اعماق تاریک و فریادهای خاموش
نگاهی به آثار صادق چوبک با تکیه بر زمینههای اجتماعی


دکتر فرهاد طهماسبی

چكيده
در اين مقاله كوشش شده است ضمن معرفي اجمالي زندگي و آثار صادق چوبك ( 5921ــــ  5711ش) زمينههاي اجتماعي
فرهنگي بازتاب يافته در آثارش نيز بررسيي و نمايانده شيود در اين بررسيي كه بر مبناي نقد جامعهشيناتتي صيورگ گرفته است،
تحليل جنبههاي زيباشيناتتي و ساير وجوه هنري ــــــــ ادبيِ آثار نويسنده هم مورد توجه قرار گرفته است؛ پس از درآمدي كوتاه كه
نگاهي اجمالي به زندگي چوبك است ،در بخش اول و دوم معرفي ،تحليل و ارزيابي داستانهاي كوتاه و رمانها انجام گرفته است
در بخشهاي سيييوم ،چمارم و پنجم نمايمييينامهها ،اشيييعار و ترجمههاي چوبك معرفي شيييدهاند در بخش پاياني به جمعبندي و
نتيجهگيري مباحث ،پرداتته شده است
ــــ

واژههای کلیدی

شخصيت ،محيط ،غريزه ،فقر ،تنمايي ،مرگ ،ترس ،حرامزادگي ،زنان بيحقوق و كودكان بيآينده

 عضو هیأت علمی (استادیار) دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر.

مقدمه
داساتا نویس ،مترجم و نمایشااام نویس در سال ( 5921ش) در كوشهر در خانوادهاي كازرگا و مرف ك

صااد ووك

دنیا آمد .سالهاي آغازین زندگی را در كوشهر ك سر كرد؛ تحصیالت اكتدایی و متوسط را ك تااوب در مدارس كوشهر و شیراز
و دوره كااج آمریااایی را در تهرا گذراند .دوري از مادر ،ازدواج مجدد پدر ،كیماري ماالریا ،زخم پا ،آشااااایی كا «یای كود
یای نبود» جمالزاده و «هزار و یاشا » از طریق ش خوانیهاي پدرش و كعدها آشاایی و مطاجع «س ماتوب» میرزا آقاخا
كرمانی و «كیسا

مااج » قزویای ،آموختن زكا انگلیسای و عركی ،عالق ماد شاد ك عااساای و آموختن این فن ،تاهایی ،جدا

افتاادگی قهري از مادر و تحایر از طر
و نوجوانی ووك

اسا

ك كعدها در آيارش انعااس هارمادان یافت اس  .وي پس از گرفتن دیپلم ادكی در سال ( 5151ش)

ازدواج كرد و ك مدت ی
خدم

خانواده پدري در حق او و مادرش از حواد

ك یاد مانده و تأيیرگذار دورا كودكی

ساال در خرمشهر معلم كود .در سال ( 5151ش) ك خدم

سركازي فرا خوانده شد و در سال دوم

ك دجیل تسااالر كر زكا انگلیسااای مترجم ساااتاد ارتا شاااد؛ پس از مدتها كار پراكاده در وزارت دارایی ،مترجمی

مساتشاارا آمریاایی و تدریس زكا انگلیسی در داراجفاو و كاج اجبرز و انجمن فرهاگی ایرا و كریتانیا در سال ( 5191ش)
مترجم اداره رواكر عمومی سفارت

انگلیس شد( .ووك  5131 ،در مجموع یاد ووك  51 :ــ )91

در سال ( 5193ش) ك استخدام شرك
سپس ك كاجیفرنیا رف

درآمد و پس از كازنشستگی زودرس در سال ( 5111ش) ك انگلستا و

نف

و تا آخر عمر ( 5111ش) در آنجا ساكن كود.

(قانو پرور 5131 ،در مجموع یاد ووك )522 :

 1ــ داستانهاي كوتاه (معرفي ،تحليل ،ارزيابي)
الف) خيمه شببازي
نخستین مجموع داستا هاي كوتاه ووك

«خیم ش

كازي» نام دارد .این مجموع در كردارنده داستا هاي نفتی ،گلهاي

گوشاتی ،عدل ،زیر ورا قرمز ،آخر شا  ،مردي در قفس ،پیراهن زرشای ،مسیو اجیاس ،اسا ادب ،كعد از ظهر آخر پاییز و
یحیی اسا

ك در ساال ( 5191ش) ماتشار شد .غریزه ،خراف  ،اعتیاد ،مر ،،نفرت ،درد ،حرامزادگی ،طردشدگی ،درو  ،ریا،

فسااد ،خیان  ،فار ،جهل و كیساوادي ،موواوم مركزي قص هاي مجموع خیم ش كازي اس ؛ این داستا ها در محیرهایی
ماناد خان  ،كوو و خیاكا  ،فاحش خان  ،میاده ،مردهشويخان  ،و كالس درس اتفا میافتاد.
«همین ك سالطا

و كلووم ساروپاي مرده را گرفتاد و روي ساخ خواكاندند ،سلطا

هوجای روپوش آ را پس زد و كا

دساا هاي نمااك و پیر شاادهاش تادتاد جباسهاي او را وارساای كرد .كا ن ر خریداري جاس پارو جباس او را كین انگشااتا
كوتاه و كلف

خود میماجید .خاده پر ماري تو صورت پر از آكل و ووركیدهاش پهن شده كود .كلووم كا ج

ایساااتاده و دسا ا هایا را ك كمرش زده كود .او هم كا قیاف راوااای جباسهاي تن مرد را ورانداز میكرد».

