
  

  

  

  

  

  ساعدي» ترس و لرز« داستاني ةبازتاب هاي خليجي در مجموع

  

 پور شبنم حاتم

  ت علمي دانشگاه آزاد شوشترعضو هيئ

  

  

  مقدمه

. نويسندگاني كه به تاثير از محيط جغرافيايي پيرامون خود داستان نوشته و مي نويسند بسيار زيادند

يرد اما شكل حضور ون خود تاثير مي پذدر حقيقت هر نويسنده اي كه اثري خلق مي كند از پيرام

نويسندگاني كه عناصر محيطي را در آثار خود . گذار در آثار مختلف متفاوت استاين محيط تاثير

 بعضي از اين آثار به دليل گاه. به شكل جدي وارد مي كنند ؛ در حيطه ادبيات اقليمي قلم مي زنند

ي داستان، به كار بردن لهجه و گويش محلي و روي نويسنده در وابستگي به محيط جغرافياي زياده

 روبرو توجهي و محدوديت مخاطب تاني با بييا تعصب نويسنده و دخالت در عناصر داس

اما نويسندگان توانايي چون غالمحسين ساعدي كه در اين مقوله پيشرو و موفق بوده . شوند مي

) 1346(ني ترس و لرز  داستاةمجموع. است در خلق چنين داستانهايي با توانمندي عمل مي كند

محيط جنوب با وجود سادگي و  . درياستة عيني و زندگي در كنار مردم حاشيةحاصل تجرب

حضور مردماني : بندري، به قول دريايكدست بودن فرهنگ آن دستخوش تحوالتي نيز بوده است

ن بر زندگي مردمان يشااز اروپا، آفريقا، عربستان و هندوچين در بنادر جنوب با گوناگوني فرهنگها
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 مردمان ةساعدي در اين مجموعه مانند ناظري است كه زندگي ساد 1.بومي تاثيرگذار بوده است

انها به زيبايي تاب اعتقادات ابتدايي و خرافات مردم در داستباز . دريا را به تصوير مي كشدةحاشي

 لمس را براي مخاطب  و همچنين با استفاده از عناصر اقليمي تصاوير قابلنشان داده مي شود

  .ايجاد كرده است

 در داستانهاي اقليمي، انعكاس محيط جغرافيايي بر تمام عناصر داستان مشهود و محسوس :متن

 توسط مايه ة بسيار مهم و پرداخت درونماي ، مضمون و درون داستانةدر بين عناصر سازند. است

همچنين انتخاب و پرداخت . نويسنده، متضمن جلب مخاطب براي اثر داستاني خواهد بود

برگزيدن اين دو عنصر داستاني . شخصيتها باعث ايجاد ارتباط تنگاتنگ بين اثر و خواننده مي شود

جهت جستجوي بازتابهاي خليجي، نه به دليل كم رنگ بودن ساير عناصر داستاني كه تنها با 

 در پذيرش رنگ رنگ بودن نقش مضمون و شخصيتيجاز در پرداخت مطالب و البته پررعايت ا

  .اقليمي داستانها بوده است

  

  مضامين داستانها) الف

 فكر اصلي و مسلط در هر اثري است، خط ةدرونماي«: مايه مي گويد ميرصادقي در تعريف درون

يا رشته اي كه در خالل اثر كشيده مي شود و وضعيت و موقعيت هاي داستان را به هم پيوند مي 

 حاكمي تعريف كرده اند كه نويسنده در ة را به عنوان فكر و انديشبه بياني ديگر درونمايه. دهد

 هر اثري، جهت فكري و ةماي داستان اعمال مي كند، به همين جهت است كه مي گويند درون

   2».ادراكي نويسنده اش را نشان مي دهد

مضمون و درونمايه در تمام شش داستان تكرار يك » ترس و لرز« داستاني ةدر مجموع  

اي  ، ورود غريبهدر داستان اول . شود تكرار ميي اين الگو در هر داستان به شكلي متفاوت.ستالگو

آشوبد و ترس و دلهره را به جانشان مي اندازد،  يل جذاميان به روستا، مردم را ميهراسناك با شما

 خود لوحي آنان به نفع جيب وارد روستا مي شود و از سادهدر داستان دوم غريبه اي با ظاهري ع

دل دست به دامانش  شكي مجنون است كه روستاييان ساده پز، در داستان سوم غريبه.بهره مي برد

آميز به روستا را بازگو مي كند و در داستان بعدي به اي اسرار داستان چهارم ورود بچه. شوند مي
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 رواج ،ستانپردازد و در آخرين دا ها و اعتقادات بومي آنان مياساس باورة مردم با دريا بررابط

