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چکیده
رمــان تاریخــی عصــارة انتزاع شــدة تاریخــی اســت کــه جامعــه ای آن را از ســر گذرانــده اســت. تاریخــی کــه از خــال 
ــده کــردن آن دســته از گرایش هــای مهــم  جریان هــای زندگــی مــردم عــادی بازســازی شــده اســت و ســعی در زن
تاریخــی ای دارد کــه برآینــد ستیزشــان، وضعیــت کنونــی جوامــع را رقــم زده اســت. بــر ایــن اســاس، موضــوع رمــان 
تاریخــی نــه روایــت تاریــخ از نــگاه شــخصیت های برجســتة تاریــخ، بلکــه پرداختــن بــه امــور زندگــی روزمــرة مــردم 
ــتا در  ــن راس ــس در ای ــه رمان نوی ــت ک ــی اس ــای فرم ــن ابزاره ــی از مهم تری ــخصیت پردازی یک ــت. ش ــادی اس ع
اختیــار دارد تــا بــه بازســازی تاریــخ نائــل آیــد. هــدف ایــن مقالــه کاوشــی در تمهیــدات شــخصیت پردازی درویشــیان 
ــاب رمــان تاریخــی و خوانــش دیالکتیکــی وی،  ــوکاچ در ب ــری اســت. در چارچــوب توضیــح ل در رمــان ســال های اب
شــخصیت  پردازی رمــان تاریخــی ســال های ابــری را در بســتر زنجیــرة رخدادهــای رمــان بررســیکرده ایم. بررســی ها 
گویــای آنســت کــه رمــان بــه میانجــی سرگذشــت قهرمــان خــود، ناخوشــایندی های مدرنیزاســیون آمرانــه و توســعة 

ســرمایه داری وابســتة پهلــوی را ابــژه روایــت خــود قــرار داده اســت.
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مقدمه و طرح مسئله
هـدف-ایـن-مقالـه-کاوشـی-در-بازسـازی-تاریخـی-در-رمـان-سـال-های-ابـری-بـه-میانجـی-
شـخصیت-پردازی-اسـت.-ایـدة-نظـری-مـا-این-اسـت-کـه-رمـان-تاریخـی-گرایش-هـای-عمدة-
سیاسـی-و-نیروهـای-اجتماعـی-را-کـه-خصلتـی-سرشـت-نما-دارنـد،-در-قالـب-شـخصیت-های-
تیپیـک-احیـا-کـرده-و-بـا-درگیـر-کـردن-آنهـا-در-آکسـیون،-روح-دوران-مـورد-بازنمایـی-را-
به-شـکلی-مجـدد،-قابل-زیسـت-می-کند.-پرسـش-ما-بر-سـر-سـازوکارهای-بازسـازی-تاریخ-در-
رمـان-سـال-های-ابـری-اسـت.-مفروضه-ما-بـر-پایه-ایـن-گزاره-لوکاچی-اسـت-کـه-»آنچه-رمان-
را-می-سـازد،-انباشـتن-جزئیـات-تاریخـی،-بلکـه-ژرفایـی-اسـت-که-بحران-با-آن-زیسـته-شـده-
اسـت.-رمـان-بـه-کنج-کاوی-عالمانـه-روی-نمـی-آورد،-بلکه-بـه-بازآفرینِی-»مرحلـه-ای-از-تکامل-
بشـر«-یـاری-می-رسـاند«-)تادیـه،-1390:-87(.-رمـان-تاریخـی-باید-بتواند-کلیـت-عصر-خویش-
را-در-قالـب-کاراکترهایـی-کـه-بیانگـر-ویژگی-هـای-عصـر-خویش-انـد،-بازآفرینـی-کنـد.-و-این-
بـه-میانجـی-بازسـازی-موقعیت-های-تیپیکی-میسـر-اسـت-که-بـرای-تحقـِق-آن،-جنبه-های-کلی-
خصوصیـات-یـک-عصر-انتـزاع-و-در-قالـب-کاراکترهای-متفاوت-ریخته-می-شـود.-این-مسـئله-
الزاماتـی-را-بـرای-فرم-پـردازی-رمان-تاریخـی-در-پـی-دارد.-کاراکترپردازی-یکـی-از-مؤلفه-های-
اصلـی-فرم-پـردازی-اسـت-کـه-تحـت-تأثیـر-این-نـوع-نـگاه-به-رمـان-تاریخـی-قـرار-می-گیرد.-
به-طوری-کـه-لـوکاچ-معتقـد-اسـت-کـه-برجسـته-ترین-ویژگـی-رمـان-تاریخـی-»نشـئت-گیرِی-
خاص-بودگـِی-کاراکترهـا-از-خصوصیـات-تاریخـِی-عصرشـان«-اسـت-)لـوکاچ،-الـف-1388:-
15(.-بـرای-حصـول-ایـن-مهـم،-آنچـه-بایـد-مـورد-توجـه-قـرار-گیـرد-ایـن-مسـئله-اسـت-که-
خـاص-گردانیـدن-کاراکترهـای-یـک-رمـان-تاریخـی-بـه-نسـبت-عصری-کـه-مـورد-بازنمایی-
قـرار-گرفتـه-اسـت-نبایـد-به-واسـطة-توصیـف-شـخصیت-آنها-صـورت-گیـرد،-بلکه-نویسـنده-
بایـد-بتوانـد-کاراکترهـای-رمانـش-را-در-پیوندشـان-بـا-جریانات-مهـم-تاریخی-عصـر-بپرورد؛-
کـه-ایـن،-خـود-مسـتلزم-اتخـاذ-رویکـردی-رئالیسـتی-در-آفرینش-رمان-اسـت.-ذکـر-این-نکته-
خالـی-از-فایـده-نیسـت-کـه-از-نظر-لـوکاچ-تفاوتی-ماهـوی-میان-رمـان-رئالیسـتی،-به-طور-کلی،-
و-ژانـر-خـاص-رمـان-تاریخـی-وجـود-نـدارد-)بـوکاردی1،-2009:-135(.-به-نظر-لـوکاچ-)الف-
1388(-پیدایـش-رمـان-تاریخـی،-منـوط-به-شـکل-گیری-درک-جدیـدی-از-تاریخ-اسـت-که-در-
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آن-تاریـخ-همچـون-فراینـدی-پیوسـته-درک-می-شـود-کـه-تأثیری-مسـتقیم-بر-زندگـی-مردمان-
دارد.-متعاقـب-ایـن-نگـرش-بـه-تاریـخ،-نهـاد-ادبیـات-به-واسـطة-رمـان-تاریخـی-می-کوشـد-تا-
وضعیـت-حـال-حاضـر-را-بـا-بازسـازی-گرایش-هایی-کـه-بـه-آن-انجامیده-اسـت-توضیح-دهد.-
بازسـازی-ایـن-گرایش-هـا-بـه-مـدد-خلق-شـخصیت-های-تیپیکی-اسـت-کـه-طبقـات-اجتماعی-

درگیـر-در-سـتیزه-های-تاریخـی-را-نمایندگـی-می-کننـد.
---حـال-بـا-ایـن-توصیـف،-مـا-در-پـی-ایـن-پرسـش-خواهیم-بـود-کـه-درویشـیان-در-رمان-
سـال-های-ابـری-چگونـه-تاریـخ-را-بـه-میانجـی-شـخصیت-پردازی-بازسـازی-کرده-اسـت؟-در-
ایـن-پژوهـش-اسـلوب-کاراکترپـردازی-رمان-سـال-های-ابری،-نوشـتة-علی-اشـرف-درویشـیان-
را-مـورد-بررسـی-قـرار-می-دهیـم.-ایـن-رمـان-چهارجلـدی،-بلندتریـن-و-جدی-تریـن-تجربـة-
درویشـیان-در-حـوزة-رمان-اسـت-که-در-سـال-1370-برای-اولین-بار-انتشـار-یافـت-و-با-وجود-
حجـم-قطـور-تاکنـون-هشـت-بـار-تجدید-چاپ-شـده-اسـت.-این-اثر-بـه-وضعیـت-اجتماعی،-
سیاسـی-و-اقتصـادی-ایـران-پیـش-از-انقالب-می-پـردازد-و-از-دهـة-1320-تا-سـال-های-انقالب-
را-در-بـر-می-گیـرد.-درویشـیان-در-ایـن-رمـان-از-رهگـذر-زندگـی-شـخصی-قهرمـان-داسـتان-
کـه-شـریف-نـام-دارد-و-فرزنـد-ارشـد-خانواده-ای-تنگدسـت-اسـت،-بـه-توصیف-و-بازسـازی-
زندگـی-فقـرزده-و-فالکت-بار-اقشـار-بی-بضاعـت-آن-دوران-می-پـردازد.-همین-وضعیت-اسـت-
کـه-شـریف-را-به-کوشـش-بـرای-تغییـر-وضع-موجود-سـوق-می-دهد-و-پـای-او-را-بـه-فعالیت-
سیاسـی-بـرای-مبـارزه--علیـه-رژیـم-پهلـوی-می-کشـاند.-او-بارهـا-تحـت-تعقیب-قـرار-می-گیرد-
و-چندیـن-بـار-بـه-زنـدان-می-افتد-و-سـرانجام-اندکـی-پیش-از-پیـروزی-انقالب-از-زنـدان-آزاد-

می-شـود.

مبانی نظری
در-ایـن-پژوهـش،-رویکـرد-نظـری-لـوکاچ-)الـف-1388(-به-رمـان-تاریخی-را-محـور-خوانش-
سـال-های-ابـری-قـرار-می-دهیم-و-میـزان-توفیق-درویشـیان-در-پردازش-کاراکترهـای-رمانش-را-
بـا-آن-می-سـنجیم.-جامعه-شناسـی-ادبیـات-لـوکاچ-پیوند-درونـی-ادبیات-و-جامعـه-را-مفروض-
مـی-دارد.-در-ایـن-چارچـوب-جامعـه-بـه-میانجـی-تضادهـای-اجتماعـی-در-قالـب-تیپ-هـا-در-
رمـان-بازآفرینـی-می-شـود.-وی-بـر-ایـن-باور-اسـت-کـه-اهمیت-رمـان-در-احیای-کلیتی-اسـت-
کـه-به-واسـطة-فرایندهای-کاالیی-و-اتمیزه-شـدن-جامعـه-و-جایگزینی-توصیف-ناتورالیسـتی-به-
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جـای-روایـت-وضـوح-ندارد.-رمـان-به-واسـطة-بازسـازی-گرایش-ها-و-سـتیزه-ها-به-مـدد-خلق-
شـخصیت-های-تیپیکـی-کـه-طبقـات-اجتماعـی-درگیـر-در-سـتیزه-های-تاریخـی-را-نمایندگـی-

می-کننـد،-کلیـت-تاریخـی-را-بازآفرینـی-می-کند.
چنان-کـه-لـوکاچ-در-رمـان-تاریخـی-می-گویـد،-گسـترش-رونـد-تقسـیم-کار-و-پیدایـش-
انفـکاک-و-تمایزیافتگـی-روزافـزون-در-دوران-مـدرن-موجـب-پیچیدگـی-هرچه-بیشـتر-روابط-
درونـی-میـان-خصائـل-روان-شـناختی-مـردم-و-شـرایط-اجتماعی-اقتصادی-شـان-شـده-اسـت.-
پیامـد-ایـن-امر-برای-رمان-نویسـان،-الزام-بیشـتر-در-توصیـف-هرچه-فراگیرتـر-محیط-اجتماعی-
و-زندگی-هـای-مردمانـی-اسـت-کـه-شـخصیت-های-رمان-را-تشـکیل-می-دهنـد.-بداهتـًا،-یافتن-
شـیوه-ای-مناسـب-بـرای-توصیـف-ایـن-جنبه-هـا-در-یـک-دورة-تاریخـی-کـه-اکنـون-بـه--سـر-
آمـده-کاری-بـس-دشـوارتر-اسـت.-از-طرفـی،-رسـالت-رمـان-تاریخی،-قابل-زیسـْت-سـاختِن-
مجـدد-جامعـه-و-تاریخـی-اسـت-که-مـورد-بازنمایـی-قـرار-داده-اسـت.-چگونگی-انتقـال-این-
پیچیدگی-هـا-در-متـِن-اثر،-نیازمند-مسـتولی-شـدن-بر-توصیفـی-فراگیر-از-عصر-مـورد-بازنمایی-

