه«: داند ها مي دهندة بيماريدرخت گردو را شفا» بي بي«. شود يم

» )درخت گردو(برمش پيشِ دارِ گردكان  خودم مي. خيالت راحت باشدچه بايد بكنم؟ . به دامنت ننه جان
دار گردكان، درخت گردوي بزرگي است كه به جاي برگ، هزاران هزار پارچة « ؛).1/150: 1370درويشيان، (

گذراند و زير  بي سه بار مرا از زير طاق مي بي. رنگارنگ كه بيشتر سياه و سفيد و سبز است، از آن آويزان شده
انگشت . زند كند و به خاك پاي درخت مي بي انگشتش را با آب دهان تر مي بي. كند ب چيزهايي زمزمه ميل

مالد و به يكي از  آورد و به صورتم مي اي دم قيچي سبز بيرون مي مالد، تكّه ام مي گلي را به وسط پيشاني
ام را شفا  بچه: كند و هي زمزمه مي بوسد شاخه را مي. زند ها گره مي هاي درخت، در كنار ساير پارچه شاخه
  ).1/151: 1370درويشيان، (» بچة مرا شفا بده... يك سطل آب نذرت باشد كه در پايت بريزم. بده

چيز جاندار است و  بي، همه در انديشة بي. گويد بي در جايي از مرگ برادر پهلوانش سخن مي بي
تواند از  پندارد؛ درختي كه مي دار ميبي درخت را نيز جان بي. تواند مخاطب واقع شود مي

پنداري بين انسان و درخت ديده  در اين داستانك دروني، نوعي همزاد. افكن انتقام بگيرد درخت
بي همان درخت  برد گويي خود اوست يا برادر بي بي آن را مي شود؛ درخت مقدسي كه برادر بي مي

كشيده و از محلّي كه اره  كردنش جيغ مي درخت موقع اره .كند مقدسي است كه خود را قطع مي
سقوط ) بي برادر بي(در نهايت درخت بر روي خانة پهلوان . زده است شده، خون بيرون مي مي
قدر الغر شد كه  آن... « :]شود تر از قبل مي برد و پهلوان هر روز ضعيف كند و خانة او را از بين مي مي
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ميخ طال در قلبش فرو . كنار كندة درخت، مرده پيدا كرديم يك روز صبح او را. فقط چشمانش مانده بود
 ).149ـ1/150: 1370درويشيان، (» رفته بود

 
 دستاورد . 4

توان نمونة موفّقي از گونة رمان خاطرات به شمار آورد كه با تلفيقي از دو  هاي ابري را مي رمان سال
) هاي پيش از انقالب سال(ها  نگاه نويسنده به گذشته. سبك رآليسم و ناتوراليسم نوشته شده است

هاي فكريِ  شالشّعاع بينشِ جامعه تحليلگرانة اوست كه بر مبناي گراي اش تحت و خاطرات كودكي
ماية اصلي اين رمان نمايش فقر در اشكال  درون. سوسياليستي و ماركسيستي صورت پذيرفته است

گرفته، تشخّص  و سطوح گوناگون آن است؛ اما در اين ميان، شخصيت زن كه در كانون توجه او قرار
رات نويسندة هايي كه زنان در خاط هاي زن و تلون نقش تعدد شخصيت. اي يافته است ويژه
نقش مهمي . اند، به اهميت نقش زن و برجسته كردن جايگاه او افزوده است هاي ابري ايفا كرده سال

در خاطرات كودكي راوي و حوادث داستان دارند و ) ننه( و مادر راوي ) بي بي(كه مادر بزرگ 
    اي نزديك  طورههاي اس ها به دست داده شده، اين دو را به مرز شخصيت توصيفاتي كه از آن

دلبستگي شديد راوي به اين اشخاص و توصيفات عاطفي او از آنان، به ويژه تعلق . كرده است
كند ـ در مقايسه با نگاه  واري كه از او در ذهن خواننده ايجاد مي خاطرش به مادر و تصوير فرشته

» عقدة اُديپ«به منفي و تحقيرآميزي كه نسبت به پدر داردـ يادآور ديدگاه فرويد، موسوم 
)Oedipus complex( ال و  رآليسمي كه درويشيان به كار مي. استبرد، پاي بر جا كه نه، بلكه سي

