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  )غالمحسين ساعدي و احمد محمود (

  

  پروفسور جهانگير دري

  

  

. در كشور پهناور ايران مردم در سطوح متفاوت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زندگي مي كنند

 شيوه هاي در اين مناطق. مردم روستاها و مناطق دوردست ايران با مشكالت زيادي روبرو هستند

 تا اواخر 1340 دوم سال هاي ةنيم. زندگي و فرهنگ ادوار مختلف تاريخي به چشم مي خورد

  . سال هاي شكوفايي ادبيات اقليمي است1360

اند زندگي طبقه متوسط شهري كه درگير در اين دوره جمعي از نويسندگان كه دريافته   

شد توجه خود را به وجوه ردم ايران باتواند معرف زندگي تمامي م مظاهر تمدن مصرفي است نمي

 متوسط ةاينان كه اغلب از طبق. ماندگي در نقاط گوناگون كشور معطوف مي كنند مشخص عقب

 زيست ةل منطق كنار مملكت و يا با تعمق در مسائشهري برخاسته اند در سفرهايشان به گوشه و

 زندگي ةبس به نشان دادن شيو. گيزدان  تعجبشان را برميو شوند كه تاثر خود با واقعيتي مواجه مي

زيستي مردم كشور دگرگون خوانندگان شهري را از موقعيت  اين مردم همت مي گمارند تا تصور

ثاري كه ازسطح جاذبه هاي بدوي و فلكلوريك گذشته اند و حقايق دروني زندگي آالبته . سازند

 اي كوچك متبلور  زندگي منطقهدر واقعيت اساسي جامعه را شكار كرده اند وآدر اين مناطق را 
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ناگفته نماند كه بخشي از اشتياق خوانندگان به اين ادبيات ناشي از جذابيت . اند اندكند ساخته

  .فرهنگها وادمهاي ناشناخته اي است كه ناگهان در دسترس قرار گرفته اند

هايي  داستان. مهمترين دستاورد ادبيات اقليمي حاصل تالش هاي نويسندگان جنوبي است  

 فرهنگ و طبيعت متنوع جنوب نوشته شده اند ماجرا پردازي را با مسائل اجتماعي در ةكه بر زمين

  .آميخته اند

و در آثار داستاني تاني معاصر از صادق چوبك آغاز شد رنگ اقليمي در ادبيات داس  

 در ساعدي با آنكه خود در آذربايجان زاده شده بود. كيد گرديدأغالمحسين ساعدي بر آن ت

 ة جنوب سوزان و مضطربي را تصوير كرد كه در حاشي،)1346 (»ترس و لرز« ي داستانةمجموع

ي بعدها نويسندگان جنوب و جنوب غربي ايران رنگ محّل 1.دريا ديده به تقدير دوخته است

 و امين فقيري حال و »سووشون« سيمين دانشور، به ويژه در .خاصي در آثار خود پديد آوردند

 را در آثار خود منعكس كردند و كساني مانند احمد محمود، ناصر تقوايي، ناصر هواي فارس

ة خوزستان روي  نسيم خاكسار بعدها به محيط طبيعي و اقليم سوزندؤذن، عدنان غريفي وم

  .اند كرده

را بر پاره اي از آثار متعلق به نويسندگان   توانسته است اصول كلّي خود»مكتب خوزستان«  

.  آن آثار وادار به تسليم نمايدة بار كند و با گرايشي نهايي آنان را دست كم در حوزغير خوزستاني

 اسماعيل »شراب خام« ابراهيم گلستان، »مد و مه«در اين مورد خاص به عنوان نمونه مي توان از 

آبادي نام برد، كه در آنها فضاي جغرافيايي خوزستان و رنگ  از محمود دولت» باشبيرو«فصيح و 

  .لي مربوط به آن چيرگي يافته استمح

 هاي او داستان. ة فارس مي باشداز پيشروان ادبيات منطق) 1314-1364(غالمحسين ساعدي   

داستان هايي ) 2داستان هايي كه در شهر روي مي دهند و ) 1: توان به دو گروه بخش كرد را مي