اسـت-کـه-ایـن-امـر-به-نوبة-خـود-شـیوة-فرم-پـردازِی-اثـر-را-متأثـر-خواهد-سـاخت.
از-نظـر-لـوکاچ،-یکـی-از-ابعـاد-مهـم-شـخصیت-پردازی-ایـن-اسـت-کـه-نویسـنده-بتوانـد-
نحـوة-تأثیرگـذاری-تغییـرات-مهـم-تاریخـی-را-بـر-زندگـی-روزمره-نشـان-دهـد؛-تغییراتی-که-
موجـب-دگرگونـی-جنبه-هـای-مـادی-و-روان-شـناختی-زندگـی-مردمانی-اسـت-که-مسـتقیمًا-با-
آن-تغییـرات-در-ارتبـاط-اسـت-و-بـه-آن-واکنـش-نشـان-می-دهنـد،-بی-آنکه-علل-شـان-را-بدانند.-
لـوکاچ-معتقـد-اسـت-کـه-در-مقایسـه-بـا-دیگر-آثـار-ادبـی-و-خصوصـًا-درام،-خصلـت-تیپیک-
کاراکتـر-رمـان-به-تدریـج-عـرض-وجـود-می-کنـد-و-به-صورتـی-مرحله-به-مرحلـه،-از-درون-کل،-
از-درون-رابطـة-پیچیـدة-انسـان-ها،-نهادهـا،-اشـیا-و-غــیره-سـر-برمـی-آورد؛-»آنچـه-تمرکـزی-
بزرگ-تـر-بـه-امـر-تیپیـک-می-بخشـد-و-تأکیـدی-جدیـد-بـر-آن-می-گـذارد،-دقیقـًا-همیـن-پهنـة-
وسـیع-رمـان-اسـت،-ایـن-واقعیـت-کـه-هـدف-اصولـی-آن-همانـا-بسـط-و-تحـول-گسـترده-و-
تدریجـی-کاراکتـر-اسـت-)در-تقابـل-بـا-انفجـار-دراماتیـک-صفاتـی-کـه-پیش-تـر-در-کاراکتـر-

]درام[-حضـور-دارد(«-)لـوکاچ،-الـف-1388:-213(.
---از-ایـن-رو،-خصلـت-تیپیـک-کاراکتـر-رمـان-و-شـیوة-بازنمایـی-واقعیت-هـای-اجتماعی-از-
خـالل-آن،-پیچیده-تـر-از-درام-و-دیگـر-انـواع-ادبـی-اسـت-و-ایـن-خـود،-نتیجـة-افتراقی-اسـت-
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کـه-ریشـه-در-اهـداف-متمایز-ایـن-دو-فرم-عظیـم-هنـری-دارد.-چنان-که-انتظار-مـی-رود،-لوکاچ-
محصـور-کـردن-مسـئلة-فـرم-در-مؤلفه-هـای-صرفًا-تکنیکـی-و-مسـائلی-را-که-جنبـه-ای-بیرونی-
نسـبت-بـه-محتـوا-دارنـد،-نگاهی-یکسـره-خـام-و-غیردیالکتیکـی-می-داند-و-بر-این-باور-اسـت-
کـه-فرم-پـردازی،-محتـوا-و-هدِف-فـرمِ-هنـری-در-ارتباطی-دیالکتیکـی-با-همدیگر-قـرار-دارند.-
چنان-کـه-خـود-می-گویـد-»هـدف-رمـان-نشـان-دادن-وجـوه-مختلف-یـک-جریـان-اجتماعی-و-
شـیوه-هاِی-متفـاوِت-جلوه-گـر-شـدن-آن-اسـت.-بنابرایـن-آنچـه-در-درام-حکـم-همان-گویـی-را-
خواهـد-داشـت،-در-رمـان-همانـا-فرمـی-اجتناب-ناپذیر-بـرای-متبلور-سـاختن-امـر-واقعًا-نوعی-

اسـت«-)همان،-208(.
چنان-کـه-لـوکاچ-در-مـورد-کاراکترپـردازی-قهرمـان-در-آثار-اسـکات-روشـن-می-سـازد،-او-
]اسـکات[-»جویـای-"راه-میانـه"-از-بیـن-قطب-هـای-نهایی-اسـت«-)همـان،-37(.-بدین-ترتیب،-
قهرمـان-میانه-حـال-رمـان-تاریخـی،-بـه-مثابـة-رسـانه-ای-عمـل-می-کنـد-کـه-سـتیِز-حدهـاِی-
نهایـِی-نیروهـای-تاریخی-اجتماعـی-در-درون-وی-به-عنـوان-مخلوقـی-تیپیـک-گـرد-آمده-انـد.-
ایـن-کاراکتـر،-از-خـالل-بازسـازی-و-بازنمایـی-آنچـه-زندگـی-روزمـره-اش-را-برمی-سـازد،-بـا-
درگیری-هایـی-کـه-بـا-حـدود-باالیـی-طبقـات-اجتماعـی-و-حـدود-پایینـی-آن-دارد،-بـه-محـل-

تجمـِع-سـتیز-و-محمـِل-حرکـت-تاریخـِی-جامعـه-بدل-می-شـود.
ایـن-ابـداً-بـدان-معنا-نیسـت-کـه-قهرمان-رمـان-تاریخـی-از-دل-طبقـة-متوسـط-برمی-خیزد،-
هرچنـد-مانعـی-بـرای-آن-وجـود-نـدارد،-امـا-مسـئله-بر-سـر-این-اسـت-که-نـزد-لـوکاچ،-روح-
تاریخـی-یـک-عصـر-را-ماهیـت-و-سرشـت-زندگـی-مردمـان-عـادی-عیـان-می-سـازد-و-بـرای-
بازنمایـی-ایـن-روح-تاریخـی،-آنچه-مـورد-بازنمایی-قـرار-می-گیرد-باید-همیـن-زندگی-مردمان-
عادی-باشـد-و-در-این-صــورت-شـخصیت-های-بزرگ-تاریخی،-قهرمانانی-به-لحاظ-تاریــخی-
بازنمایـی-رمـان-تاریخـی-جای-گیرنـد.-»بدین-سـان- واقعـی-هسـتند،-نمی-تواننـد-در-کانـون-
اسـکات-اجـازه-می-دهـد-تـا-چهره-هـای-مهمـش-از-درون-هسـتِی-عصـر-تاریخـی-رشـد-کنند،-
او،-برخـالف-قهرمان-پرسـتان-رمانتیـک،-عصر-تاریخـی-را-هرگز-از-موضـِع-نمایندگان-بزرگش-
توضیـح-نمی-دهـد.-از-همیـن-رو-آنهـا-هرگـز-نمی-تواننـد-چهره-هـای-مرکـزِی-آکسـیون-یـا-
ماجـرا-باشـند.-زیـرا-بازنمایـی-چندوجهـی-و-گسـتردة-عصر،-فقط-بـه-یاری-توصیـِف-زندگی-
روزمرة-مردمان،-شـادی-ها-و-غم-ها،-بــحران-ها-و-سـردرگمی-های-آدمــیان-متوســط-می-تواند-

به-وضـوح-به-سـطح-آیـد«-)همـان،-47(.
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روش شناسی
ترسـیم-شـمای-کلی-روش-لوکاچ،-کار-بسـیار-دشـواری-اسـت.-بخش-بزرگی-از-کوشـش-های-
نظـری-و-روش-شـناختی-اش-در-انتقـاد-بـه-تفکیـک-و-فاصله-گـذاری-میـان-ابعـاد-گوناگـون-
پدیده-هـای-اجتماعـی--اسـت،-همـان-چیـزی-کـه-در-انتقـاد-از-چشـم-اندازهای-پوزیتیویسـتِی-
علـوم-انسـانی-بـدان-تاختـه،-اسـت.-از-نظـر-لـوکاچ،-واقعیت-هـای-اجتماعـی-در-جهـان-واقع،-
به-صـورت-کلیت-هایـی-هم-بسـته-وجـود-دارنـد-و-ایـن-پدیده-هـا-همان-گونـه-کـه-در-نفـس-
واقعیـت-تاریخـی-رخ-می-نماینـد،-هیچ-تفکیکـی-را-برنمی-تابند.-»لوکاچ-در-اینجـا،-این-نتایج-را-
از-ایـن-ایـده-اش-بیـرون-کشـید-که-مقولة-بنیادی-مارکسیسـم-مقولة-کلیت-اسـت.-یـا-به-عبارتی،-
اسـتحکام-بنیـادی-اندیشـة-مارکسیسـتی-در-توانایـی--و--در-واقـع-عزمـش-به-ایجـاد-ارتباط-ها-
و-پیونـد-زدن-مجـدد-حوزه-هـای-مجـزا-–-اقتصـاد،-و-مثـاًل-ادبیـات--اسـت،-حوزه-هایـی-کـه-
اندیشـة-طبقة-متوسـط-همچنـان-مصّر-به-تفکیکشـان-بوده-اسـت«-)جیمسـون1،-2008:-418(.-
در-نتیجـه،-بـرای-تبییـن-پدید-ه-هـای-اجتماعـی،-فاعـل-شناسـا-نیـز-بایـد-آنهـا-را-به-مثابـة-یـک-
کل،-همان-گونـه-کـه-در-جهـان-عینـی-و-در-ذات-خـود-هسـتند-در-نظر-بگیرد؛-نـه-اینکه-در-دام-
تفکیک-هـای-رسـمی-منبعـث-از-تخصص-گرایی-نظام-دانشـگاهی-بیافتد-)لـوکاچ،-1393:-15(.
»بـرای-لـوکاچ،-رمـان،-دیالکتیـک-فرم-بخشـی-و-مِایمِسـس-]تقلید/محـاکات[،-دیالکتیـک-
تفسـیر-و-بازنمایـی-اسـت«-)برنشـتاینxviii-:1984-،2(.-بدیـن-ترتیـب-لـوکاچ-بـا-اسـتفاده-از-
روش-دیالکتیکـی،-متـن-مـورد-نظـر-را-مورد-تفسـیر-قـرار-داده-و-این-بر-پیگیری-شـخصیت-ها-
و-مـوارد-جزئـی-ای-مبتنی-اسـت-که-نویسـنده-درصـدد-بازآفرینی-مناسـبات-جهـان-موجود-در-
قالـب-آنهـا-اسـت.-درجة-توفیق-نویسـنده،-در-کلیت-بخشـی-به-ایـن-موارد-جزئـی-و-قرار-دادن-
آن-در-دسـتگاهی-فراخ-تـر-جهـت-بازآفرینـی-کلیـت-جهـان-اجتماعـی-در-یـک-دورة-خـاص-
اسـت.-نیـاز-بـه-یادآوردِی-این-نکته-نیسـت-کـه-این-بازآفرینـی-و-بازتاب-دادن-بـه-معنی-تناظر-
یک-به-یـک-مـواد-ادبـِی-اثـر-و-واقعیـات-موجود-نیسـت-و-متعاقـب-آن،-اثـر-ادبی-ارائـة-روایتی-

سـاده-و-ظاهـری-از-تجربـة-زیسـتة-ممکن-برای-اشـخاص-منفرد-نیسـت.
منظومـة-روشـی-لـوکاچ-عبارت-اسـت-از-کلیت،-شـخصیت-و-تیپ.-به-نظر-لـوکاچ-اهمیت-
اثـر-هنـری-در-درک-کل-گرایانـه-از-جهـان-اسـت-و-ایـن-امـر-به-واسـطة-پیونـد-میـان-فعالیـت-

1. Jameson
2. Brenstein
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فـردی-و-زمینـة-اجتماعـی-و-تاریخـی-خاص-اسـت.-بـر-این-اسـاس،-منظومة-لوکاچی-شـامل-
برجسـته-کـردن-شـکل-رئالیسـتی-اسـت،-به-نظـر-وی-رئالیسـم-هم-مخـزن-تاریـخ-فرهنگی-و-
هـم-مداخلـه-در-زندگـی-اخالقـی-و-سیاسـی-انسـان-ها-اسـت.-رئالیسـم-اشـتیاق-بـه-واقعیتـی-
اسـت-کـه-وحدتـی-تضادآمیـز-دارد.-وظیفة-اثر-هنری-بازسـازی-دوره-ای-تاریخی-اسـت؛-همان-
وحـدت-تضادآمیـز.-روایـت-و-نـه-توصیـف-این-کلیت-گسـترده-در-نظام-منسـجم-اثـر،-کلیتی-
فشـرده-را-بازآفرینـی-می-کنـد.-سـومین-مقولـة-منظومـة-لوکاچی-شـخصیت-اسـت،-انطباق-امر-
عـام-و-امـر-فـردی-بـه-پیدایش-امر-خـاص-)تیـپ(-می-انجامد.-آنها-نـه-یک-منش-فـردی،-بلکه-
کانـون-همگرایـی-و-تالقـی-تمام-عناصـر-تعیین-کننده-در-یک-دورة-تاریخی-مشـخص-هسـتند.-
بـر-ایـن-اسـاس،-رمـان-رئالیسـتی-در-قالـب-امـر-فردی،-مسـائل-یـک-طبقـه-یـا-کل-جامعه-را-
بازآفرینـی-می-کنـد.-سـؤال-مـا-این-اسـت-کـه-کاوش-در-سرگذشـت-قهرمان-رمان-چـه-کلیتی-