شاري پهلوي او
(پیراهن زرشاااای،

خیم ش كازي)12 :

و این ماا ها پیا از ووك

كا واین دق

و صراحتی توصیف نشدهاند ،كخاهایی از قص ها نیز در ذهن شخصی ها و

از طریق ت گوییهاي درونی آنها شال میگیرد.
«كیا جلو زكو كسّ تو هم مو آدم كیچاره شهوت

هسّی؟ این اداها كراي آدماي متمد ك میخوا تخم و ترك شو تو دنیا

كمون و اريشاونو كخوره خوك  .تو كچ میخواي و كای؟ كچ هاي تو فردا زیر كازارو ها و سر زكاج دونیها ،هاوز وشماشو
وانشاده ك كچ هاي تو كوو كاد گردنشاو میكاد و رو زمین دنبال خودشو میكشاشو
(ووك )5191 ،

( ».مردي درقفس ،خیم شا كازي)15 :

در مجموع خیم شا كازي شخصی ها از پیوند خانوادگی و اجتماعیشا میكرند ،اسیر شهوات و خواس هاي غریزي
میشاوند و انگیزههاي جاسی تعیینكااده هستی آنها میشود ،این مسانهاي مخرب كاعث میشود ك كا ووع موجود سازگار
كا توصاایف زندگی این آدمها ك نوعی ك ووااع موجود در جامع نیز اعترا

شااوند و در انفعاجی مر،آور فرو روند ،ووك
میكاد( .عاكدیای)911 :5131 ،

در خیم شا كازي آدمها در وهارووب رواكر اجتماعی حاكم كر خود و اجتمام خود محاوماد و ك همین دجیل ایسااتا و
كیتغییرند و دوار رشاد و دگرگونی نمیشاوند .و در این ایساتایی تغییرناپذیر استحاج میشوند.

(سپانلو 5131 ،یاد ووك  111 :و

دستغی  ،هما .)151 :

پرداختن ك نفس واقعی
واقعیا ها ،واقعی

عااسوار و كیتووااایو ووك  ،كدو دخل و تصااار

و زاوی دید حسااااس و سااااخ

را پر رنختر و زنادهتر جلوه میدهد و همین كیرحمی و كیطرفیِ واقعگرایان متفاوتِ ووك
ناتوراجیسام ك حساب

داد ِ زشاتیها كاعث شاد ك كسایاري از ماتادا وي را پیرو مات

در

در نشاااا

آورند( .سپانلو 511 :5111 ،و قاسمزاده،

)551 :5131

«در این دنیاي گل و گشااد و شالو عذرا از تاهایی وحش
عذرایی هم در دنیا وجود دارد ك از وحش

میكرد .هر كس ك فار خودش كود .و كسی نمیدانس

تاهایی ك ستوه آمده و شوهر

«این آدم وصاال ناجوري كود ك ك خشاات

ك

میخواهد»( .نفتی ،خیم ش كازي)59 :

گادیده این اجتمام زده شااده كود؛ و زیر آ درز مرزها كراي خودش وجود

داشااا  .موال شاااپا وجی اكادان زنادگی نمیكرد .كراي همین ك هیچ وج همرنخ و همآهاخ مردم نمیتوانسااا

كاشاااد،

خوشایهایا ،زجرهایا و فارهایا كا دیگرا از زمین تا آساما فر داشا  .از زجر كشید خودش ،ماناد خوشیهایا
خوشاا میآمد؛ و آ را جزء جدانشادنی زندگیا میدانس  .خودش را ك تاهایی عادت داده كود .در شلو ترین جاها خود
را تاها میدانس

( ».گلهاي گوشتی ،هما )53:

«ساید حسانخا آخرین فرد خانواده كزرگی كود ك ك مرد او دیگر كسی كاقی نمیماند؛ و خانوادهاش ماار

میشد.

سال وكای ی ك خودش در هادوستا كود ،وكا ،خان آنها را جارو كرد؛ و هر ك كود كش  .كعد از واد سال ك كرگش

خان را

از آدم خاجی

دید( ».مردي در قفس ،هما )11 :

«ساااالها كود ك حس وظیف را در خود كشااات و ك ساااختی از آ كیزار كود .از هرو كوي تالیف و وظیف میداد فرار
میكرد .و واا از آ گریزا كود ك انجام نداد آ كرایا عادت شده
«ی

فتیل ورك افتاده كود توي نا

مرده .سالطا

كود( ».مردي در قفس ،هما )11 :

واد كار ،در حاجی ك اكدان حواساا آنجا نبود ،خواس

كیس كیرو كیاورد اما نشد .فتیل ورك كیرو نیامد .او هم پاپیَا نشد و
توج ك جزییات كا مهارت و دق
ایرانی نزدی

همانجا وجا كرد( ».پیراهن زرشای ،خیم ش كازي)31 :

و كیا موجز تصاااویري كارِ ووك

میكاد ،او كا انتخاب زكا مااسا

آ را كا نوك

را ك جزیینگريِ كلی گرايِ میایاتوریسااا هاي

كراي طباات اجتماعیِ حاور در داستا هایا ،زندگی غریزي و پاها آنها را

موشاافی میكاد و ك نمایا میگذارد.
(والوسای 5131یاد ووك  11 :و كامشاد ،هما )12 :

ووك

پس از جمالزاده و هدای

از پیشاگاما شااساتن ساا

كخا گستردهاي از واقعی ها و كدكختیها نادیده گرفت
ووك

در آغاز كار ك شدت متأير از صاد هدای

خود میشااود .زكا وي كرخال

هدای

ادكیات مددب در ایرا اسا  ،ساتی ك كاعث میشود

شود( .خانلري :5131 ،هما )23 :

اس  ،اما رفت رفت موفق ك شال داد ك سب

احساااساااتی نیساا

شخصی و زكا ویژه

و كیفیتی تصااویري دارد .او كا پیوسااتن جوان

ر اجیسااتی و

ناتوراجیسااتی زكا ك ی دیگر دنیاي شااخصاای هایا را ماتدران توصاایف میكاد ،زكا وي از نمون هاي كمن یر روایی در
داستا نویسی معاصر اس .