فرهنگ مخرب مصرف در ميان مردم روستا با حضور عده اي غريبه در ساحل دريا به تصوير 

  .كشيده مي شود

بار تفكر، زندگي و ناتواني  ي نويسنده تالش مي كند وضعيت رقتدر اين مجموعه داستان  

محيط خارج از آن نشيني، با دريايي به دور مانده از تمدن شهردر برقراري تعادل و ارتباط مردمان 

دهد و  خليج را با دريا به خوبي نشان مي ةپيوندهاي عميق مردم حاشي.  بسته را نشان دهدةمحدود

در . شناسانه رفتارهاي آنان را در موقعيتهاي متفاوت به تصوير مي كشد در كنار آن با ديدي روان

 ، بومي از يك واقعيت نويسنده با استفاده از مصالح خرافه و ترس و باورهاي،اولين داستان

موجودي وهمي و هراسناك مي سازد و در طول داستان پرورش مي دهد و برخوردهاي سطحي 

  . و خرافي مردم روستا را با آن به خواننده نشان مي دهد

سنده اين ترس را با اطالعات نوي. ها در تمام داستانها محوريت دارد ترس از غريبه  

در برخورد با غريبه ها مردمان روستايي . تاويز قرار مي دهدشناسي خود در داستان ها دس روان

مكانيسمهاي دفاعي متفاوتي از خود نشان مي دهند كه در اولين داستان به شكل مكانيسم دفاعي 

  .از نوع سركوبي يا واپسراني به زيبايي منتقل شده است

ي شود شخص  موضوع يا هدفي باعث م،شناسان گاهي ترس از شيء براساس اعتقاد روان  

 از خطري كه رشده ببيند تا بدين وسيله فرا يفعمالً آنچه را در ميدان ديد خود دارد به شكل تحر

همانگونه كه سالم احمد و  3.با ادراك آن شيء موضوع يا هدف احساس خواهد كرد حفظ شود

به از  جذامي را شبهي وهمي تصور مي كردند و حتي در مواجهه با او و ديدن غريةديگران غريب

  .نزديك باور اشتباه خود را ترك نمي كنند

ة غريبه اين بار جنب. ر داستان دوم ترس از غريبه ها در اول داستان نمودار مي شودد  

ناپذير به جان مردم روستا مي افتد و همه چيز را مي بلعد  سمبليك پيدا مي كند كه با شكلي سيري

بليك داستان زيباست و همزمان با پيشرفت وقايع مضمون سم. و بذر پليد خود را در ده مي پراكند

   4.گذارد دهنده بر خواننده مي استان حاصل مي شود و تاثيري تكانبه شكل طبيعي از ساختار د
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غريبه اين بار پسر بچه اي است . همين ترس و اضطراب در داستان چهارم نمودار مي شود  

ابتدا مورد توجه قرار مي گيرد اما مردم با . كه در ساحل دريا به صورت غير منتظره پيدا مي شود

 و. كنند سعي ميها  يجاد ارتباط بين پسر بچه و نشانه ابرايبروز نشانه ها و صداهايي عجيب 

الت واهي شان قرار گرفته بود هراسان مي شوند و با پرورش خيا كم از واقعيتي كه مورد توجه كم

  .گير مي كنند اضطراب را در روستا همه

تمام داستان آكنده از تالش مردمان روستايي در . تان پنجم عامل ترس و لرز درياستدر داس  

وار  وبي از باورهاي ابتدايي و اسطورهساعدي به خ. آرام نمودن و غلبه بر دريا خالصه مي شود

 و طغيان  دريا قرباني طلب مي كند.مردم روستا در رابطه با عوامل و حوادث طبيعت بهره مي گيرد

آور تالش اوديسه براي گذر داستان ياد .تهديد مي كندرا آشوبد و كشتي مسافران   و بر ميكند مي

كننده است و مايه هايي قوي از باورهاي ساده و ابتدايي انگيز درياهاي تهديد ردابهاي هولاز گ

  . خليج را داردةمردم حاشي

 و شادي روستاييان  ترسناك اين بار باعث مسرتةغريب .اما داستان آخر كمي متفاوت است  

را بين آنان  فرهنگ مصرف ؛عده اي سياح كه براي تفريح به ساحل آنان پا مي گذارند. مي شود

.  به زيبايي به تصوير كشيده مي شود،هاي آن طرف آب هاي كاذب غريبه جاذبه. رواج مي دهند