را-و-چگونـه-بازآفرینـی-می-کند؟
بـر-ایـن-اسـاس،-مـا-رمـان-تاریخـی-سـال-های-ابـری-را-بـرای-بررسـی-نحـوة-پـردازش-
کاراکترهـا-و-چگونگی-شـکل--گیری-شخصیتشـان1-مـورد-مطالعه-قرار-می-دهیم.-درویشـیان-در-
ایـن-رمـان-کوشـیده-اسـت-گرایش-های-عمـدة-سیاسـی-و-نیروهـای-اجتماعی-را-کـه-خصلتی-
سرشـت-نما-دارنـد،-در-قالـب-شـخصیت-های-تیپیـک-احیـا-کـرده-و-بـا-درگیـر-کـردن-آنها-در-

آکسـیون،-روح-دوران-مـورد-بازنمایـی-را-به-شـکلی-مجـدد،-قابـل-زیسـت-کند.-

خالصة رمان
رمـان-از-زبـان-فرزنـد-ارشـد-خانـواده-ای-در-کرمانشـاه-روایت-می-شـود-و-سرگذشـت-زندگی-
وی-را-در-سـال-های-1357-1320-دربـر-می-گیـرد.-شـریف-داوریشـه،-قهرمان-اصلِی-داسـتان،-
زندگـی-خـود-را-از-شـبی-کـه-بـرادر-کوچکتـرش-بشـیر،-متولـد-شـد،-روایـت-می-کند.-َمَشـی-
بوچـان،-پـدر-خانـواده،-فردی-مذهبی-و-تقدیرگرا،-از-اقشـار-فرودسـت-جامعه-اسـت.-چنان-که-
بعدهـا-آشـکار-می-شـود،-زمانـی-در-کرمانشـاه-سـر-و-سـامانی-داشـته،-صاحب-خانـه-و-مغازه-
بـوده-اسـت،-امـا-به-سـبب-سـاده-لوحی-و-خوش-بـاوری،-هر-بـار-در-دام-حقه-و-فریب-کسـانی-
گرفتـار-می-شـود-و-در-نهایـت-خانـه-و-کاشـانه-را-از-دسـت-می-دهد.-سراسـر-زندگی-شـریف-
در-فقـر-و-تنگدسـتی-می-گـذرد.-داسـتان-از-خانـه-ای-آغاز-می-شـود-که-در-آن-شـریف-همراه-با-

1. personality
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مادربـزرگ-مـادری-اش،-بی-بـی،-دو-اتـاق-اجـاره-کرده-اند.-بی-بـی-مهم-ترین-شـخصیت-زندگی-
شـریف-اسـت-و-وابسـتگِی-زیـادی-بـه-او-دارد.-شـریف-دو-دایـی-به-اسـم-های-حامد-و-سـلیم-

دارد-کـه-آنهـا-نیز-تأثیر-بسـیاری-در-شـکل-گیرِی-شـخصیت-شـریف-دارند.-
دایی-سـلیم-دسـت-فروش-اسـت.-بعـد-از-مدتـی-به-مدد-رشـوه،-بـه-اسـتخدام-کمپانی-نفت-
انگلیـس-در-کرمانشـاه-درمی-آیـد.-اسـتثمار-کارگـران-محلـی-توسـط-کمپانـی،-کار-در-شـرایط-
سـخت-و-دسـتمزد-ناچیـز،-همچنیـن-اجنبی-سـتیزی-و-تمایـز-دینی،-بـه-عواملی-بدل-می-شـود-
کـه-کارگـران-را-بـه-اعتصـاب-و-انـواع-اخاللگـری-در-کار-کمپانی-تشـویق-می-کنـد.-جملة-این-
عوامـل،-موجـب-می-شـود-کـه-دایی-سـلیم-بـرای-مقابله-بـا-این-وضعیـت-به-مبارزه-ی-سیاسـی-
روی-آورد.-بعدهـا-شـریف-تحـت-تأثیـر-دایی-سـلیم،-بـا-مبارزة-سیاسـی-آشـنا-و-از-طریق-وی-

بـه-فعالیت-های-تشـکیالتی-کشـیده-می-شـود.
در-ایـن-گیـرودار-شـریف-دانش-آمـوز-دبیرسـتانی-اسـت.-مخـارج-مدرسـه-را-بـا-کارگری-
در-فصـل-تابسـتان-تأمیـن-می-کند.-تـا-اینکه-به-دانشسـرای-مــقدماتی-راه-می-یابد.-از-دانشسـرا-
فارغ-التحصیـل-می-شـود-و-بـا-ابـالغ-معلمی،-به-نمایــندة-فرهنـگ-گیالنغرب-معرفی-می-شـود.-
چنـد-سـالی-را-در-آنجـا-می-گذرانـد.-بعـد-از-چند-سـال-دوبـاره-تصمیـم-می-گیرد-بـه-تحصیل-
ادامـه-دهـد-و-موفـق-بـه-اخذ-دیپلم-دبیرسـتان-می-شـود.-پـس-از-آن-در-کنکور-شـرکت-می-کند-
و-وارد-دانشـگاه-تهـران-می-شـود.-پـس-از-طـی-دورة-کارشناسـی-بـه-دانشسـرای-عالـی-راه-
می-یابـد.-در-آنجـا-وارد-فعالیت-های-تشـکیالتی-می-شـود-و-بـا-تهیه-و-تکثیر-اعالمیه-و-شـبنامه،-
مبـارزات-سیاسـی-اش-را-پـی--می-گیـرد.-متعاقـب-آن-چند-بار-دسـتگیر-و-روانة-زندان-می-شـود؛-
از-کار-اخـراج-می-شـود-و-تحـت-نظـر-مـداوم-قـرار-می-گیـرد.-در-میانة-دومین-و-سـومین-باری-
کـه-بـه-زنـدان-می-افتـد،-با-شـهرناز،-دختردایی-حامـد،-ازدواج-می-کنـد.-با-نزدیک-شـدن-بهمن-

1357،-چنـد-مـاه-قبـل-از-پیـروزی-انقـالب،-از-زنـدان-آزاد-می-شـود-و-رمان-پایـان-می-یابد.

کاوشی در شخصیت پردازی های رمان
نویسـنده-بـرای-پرداخـت-کاراکترهـا،-بـه-توصیـف-روان-شـناختی-از-آنها-دسـت-نزده-اسـت،-
بلکـه-دالیـل-اعمالشـان-را-از-دل-رخدادهـا-بـه-دسـت-می-دهـد.-رمـان-روایت-زندگـی-فردی-
در-متـن-توسـعة-سـرمایه-داری-وابسـته-اسـت.-دولـت-دیکتاتور-بیگانـه-از-جامعه-و-وابسـته-به-
خارجی،-سـلطة-سـرمایة-خارجـی-و-فقر-فزایندة-طبقات-شـهری-و-ناخوشـایندی-های-زندگی-
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روزمـرة-آنهـا-واسـطه-های-روایـت-زندگی-شـریف-هسـتند،-همة-تنش-هـای-رمـان-بیانگر-این-
تضـاد-بنیادیـن-اسـت،-تضـادی-کـه-در-همـة-نهادها-نمـود-یافته-اسـت؛-از-نهـاد-آموزش-گرفته-
تـا-زندگـی-روزمـره-و-نهـاد-اقتصـاد،-تضادهای-درونـی-زندگـی-در-درون-نظام-سـرمایه-داری-
وابسـته.-روایـت-سرگذشـت-شـریف-بـه-میانجـی-برخـی-از-مثال-هـا-ما-را-بـه-زمینـة-تاریخی-

رمـان-پرتـاب-می-کند.
هویـت-شـریف-در-یـک-زندگی-پر-از-فقر-و-تنگدسـتی-ریشـه-دوانده-اسـت.-زندگی-را-با-
وعده-هـای-خالـی--سـفره-و-کار-تابسـتان-و-کتک-هـای-بی-امان-پـدر-می-گذرانـد.-هنگامی-که-به-
سـن-مدرسـه-می-رسـد،-پـدرش-بـا-تحصیل-مخالفـت-می-کنـد-و-او-را-سـِر-کار-می-فرسـتد.-او-
دو-سـال-دیرتـر-بـه-مدرسـه-می-رود.-مدرسـه-برای-شـریف،-احسـاس-توأمان-ترس-و-شـادی-
اسـت.-بوچـان،-پدر-شـریف-کـه-اندک-سـوادی-دارد،-در-هیئـت-نمایندة-بافت-سـنتی-اجتماع،-
بـر-آموزش-هـای-مدرسـه-و-روش-هـای-آن-می-تـازد-و-بـاور-دارد-کـه-اوسـت-کـه-می-دانـد-به-

چـه-شـکلی-باید-بـه-بچه-خوانـدن-و-نوشـتن-آموخت.
»--امروز-چه-خوانده-ای؟-بیار-ببینم.

کتابم-را-باز-می-کنم.
-بخوان.-معطل-نکن.

--آب.-آ،-تنها،-ِب،-تنها،-آ،-آ،-آب،-ب،-آب.
یک-هو-پشت-گردنم-می-سوزد-و-سرم-به-کتابم-می-چسبد.-بابا-پِس-گردنم-می-زند.

-ایـن-لوس-بازی-هـا-را-بگـذار-کنـار.-چـرا-خجالـت-نمی-کشـی.-ایـن-مزخرفـات-را-چـه-
کسـی-بـه-تـو-یـاد-داده...-مـن-کاری-بـه-درس-دادن-معلمتـان-نـدارم.-هرچه-مـن-می-گویم-باید-

یاد-بگیـری...«-)سـال-های-ابـری،-350(.
مقاومـت-در-برابـر-نظـام-آموزشـی-نویـن،-تنهـا-محـدود-به-مدرسـه-نیسـت،-بلکـه-مظاهر-
ایـن-نظـام-جدیـد-نیـز-بـا-مخالفـت-روبه-رو-می-شـود.-سـال-بعد،-َمشـی-بوچـان-شـعرهایی-به-
شـریف-دیکتـه-می-کنـد-تـا-از-نکته-هـای-اخالقـی-آن-پنـد-گیرد.-یـک-روز-شـریف-را-به-خاطر-
مجلـه-ای-کـه-آقامرتضـی-بـه-وی-امانـت-داده-بـود،-بـه-بهانـة-اینکـه-آن-شـعرهای-ماالمـال-از-
انـدرز-و-حکمـت-را-رهـا-کـرده-و-سـرش-گـرمِ-مجلـه-خوانـدن-شـده-اسـت،-بـه-بـاد-کتـک-
می-گیـرد.-ایـن-نـوع-رابطـة-آمرانـه-بیـن-پـدر-و-فرزند-موجـب-ایجـاد-فاصله-و-احسـاس-عدم-
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امنیـت-می-شـود-و-شـریف-خـود-را-تنهـا-احسـاس-می-کند.-در-برابـر-خطراتی-کـه-یک-کودک-
مدرسـه-ای-را-تهدیـد-می-کنـد-همـواره-پادرهـوا-و-بی-تکیـه-گاه-اسـت.

عـدم-امنیـت-اجتماعـی،-یکـی-از-محرک-هایـی-اسـت-که-شـریف-را-به-مسـیر-بازاندیشـِی-
وضـع-موجـود-هدایـت-می-کنـد.-هراسـی-کـه-از-هـر-سـو-افـراد-جامعـه-را-تهدیـد-می-کنـد،-
موجـب-نارضایتـی-از-وضـع-موجـود-و-چاره-اندیشـی-بـرای-اصالح-آن-می-شـود.-درویشـیان-
ایـن-عـدم-امنیـت-را-نـه-بـا-توصیف،-کـه-از-خـالل-حوادث-زنـده-بازسـازی-می-کنـد-تا-عمق-
کیفیـت-زندگـِی-دورة-مـورد-ارجاعـش-را-بازنمایانـد.-سـکانس-های-متعـددی-از-رمـان-کـه-
بـه-درگیری-هـا-و-اوباشـگری-الت-هـا-اختصـاص-یافتـه-اسـت-نیـز،-در-خدمـت-نشـان-دادن-
همیـن-احسـاس-عـدم-امنیت-اجتماعی-اسـت.-بدین-ترتیب،-درویشـیان-قهرمـان-رمانش-را-از-
خـالل-ماجراهـای-روزمـره-شـخصیت-می-دهد-و-بـا-روایت-اتــفاقاتی-که-در-ظاهـر-امر-کمک-
چندانـی-بـه-پیشـبرد-آکسـیون-نمی-کنـد،-می-کوشـد-تیپ-قهرمـان-خـود-را-به-عنوان-کسـی-که-
حامـل-واقعیـات-متکثـر-و-گسـتردة-زندگـی-روزمره-اسـت،-برسـازد.-ورود-شـریف-به-حوزة-
سیاسـت-نیـز-به-همین-منـوال،-از-طریق-رخدادهای-زنده-ای-اسـت-که-پیرامونش-را-فراگرفــته-
اسـت.-از-البـه-الی-بحث-هـای-داغـی-کـه-در-خانة-آنها-بر-سـر-سیاسـت-درمی-گیرد،-جلسـات-
دایی-حامـد-و-دایی-سـلیم-و-دوسـتان،-و-از-خـالل-حـوادث-روزمـرة-معطـوف-بـه-سیاسـت،-
شـریف-بـه-مسـائل-سیاسـی-عالقه-منـد-می-شـود.-امـا-تعـدد-گرایش-هـای-سیاسـی،-اختـالف-
نظـر-کسـانی-کـه-وی-همگِی-آنها-را-دوسـت-دارد-و-نمی-توانـد-بی-تفاوت-از-کنارشـان-بگذرد،-