(كراهای 111 ،و )131 :5113

گف وگو و گف وگوپردازي از ویژگیهاي ساابای ووك

اساا

و او در این ویژگی مهارت تمام دارد ،و گف وگويِ

میا شاااخصااای ها و و گف وگوي درونی آنها؛ فار مر ،و اواااطراب از تاهایی نیز از ناار مركزي گساااترش طر در
داستا هاي ووك

اس

( .عاكدیای ،5131 ،یاد ووك )111 :

«اصااغر پیا خودش خیال میكرد« :اگ راس میگی ی ویزي ك این فریدو كگو .اونا! داره ك من دهنكجی میكا  .هم
دیاد كا دهنكجی كرد ...مگ اونو ویاارش كردم ...اي خدا! كاشاااای من ك جاي این فریدو كودم .او ك آقا معلم میره
خونشاو كها درس میده ...تو اتوجشاو ساوارش میكا  ...شایرین پلواي ورب كا خرما و مغز كادوم میخوره ...مو اونی ك
او روز نا جونم تو دسااماجا كرده كود و آورد خوردیم ...ك ی گرد مر هم توش كود ...از او خورشا
ورب ك او شبی ك خون او تاجره ك زنا مرده كود خرج میداد خوردیم»...

قورم ساابزیاي

(كعدازظهر آخر پاییز ،خیم ش كازي)592 :

ماتادا در مجموع خیم ش كازي داستا ِ پیراهن زرشای را كیا از دیگر قص ها ستودهاند و «اسای ادب» و «یحیی» را
وعیف و متوسر

قلمداد كردهاند( .كراهای 111 :5113 ،ــ )115

دارد.

داستا «مردي در قفس» شباه هاي فراوانی كا داستا «زنده ك گور» صاد هدای

(ناورو )51 :5111 ،

ب) انتري كه لوطيش مرده بود
دومین مجموع داستا هاي كوتاه ووك
شاد ،دركردارنده س داستا كوتاه و ی

«انتري ك جوطیا مرده كود» نام دارد .این مجموع ك در سال  5193ش ماتشر

نمایشاام ك نام توپ الستیای اس « .ورا دریا طوفانی شده كود» قص عشق كهزاد و
و گما میكاد ك ز از وي حامل

زیور اسا  ،كهزاد شاوفر كیاكانی ك عشاق فاحشا اي دل خوش كرده و او را نشانده اس

اسا  ،در شابی طوفانی وي ك ك همراه واد راناده كامیو دیگر در كاتال سرِ راه شیراز ك كوشهر گرفتار شده اس  ،پیاده ك
ساوي كوشاهر ك راه میافتد تا خود را ك زیور و فرزند خیاجیاش كرسااند ،نصاف ش

ك كوشهر میرسد ،دریا طوفانی اس ،

انگار كچ حرامزادهاي را در دریا انداخت اند!
«قفس» داساتا تمویلیِ تعدادي مر و خروس اسا

ك اسایر قفسی آجوده و وركیناند ،كیرو ِ قفس نیز دستی كا كاردي

كها هرازگاهی جوج اي را از قفس كیرو میآورد و میكشااد مرغا درو قفس كیخیال ك خورد در فضاااي گاد قفس و
جف گیري خوگر شدهاند.
«انتري ك جوطیا مرده كود» ساومین قص این مجموع اس  ،داستا انتري سرسپرده اس
زنجیر واكستگی و اسارت را وا نمینهد و ك سوي او كاز

میگردد( .ووك )5119 ،

موووم داستا هاي این مجموع اسارت ،محاومی  ،ترس و آزادي اس
شاخصای هاي داساتا هاي ووك

( .دستغی )211 :5115 ،

در این مجموع و دیگر آيارش اسیر تاهایی خویشاد و سرانجام یا در تاهایی خویا

میمیرند و یا اگر میماناد ،ماندَنِشا خود ،مردنی دیگر اس .
ووك

ك پس از مر ،جوطیاش نیز

(كراهای ،هما )191 :

كا توصایفهاي درخشاا و تصاویر كرد صاحا ها و شخصی ها این اماا را ك خواناده آيارش میدهد ك ك

جاي شااید گزارش ،زوایاي واقعی ها و صاحا ها و شخصی ها را كبیاد ،این زمیا تا پیا از وي ك جز در آيار هدای
نوشات هاي دیگرا كمتر ك وشام میخورد .در این مجموع ك پیوند میا انساا و طبیع
سرخورده از جامع ك طبیع