ندگي مردم نويسنده تالش مي كند تاثير مخرب عوامل خارجي را از طريق خليج بر فرهنگ و ز

 از دريا ،ها ه چرب و خوش طعم غريبةمردم روستا با مصرف اغذي. جنوب به مخاطب نشان دهد

ر تن به كار نمي دهند و به موجوداتي مصرفي تبديل مي شوند كه براي دلزده مي شوند و ديگ

  .مصرف بيشتر با هم به ستيز بر مي خيزند

  

  شخصيت هاي داستانها) ب

در انتخاب نام شخصيتها . اراي شخيصتهاي ثابت و مشخص هستندداستانهاي اين مجموعه د

اقات و اعمال داستاني، عمل و هر شخصيت بنا به اتف. ن رعايت شدهويژگي خليجي بودن آنا

 آنان مردماني ساده و ةهم. پردازي در داستان مي شود العملي دارد كه باعث ايجاد شخصيت عكس

 ذكر نام پيامبر و خدا، خواندن نماز به موقع و ةن به اندازاعتقادات مذهبي اين مردما. زود باورند
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. پرهيز از تجاوز به حقوق ديگران نشان داده شده و به طور كلي مردماني معتقد معرفي شده اند

گيري و حتي توانايي  قدرت تفكر تصميم. ي متمايزتر استذكريا از ميان ديگر مردان روستا كم

 مردم روستا به توانمندي ة شخصيتي بي سر و سامان است كه همزاهد. مخالفت با ديگران را دارد

ساز و دهل نقاره و دمام دارد و در كپري نزديك قبرستان زندگي . هايش اعتقادي ابلهانه دارند

مولودي و .  هميشه در كپرش مقدار زيادي كيليا دارد كه به همه سخاوتمندانه مي بخشد.كند مي

  . آرامش دريا بر طبل مي كوبدآواز مي خواند و شب هنگام براي

شخصيت ديگر محمد احمد علي است كه ترس و اضطراب با او در داستانها شيوع پيدا مي   

اي نزديك و از سايه ها مي ترسد حتي از نوشتن نامش در سجل وحشت مي كند و رابطه . كند

هر وقت يكي «: وبي بيان مي شوددر يكي از گفتگوهايش اين رابطه به خ. تنگاتنگ با دريا دارد

هميشه اين جوريم و ناچار . فتهميره، حال من خراب مي شه، لرز مي گيرم و وهم توجونم مي ا مي

حاالم اگه شما . لرز نمي كنم. دريا خوبه، وقتي زير پام خاك نباشه ديگه واهمه ندارم. رم دريا مي

مي خوندم و ماهي ي گشتم و دعا اومدم روي دريا، چند ساعتي م نبودين من خودم تنهايي مي

علي در ايجاد فضاي ترس و اضطراب از محمد احمد 5.»...مو مشغول مي كردمگرفتم، خود مي

 ديگر شخصيتهاي داستان چون كدخدا، صالح، .هاست  گفتگوهايش عنصري فعال در داستانطريق

 به دردر برخورد با غري. ي مي باشند روستايةان سادد و سالم احمد نيز تبلوري از مردعبدالجوا

با آنكه از غريبه ها دوري مي كنند خيلي زود او را مي . نواز جلوه مي كنند ة دوم بسيار مهمانقص

رسم غذا نهادن مقابل مهمان و خارج شدن . پذيرند، به خانه مي برند و در مقابلش سفره مي نهند

ة پر از غذا تنها از اتاق در همين داستان به تصوير كشيده شده كه كدخدا مهمان خود را با سفر

 بر دست مهمان و شستن دستها در لگن، ريختن آب. رد تا در آرامش شام خود را بخوردگذا مي

، همه ييد حرفهاي درست و نادرست غريبهأ زدن و تنوشيدن چاي نرم به احترام مهمان گپ

  . خليج در اين داستان استةنوازي مردمان حاشي بازتاب مهرباني و مهمان

 تان غريبه ها خارجياني سياح معرفي شده اند كه براي تفريح در ساحل دريادر آخرين داس  

م، زناني زيبا، غذاهاي خوش طع. هاي كاذب يكي يكي تشريح مي شوند هجاذب. پياده مي شوند

مردم روستا كه مجذوب آنان شده اند به زودي به .... ارزش با پول و تبادل كاالهاي بي
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 مفرط از آنچه با طبيعتشان سازگار نيست به ة مي شوند و در استفاداراده تبديل كنندگاني بي صرفم