شـریِف-کـودک-را-گیـج-و-مبهـوت-می-کند.
»--بـا-وجـود-حرف-های-دایی-سـلیم-در-مورد-مصدق-بـاز-هم-او-را-دوسـت-دارم.-نمی-دانم-
چـه-کار-کنـم.-بی-بـی-را-می-پرسـتم.-عمـو-الفـت-را-نیـز-دوسـت-دارم...-دایی-حامـد-را-هـم-که-
طرفـدار-پروپاقـرِص-مصـدق-اسـت-دوسـت-دارم.-نمی-دانـم-چه-کار-کنـم.-هم-مرتجـع-ام،-هم-

مصدقـی-ام،-هم-توده-ای«-)همـان،-619(.
امـا-شـریف-در-یـک-چیز-شـک-نـدارد،-آن--هـم-فسـاد-و-بی-کفایتی-دسـتگاه-حاکم-اسـت.-
ایـن-گرایـش-کـه-بعدها-به-محـور-اصلی-زندگی-شـریف-تبدیل-می-شـود،-چیزی-اسـت-که-از-
خـالل-تجربـة-زیسـتة-خـود،-از-دل-حوادث-و-رخدادها-به-شـکلی-زنده-از-سـر-گذرانده-اسـت-
و-نتیجـة-نصیحـت-بزرگ-ترهـا-یا-توصیف-های-راوی-نیسـت.-او-با-چشـمان-خود-دیده-اسـت-
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کـه-در-اعتراضـات-خیابانـی،-کسـانی-که-شـخصیت-منفـور-و-منحرفـی-دارند،-کسـانی-که-در-
جهت-گیری-هـای-شخصی-شـان-نسـبت-بـه-مسـائل-همدل-و-همدرد-مردم-نیسـتند،-کسـانی-که-
فرصت-طلـب-و-فاسـدند،-کسـانی-کـه-چاقوکـش-و-زورگیـر-هسـتند،-چماق-دسـت-حاکمیت-
شـده-اند-و-از-شـاه-حمایـت-می-کننـد-و-مـردم-را-سـرکوب.-امـا-آنچـه-در-صفـوف-معترضـان-
می-بینـد،-انسـان-های-زحمتکـش،-رنج-دیـده،-از-فقـر-به-تنگ-آمـده-و-معلمـان-دلسـوز-اسـت.-
همـة-ایـن-عوامـل،-به-شـکلی-عینی،-نقـش-زیادی-در-شـکل-گیری-شـخصیت-شـریف-دارند.

در-یکـی-از-بخش-هـای-رمـان-که-دو-روز-اسـت-حتی-نـان-خالی-نیز-نخورده-انـد،-مادرش،-
دور-از-چشـم-بوچـان،-پـول-قـرض-می-کنـد-و-شـریف-را-بـه-نانوایـی-می-فرسـتد.-شـریف-در-

آنجـا-پخش-مسـتقیم-عروسـی-شـاه-و-ثریـا-را-از-رادیو-می-شـنود:
»نان-را-روی-سرم-می-گذارم-و-با-سرعت-به-طرف-خانه-می-شتابم.

-ننه.-.-.-ننه.-.-.-بدو-ننه.-.-.!
--چه-شده-شریف.-چه-خبره؟!

--ننـه.-.-.-شـاه.-.-.-شـاه.-.-.-شـاه-دارد-عروسـی-می-کنـد.-شـاه-زن-گرفتـه.-از-رادیـو.-.-.-از-
رادیـو-شـنیدم.-شـاه-بـا-دسـت-خـودش-نقل-و-کیـک-تو-دهن-عـروس-گذاشـت.-به-خـدا.-.-.-

خودم-شـنیدم.
ننـه-لب-هـای-سفــید-و-بی-خونـش-را-جمـع-می-کنـد.-بـا-نگاهـی-پـر-از-تحقیر-بـه-من-زل-

می-زنـد.-دسـت-های-تـازه-پوسـت-آورده-اش-را-بـه-طرفـم-تـکان-می-دهد.
خـب.-.-.-همیـن.-.-.-دیگـر-چـه؟!-ای-بدبخـت،-شـاه-بـه-تـو-چـه-داد؟!-بـه-تو-چـه-داد-که-

این-طـور-نفـس-خـودت-را-بریـده-ای.-چـه-داد-ببینـم!«-)همـان،-456(.
حرف-هایـی-کـه-مادر-شـریف-بر-زبان-مـی-آورد،-چیزی-تصنعـی-برای-آماده-کـردن-فضای-
داسـتان-در-جهت-افزایش-نفرت-از-دسـتگاه-حاکم-نیسـت.-پدر-بچه-ها-مدتی-اسـت-که-بیکار-
اسـت-و-درآمـدی-نـدارد.-چنـد-روز-اسـت-کـه-حتی-نـان-خالی-ندارنـد.-فقـط-آب-می-خورند-
و-بوچـان-بـه-زنـش-می-گویـد-آب-را-کمـی-نمـک-بـزن-کـه-الاقـل-طعمـی-بدهد.-وقتـی-مادر-
بچه-هـا-می-پرسـد-»چـه-کار-کنیـم؟«-جـواب-می-دهد-»هیـچ-نمی-خوریـم،-حق-ندارید-از-کسـی-
ده-شـاهی-قـرض-کنیـد.-اگر-بشـنوم-خفه-تـان-می-کنـم...-آن-قدر-می-نشـینیم-دور-این-کرسـی-تا-

یکی-یکـی-از-گرسـنگی-بمیریم«-)همـان،-455(.
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دایی-سـلیم-بیشـترین-تأثیـر-را-در-گرایـش-شـریف-بـه-سیاسـت-داشـته-اسـت.-او-از-اوان-
کودکـی-کار-می-کـرده-و-نـان-آور-بـوده-اسـت.-پسـر-زنـی-زحمت-کـش-اسـت-که-بار-سـنگین-
بـزرگ-کـردن-سـه-بچـة-قدونیم-قـد-را-بـه-دوش-کشـیده-اسـت.-سـلیم-از-یازده-سـالگی-وارد-
کمپانـی-نفـت-انگلیـس-در-کرمانشـاه-می-شـود-و-شـخصیتش-در-تقابـل-با-آن-شـکل-می-گیرد.-
کل-دورة-جوانـی-دایی-سـلیم-واکنشـی-مسـتقیم-بـه-ایـن-وضعیـت-و-اسـتثمار-کارگـران-در-
کمپانـی-اسـت.-بارهـا-در-اعتصاب-هـای-کمپانـی-شـرکت-می-کنـد-و-آن-را-سـازمان-می-دهـد.-
بـه-خانـة-اتحـاد،-سـندیکایی-بـرای-دفـاع-از-حقـوق-صنفـی-کارگران،-مـی-رود-کـه-در-ضمن-
آن-بحث-هـای-سیاسـی-درمی-گیـرد.-سـپس-بـه-حـزب-تـوده-می-پیوندد.-کاراکــتر-دایی-سـلیم-
بازنمایاننـدة-بخـش-وسیــعی-از-بدنة-حزب-توده-اسـت.-انسـان-های-زحمتکشـی-که-اسـتثمار-
و-بهره-کشـی-کارفرمایـان،-سـاعات-کار-طوالنـی،-کار-غیرایمـن-و-دسـتمزد-پاییـن-آنهـا-را-بـه-
سـتوه-آورده-اسـت-و-راه-برون-رفـت-از-ایـن-آشـفتگی-را-در-پیوسـتن-به-حزب-تـوده-یافته-اند.
از-خـالل-بحث-هـا-و-مسـائلی-کـه-در-جریـان-زندگـی-روزمـره-درمی-گیـرد،-درویشـیان-
کاراکتـر-ایـن-تیـپ-اجتماعـی-را-بـه-تصویـر-می-کشـد،-به-گونـه-ای-کـه-آکسـیون-رمـان،-مـا-را-
از-دالیـل-باورهـا-و-کنش-هـای-آنـان-آگاه-می-کنـد.-دایی-سـلیم-جوانـی-درس-نخوانده-اسـت-و-
احسـاس-نابرابـری-و-بی-عدالتـی،-شـعار-های-آتشـین-حزب-تـوده-و-تبلیغات-رسـانه-ای-بلوک-
شـرق-را-در-نظر-وی-به-راه-برون-رفت-از-این-وضعیت-اسـفناک-بدل-کرده-اسـت.-درویشـیان-
بـه-میانجـی-کاراکتـر-دایی-سـلیم،-دانش-سـطحی-و-غیر-تاریخی-بدنـة-اجتماعی-حـزب-توده-را-
بـه-تصویر-می-کشـد-و-نشـان-می-دهـد-که-چگونـه-ایدئولوگ-های-حـزب،-از-طریـق-کادرهای-
تشـکیالتی،-نوعـی-آگاهـی-سـطحی-و-تاریـخ-زدوده-را-بـه-اذهان-ایـن-بدنه-تزریـق-می-کردند.-
در-بخشـی-از-رمـان-کـه-جـو-رادیـو-و-روزنامـه،-فضـای-خانـة-شـریف-و-بی-بـی-را-پـر-کرده-
اسـت،-اعضـای-خانـواده-کـه-بازنمایی-کنندة-سـطح-آگاهی-و-ذهنیـت-عامة-مـردم-آن-زمان-اند،-

معنـی-انبـوه-اصطالحـات-تازه-باب-شـده--را-از-دایی-سـلیم-می-پرسـند:
»بی-بی-کف-دست-روی-لنگر-چرخ-خیاطی-می-گذارد-و-چرخ-ساکت-می-شود.

امپریالیس-یعنی-چه-روله،-نکند-همین-دار-و-دستة-شما-باشد!
دایی-سلیم-برای-بی-بی-توضیح-می-دهد.

--نـه،-امپریالیسـم-مـا-نیسـتیم.-امپریالیسـم-یعنـی-آن-دولت-هایی-کـه-می-خواهنـد-همة-دنیا-
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را-بخورنـد-و-بـر-همـه-حکومـت-کننـد.-یعنـی-کشـورهای-سـرمایه-دار-و-زورگو-که-بـا-زور-و-
ظلـم-می-خواهنـد-کشـورهای-کوچـک-و-ضعیـف-را-زیر-تسـلط-خـود-دربیاورند.

--دایی-مرتجع-یعنی-چه؟
--مرتجـع-یعنـی-کسـی-کـه-بـا-همـة-چیزهـای-جدیـد-مخالفـت-می-کنـد-و-می-خواهـد-به-

عقـب-و-بـه-دنیـای-قدیـم-برگردد.
بی-بی-می-پرسد،-»پسر-جان-تو-را-به-خدا-این-لیبرال-چه-جور-آدمی-است؟«

دایی-سـلیم-کمـی-فکـر-می-کنـد-و-می-گویـد،-»لیبرال-دوسـت-سـرمایه-دار-و-دشـمن-کارگر-
است.«

--پسرجان-این-استعمار-چیست؟
--اسـتعمار-همیـن-امثـال-انگلسـتان-اسـت-کـه-اگـر-کمکی-در-پیشـرفت-کشـورها-می-کند-
بـرای-بهره-بـرداری-خودش-اسـت.-خالصـه-بگویـم،-پرولتاریا-من-هسـتم.-لیبـرال-دایی-حامد.-

حاجـی-پوالد-سـرمایه-دارِ-تازه-به-دوران-رسـیده-اسـت.
لطیف-می-پرسد،-»بی-بی-چه؟«

--بی-بی،-همان-بی-بی-است.-یک-مسلمان-واقعی.
--بابای-ما-چه-کاره-است؟

--بابـات.-.-.-آهـا.-.-.-بابـای-شـما-بس-که-شـغل-عـوض-می-کند،-نمی-دانم-چه-کاره-اسـت!«-
)همان،-569-570(.