 اول خانه به ةهاي دست صيتشخ. كه محل وقوع آنها يا در روستا و يا در جنوب ايران است

  .نشينان جنوبند مانان گروه دوم روستاييان و ساحلدوشان و ولگردان و قهر

به هم پيوسته است، يكي از كه شامل هشت داستان ) 1343 (»عزاداران بيل« ةمجموع  

كند  ساعدي در اين داستان ها مسائل زندگي در روستا را مطرح مي. باشد هاي گروه دوم مي داستان
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 كار و امور روز، از بيماري و قحطي، از عشق و خرافات و موضوع هايي نظير آنها سخن مي و از

: ة بزرگ را دارا استبيل، دهكده اي كوچك و خيالي است كه تمام ويژگي هاي يك جامع. گويد

  .م آن تنگدست و خرافه پرستند و مردخيز فضاي آن فتنه

نها روي آ ةرد باليي است كه در هم اين داستان ها وجود داةوجه مشتركي كه در هم  

نجم به شكل سگي غريب خست به صورت بيماري و در داستان پاين بال در سه داستان ن. دهد مي

دهد و  دي كه گاوش مرده است مشاعرش را از دست ميردر داستان چهارم م .شود ظاهر مي

ن هفتم توصيف بيماري رستي روستاييان و داستاپ داستان ششم شرح خرافه. پندارد خودرا گاو مي

شود كه به  خر سرنوشت يكي از اهالي دهكده توصيف ميآدر داستان . نان استآمرموز يكي از 

  .كشد آنجا كارش به تيمارستان ميرود و در  شهر مي

دست است و در توصيف آدم ها و نشان دادن جهان  اعدي در ايجاد فضاي روستايي چيرهس  

تان ها چنان واقعيت و خيال را با هم در مي آميزد كه سبب شگفتي او در اين داس. ذهني آنان توانا

. آورد شمكش مي آيد و معجوني غريب پديد مي به كطنز سياه او نيز در اين موارد غالباً. مي شود

 ادعاي بعضي از منتقدان نه دهكدة خالفبر: اي نيز اشاره كرد ة اين داستان ها بايد به نكتهباراما در

انگيز است تنها غرابت رويدادهايي است كه  آنچه شگفت. ت و نه ساكنان آنسهويت ا بيل بي

  .كاهد رومند ساعدي  آنها را آفريده است و اين از ارزش كار او نمينيروي تخيل ني

 غريب و وهم انگيز گامي فراتر ساعدي در ايجاد فضاي) 1968 (»ترس و لرز« ةدر مجموع  

  .نهد مي

. اصر ايران نمي توان يافتراي آنها نظاير فراواني در ادبيات معداستان هايي مي آفريند كه ب  

د و آثاري به ردازنشينان جنوب ايران مي پ ده به توصيف زندگي و سرنوشت ساحلجا نويسندر اين

جا در اين. از آن شمار است» گرداب«داستان . ست»نزول بال«ها ة آن همةماي وجود مي آورد كه بن

نشينان   را فقط نيروي تخيل ساحلاي مي شود كه آن محل وقوع حادثه)  زندگينمادي براي(دريا 

 )از درون خود( شخصيت هاي داستاني ساعدي از دريا ،به سخن ديگر. دل مي آفرينند ساده

شباحي كه سرانجام  ا،مي توان ديد  ترسناك اشباح راةاي مي سازند كه در آن تنها چهر آينه

  .وشاني مرموز از گرداب سر بر مي آورنداه پ شكل سييرند و بهپذ صورت انساني مي
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آثار ساعدي دو . يانا ًتمثيلي استهاي رئاليستي و اح اي از گرايش سبك ساعدي آميزه  

ديگر آنكه رويكرد . ويژگي دارند، يكي آنكه داستان ها و نمايشنامه هايش بيشتر روستايي است