پااه میكرد اما طبیع

در

توج شااده اس  ،انسا وازده و

خشن ك او پااه نمیدهد؛ طوفانی شد دریا ،مرد جوطی جها در شاا

تا درخ  ،سرگردانی انتر در دش

وسیع در میا تبردارا

( .عاكدیای ،هما  911-911 :و آژند.)91 :5112 ،

طاز پر معای و گزنده و ایجاز و اختصااار در كیا و ساارشااار كود از واارباجمولهاي عامیان  ،و دوري از مترادفات را
میتوا از كرجستگیهاي «مجموع انتري ك جوطیا مرده كود» ك شمار آورد.
«موجهاي سااگین قیرآجوده ك كدن سااحل میخورد و كر میگشا
صااداي خراب شااد موجها ماخكااده كود و آسااما و دریا مس ا

(دستغی  ،هما )211 - 211 :

تو دریا و پف و نمهاي آ توي سااحل میپاشاید و

كرده كودند و دل هوا ك هم میخورد و دل دریا آشااوب

تو گوش آدم میخورد و از وشم آدم ستاره میپرید و موجها رو

میكرد و آسما داش

كاال میآورد و صداي رعد مول و

سر هم هوار میشدند».

(ورا دریا توفانی شد ،انتري ك جوطیا مرده كود)11 :

«مر ،جوطی كا او آزادي نداده كود .فرار هم نارده كود .تاها فشاااار و وز زنجیر زیادتر شاااده كود او در دایرهاي ورخ
میخورد ك نمیدانسا

از كجاي محیطا شروم كرده و وادكار از جایگاه شروم گذشت  ،همیش سر جاي خودش و در ی

ناطا درجا میزد .اكاو دیگر كامالن خسااات و مانده كود از هم جا ناامید كود .هر جا رفت كود رانده شاااده كود .تاا مورمور
و پایا كوفت شاده كود .راه رفتن دیروز و تشویا كیدودي و زندگی نامأنوس امروز از پا درش آورده كود .كا

میكرد دسا

تردید و ناامیدي آمد زانو ك زانوي جوطیا گرف
نمیدانسا

نشااساا

واار كاد .اما آمده كود ك هما جا پهلوي جوطیا كاشاد و نمیخواسا

زكانا كود و پیوند او كا دنیاي دیگر كود مرده

از پهلوي او كرود .و جوطیا ك ك جاي

كود»( .انتري ك جوطیا مرده كود)513 :

در این مجموع ووك  ،عالوه كر صاااد هدای
توج

و ساارگردا ك او نگاه میكرد .اندوه ساار تا پایا را گرفت كود.

ك نویسااادگا آمریاایی هموو همیاگوي و فاكار و هاري جیمز نیز

دارد( .كامشاد 5131 ،یاد ووك )12 :

در داساتا انتري ك جوطیا مرده كود ،انتر نماد انساا رها شده از زنجیر استبداد و جوطی نماد قدرت استبداد اس  ،انتر
پس از مر ،جوطی در آغاز از طریق غریزه ،آزادي را درك میكاد و از او دور میشود ،سپس سرگشتگی و آوارگی و كیكسی
را احساس میكاد و ك سوي الش ِ كیجا ِ جوطی كاز میآید ،او گرفتار دایره كست تادیرِ واكستگی خویا اس .

(قاسمزاده ،هما :

 551و فرامرز سلیمانی( 5131 ،یاد ووك ))913 - 911 :

ج) روز اول قبر
ساومین مجموع داساتا كوتاه ووك
كوتاه و ی

كا نام «روز اول قبر» در مرداد ماه  5111ش ماتشر شد .در این مجموع ده داستا

نمایشاااام ك نام هفخر فراهم آمده اس ا  .حرامزادگی ،جهل و خراف و ندانمكاري ،كیرحمی ،فار و گرساااگی،

كیپااهی ،مر ،،وحش

از تاهایی موووم اصلی این قص هاس

( .ووك )5115 ،

داستا هاي مجموع «روز اول قبر» و «ورا آخر» در كردارنده فضاي وحش
از ماتادا آنها را فاقد تازگی و نیرومادي داستا هاي اوجی ووك

از تاهایی و مرگاد و ك همین جه

میداناد و توج وادانی ك آنها معطو

كرخی

نمیدارند( .عاكدیای،

 11 :5112و قاسمزاده ،هما )551 :

در این داستا ها تأيیر نویسادگا ر اجیسم روسی ماناد ماكسیم گوركی در توصیف خش
طازپردازيهاي ووك

و خشن واقعی

وشمگیر اس  ،داستا «دست گل» كا داستا «نام ها» اير كزر ،علوي شباه

و وخو

در

دارد( .كراهای ،هما - 111 :

.)111

ووك

در این مجموع و دیگر آيارش موواومهاي فلسافی و مساا ل كایادین انسانی ماناد مر ،،زندگی ،ناتوانی كشر و

جبر سارنوشا

را مورد توج قرار داده اسا ؛ در داساتا «دست گل» كا وحش

خیزك» كا تمویل فلسافی پیدایا ن امهاي خودكام ك ك دس

و از خودكیگانگی انسا و در داستا «پاو

خودِ مردم و كا هلهل و كفزد هاي خود آنها شال گرفت اند

رو ك رو میشویم.