بـا-تشـدید-اختالفـات-حـزب-تـوده-و-نهضـت-ملـی،-دایی-سـلیم-مـدام-مصـدق-را-مـورد-
انتقـاد-قـرار-می-دهـد-و-حتـی-وی-را-خائـن-می-دانـد.-درگیری-هـای-لفظـی-شـدیدی-بیـن-وی-
و-بـرادر-بزرگـش،-حامـد،-درمی-گیـرد.-موضـع-منفعالنـة-حزب-تـوده-در-جریـان-کودتای-28-
مـرداد-موجـب-می-شـود-کـه-وی-از-صـف-اعضـای-حـزب-جـدا-شـود-و-مدتـی-به-سیاسـت-
پشـت-می-کنـد.-بعدهـا-بـه-صـف-هـواداران-نیروهـای-اسـالم-گرا-پیوسـت.-امـا-هیـچ-گاه-بـه-

بازنگشـت.- فعالیت-تشـکیالتی-
کاراکتـر-بی-بـی-نماینـدة-انسـان-های-عمل-گـرا-و-واقع-بیـن-اسـت.-انسـانی-زحمت-کـش-و-
رنج-دیـده-کـه-از-کودکـی-بـا-فقـر-بـزرگ-شـده-و-در-همـان-دوران-پـدرش-را-از-دسـت-داده-
اسـت.-هنـوز-نوجـوان-بـوده-کـه-مـادرش-بـه-سـبب-فقـر،-وی-را-بـه-ازدواج-راننـده-ای-اهـل-
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کاظمیـن-درآورده-اسـت.-بچه-هـای-بی-بـی-از-آن-راننده-انـد.-راننـده-بی-بـی-را-بـه-کاظمیـن-
بـرده-و-بـا-سـه-بچـة-قدونیم-قـد،-روزهـا-و-ماه-هـا-بـه-امان-خـدا-رهایشـان-کرده-اسـت.-بی-بی-
بـا-رخت-شـویی-و-کلفتـی-بچه-هـا-را-بـزرگ-کـرده-اسـت؛-در-نهایـت-راننـده-زن-دیگـری-در-
تهـران-می-گیـرد-و-بی-بـی-را-طـالق-می-دهـد.-ازدواج-بی-بـی-بـا-عمـو-الفت،-چنان-کـه-خودش-
می-گویـد-تنهـا-بـه-آن-دلیـل-اسـت-که-سـایة-مـردی-باالی-سرشـان-باشـد.-در-جامعة-سـنتی-و-
مردسـاالر-آن-زمـان،-و-حتـی-اکنـون-نیـز،-زندگـی-برای-یـک-زن-مجرد-کـه-چند-بچـه-را-باید-
نـان-دهد،-با-سـوءظن-ها-و-وصــله-های-بسـیار-از-سـوی-مردم-همـراه-بوده-اسـت.-بی-بی-برای-
حــفظ-آبـروی-خـود-و-بچه-هایـش،-بـا-عمـو-الفـت-ازدواج-می-کند.-عمـو-الفت-نیـز-قباًل-زنی-
را-طالق-داده-اسـت.-او-بچه-دار-نمی-شـود.-او-انسـانی-شـدیداً-تقدیرگرا-و-منفعل-و-دقیقًا-نقطة-

مقابـل-شـخصیت-بی-بی-اسـت.
بی-بـی-جـزو-آن-دسـته-از-انسـان-هایی-اسـت-کـه-شـدیداً-بـه-"حسـاب-پـس-دادن"-اعتقـاد-
دارنـد.-وقتـی-گام-در-راهـی-می-گـذارد،-حسـاب-احتمـاالت-را-کـرده-اسـت-و-هنگامـة-تقبـل-
هزینه-هـا-را-در-نظـر-دارد.-ایـن-ویژگـی-بسـیار-مهمی-در-شـخصیت-اوسـت.-بی-بـی،-عمیقًا-به-
تغییـر-وضـع-موجـود-بـاور-دارد-و-معتقـد-اسـت-کـه-با-تـالش-و-کوشـش-می-تـوان-و-باید-آن-
را-تغییـر-داد-و-در-ایـن-راه-از-هیـچ-خطـری-فروگـذار-نمی-کنـد.-هیـچ-گاه-فرزندانـش-را-کـه-با-
آن--همـه-سـختی-و-مشـقت-بـزرگ-کرده-اسـت،-از-قدم-گذاشـتن-در-مبارزه-و-خطـر-کردن-در-
راه-مبـارزة-سیاسـی،-برحـذر-نمـی-دارد.-هنگامـی-که-عمو-الفـت-به-بی-بی-می-گوید-سـلیم-وارد-
حـزب-تـوده-شـده-و-حـزب-تـوده-برضد-دیـن-و-خداسـت،-بی-بی-جـواب-می-دهـد-»--وای،-
خـدا-نکنـد-کـه-بچه-هـای-من-راهی-غیـر-از-راه-خدا-و-دیـن-بروند.-راهی-غیر-از-اسـالم-بروند.-
امـا-خـب-جـوان-اسـت.-ایـن-جور-فکرهـا-برای-همـه-هسـت.-اتفاقًا-خوبی-اسـالم-این-اسـت-
کـه-راه-سـر-کشـیدن-بـه-همة-سوراخ-سـنبه-ها-را-بـرای-مردم-باز-گذاشـته-اسـت.-بگـذار-برود.-
دوبـاره-برمی-گـردد-بـه-فکـر-اولـش.-برمی-گردد-بـه-راه-خدا-و-آغـوش-محمد«-)همـان،-567(.-
و-جالـب-آنکـه-وقتـی-موضـوع-را-بـا-دایی-سـلیم-در-میـان-می-گـذارد،-دیگـر-بحثـی-از-دین-و-

ضدیـت-حزب-تـوده-با-آن-بـه-میان-نمـی-آورد.-
»صبح-سحر،-سر-سفره،-بی-بی-چای-را-جلوی-دایی-سلیم-می-سراند.

سلیم-ننه-را-کفن-کرده-ای-به-حرفم-گوش-کن.
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دایی-سلیم-نان-را-لقمه-می-کند.
--چشم-ننه-جان.

--بـه-هـر-حزبـی-کـه-مـی-روی-برو.-امـا-توی-حزبـی-کـه-رهبرهایـش-مثـل-دموکرات-ها1-
بگذارنـد-و-فـرار-کننـد،-نرو.-قـول-بده.

--چشم-ننه.-قول-می-دهم«-)همان،-568(.
در-ایـن-توصیـه،-تأکیـد-بی-بـی-بـر-مسـؤلیت-پذیری-انسـان-در-قبـال-تصمیمـش-مشـهود-
اسـت.-بی-بـی-معتقد-اسـت-کـه-نباید-قـدم-گذاشـتن-در-راه-مبارزه-بـه-قیمت-جان-انسـان-های-
بی-گنـاه-باشـد.-بدیهـی-اسـت-کـه-جهت-گیری-هـای-ذهنی-انسـان،-تنهـا-در-حوزة-عمل-اسـت-
کـه-آزمـوده-می-شـود.-در-حالت-عـادی-و-در-حوزة-گفتار،-انسـان-گرایش-بـه-عرضة-وجهه-ای-
از-خـود-دارد-کـه-منطبـق-بـر--بایدهـا-و-نبایدهـای-اجتماعی-اسـت.-امـا-تنها-هنگامـی-که-این-
جهت-گیری-هـای-ذهنـی-بـه-آزمـون-عمـل-آراسـته-شـدند-روشـن-می-شـود-کـه-انسـان-تا-چه-
انـدازه-بـه-آنچـه-گفتـه-اسـت-اعتقاد-راسـخ-دارد.-لـوکاچ-در-این-باره،-بر-آن-اسـت-کـه-»نه-تنها-
در-علـم-و-سیاسـت-مبتنـی-بـر-بنیـاد-علمـی،-بلکـه-همچنیـن-در-عقـل-سـلیم-عملـی-روزمرة-
انسـان-نیز-روشـن-اسـت-کـه-حقیقت-تنهـا-در-عمل،-کـردار-و-کنش-نمایان-می--گردد.-سـخنان،-
واکنش-هـای-ذهنـی-و-اندیشـه-های-انسـان-ها-در-عمـل-اسـت-کـه-راسـت-یـا-دروغ،-اصـل-یـا-
تقلبـی،-بـا-معنـا-یـا-یـاوه-از-کار-در-می-آینـد-و-بسـته-بـه-این-انـد-کـه-در-کـردار-و-عمـل-توفیق-
می-یابنـد-یـا-شکسـت-می-خورند.-شـخصیت-داسـتانی-نیـز،-از-دیـدگاه-عینی-تنها-امـکان-دارد-
از-ره-گـذار-عمـل-آشـکار-گـردد.-چه-کسـی-شـجاع-اسـت؟-چه-کسـی-خوب-اسـت؟-بـه-این-

پرسـش-ها-تنهـا-در-عرصـة-عمل-پاسـخ-گفتـه-می-شـود«-)لـوکاچ،-1386:-31(.
درویشـیان،-بی-بـی-را-از-خـالل-جریان-هـای-زنـدة-زندگـی،-این-گونـه-می-پرورد،-نـه-صرفًا-
در-سـطح-بیـان-یـک-نظـر-شـخصی-در-بـاب-مسـئله-ای-ماننـد-گرویدن-بـه-حزب-تـوده-یا-هر-
مـورد-دیگـر.-هنگامـی-کـه-دایی-حامـد-کفنی-به-دسـت-بی-بـی-می-دهد-تـا-آن-را-آمـاده-کند-که-
بـرای-راه-پیمایـِی-کفن-پوشـان-در-حمایـت-از-مصـدق-بپوشـد،-بی-بی-بـه-خوبی-می-دانـد-که-با-
ایـن-کار-پسـرش-را-کـه-بـا-آن-همه-بدبختـی-و-مکافات-بزرگ-کرده-اسـت،-مقابـل-گلوله-های-

می-فرستد. اسـتبداد-
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»دایی-حامـد-بـا-پارچـة-سـفیدی-کـه-در-دسـت-دارد-به-سـوی-بی-بـی-می-آیـد.-پارچـه-را-به-
بی-بـی-می-دهـد.

ننه-یک-سوراخ-به-اندازة-سرم-در-وسط-این-پارچه-درست-کن.
بی-بی-پارچه-را-می-گیرد.

این-به-چه-دردت-می-خورد-پسرم؟
دایی-حامد-به-آسمان-نگاه-می-کند.

-کفـن-اسـت.-امـروز-کفن-پوش-هـای-کرماشـان-بـرای-پشـتیبانی-از-دکتر-مصدق-به-سـوی-
تهـران-روانـه-می-شـوند.-من-هـم-با-آنهـا-می-روم.

دایی-حامـد-می-گویـد:-ننـه،-بـرای-اولــین-بـار-در-ایـران-اسـت-کـه-مـردم-یک-شـهر-کفن-
می-پوشـند-و-بـه-جنـگ-دشـمن-می-رونـد.-خداحافـظ«-)سـال-های-ابـری،-660(.

دایی-حامـد-نیـز-ماننـد-دایی-سـلیم-کارگـر-کمپانـی-بـود.-بی-بی-با-تـالش-فراوان،-توانسـت-
وی-را-نیـز-در-کمپانـی-جـا-کنـد.-در-آن-زمـان-کارگران-کمپانی،-کسـانی-که-احسـاس-سـتم-و-
اسـتثمار-آنـان-را-بـه-واکنـش-برانگیختـه-بـود،-بـرای-مقابله-بـا-ظلم-هایـی-که-کمپانـی-در-حق-
کارگـران-روا-می-داشـت،-سـعی-می-کردنـد-بـه-طرق-مختلف-و-با-وجود-بازرسـی-های-سـخت-
بدنـی،-وسـایل-و-ابـزارآالت-کمپانـی-را-بدزدنـد-و-در-بیـرون-بـه-فـروش-برسـانند.-علی-رغم-
آنکـه-هیـچ-مدرکـی-از-دایی-حامـد-بـه-دسـت-نمی-آورنـد،-وی-را-از-کمپانـی-بیـرون-می-کننـد.-
مدتـی-بـا-مشـی-بوچان،-پدر-شـریف،-یک-ماشــین-بـاری-می-خرند.-درآمد-ماشـین-بـد-نبود،-
ولـی-خرج-هایـی-کـه-تعمیـر-ماشـین-فرسـوده-روی-دستشـان-می-گذاشـت،-چیـزی-از-درآمـد-

نمی-گذاشـت.- باقی-
کـه- انسـان-هایی- اسـت.- تقدیرگـرای-جامعـة-سـنتی- انسـان-های- بوچـان-سرشـت-نمای-
برخـوردی-منفعالنـه-بـا-واقعیـات-زندگـی-دارنـد-و-چاره-جویـِی-هرآنچـه-بـر-سـر-راه-شـان-
معضـل-می-گـردد،-بـه-نیروهـای-ماورایـی-وامی-گذارنـد.-وی-کـه-زمانـی-صاحِب-خانـه-و-کار-
و-کسـب-پـر-رونقـی-بـوده-اسـت،-با-نیرنـگ-یکـی-از-همسـایه-هایش-کـه-خـود-را-به-صورت-
جـن-درآورده-بـود،-خانـه-را-ارزان-می--فروشـد.-سراسـر-زندگـی-بوچـان-را-مـوارد-متعـددی-
دربرگرفتـه-اسـت-کـه-در-آنهـا-همسـایه-و-هم-صنـف-و-دوسـت-و-بـرادر-حقوقـش-را-پایمال-
کرده-انـد-بـدون-اینکـه-مقاومتـی-کـرده-باشـد.-بارهـا-در-واکنـش-به-اعتـراض-زنـش،-که-چرا-
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به-سـادگی-کوتـاه-می-آیـد-و-از-حـق-خـودش-دفـاع-نمی-کنـد-جـواب-می-دهـد-»بگـذار-این-را-
نیـز-بخورند،-ببینــیم-سـیر-می-شـوند«!