اش  گان و روانپريشان را در حرفهخورداگر ساعدي روانپزشك نبود و ترس. روان شناختي دارند

 تلخي ها چاشني زاش ا طنز داستاني. شد نمي كرد، صاحب سبك مخصوص خود نميتجربه 

ز نيستند و چه بسا ترحم را انگي ظالم باشند، نفرت ان هاي ساعدي اگرآدم هاي داست. گيرد مي

  .انگيزند برمي

ايه افكنده است در نخستين س سي ة نويسندگان دهوحشت و يأسي كه بر فضاي بيشتر آثار  

ها  گذشته از اين در اين نوشته:  شودنيز آشكارا ديده مي) 1382-1309(هاي احمد محمود  داستان

 قابل لمس نيستند و رفتار و ،هايي روبه رو مي شود كه چهره هاي مشخصي ندارند خواننده با آدم

اند،  آفريده شده هدايت و چوبك ثيرأاين شخصيت ها كه تحت ت. گفتارشان چندان طبيعي نيست

ست، آنها از واقعيت هاي زندگي رزويشان مرگ اآموجودات درونگرايي هستند كه نهايت 

  .زنند با كوچكترين رويداد ناگوار دست به خودكشي مي گريزند و مي

حد فاصلي است بين آثار سال هاي نخست نويسنده و ) 1346 (»زائري زير باران« ةمجموع  

ن هاي اين دوره نيز تاريك و كه فضاي داستا اينگو.  پختگي و كمال هنري محمودآثار دوران

، درياي متالطم و  آنها آفتاب داغة اما امتيازشان اين است كه در هم،انگيز است رخوت

اما اگر در جنوب زيبايي و . اي زنده و بديع حضور دارند انگيز جنوب به گونه اي وهمه نخلستان

وجود  است از اكنون داستان هاي محمود سرشار. و تنگدستي نيز هست محروميت ،ثروت هست

او . است» در زير باران«يكي از اينان قهرمان داستان . رنشينان و بيكاران، كپ كشاورزان،كارگران

كند  آن دريافت ميولي كه در ازاي فروشد تا بتواند با پ كارگر بيكاري است كه خون خود را مي

نده در اين داستان اين است كه ده ة تكاننكت. براي يكي دو روز تامين كند اش را زندگي خانواده

ترديدي .  آن نهفته استثروت سرشار اين سرزمين در زير خاك  در جايي است كهمحل آن دقيقاً

ة تيزبين را نظر خوانند، اي كه در اين داستان بين خون و نفت وجود دارد نيست كه پيوند پنهاني

 نمادي است براي ،شود خوني كه از رگ هاي مردم تيره روز مكيده مي. ددرنگ جلب مي كن بي

  .رود كه از دست صاحبان آن به تاراج ميثروتي 
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 موفقي از ةزندگي مردم تنگدست جنوب را چون نويسند) 1350 (»غريبه ها« ةدر مجموع  

م و از پرگويي آثار اوليش فاصله مي گيرد و كارهاي منسج. مكتب گوركي توصيف مي كند

ه مي دهد كه از تلفيق روايت هاي عيني با گفتگوهاي مختصر و مفيد و يادهاي اي ارائ هنرمندانه

  .دروني تشكيل شده اند

رسد  به استقالل كامل هنري مي) 1353(» غريبه ها و پسرك بومي« ةمحمود ابتدا در مجموع  

استان هاي اين مجموعه يكي از بهترين د. و آثاري مي آفريند كه از انسجام كافي برخوردارند

 نام دارد كه به سبب ساختماني استوار، فضايي گيرا و زباني نيرومند اثري ممتاز »شهر كوچك«

  .است

 ،با كشف نفت در شهركي در جنوب :درونمايه اي غني و بكر دارد» شهر كوچك ما«  

 زادگاه خود ازند و مردم را ازخانه هارا ويران مي س، ماموران شركت نخل ها را قطع مي كنند

ذيراي چيزي  و آرامش خود را از دست داده است بايد پاكنون شهر كوچك كه سرسبزي. رانند مي