(خام اي)511 - 519 :5112 ،

د) چراغ آخر
«ورا آخر» وهارمین و آخرین مجموع داساتا كوتاه ووك
در كردارنده نُ داساتا كوتاه و ی

اسا

ك در اسفاد ماه  5111ش ماتشر شد .این مجموع

شعر كیوز ك نام «رهآورد» اس ؛ موووم این داستا ها شیادي ،خراف پرستی ،دزدي ،فار

و گرسااگی ،اخال گراییِ دروغین ،الاكاجیگري ،عشاق ،غریزه ،سارگشتگی و رهاشدگی ،درد و اندوه فلسفی دركاره مر ،،ستم
تاریخی ،ستیزِ همواره نیای و كدي و خیان

اس

( .ووك )5111 ،

ماتادا وامن ساتود هار ایجاز و طاز و ژر اندیشای ووك

دركاره حیوانات و مسأج مر ،و زندگی و زكا ِ متااس

این داساتا ها از تاراري كود موواومها و دور شد ِ ووك ِ از زندگی واقعی مردم و كهرهگیري وي از سای هايِ خاطرههاي
قدیمی و پرداخ

عااسوار گذرايِ تضاااد طبااتی كدو توج ك دنیاي درونی آدمها

انتااد كردهاند( .دسااتغی  91 - 99 :5111 ،و

عاكدیای)133 :5131 ،

درونمای داستا هاي مجموع «ورا آخر» یادآور «انتري ك جوطیا مرده كود» اس .
در قصاا «ورا آخر» از همین مجموع توانایی ووك
میگردد ،در قصا «دزد قاجپا » ساارع
آكل» هدای
من» اس

در كرداشا

زكا كا ساارع

حرك

در ارای موقعی هاي عرفیِ عامیان كا زكانی متااساا

آشااااار

كامل دارد؛ دو قصا «كفتركاز» ووك

و «داش

آدمها مطاكا

شاخصای هاي اصلی از ز كا هم شباه

ك داستانی سمبلی

و روانی اس .

(قاسمزاده ،هما .)551:

دارند ،از كهترین قص هاي این مجموع قص «آتما سخ

(كراهای ،هما  113 :و  111و )111

 2ــ رمانها (معرفي ،تحليل ،ارزيابي)
الف) تنگسير
ووك

در مرداد سال  5119ش داستا كلاد تاگسیر را ماتشر میكاد .این داستا روای

تاگساتانی اسا  .او ماداري پول را ك حاصال ساالها زحم

اوسا

واقعگرایان سرگذش

زایرمحمد

ك كزازي میسپارد تا از سود آ كهرهماد شود ،كزاز كا

همدسااتی ساا نفر دیگر پول او را میكرند ،زارمحمد از راههاي مساااجم آمیز راه ك جایی نمیكرد ،شاااای

و دادخواهی نیز

كینتیج اسا  ،او تصمیم میگیرد تا حق خویا را از آنها كازستاند .یاییای ك سرا آنها میرود و هر وهار نفر را میكشد،
سپس از راه دریا كا ز و فرزندانا فرار

میكاد( .ووك )5111 ،

رما تاگسایر در جاوب ایرا اتفا میافتد و تصاویري از زندگی در زادگاه نویساده اس  .در این رما واقعگرا ووك
توصایف زشتیها را رها میكاد و از مسا ل فردي میگذرد و ك مبارزه اجتماعی توج میكاد ،زكا وي در این اير جا افتاده و
ماندگار اس

( .آژند)91 :5112 ،

در رما تاگسیر كیآنا نویساده آ ك نصیح
كا آ ك داساتانی مركور ك اشاخام معموجی اسا
در این اير هم ریخ

و ارشاد كپردازد ،حس ستمستیزي را در خواناده كر میانگیزد؛ این داستا
و در دنیایی عادي جریا دارد ،در كردارنده اندیش هاي كلاد كشري اس .

و ظاهر اشاخام و هم روحی و عواجم درونی آنها ك خوكی توصایف شده اس  .خواناده اير كا قهرما

داساتا در انتاامی ك میگیرد همرأي و همراه میشود .نور كتاب كوتاه و فشرده و پرمعااس
و در آ از زكا محاوره در حد جزوم و اعتدالل استفاده شده اس
«كعد ك مرد و ز انگلیسای رفتاد .محمد كا سار ك طر

و در ما ره نگاريها هارمادان ؛

( .یوسفی)111 - 111 :5119 ،

میزي ك آنها پشتا نشست كودند اشاره كرد و گف « :خاجو ماه

رمضو ایاا را تو دكون

راه نده ،كرك

میره .من كراي خودت میگم».

دكون

حاج محمد جبخادي زد و گف « :زایر ایاام مو خود ما آدماد ك ما كاري ندار  .پوجشو ك سا عمر نیس».
«محمد ك مسااخره گف  :ن خاجو این دیگ نشااد .وطور كا ما كار ندار ؟ مگ همین ون سااال پیا نبود ك جهازاشااو
آورد خون و ز و كچ هامو ك گلوج كسااّن و او هم تاگساایر كشااتن؟ هاوزم ایاجا را ول نمیكان .اصااالن از ایاجا دل
نمیكان .هر ویز خوكی هس مال ایااس آب شایرین خا

مال ایااس .خون هاي خوب ،پول زیاد ،اسا  ،كاجسا  ،هما مال

ایااس .میگی پوجشو سا عمر نیس .ایاا خودشو از عمر كدتر
«هاگامی ك شاهرو از ج

( ».تاگسیر)95 ،

دریا ك كپرش كرگشا  ،تازه آفتاب زردي رو ماسا هاي نمااك كیرو نخلسااتا نشست كود و

هاوز كچا هاایا رو جوك خواب كودند .دَرِ كپر را كاز كرد و رف

تو و میا كپر ایساااتاد و اطرا

خودش را نگاه كرد .رنخ

رخساره كپر پریده كود .هم ویز دگرگو كود .هم ویز افلی شده كود .سای دیوارها كرگشت كود و اجا خاموش .و ساف ك
شده كود و كف كپر را جیس میزد .اتا خف و خست و خرد شده