ایـن-جنبـة-شـخصیت-بوچـان،-در-شـریف-و-دیگـر-پسـرانش-نیـز-تأثیـر-فراوانـی-داشـته-
اسـت.-بوچـان-از-نسـل-خانـواده-ای-دلیـر-اسـت-که-پـدر-و-پدربزرگش،-هـر-دو،-در-مبـارزه-با-
ظلـم-و-سـتم-خان-هـا-جـان-خود-را-از-دسـت-داده-انـد.-این-تاریِخ-جسـورانة-خانـواده-تأثیرش-
را-بـر-بوچـان،-به-شـکلی-منفی-نشـان-داده-اسـت.-به-طـوری-که-بی-ثمـرِی-ایسـتادگی-قهرمانانة-
پـدر-و-پدربزرگـش-در-برابـر-خان-هـا،-ریشـه-های-امیـد-بـه-مقابلـه-در-برابر-ظلـم-را-در-درون-
بوچان-خشـکانده-اسـت.-در-دورة-میان-سـالی-اش-وی-هنوز-دسـتگاه-حاکم-را-مسـبب-اوضاع-
نابسـامان-و-نابرابری-هـا-و-بی-عدالتی-هـا-می-دانـد-و-هرچنـد-در-قالبـی-ذهنـی-بـر-مقاومـت-
پـای-می-فشـارد،-هنـوز-بـه-تمامـی-تسـلیم-وضعیت-موجود-نشـده-اسـت.-اما-اسـتواری-وضع-
موجـود-و-شکسـت-مطلـق-نسـل-های-پیشـین-خانـواده-اش،-وی-را-بـه-ایـن-قناعـت-رسـانده-

اسـت-کـه-مقاومـت-در-برابـر-ایـن-وضعیت-راه-بـه-جایـی-نمی-برد.
در-پـِس-سـتیز-خانـوادة-داوریشـه-بـا-نهـاد-فئودالی،-تـراژدی-بزرگـی-نهفته-اسـت.-لوکاچ-
تـراژدی-را-حاصـل-برخـورد-دو-ضـرورت-می-دانـد-)لـوکاچ،-ب-1388:-45(.-آنجـا-کـه-دو-
نیـرو،-دو-گرایـش،-یـا-دو-خواسـت-ضـروری-در-تقابـل-بـا-هـم-قـرار-می-گیرنـد-و-در-نتیجـة-
ستیزشـان،-یکـی-از-آنهـا-دیگـری-را-از-میـدان-بیـرون-می-راند؛-ایـن-لحظة-آشـکارگی-تراژدی-
اسـت.-زنـی-از-خانـوادة-داوریــشه-مورد-آزار-خان-ها-قرار-گرفــته-اسـت-و-ایـن-ضرورتی-را-
می-طلبـد؛-ضـرورت-اعـادة-حیثیـت-از-نامـوس-خانـواده-و-از-قربانـی.-از-طرفی،-نهـاد-فئودالی-
بـرای-صیانـت-از-ماهیـت-خـود،-از-جایـگاه-مطلـق-و-برتـرش-در-برابـر-رعایـا،-و-آشـکار-
سـاختن-قـدرت-فائقـة-خود-در-نهایـت-ظرفیت-هایش،-بـه-حکم-ضرورت-ناگزیر-از-سـرکوب-
همه-جانبـة-معتـرض-اسـت.-و-در-نهایـت،-حاصـل-ایـن-سـتیز-قطب-هـای-نهایـی،-تـراژدی-ای-

اسـت-کـه-بـر-دوش-خانـوادة-داوریشـه-سـنگینی-می-کند.
تجّلـی-تـراژدی،-به-شـکلی-متنـاوب-و-در-سـطوح-گوناگـون،-همچـون-موتیفـی،-مکرر-بر-
فضـای-سـال-های-ابـری-حاکـم-اسـت-که-صرفـًا-به-شـرح-یک-مـورد-دیگـر-بسـنده-می-کنیم.-
بـا-توسـل-بـه-پارتـی-و-رشـوه،-جایـی-بـرای-بوچـان-بـاز-شـده-اسـت-و-در-کمپانی-مشـغول-
بـه-کار-می-شـود؛-دورة-قبـل-از-ملـی-شـدن-نفـت-اسـت.-کارگـران-چندیـن-بـار،-در-اعتراض-
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بـه-شـرایط-بسـیار-سـخت-کاری-و-دسـتمزد-انـدک-و-نبود-امنیت-شـغلی-دسـت-بـه-اعتصاب-
می-زننـد.-افـزون-بـر-ایـن،-حاشـیه-هایی-در-کمپانی-بـروز-پیدا-می-کند؛-مهندسـان-انگلیسـی،-با-
همدسـتی-عـده-ای-از-پرسـنل-رده-بـاالی-ایرانی،-بعضی-کارگران-را-تحت-فشـار-قـرار-می-دهند-

کـه-زن-هایشـان-را-بـه-مهمانی-هـای-شـبانة-انگلیسـی-ها-ببرند.
اعتصاب-هـا-سـرکوب-شـده-اسـت-و-عـده-ای-از-کمپانـی-اخـراج-می-شـوند.-در-ایـن-میان،-
دو-محـرک،-دو-ضـرورت،-کارگرهـا-را-درگیـر-یـک-تناقـض-می-کنـد:-ادامـة-کار؟-یـا-ادامـة-
اعتصاب-هـا؟-کارگـران-بایـد-بـرای-افزایـش-دسـتمزدها-و-بهبـود-شـرایط-مـادی-بـه-اعتصاب-
ادامـه-دهنـد،-زیـرا-حقوق-کمپانـی-کفاف-زندگـی-آنان-را-نمی-دهـد.-از-طرفی،-فقـر-و-بیکاری-
مطلـق-و-خیـل-انبوهی-از-نیـروی-کار-جایگزین،-آنـان-را-وامی-دارد-تحت-هر-شـرایطی،-چنگ-
در-انـدک-حقـوق-کمپانـی-اندازنـد-و-شـرایط-کاری-را-بپذیرنـد.-امـا-از-طـرف-دیگـر،-کار-در-
کمپانـی-کارگـران-را-در-شـرایطی-قـرار-می-دهـد-کـه-حکم-اسـتثمار-خـود-را-صـادر-کنند.-این-
تـراژدِی-حاصـل-از-برخـورد-نیروهـای-درونی،-واجد-سرشـتی-بسـیار-اندوه-بارتر-اسـت؛-چه،-

پیـروزی-هرکـدام-از-نیروهـای-درون،-حاصلش-همان-شکسـت-اسـت.
اگرچـه-بعدهـا-ادامـة-اعتراضـات،-برخـی-از-خواسـته-های-آنـان-را-بـرآورده-می-سـازد،-اما-
در-ایـن-مقطـع،-عـده-ای-از-کارگران-اخراج-می-شـوند-و-مشـی-بوچـان-و-دایی-سـلیم-جزو-این-
دسـته-اند.-آنهـا-بـه-اخـراج-خـود-اعتـراض-می-کننـد-و-بـه-سـر-کار-برگردانـده-می-شـوند،-امـا-
این-بـار،-مشـی-بوچـان-در-اقدامـی-متهورانـه-قیـد-کمپانـی-را-می-زنـد-و-سـر-کار-برنمی-گردد.-
بوچـان-در-توجیـه-بیـرون-آمدنـش-از-کمپانـی-می-گویـد-»در-جایـی-کـه-دزد-و-صاحب-خانـه-
یکـی-باشـند،-کار-کردن-حرام-اسـت«-)سـال-های-ابـری،-182(.-امـا-بیرون-آمدنـش-از-کمپانی-
نـه-مقاومـت،-بلکه-حرکتی-انفعالی-اسـت؛-باقی-مانـده-ای-انحرافی-از-تأثیـر-رفتارهای-پدرانش.-
گفتیـم-باقی-مانـده-ای-انحرافـی!-زیـرا-دلیـل-اصلـی-بیـرون-آمـدن-بوچان-حـرام-بـودن-کار-در-
چنیـن-جایـی-نیسـت.-بعدهـا-کـه-در-اهـواز-بـه-کارگـری-مشـغول-می-شـود،-در-نامـه-ای-بـه-
خانـواده-می-گویـد-چـون-روزگاری-در-کرمانشـاه-سروسـامانی-داشـته،-رویـش-نمی-شـود-در-

آنجـا-کارگـری-کند.
سـر-بـه-زیـر-انداختن-هـای-مشـی-بوچـان-در-برابـر-ظلـم-و-سـتمی-کـه-می-بیند،-ناشـی-از-
بی-اطالعـی-اش-از-اوضـاع-زمانـه-نیسـت.-او-به-خوبـی-می-دانـد-کـه-ایـن-اوضاع-آشـفته-از-کجا-
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سرچشـمه-می-گیـرد.-امـا-همان-گونـه-کـه-پیش-تـر-اشـاره-شـد،-بی-نتیجـه-مانـدن-مقاومت-هـا-
و-مبـارزات-پدرانـش،-و-اینکـه-در-وضعیـت-ظالمانـه-ای-کـه-خان-هـا-بـه-وجـود-آورده-بودنـد-
هیـچ-کسـی-بـه-دفـاع-از-آنهـا-برنخاسـت،-بوچـان-را-بـه-دامـن-نوعـی-کلبـی-مسـلکی-رانـده-
اسـت.-وقتـی-شـریف-حـرف-از-اوضـاع-آشـفتة-آذربایجـان-را-از-مدرسـه-بـه-خانـه-می-برد-و-
در-مـورد-آن-اتفاقـات-از-پـدرش-می-پرسـد،-بوچـان-در-جـواب-می-گویـد-»خـب-چـه-بگویم.-
مـردم-بدبخـت-آذربایجـان-زیـر-تانـک-و-تـوپ-دسـت-وپا-می-زننـد...-به-کسـی-ایـن-حرف-ها-
را-نزنـی...-اگـر-بفهمنـد-از-مدرسـه-بیرونـت-می-کننـد-و-بایـد-دوبـاره-بـروی-شـاگردی.-تقیـه-
واجـب-اسـت.-امـا-ایـن-را-بـرای-خـودت-می-گویـم-تـا-بدانـی-دنیـا-چـه-خبـر-اسـت.-مـردم-
آذربایجـان-تنهـا-و-بی-کـس-افتاده-انـد-زیـر-چکمه-هـای-شـاه.-رهبران-فرقـة-دمکرات-مـردم-را-
تنهـا-گذاشـته-اند-و-فـرار-کرده-اند-به-روسـیه.-همیشـه-ما-مـردم-پابرهنـه-باید-تـاوان-رهبرانمان-

را-بدهیـم«-)همـان،-357(.-
سراسـر-فضـای-سـال-های-ابـری،-پـر-اسـت-از-موتیف-هـای-واپس-رونـده-و-تأخیرانـدازی-
کـه-صورت-بنـدی-اجتماعـی-و-خصوصیـات-روان-شـناختی-عصر-را-به-دسـت-می-دهد.-مشـی-
بوچـان،-بعـد-از-مدتـی-بیـکاری،-یـک-مغـازة-بقالـی-بـاز-می-کنـد.-اجنـاس-فروش-نمـی-رود.-
عصرهـا-مقـداری-از-میوه-هـای-فروش-نرفتـه-را-در-طبقـی-می-چینـد-و-بـه-شـریف-می-دهـد-که-
در-بـازار-بفروشـد.-شـریف-کـه-موفـق-بـه-فـروش-خیارها-نشـده-اسـت،-برمی-گـردد.-بوچان-
مشـتی-بـه-پهلویـش-می-زنـد-»بی-عرضـه.-ماسـت-وارفتـه.-از-چـه-شـانس-داشـتم-کـه-از-بچـه-
داشـته-باشـم«-)همـان،-508(.-ایـن-گفتگـو-حاکـی-از-یک-قالـب-اجتماعی-بسـیار-آشـنا-برای-
تمـام-کسـانی-اسـت-کـه-در-یـک-جامعـة-پدرسـاالر-زندگـی-کرده-انـد.-در-چنیـن-جامعـه-ای،-
کسـی-کـه-در-رأس-هـرم-خانـواده-قـرار-می-گیرد،-پـدر،-تبحر-زیـادی-در-تقسـیم-و-تخصیِص-
تـاوان-کم-کاری-هـا-و-اشـتباهات-و-خطاهـا-به-اطرافیـان-دارد.-اما-در-صورتی-کـه-همین-خطاها-
متوجـه-خـود-وی-باشـد،-به-راحتـی-از-زیـر-بـار-مسـئولیت-شـانه-خالـی-می-کنـد.-بوچـان-که-
شـریف-را-به-دلیـل-فـروش-نرفتـن-خیارهـا-تنبیـه-و-مؤاخـذه-می-کنـد،-مسـئولیت-اینکـه-چـرا-
خـودش-نتوانسـته-خیارهـا-را-بـه-فـروش-رسـاند،-متوجـه-بدشانسـی-اش-می-کنـد-و-مصـداق-
آن-را-بی-عرضگـی-بچه-هایـش-می-دانـد.-درویشـیان-بـا-دسـت-گذاشـتن-بـر-این-مـوارد-ریز-و-
جزئـی،-در-قالـب-موتیف-هـای-پس-رونـده،-کـه-ارتبـاط-مسـتقیمی-به-پیشـبرد-آکسـیون-اصلی-
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رمـان-نـدارد،-سـعی-در-برسـاختن-تصویـری-گسـترده-و-غنـی-از-کاراکترهـای-رمانـش-دارد؛-
به-شـکلی-کـه-تأثیـر-زندگـِی-عینـی-را-بـه-همان-انـدازه-و-حتـی-نافذتـر-بـاز-می-آفریند.