 )natural realism( او داستان زندگي و خاطراتش را با رآليسمي طبيعي. لغزان و چندسويه است
بيكاري، فقر، فحشا و اعتياد، و : كند و در تحليل مشكالت گوناگون جامعه، مانند و زنده آغاز مي
كمك  )socialistic realism(» رآليسمي سوسياليستي«ها از  ها و تبعيض عدالتي همچنين بي

سمي هاي تلخ و خاطرات ناخوشايند از رآلي همچنين به منظور تشديد در بازنمايي واقعيت. گيرد مي
هاي فاسد و كثيف  برد كه به سبب نشان دادن جنبه بهره مي )radical realism( تند و افراطي

ها، نوع نگاه و نگرش  افزون بر اين. شهره شده است )dirty realism( زندگي، به رآليسم كثيف
او بنابر نويسنده به انسان و نگاه ويژة او به زن ـ به عنوان ركن اصلي خانواده ـ و رفتارهاي خاص 

مقتضيات غريزي و طبيعي و جبر حاكم بر اعمال او، موجب شده كه تلفيقي از دو مكتب عمدة 
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ادبي را در كار او مشاهده كنيم؛ بينشي آميخته و التقاطي، برگرفته از اصول دو مكتب رآليسم و 
ـ رآليسم«ناتوراليسم كه از آن با عنوان   .ايم ياد كرده» ناتو

 
 :ها نوشتپي

وجود دارد؛ بدين ) علي اشرف درويشيان(و نام اصلي نويسنده ) شريف داوريشه(پيوند آگاهانه بين نام راوي  نوعي. 1
ريخت ديگرگوني از نام خانوادگي نويسنده » داوريشه«، جناس اشتقاق هست و »اشرف«و » شريف«صورت كه بين 

 .ندرويشيا/ درويش= درويشه/دوريشه/داوريشه: تواند باشد مي) درويشيان(
اتوبيوگرافي (سالهاي ابري در نگاهي نو « ).1386. (نسرين و  طاهره كوچكيان اكبري، علي: براي نمونه بنگريد به. 2

و . 218ـ  196، صص 159سال چهارم، شماره . مجلّه دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد .»)ـ رمان 
هاي ابري، اثر  آليسم سوسياليستي در سالبازتاب اجتماع و ر«). 1389. (كوچكيان، طاهره و خاور قرباني

سال . نشرية دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز: زبان و ادب فارسي. »علي اشرف درويشيان
 . 85ـ 105، صص 220، ش53

از طرف كميتة مركزي حزب كمونيست، آموزة رسمي سنديكاهاي هنرمندان  1934رآليسم سوسياليستي در سال . 3 
در رآليسم سوسياليستي، . گرفت بايست در جهت اهداف آن حزب صورت مي نويسندگان شد و خلق هر اثر هنري ميو 

خواهانه باشد و در سيماي زمان حال به تحوالت آينده نظر اندازد و  دهد، ترقّي اندازي كه ارائه مي يك اثر هنري بايد چشم
 ).99: 1377سلدن و ويدوسون، (دگاه طبقة كارگر عرضه نمايد مفهومي از بهترين تحوالت اجتماعي ممكن را از دي

هاي فقير براي تأمين بخشي از  عنواني كنايي براي فصل تابستان و تعطيلي مدارس است؛ از آن رو كه كودكان خانواده. 4
از مجموعه  افزون بر اين، نام يكي. پردازند هزينة زندگي و تحصيل خود در اين فصل به مشاغل مختلف و گاه پست مي

مادرم به جل و جاي من نظر «:هاي ابري نيز هست هاي كوتاه درويشيان و عنوان يكي از فصول رمان سال داستان
 ).31: 1359درويشيان،فصل نان،(» تابستانه، فصل نانه! يالّا! ... شوي عزيزكم، جانكم چرا بيدار نمي... انداخت

هاي منازل و پسماندهاي صنعتي كه از درون شهر  سطحي، فاضالبهاي زائد  اي است متشكّل از آب نام رودخانه. 5
 .ريزد مي» سو قره«گذرد و به رودخانة  كرمانشاه مي
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