  .موجوداتي درنده تبديل مي شوند

نشين يا روستايي چرا كه زن چادر. بل توجهي ندارنداما زنان در اين مجموعه حضور قا  

گ رد اتفاق مي افتد و ديالوگفتگوها بين شخصيتهاي م. خليجي در واقعيت نيز در حاشيه قرار دارد

 محور داستان بر بيماري همسر ،تنها در داستان سوم. اهميت است ان بسيار كم و بيهاي زن

عبدالجواد همسر بيمارش را  .عبدالجواد است كه تالش مرد براي نجات همسر قابل توجه است

، اميد بهبودي وي را اش به پزشكي مجنون از مي كند و با دادن تمام داراييبه سختي سوار بر جه

يا مي آيند كه در حال زايمان  دوم زنان روستا به ياري خواهر زكرةدر قص. پروراند  ميدر سر

ها  زن «:شود روستايي در گفتگوها نشان داده ميسطح فكري و باور زنان . اي عجيب است بچه

امعلومي  دقيقه با جارو به هدف نجارو به دست پشت بام و دور خانه كشيك مي دادند و هر

  6»! بروكيش كيش: و داد مي زدند مي كردند حمله

كه البته اين . تمام شخصيتها در داستان داراي گفتگوهاي كوتاه و بدون لهجه مي باشند  

  . لم ساعدي در بسياري از آثارش مي باشدويژگي ق

  

  عناصر اقليمي) ج

و ساير عناصر داستان استفاد از عناصر اقليمي براي پردازش صحنه، مكان، شخصيتها، موضوع 

شناخت . استفاده از مصالح اقليمي به تجربه و توانايي نويسنده بستگي دارد. گذار استيار تاثيربس

شناخت عناصر اقليمي امكان . تر است تر و باارزش ربرد آنان در داستان مهماين مصالح از كا

دريا در «.  بهتر و به موقع از مصالح جغرافيايي پيرامون نويسنده را براي او ميسر مي سازدةاستفاد

 ...شود  شدن تصوير بومي به كار گرفته مي گاه فقط براي كامل.داستان جنوبي جايي هميشگي دارد

 از كليشه هايي مي شود كه در اين حالت دريا همراه با شط و شرجي و نخل و آفتاب داغ يكي

عنصري ا در اين نوع داستان ها دري. نويس جنوبي براي ساختن فضا از آن استفاده مي كند داستان

اما در داستانهاي خالق، فضاي جنوب هم بر . سازي ماجراها ندارد تزئيني است و نقش در زمينه
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 برخورد آنها با حوادث و از ةشناسي آدم و هم بر نحو داستان ها حاكم است و هم بر روانمحيط 

  7».دشو هيم مورد نظر نويسنده استفاده ميعوامل طبيعي بنابه ضرورت داستان و پيشبرد مفا

 مردمان روستا ةرابط. رود ين مجموعه نيز دريا از عناصر جدانشدني داستانها به شمار ميدر ا  

دريا براي آنان محترم و . شود داستانها از طريق توصيف و ديالوگ نشان داده مي ةبا دريا در هم

مردم هنگام جوست كه در باور  ، دريا شخصيتي انتقام سمبوليكةدر جنب. آميز استانگيز و راز هول

روستا را صدا مي زند و به گاه دريا مردان )  پنجمةدر قص(طغيان و آشوب به دنبال قرباني است 

من «:  چنين استصالحآميز دريا از نظر ة چهارم ويژگي رازدر قص)  اولةدر قص( خواند  خود مي

ونو بريزن هيچ وقت از دريا سر در نميارم، نمي دونم چه جوريه، حاال همه جمع بشن و عقالش

. روهم نمي تونن بفهمن كه اين همه چوب از كجا اومده يه چيزي تو درياس كه روراس نيس

ي داره يه روز هيچ چي يه روز خاليه يه روز پره، يه روز همه چ. ظاهر و باطنشو نشون نمي ده

  8.»...نداره 

. اف مي كندطگرفتار مانگيز و انتقامجو در نبرد با مردان آنان را  يي هولدر داستان پنجم دريا  

اين شكل . لنج يا يكي از آنان را مي طلبد. مردان بر اين باورند كه دريا به دنبال قرباني است

ابتدايي باورمندي در مردمان روستا يادآور تقديم قرباني در عهد باستان به عوامل طبيعت براي 

حي جغرافيايي ما به چشم در نواكه هنوز به اشكال مختلف . عدم طغيان و تهديدهاي طبيعي است