از-شـّدت-و-وسـعت-خـوی- تنبیـه-و-مؤاخذه-کاری-هـا-در-رمـان،-حاکـی- ایـن- تنـاوب-
مردسـاالرانه-و-پدرسـاالرانه-در-جامعـة-آن-دوره-اسـت.-بزرگ-تریـن-قربانـی-ایـن-فرهنـگ،-
مـادر-شـریف-اسـت.-تمـام-سـختی-ها-را-بـه-جـان-می-خـرد،-کمک-خـرج-خانه-اسـت،-بچه-ها-
را-بـزرگ-می-کنـد،-هـم-سـپر-کتـک-بچه-هـا-می-شـود-و-هـم-خـودش-آمـاج-حمـالت-اسـت.-
سرشـت-نمای-زنـی-سـاده-و-معمولـی-که-بـار-سـنگین-زندگـی-را-در-غیبت-هـای-طوالنی-پدر-
خانـواده-بـه-دوش-می-کشـد.-او،-زهـرا،-مصـداق-بـارز-ایـن-حکـم-جامعـة-سـنتی-اسـت:-زن-
بایـد-بسـوزد-و-بسـازد.-بـرای-حفظ-خانـواده،-میان-راضی-نگه-داشـتن-شـوهری-اکثـراً-بیکار-و-
عصبـی،-و-دلـداری-بچه-هایـی-کـه-قربانی-این-وضعیـت-و-ابـزار-تخلیة-عصبی-شـده-اند،-مانند-
آونگی-خسـتگی-ناپذیر،-مدام-در-نوسـان-اسـت.-زندگی،-غیر-از-کار-و-مشـغله،-معنای-دیگری-
بـرای-او-نـدارد.-یـک-روز-صبـح،-کارهای-خانه-تمام-می-شـود-و-مثل-همیشـه،-شـروع-می-کند-
بـه-خیاطـی.-حسـین-کـه-چنـد-ماهی-اسـت-بـه-دنیـا-آمده-اسـت،-مـدام-گریـه-می-کنـد.-برای-
خواباندنـش-بـه-نـوزاد-تریـاک-می-دهـد.-بچـه-چندیـن-سـاعت-از-حـال-مـی-رود،-دایی-سـلیم-
اتفاقـی-متوجـه-می-شـود-و-حسـین-را-سـریعًا-بـه-دکتـر-می-رسـانند.-»بچـة-بـه-این-قشـنگی-را-
نزدیـک-بود-به-کشـتن«-بدهد.-سـیر-کردن-شـکم-پنـج-بچه،-زهـرا-را-وامی-دارد-تا-بـرای-تأمین-
مخـارج-زندگـی،-جـان-بچه-ها-را-بـه-خطر-انـدازد.-این-بخش-دلیـل-بی-توجهـی-و-بی-عالقگی-
زهـرا-بـه-بچه-هایـش-نیسـت.-او-مـادری-فداکار-اسـت.-این-سـکانس،-تکـرار-تراژدی-ا-سـت؛-
برخـورد-دو-ضـرورت،-و-آشـکار-می-سـازد-کـه-مـادری-تـا-ایـن-حـد-فـداکار،-باید-چقـدر-با-
خـودش-کلنجـار-رفتـه-باشـد-تـا-خـود-را-راضـی-بـه-ایـن-کار-کنـد.-تناقضاتی-از-این-دسـت،-
کـه-همگـی-بـر-حسـب-ضـرورت،-در-درون-کاراکترهای-درویشـیان-رشـد-می-یابند،-سراسـر-
زندگـی-را-بـه-جدالـی-درونی-با-ندای-وجـدان-بدل-می-سـازند.-جدالی-که-در-بسـیاری-موارد،-
ناگزیـر-و-بـر-حسـب-ضرورت،-نـدای-وجـدان-را-دعوت-بـه-مصالحه-و-عقب-نشـینی-می-کند.-
درسـت-ماننـد-شـبی-که-در-ایوان-نشسـته-بودنـد؛-آن-زمان-که-بوچـان-با-شـراکت-نفر-دیگری-

قصابـی-بـاز-کـرده-بودند-و-همچـون-همیشـه،-درآمد-ناچیزی-داشـتند.
»بابام-با-دایی-سلیم-حرف-می-زند.
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--راستی-سلیم،-می-شود-از-کمپانی-یک-تکه-ای-ُسرب-برای-من-بیاوری؟
--سرب؟-برای-چه-کاری؟

--می-خواهم-یک-ُمهر-بزرگ-درست-کنم.
--ُمهر؟!

--آری-مهر-شهرداری-برای-زدن-روی-گوشت-گوسفندهایی-که-قاچاقی-می-کشیم.
دایی-سلیم-قاه-قاه-می-خندد.

مشی-بوچان-تو-که-هیچ-وقت-از-این-کارها-نمی-کردی!
بابا-تا-بناگوش-سرخ-می-شود.-جیب-ها-را-دنبال-قوطی-سیگار-می-گردد.

-درسـت-اسـت-امـا،-زندگـی.-.-.-شـکم-بچه-هـا.-.-.-چـه-کار-کنـم.-دسـت-خودم-نیسـت«-
)همـان،-566(.

اکثـر- در- گوناگـون- مـوارد- در- و- مکـرر- کـه- هسـتیم- موقعیتـی- شـاهد- ترتیـب- بدیـن-
خانواده-هایـی-کـه-در-ایـن-رمـان-حضـور-دارنـد،-روی-می-دهـد.-درنتیجـه-می-تـوان-دریافـت-
کـه-محـور-اصلـی-ای-کـه-جـدال-اخالقـی-حـول-آن-صـورت-می-بنـدد،-دغدغـة-نـان-اسـت.-
ضـرورت-بقـا،-نیـروی-چنـان-سـهمگینی-دارد-کـه-به-تقریـب-می-تـوان-گفت-بر-تمامـی-دیگر-
جنبه-هایـی-کـه-نطفة-سـتیز-را-در-خـود-می-پرورنـد،-می-چربد.-بایـد-گفت-جدالی-کـه-پهنایش-
وسـعت-زندگـی-را-بـه-تمامی-درمی-نـوردد،-در-جریان-وقوعـش،-راه-به-نوعـی-آگاهی-می-برد؛-
آگاهـی-ای-کـه-به-فراسـوی-مرزهای-"کوشـش-بی-واسـطه-بـرای-تـداوم-زندگـی"-گام-می-نهد.-

و-ایـن-آگاهـی-اسـت-کـه-در-نهایـت-بـه-انقـالب-منجر-می-شـود.

قهرمان
بدیـن-ترتیـب،-شـریف،-قهرمـان-میانه-حـال-رمـان،-بـه-هیـأت-فـردی-درمی-آید-که-به-واسـطة-
تمـاس-دوجانبـه-بـا-اردوگاه-هـای-متخاصـم--مردم-بی-بضاعت-و-تحت-سـتم-و-نـاآگاه-در-یک-
طـرف-و-صاحبـان-و-حامـالن-قـدرت-حاکـم-و-عمالشـان-در-طـرف-دیگـر--بـه-راه-میانـه-ای-
تبدیـل-می-شـود-کـه-از-سـتیز-ایـن-نیروهـا-در-حـال-شـکل-گیری-و-گسـترش-اسـت.-شـریف-
انسـانی-معمولـی-بـا-جثـه-ای-ضعیـف-اسـت.-بارها-از-حـق-خود-صرف-نظـر-می-کنـد.-یکی-از-
هم-اتاقی-هایـش-بـا-همدسـتِی-یکـی-از-اوبـاش--مشــهور،-در-یک-صحنه-سـازی،-پـول-هنگفتی-
از-شـریف-می-دزدنـد؛-پولـی-کـه-حقـوق-معوقـة-چند-ماه-اول-اسـتخدامی-شـریف-اسـت.-اما-
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علی-رغـم-فـاش-شـدن-جریـان،-وی-از-پس-گرفتـن-پـول-امتنـاع-می-کنـد.-اگرچـه-در-ظاهـر،-
ایـن-رفتـار-شـریف-میراث-مسـتقیم-شـخصیت-پـدرش-اسـت،-اما-پدرش-سـخت-در-اشـتباه-
اسـت.-حـوزه-ای-که-سـتیزها-و-نزاع-های-انسـان-بر-سـر-مصـادره-و-تثبیت-معنـا-در-آن-صورت-
می-گیـرد،-میـدان-اصلـِی-بـرآورد-موقعیـت-و-شـخصیت-انسـان-اسـت.-مسـئله-این-اسـت-که-
منازعـة-معنـا-بـرای-شـریف،-در-سـاحت-دیگـری-در-حـال-وقوع-اسـت.-مسـئلة-اصلـی-برای-
شـریف،-نـه-سـر-جـا-نشـاندن-یـک-الِت-دزد،-که-برچیدن-بسـتری-اسـت-کـه-نهـاد-اوباش-را-
تولیـد-و-بازتولیـد-می-کند.-شـریف-با-عوامل-برسـازندة-انحراف-در-سـتیز-اسـت،-نـه-قربانیانی-

کـه-در-بی-خبـری-خویـش،-حامـالن-انحراف-شـده-اند.
چنان-کـه-در-بخـش-نظـری-اشـاره-شـد،-ماهیـت-کنـش-قهرمانانـه-و-شـدت-آن،-بسـیار-
متفـاوت-از-آن-چیـزی-اسـت-کـه-در-درام-می-توان-مشـاهده-کرد.-حتی-این-شـکل-از-قهرمانی،-
بـا-آنچـه-در-سـنت-ادبی-ایـران-از-نقـش-قهرمان-و-اَعمالش-می-شناسـیم،-بسـیار-بیگانه-اسـت.-
نـه-عمـل-قهرمانانـه-واجد-سرشـتی-اعجاب-انگیز-اسـت-و-نه-شـخصیت-قهرمان-وجـه-افتراقی-
اساسـی-بـا-مردمـان-عـادی-دارد-و-نـه-حتی-عمـل-قهرمانانه-موجـب-یک-دگرگونـی-پایدار-در-
شـخصیت-قهرمـان-می-شـود.-آنچـه-شـریف-را-به-جایـگاه-قهرمان-برمی-کشـد،-چیـزی-جدا-از-
الزامـات،-راهـی-نیسـت-که-در-آن-گام-نهاده-اسـت-و-آزمون-بزرگ-زندگـی-اش-پیامد-ضروری-
همـان-راهـی-اسـت-کـه-در-پیـش-گرفته-اسـت.-وی-بارها-دسـتگیر-می-شـود،-تطمیع-می-شـود-
و-زیـر-شـکنجه-مـی-رود.-امـا-ایمـان-بـه-هدفـی-کـه-در-پیـش-دارد-و-انگیزه-هایی-کـه-در-پس،-
مانـع-از-آن-می-شـود-کـه-خـود-را-ببازد-و-هدفـش-را-فروگـذارد.-تالش-جبهة-مقابل-شکسـتن-
اوسـت؛-اعتـراف-گرفتـن-از-او،-تبدیـل-او-بـه-ابـژة-خیانـت-و-بـه-میانجـی-آن،-تهـی--کـردن-
مفهـوم-مبـارزه-و-مقاومـت-از-داللت-هـای-عینـی-اش؛-اثبـات-قـدرت-مطلـق-دسـتگاه-حاکم-و-
حقانیتـش،-و-در-مقابـل-زبونـی-مخالفـان-و-بطالنشـان.-ایـن-یکـی-دیگر-از-حوزه-هـای-منازعه-
بـر-سـر-معنـا-برای-شـریف-اسـت-و-شـاهد-آن-هسـتیم-کـه-علی-رغم-تصـور-بوچان،-پسـرش-
مبـارزی-شـدیداً-مقـاوم،-سـتیزنده-و-سرسـخت-اسـت.-بـار-سـومی-که-دسـتگیر-می-شـود،-در-
بازجویی-هـا،-شـاهین،-مسـئول-پرونـده-اش،-به-شـریف-می-گویـد-»این-حرف-هـا-را-از-تو-قبول-
نمی-کنـم.-هنـوز-بـا-تـو-کار-دارم.-اما-یک-شـانس-در-برابرت-می-گـذارم.-آن-هـم-به-خاطر-اینکه-
کمـی-بـا-دیگـران-فـرق-داری.-یـک-جـور-مخصوص-هسـتی.-ایـن-سـاکت-بودنت-جـان-مرا-
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می-گیـرد.-هـر-شـب-کـه-بـه-یاد-تـو-می-افتم،-تـا-ُمّسـِکن-و-والیـوم-نخـورم-نمی-توانـم-بخوابم«-
.)1555 )همان،-