افتند تا  نخل ها فرو مي.  مردم بومي نداردخانماني حاصلي براي روزي و بي  تيرهشود كه جز

هاي  ساز ناكامي  صنعت مي شود و صنعت زمينهطبيعت قرباني. افراشته شوندهاي نفت بر دكل

زباني كه به ، ش پرتپناآرام و و زباني تند : آن استژةزبان وي، از امتيازات اين داستان .جديد

  .                                          ي بهاري شبيه استارگباره

آلود جنوب  باز تواناترين توصيفگران زندگي ت توان احمد محمود را با اين داستانها مي  

 يكديگرند و در ةاين داستان ها ادام. از بدعت و غربتي مطبوع برخوردارند ي اوداستان ها .دانست

 آنها مي توان به چگونگي تكوين رمان ةبا مطالع. فضاي همشكل با آدم هايي همانند مي گذرند

 تدريجي كه تكاملاه ي برد زيرا به مرور و از وراي داستانهاي كوتدر ذهن نويسنده پ» ها همسايه«

تحرك از ة پررماني كه دور. اش شكل مي گيرد  نشان مي دهند طرح كلي رمان پرآوازهنويسنده را

 متن دگرگوني هاي تاريخي مجسم به شكلي گسترده و در زندگي مردم فرودست جنوب ايران را

  . سازد مي

خصوصيات فنّي و اصول كامل و جا افتاده عرضه شده و در آن ) 1353 (»همسايه ها«رمان   

ها و  ماجراي گرفتاري» همسايه ها«.  توجهي مراعات گرديده استقابلنويسي تا حد  كامل داستان
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. كنند ة بزرگ همانند كاروانسرا زندگي ميهاي گروه همسايگاني است كه در يك خان سرانجامي

 .دهد هاي سياسي از خود حساسيت نشان ميسرك جواني است كه نسبت به جريانراوي داستان پ

دانشجوي . شود ة نفت مربوط مي و قضي1332مرداد 28وادث بعد از كودتاي ماجراي داستان به ح

، دستگير و روانة زندان 32گير شدن با قضاياي سياسي بعد از ة افسري به علت درجوان دانشكد

ة حوادث ل گذشته ريش با يادآوري مسائگردد و عقب باز ميداستان به ادث حو. شود بندر لنگه مي

      .                   دبازشناسي و روشن مي شو

 شكنجه و مناسب با زندانيان و خشن و نازندان و رفتارصويري كه قهرمان داستان از داخل ت  

حركت مردم در بندر لنگه   و بيبه دست مي دهد با ترسيم زندگ راكدرويه  اعدامهاي بي

. بالنسبه محكم استپرداخت داستان . افكند  از وقايع نفت ميرتوهايي بر زندگي دشوار مردم بعدپ

گوييها كه  هاي زايد و زياده از برهاي صحنه. آميز است پردازي نويسنده هم توفيق شخصيت

 محاوره نزديك مي شود از بختگي و دلنشيني الزم برخوردار ةزبان داستان كه به شيو، بگذريم

  .است

ايگزيني تخيل به كند جرا از پيشينيان جدا مي  70-60 ةگرايان ده ويژگي عمده اي كه اقليم  

گزارشي انتقادي از وضع  منطقه، نه گرا از سفر به ة اقليمف نويسندهد. نگاري استجاي مستند

 ةمنطق. گشايي به درون باورهاي افسانه اي آنها است بوميان، بلكه رازواره كردن منطقه با راه زيست

رنگي ماوراء الطبيعي ن و مكان اي در ذهن بدل مي شود و زما ة جغرافيايي به منطقهناشناخت

 1340ة تب و تاب راه يافتن به درون مردم و شناخت مناطق پرت افتاده، كه در ده. يابند مي

ي ها ها و علت ي خودنگري و جست و جوي ريشهترين دلمشغولي نويسندگان بود به نوع عمده

  . اجتماعي تبديل مي شود-فروريزي روحي
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