زمین نزدی

كود»( .تاگسیر)515 ،

كرخی از ماتادا  ،ساستیِ پیوند میا شخصی ها و رشد نداشتن و ناقصاجخلا ماند آنها و كیتوجهی ك عاصر زما را
از واعفهاي این رما كرشمردهاند و كاا ك این دالیل آ را شایست داستا كلاد شمرد  ،ندانست اند( .تیاا )119 :5119 ،كرخی
دیگر نیز نداشتن شال معین ،توویوهاي زاید و مارر ،شخصی هاي ساكن و كیرشد و تحول ،نبود كشماا ،كحرا و ناط
نبود نور كتاب ،ناتوانی در پرداخ

اوج ،ی دسا

ماا و جها داساتا و ناهمگونی زكا شخصی هاي قص را از معای

آ ك حسااب آوردهاند و آ را نشاان افول و وعف نویساده در ماایس كا دیگر آيارش شمردهاند و ك زعم ایاا در این رما
از كاااش روا شااختی آدمها و شخصی پردازي ویژه ووك
شده اس

( .ن

شمیم كهار 111 - 111 :5119 ،و ويوقی 111 - 119 :5119 ،و قاسمزاده)551 :5131 ،

كراهای نور تاگسیر را ی دس
اسا

خبري نیس

و زارمحمد هموو قهرمانی آسی ناپذیر توصیف

و زیباترین نمون نور توصیفی ووك

میداند .در این داستا نور كا اعمال جسمانی ماطبق

و عیایتی ویژه دارد ،قصا تحرك دارد و این تحرك ،ك اير كیفیتی سایامایی كخشایده اسا  .قصا كر اساس جها كیای

ر اجیساتی كاا نهاده شده اما شخصی پردازي آ از میان داستا ك سوي رمانس و داستا هاي افسان اي ماحر

و دید رمانتی

جانشااین دید ر اجیسااتی شااده اسا  ،گاهی تأيیرهاي ناویزي از نور همیاگوي در آ دیده میشااود .رسااول پرویزي نیز قصا
كوتاهی دركاره زارمحمد نوشات اسا  ،عی

ك زار محمد ك قهرمانی زخمناپذیر تبدیل شاده اس .

كزر ،تاگسایر آ اسا

(كراهای ،قص نویسی 191 - 191 : 5113 ،و )119 - 111

روای

ووك

از این داساتا تارار صار

ی

كلیشا نیسا

كلا تالشای اسا

كراي داد هویتی اساطیري ك انسا

عادي؛ كم هاي معجزهآسا و آسی ناپذیري زارمحمد را نیز میتوا از وشمانداز تاامل و گذارِ وي از انسا عادي ك قلمرو
جها اسطوره شمرد.

(خرمی 5131 ،یاد ووك )511 - 591 :

در  5119ش امیر نادري كراساس این رما فیلم موفای تهی كرده اس .

(عاكدیای)11 :5112 ،

ب) سنگصبور
«ساخصبور» دومین داستا كلاد و آخرین اير داستانی ماتشر شده صاد ووك
سااخصبور قص زندگی فالك كار كیرونی و درونی واد شخصی
جوانی ك ك تهم

اس

اس

ك در سال  5111ش انتشار یاف .

ك در شیراز در خان اي اجارهاي میگذرد؛ گوهر ز

حرامزاده كود فرزندش ــــ كاكلزري ــ از خان شوهر متموجا رانده شده اس

را از راه صیغ روي ك دس

و گذرا خود و فرزندش

میآورد؛ احمدآقا معلم و روشافار وازده و مأیوسی ك كا عاابوتا در یای از اتا هاي این خان

زنادگی میكااد كا گوهر راكط دارد و گوهر و فرزندش را دوسااا

دارد احمدآقا در وهره گوهر گاه معشاااو آرمانی و گاه

مادرش را میكیاد و در وجود كاكلزري اعما گذشاات خویا را میكاود ،او ك زعم خویا میخواهد نویساااده كدكختا و
گرسااگا كاشاد جها سلطا ز مفلوكی اس

ك ندیم گوهر در خان شوهرش كوده اس

خان كیرو كرده ،جها ساالطا را از پل ها پایین انداخت و فل شااده اساا
اجارهاي افتاده اس

و در گاد و كواف

كلایس زنی زشا رو و شاهوي اس
ز ِ مردي تریاكی شده اس
شااخصاای

او در گوشاا طویل اي كیحرك

در هما خان

خویا میجوجد و گوهر جام نانی ك او میدهد و زیرش را پاك میكاد .همسای دیگر،
و آرزوي همبستر شد كا احمدآقا را در سر میپروراند وي كا این ك مدت زیادي اس

اما همواا كاكره مانده اس

دیگر ساایفاجالم اس ا

و هاگامی ك حاجی ،گوهر را از

توج احمدآقا ك گوهر و كاكل زري كاعث نفرت كلایس از آنهاس .
ك آرما پاك كرد جامع از جو

وي مردي هادي اساا

وجود فاحشاا ها را در ساار

میپروراند ،زنا فاحش ا را ك خان خود میآورد و آنها را كا ساایانور میكشااد و در حیار خان اش دفن میكاد ،گوهر آخرین
قركانی سیفاجالم اس  .پس از مر ،گوهر ،كاكلزري در حو