نویسـندگان-رمان-تاریخی-باید-قهرمانانشـان-را-به-گونه-ای-شـکل-دهند-که-در-شـرایط-حاد-
بتواننـد-»فرارفتنشـان-از-میان-مایگـی-قبلـی-خویـش-را-نشـان-دهنـد،-بدیـن-منظـور-که-صفات-
حقیقـی-و-بـه-لحاظ-انسـانی-راسـتین-را-در-خودشـان-و-در-مردم-عیان-سـازند«-)لـوکاچ،-الف-
1388:-99(.-بـا-ایـن-وجـود،-قهرمـان-هنوز-هم-در-دایرة-انسـان-های-راسـتیِن-"واقعـًا-موجود"-
باقـی-می-مانـد؛-بـا-تمامـی-تردیدهایـی-کـه-در-مسـیر-زندگـی-انسـان-دام-می-افکنـد.-بارهـا-
شـریف-دچـار-تردیدهایـی-در-مـورد-درسـتی-راهـش،-معنای-زندگـی-و-حتی-اعتـراف-کردن-
می-شـود.-»یـک-مـاه-اسـت-روی-لبـه--تیـغ-گام-برمـی-دارم.-گاه-می-لغـزم،-به-چپ،-به-راسـت...-
اگـر-همـکاری-را-قبـول-نکنـم-و-دوبـاره-ببرنـدم-روی-آپولـو؟-دیگـر-تحملش-را-نـدارم.-پس-
همـکاری-را-قبـول-می-کنـم.-بـه-یک-صورتی-شـاید-بتوانـم-سرشـان-کاله-بگذارم.-امـا-اگر-مرا-
تـوی-سـلولی-انداختنـد-و-گفتنـد-کـه-از-هـم-سـلولی-هایم-گـزارش-تهیّـه-کنـم.-آن-وقـت-چه-
گلـی-به-سـر-کنـم...«-)سـال-های-ابـری،-1557(.-در-زنـدان-بـه-چیزی-هایی-که-لو-رفته-اسـت،-
اعتـراف-می-کنـد.-پرونـده-اش-را-بـه-دادسـرای-ارتـش-ارجـاع-می-دهند.-بـه-یازده-سـال-زندان-
محکـوم-می-شـود.-چنـد-مـاه-قبل-از-پیـروزی-انقالب،-بعـد-از-دو-سـال-حبس،-از-زنـدان-آزاد-
می-شـود.-مأموریـت-قهرمانانـه-پایـان-می-یابـد-و-بـه-زندگـی-عـادی-در-اجتمـاع-برمی-گـردد...-
و-در-پایـان-»وقتـی-هـر-نـوع-فریـب-عظمـت-تاریخـی-افشـا-می-گـردد،-آنچـه-باقـی-می-ماند،-
فقـط-صداقـت-انسـان-های-سـاده-ای-اسـت-کـه-قابلیت-بدل-شـدن-به-قربانـی-واقعـی-را-دارند-

و-چنـدان-از-حـد-متوسـط-باالتر-نیسـتند«-)لوکاچ،-الـف-1388:-309(.

نتیجه گیری:

 رمان به عنوان روایت زمانة تاریخی
کارکرد-رمان-تاریخی-به-دسـت-دادن-کلیتی-از-جامعه-اسـت؛-که-در-آن،-بازسـازی-حرکت-های-
ریـز-و-مویینـش،-چندالیگـی-و-پیچیدگـی-واقعیاتـش-و-حتـی-تناقضـات-نهفتـه-در-رفتارهای-
فـردی-اش،-چیـزی-اسـت-کـه-فـرم-رمـان-به-هیچ-وجـه-نبایـد-از-نظـر-دور-بـدارد.-کاراکترهای-
رمـان-تاریخـی-باید-بتواننـد-تیپ-های-اجتماعی-ای-را-که-برسـازندة-نیروهـای-اصلی-جامعه-در-
حرکـت-تاریخـی-خود-هسـتند،-نمایندگـی-کنند.-آن-دسـته-از-کاراکترهای-رمان-درویشـیان-را-
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کـه-در-پژوهـش-حاضـر-مـورد-مداقه-قـرار-گرفتند،-به-شـرح-زیـر،-می-توان-نماینـدة-تیپ-های-
اجتماعـی-ای-دانسـت-کـه-نقششـان-در-پیش-تاریـخ-انضمامـی-حـال-حاضـر-پررنگ-تر-اسـت.-
شـریف،-قهرمـان-اصلـی-داسـتان،-نماینـدة-روشـنفکران-چـپ-اسـت.-دایی-سـلیم-که-شـریف-
را-وارد-دنیـای-سیاسـت-و-مبـارزه-کـرد،-بدنـة-اجتماعـی-حـزب-تـوده-را-نمایندگـی-می-کنـد.-
دایی-حامـد-تیپیـکال-هـواداران-نهضت-مّلـی-و-پیرو-دکتر-مصدق-اسـت.-بوچان،-پدر-شـریف،-
نماینـدة-آن-اقشـار-مذهبـی-تقدیرگـرا-و-سـنتی-اسـت-که-در-برابـر-وضعیت-موجـود-موضعی-
انفعالـی-اتخـاذ-کـرده-و-بـه-اقتـدار-آن-گـردن-نهاده-انـد.-بی-بـی،-مادربـزرگ-مـادرِی-شـریف،-
بازنمایایی-کننـدة-آن-دسـته-از-مـردم-عـادی-و-مذهبـی-اسـت-کـه-در-برابـر-ظلـم-و-نابرابـرِی-
وضعیـت-موجـود-بی-تفـاوت-نیسـتند-و-اگرچـه-تـوان-پیوسـتن-به-خطـوط-مبـارزه-را-ندارند،-
امـا-دِیـن-خـود-را-به-آن-با-پشـتیبانی-روحـی-و-معنوی-از-مبـارزه-و-ترویج-قرائـت-و-وجهه-ای-
از-دیـن-کـه-بـر-مقاومـت-در-برابـر-اسـتبداد-تأکیـد-می-کنـد،-ادا-کردنـد.-و-در-نهایـت،-زهـرا،-
مـادر-شـریف،-بازنمایایی-کننـدة-جایـگاه-زنان-در-اقشـار-سـنتی-و-عمومـًا-فرودسـِت-آن-زمان-
اسـت-کـه-با-تحمل-مشـقات-فـراوان-و-جـدای-از-وظایفی-کـه-در-درون-خانه-بر-عهـده-دارند،-

پابه-پـای-مـردان،-بخشـی-از-هزینه-هـای-مـادی-خانـواده-را-بـر-دوش-دارند.
کاوش-در-شـخصیت-پردازی-رمـان-سـال-های-ابـری-نشـان-می-دهـد-کـه-بازآفرینـی-آنهـا-
حرفـه-ای،-محـدود-و-به-مثابـه-هدف-نیسـت.-بلکه-آنهـا-در-اندیشـه-ها،-رفتارها-و-مجادالتشـان-
چیـزی-وسـیع-تر-و-گسـترده-تر-را-بیـان-می-کننـد-کـه-همـان-کلیـت-سرشـار-از-تضـاد-وضعیت-
تاریخـی-اسـت.-هرکـدام-از-شـخصیت-ها-نماینـدة-یـک-تیپ-اجتماعـی-و-فرهنگـی-جامعه-اند-
کـه-حاصـل-همان-کلیت-پرسـتیزه-هسـتند.-قرائـت-دقیق-رمان-به-میانجی-شـخصیت-ها-نشـان-
می-دهـد-کـه-رمـان-گویـای-بیگانگی-فزاینـدة-سـطوح-سیاسـی-و-اجتماعی-جامعه-اسـت.-این-
بیگانگـی-بـه-میانجـی-نهاد-آموزشـی،-زندگـی-روزمـره،-نهاد-اقتصـادی،-جریان-های-سیاسـی،-
رخدادهـا-و-عقایـد-سیاسـی-و-موضوعـات-مـورد-بحـث-در-سراسـر-رمـان-جریـان-دارد.-در-
حقیقـت-خوانـدن-رمـان،-سـهیم-شـدن-در-تاریـخ-جامعه-اسـت-و-نـه-سرگذشـت-های-فردی-
صـرف.-ایـن-تاریـخ-جامعـه-سرشـار-از-سـتم،-بیگانگـی-و-مقاومـت-اسـت.-جامعـه-ای-کـه-
جامعه-شناسـان-آن-را-تجـدد-آمرانـه-نـام-نهاده-انـد-)-اتابکـی،-1385(.-جـان-فوران-ایـن-دوران-
زندگـی-قهرمـان-رمـان-را-دوران-توسـعة-سـرمایه-داری-وابسـته-نـام-می-نهـد-)فـوران،1394:-
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459(.-دیکتاتوری-سـلطنتی-محمدرضاشـاه-بر-پایة-پول-نفت،-وابسـتگی-و-ماشـین-سـرکوب-
اسـتوار-بـود.-سـاختار-طبقاتـی-ایـران-در-این-دوران-به-واسـطه-سیاسـت-های-دولتی-و-توسـعة-
وابسـته،-بـه-لحـاظ-کیفی-دگرگون-شـد.-پـس-از-شکسـت-دموکراتیزاسـیون-در-دوران-مصدق-
وابسـتگی-بـه-امریـکا-بیـش-از-پیـش-نمـود-یافـت.-به-واسـطه-اصالحـات-ارضـی-کشـاورزی-
فروپاشـید،-بخـش-صنعتی-وابسـته-به-سـرمایه-خارجی-شـد-)همـان:-486(-و-سـرمایة-داخلی-
محـدود-به-صنایع-سـبک،-سـاختمانی-و-بانکـداری-بود-)همـان:-487(-و-شهرنشـینان-به-خاطر-
توزیـع-نابرابـر-درآمـد،-تـورم--و-سـایر-مشـکالت-زندگـی-سـختی-داشـتند.-در-ایـن-دوران-
طبقه-هـای-کارگـر-و-روشـنفکر-هیچ-کـدام-حمایتـی-از-نظـام-بـه-عمـل-نیاوردنـد-و-دولـت-
طبقـة-کارگـر-را-بـا-کمـک-سـاواک-و-اتحادیه-هـای-کارگـری-دولتی-کنتـرل-کرده-بـود-)همان:-
493(.-در-میانـة-طبقـه-متوسـط-و-لمپـن-پرولتاریـا-گاهـی-به-رغـم-فرهنـگ-سیاسـی-محـدود،-
قهوه-خانه-هـا-جایـگاه-ترویـج-آگاهـی-بودنـد.-برطبـق-آنچه-در-رمان-سـال-های-ابـری-می-بینیم،-
طبقه-هـای-مختلـط-امنیت-شـغلی-چندانی-نداشـتند،-بیمـه-ای-در-کار-نبـود-و-روابـط-پدرمآبانه-
امـر-متـداول-روز-بـود-)همـان:-496(.-کلیـت-روایت-شـده-در-رمـان-بـه-میانجـی-سرگذشـت-
شـریف-و-خانـوادة-وی-بیانگـر-وضعیت-طبقـات-کارگر-و-مهاجر-در-شـهرهای-دوران-تاریخی-
سـال-های-پـس-از-جنـگ-جهانـی-دوم-در-ایران،-جنبش-دموکراسـی-خواهی-ملی-شـدن-صنعت-
نفـت-و-مقاومـت-علیـه-دیکتاتوری-نظامی-محمدرضاشـاه-پهلوی-اسـت.-سرگذشـت-شـریف-
خصوصـی-نیسـت،-بلکـه-بعد-اجتماعی-روشـنی-دارد،-یعنی-سـتیزهای-زمانـه،-تضاد-وضعیت-
عینـی-و-ذهنـی-طبقـة-کارگر،-سـرکوب-دولتی-و-مقاومت-و-سـرخوردگی-آنهـا.-خالصه-رمان-

مـا-را-بـه-درون-گزارشـی-تاریخـی-از-دوران-تاریخـی-روایت-شـده-پرتـاب-می-کنـد. 
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