  .خورد مي

  .از ديگر عناصر اقليمي در اين مجموعه زورقه، لنج، كشتي و عامله را مي توان نام برد  

 گاه ، و زورق هاي خود براي امرار معاش به دريا مي رونددست روستا با قايق مردان تهي  

آيند  هي ها به ساحل ميگاهي كه ما.  نهدريا مهربان است و صيد خوبي نصيبشان مي شود و گاه

 كه كنند لنجي تهيه ميهايشان  اش بهتر با روي هم نهادن اندوختهتر است اما براي مع روزي فراوان

ن را بر اهالي براي دور كردن نظر و بال در صددند نام پنج ت.  پنجم بدان اشاره شده استةدر قص

ماهي و . تان به كار گرفته شده اندديگر عناصر نيز براي ايجاد صحنه در داس. موتور لنج بنويسند

نام چند نوع از آن در متن داستانها، آفتاب داغ، باد، نام وسايلي چون لنگوته، حصير، كپر، دهل، 

در داستان دوم نام . رنگ محيطي داستانها را بيشتر مي كند..  .خيزران، گرگول، حبانه، ماشوئه، و
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شكري، محلي، زامردون، : شود كدخدا بيان مي دوسويه بين مال و انواعي از خرما در گفتگويي

  .كبكاب، قنطار، پنگ دراز، دگل و شكري زرد

البته مسجد به . مسجد نيز از عناصري است كه در اين مجموعه رنگ اقليمي گرفته است  

اما در اين داستان ها نويسنده براي نشان دادن . خودي خود نمي تواند محيط جنوبي را به ياد آورد

 دريا از اين مكان مكرراً ياد مي كند و به نوعي آن ةبي و اعتقادات ديني مردمان حاشي مذهةروحي

شود كه ساعدي براي  أييد ميجا تاين ادعا از آن. استانها مي سازدرا تبديل به عنصري كاربردي در د

اين روستا با . داري انتخاب نمي كند رافيايي اسم و رسم جغةداستانهايش مكان مشخص و محدود

 در كدام سوي ؟ نامش چيست. رنگ اقليمي كه دارد مشخص نيست چه روستايي استةمه

 اما عنصر مسجد كه در .چرا كه اين مسائل براي پردازش اين داستان ضروري نبوده اند. درياست

تمام داستانها تكرار مي شود و به عنوان پايگاه مردمان روستا معرفي مي شود ضروري و بايسته 

ان هميشه در مسجد برپا مي شود و محل شور و مشورت آنان اغلب مسجد انجمن مرد. است

بدين ترتيب نويسنده با يك عنصر خنثي اعتقادات مذهبي مردمان اقليم دريا را بازگو مي  .است

  .كند و به همان عنصر خنثي رنگ خليجي مي بخشد

  

  گيري نتيجه

 محيط جنوب را درك نكرده  آذربايجان متولد شده ودرچه ساعدي نويسنده اي است كه اگر

هيم  براي كسب تجربه و درك مفا،است اما به دليل ديد وسيعي كه نسبت به زندگي مردم داشته

  .  خليج سعي فراوان كرده استةاجتماعي و فردي مردمان حاشي

 مردمان خليج را با تهديدهاي طبيعي، ة ساعدي زندگي ساد، داستانيةدر اين مجموع  

ه جذابيت داستانها را دوچندان انتخاب مضاميني ك. به تصوير كشيده است.. .اقتصادي، اجتماعي و

هايي از ترس  مملو از واقعياتي است كه با مايهفضاي داستانها . كند ناشي از هنر نويسنده است مي

اضطراب از فقر، مرگ، گرسنگي، دريا، غريبه ها و در شكل . و اضطراب نشان داده مي شوند

اي از تفكر   ساده و روشن كه بيانگر نوع سادهك، صدا و امور بسيارافراطي از سكوت، خا

  .فارس است وستايي در روستاهاي حاشية خليجر
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نويسنده در بازتابهاي خليجي و ايجاد فضاي محيطي بسيار موفق است و در حقيقت كاربرد   

 .ده استخاص عناصر داستان سبب ايجاد نوعي انعكاس هماهنگ با تمام زمينه هاي داستاني ش

نشينان  ست اما درك منطقي از زندگي حاشيه خليج نية بومي منطقةبا وجود آنكه ساعدي نويسند

شايد اين ادعا دور از .  بازتابهاي خليجي در اين مجموعه در آمده استةو به خوبي از عهد. دارد

  چنان جذابيتي است كه هرحقيقت نباشد كه انعكاسهاي خليج و زندگي مردمان آن داراي

  . تصاوير آن به خوبي بر مي آيدةاي هر چند جنوبي نباشد از درك فرهنگ و ارائ نويسنده
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