ِ خان میافتد و میمیرد و پس از او جها سلطا نیز میمیرد،

كلایس نیز ك آرزویا میرساد؛ این داساتا كراسااس گفتارهاي درونی و ت گوییهاي ذهای شخصی ها شال گرفت اس .
(ووك )5119 ،

ساااخصاابور اگرو آزاد از قید و كادهاي ساااتی جامع ایرانی ك ن ر میرسااد ،ریش ا در میرا
ایرانی دارد ،دنیایی ك در این رما تصااویر شااده اسا

ادكی و اجتماعی جامع

ك خوكی آشاافتگیها ،كدكختیها ،آرزوها ،ساارخوردگیها ،تاهاییها و

مهمتر از هم ناج هاي خاموش كخشاای از جامع ایرانی را از طریق واگوییهاي درونی شااخصاای هايِ نوعیِ داسااتا فریاد
كشیده اس

( .قانو پرور ،5131 ،یاد ووك )911-911 :

از میاا آياار ووكا
ذهای پردازيهاي هدای

داساااتاا كوتااهِ «كعدازظهر آخر پاییز» و رما «سااااخصااابور» داساااتا هایی ذهایاند؛ تفاوت
و ووك

در این اسا

ك در داساتا هاي هدای

گرفتار خلسا اسا  ،مورد توج قرار گرفت اسا
اما در داساتا هاي ذهای ووك
نشا

شخصی

وو دیوان یا كسی ك

شاخصی هاي نامتعار

و فار ك كخشی از ذهن او ك كا دنیاي واقعی گسست  ،پرداخت شده اس .

داستانی ك زما و ماا كیرو از ذهن وقو

ك جها واقعی واكاا

دارد و نسب

میدهد( .نفیسی 5135 ،یاد ووك )955 :

فضااي مبتای كر جریا سایال ذهن نیز در ساخصبور كاركرد یافت اس  .قص ساخصبور یای از افسان هاي عامیان كهن
ایرانی اسا

ك صااد هدای

در نیرنگساتا و صابحی مهتدي در افساان هاي كهن ایرانی آ را يب

شاایشاا عمر دیو در كیا كاكلزري و یادكرد اساااطیري ما و مشاایان در پرداخ
آرزومادان یافت اس .
ووك

شااخصاای

كردهاند ،شاست شد
گوهر و احمدآقا ،انعااس

(مركوش 5131 ،یاد ووك )911 - 911 :

در این داستا تأيیر خرافات و تعص ها را در سرنوش

انسا ها مورد توج قرار داده اس .

در این رما ترسخوردگی روشااافارا عصاار رواااخا  ،ساارنوش ا

(عاكدیای)11 :5112 ،

زنا كیحاو و كودكا كیآیاده ،ترس ،تاهایی و

ساااوت از طریق ت گویی درونی ك شاایوه تداعی معانی ذهای تصااویر شااده اس ا  .در این رما آدمها تاهایاد و هر كدام كا
ساخصبور خود ك خاموشی سخن میگویاد و هر كدام واقع و افراد دیگر را كا تلای خام خود

میكیااد( .عاكدیای111 :5131 ،

)111 -

كایا رما سااخصابور كر كساتري واقعی و تاریخی در شایراز نهاده شده اس  .آدمهاي این داستا هما شخصی هاي
معهود و آشاااي قصا هاي دیگر ووك اند اما تاای

ویژه ووك

كتاب و نال و قولهاي طوالنی از شاهاام ك كتاب آسی

از تاراري شاد آنها جلوگیري كرده اس  .نمایشاام آخر

رسانده اس .

(قاسمزاده ،هما .)553 - 551 :

در هفتاد صفح نمایشاام هیچ كدام از عااصر قص حضور ندارند و ك كلی زاید ك ن ر میرسد.
ووك

كایا گذار ت گویی درونی طباات فرودسا ا

(كراهای ،هما )115 :

جامع ایرانی اسا ا  ،زكا ِ سااااخصااابور سااامبل زوال در روا

شخصی هاي داستا اس

( .كراهای)112 :51 ،

در نگارش ساخصبور از شا نوم زكا و جحن استفاده شده اس
و جغات و تعاكیر مركور ك سالهاي كعد در آ راه

گرفت شده اس

و جغات و اصطالحات و تعاكیر خام زما اير در ن ر

ندارد( .سپانلو ،هما )519 :

كاركرد زكا گفتاري در این اير ك تاامل اكعاد گوناگو شاخصای هاي داساتانی كم

شایانی كرده اس

( .فرخ 5131 ،یاد

ووك )511 - 511 :

«خوك پاشم كرم خونی ز مارواي مسگر ،كبیام كار و كاري نداره كاام .اگ پول و پل اي پیدا ناام او كاس مسیم رو
میفروشم .ن نمیفروشما؛ پیا علیآقاي كاال گرو میذارما».
«نا ر ر

تا تاری

شااد ی هو دیبو از پشاا

نام كسّ  ...ی  ،دو ،س  ،وهار واده ماهی تو حو
این ماهیا مال خودم  .احمدآقا گف

(كلایس) ساخصبور)11 :

درختا دراومد قاپا زد كردش تو كت زغاجی .نام دیگ نمیادش .درِ اتا
هس .مو اجاگواي دسّ نام تو آفتاب كر میزنن .مو خو سر مر  .همی

«هما مال خودت كاش

( ».كاكلزري) ساخصبور)11 - 11 ،

«خدا خودش از حاج اسااماعیل نگذره ك روزِ این ز و كچ رو ساایاه كرد .خدا رو ك حق گلگو كفن صااحراي كركال
قساما میدم ك تا تاا غلغل كرم نشا از دنیا نره .تا مو من نشا عزراییل جونا رو نسّون  .آخ من و كردم ك كاید تام
غلغل كرم كش  .من ك حر

ناحق نزدم ،من ك ك كسی كهتو نزدم ك ایاجوري سرم آوردي .هما تو خونَا جو كادم تا

آخر ك اي روز افتادم .من گذشتم ،اما خداي من

نمیگذره»( .جها سلطا ) ساخصبور)11 ،

 3ــ نمايشنامهها
دو نمایشاااام «توپ السااتیای» و «هفخر» ك اوجی در مجموع «انتري ك جوطیا مرده كود» و دومی در مجموع «روز
اول قبر» ك واپ رسیدهان د ،زمیا اجتماعی دارند و در پرداخ
این نمایشاام ها كراي خواناده قص هاي ووك

آنها از عاصر طاز هارمادان استفاده شده اس ؛ شخصی هاي

هما وهرههاي آشااي قص هاي او هستاد.

 4ــ شعرها
دو شاعر «آهِ انسا » و «رهآورد» ك اوجی در واپهاي كعدي خیم ش كازي و دومی در مجموع «ورا آخر» آمدهاند دو
شعر آزاد و كیوزناد ك در آنها از عاصر آهاخ استفاده شده اس  ،در این شعرها دغدغ هاي فاري و فلسفیِ همیشگی ووك
كا زكانی شاعران كیا شده اس .

 5ــ ترجمهها
ووك

در ساال  5111ش آدم

ووكی نوشات كارجو كوجودي را ك فارسای ترجم و ماتشار كرد ،شاعر «غراب» سروده

ادگار آجنپو را در سال  5113ش ترجم و در نشری كاوش واپ كرد؛ وي «داستا هاي عشای هادو» را ك
ساانسااری

ك انگلیسای كرگردانده كود در سال  5111ش ك فارسی كرگرداند ،این اير كا عاوا مهپاره توسر انتشارات نیلوفر

واپ شد .از دیگر ترجم هاي ووك
هما )192 :

نتيجه

 .و .كین از متن

«پیا از شااسایی» اير یوجین اونیل اس .

(عبداجلهی ،5131 ،یاد ووك  51 - 55 :و حبیبی آزاد،

ساب

ووك

سابای تركیبی اسا ؛ تركی

عااصاري از ناتوراجیسام كا ر اجیسم و پیوند داد زمیا هایی از ادكیات ساتی

هموو فرهاخ عیاري در كردار كرخی از شخصی ها (زایرمحمد تاگستانی) و سا
داده شده اس

وهره متفاوت از معشاو و همسر ك دس
نویسااادگا معاصارِ پیا از وي دارد ووك

تغزجی ــــــ ادكی شعر فارسی ك در آ دو

(گوهر در ساخصبور) .ز در آيار ووك

افزو كر طر آداب و سااان غلر و دسا

وهرهاي متفاوت كا آيار

و پاگیر در مورد زنا و كدكختیها و

محرومیا هااي آناا كا زوایاي پاها زندگی زنا در جامع و طر غرایز طبیعی آنا نیز میپردازد .طبیع
جاوب ایرا و حیوانات و اشیاء در آيار ووك

حضوري متفاوت كا آيار نویسادگا دیگر دارد .مر ،در آيار ووك

حضاوري ساهمگین و قاطع دارد .مر،اندیشای ووك
دارد مر ،در داسااتا هاي هدای
داستا و جامع اس

اغل

اگرو متأير از هدای

خودكشاای اساا

اس

اما نگاه ووك

تسالیم ،دجبساتگی ك اشیاء و حیوانات و اشخام نتیج گون اي واكستگی اس
واارباجمولها و گویاها و جهج هاي گوناگو كلا از آ جه
ووك

در هم جا
تفاوت

رواكر حاكم كر

ماوج هایی ماناد تاهایی ،كیدفام كود ،

ك كرخاست از استبداد حاكم كر ذهن و رواكر

افراد جامع ایرانی اس ا  ،این واكسااتگی خواهی نخواهی ك ساارسااپردگی میانجامد .زكا ووك
ادكیات ماتوب كشانده اس

ك مر ،كا هدای

ك خود فرد ك آ اقدام میكاد اما در آيار ووك

ك فرد را ك سوي زوال و ساور و مر ،میراند .در آيار ووك

كیكدیل اس

ك ویژه طبیع

ن فار ك دجیل ك كار كرد

ك قشاارهاي خاموش اجتمام را ك حر

زد در عرصاا

( .كهارجو)551 :5111 ،

هم كا آيار ادكیات كهن فارسای آشااایی كامل داشا

و هم ادكیات نوین جها را میشاااخ  .وي در نور فارساای

شااوه سااده كیهای و زكا فصایو ساعدي را میساتود و شیفت طاز و هزل ساایی و سوزنی و ك ویژه عبید زاكانی

كود( .اجهی،

 ،5131یاد ووك .)551 - 551 :

كیشاتر آيار ووك

ك زكا روسای و زكا هاي امپراتوري ساكق شوروي ترجم شدهاند؛ رما ساخصبور را جهانگیر درّي

و زویا عومانوا ك روسای و محمدرواا قانو پرور ك انگلیسای ترجم كردهاند؛ پروفسور كگلی نیز رما تاگستر را ك انگلیسی
تااااااارجااااااامااااااا

كااااااارده

اساااااااااا .

(اجاااااااااهااااااااای،

هاااااااااماااااااااا )551:
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