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  چكيده
 يكي از سه حادثة مهم سياسي و تأثيرگذار يكصد          1332 مرداد   28كودتاي  

انقالب مشروطيت و انقالب اسـالمي، دو    . سال اخير تاريخ معاصر ايران است     
اين واقعه عالوه بـر بازتـاب گـسترده         . روندمار مي ش حادثة ديگر اين قرن به    

گيـري جريـان    صـورت صـريح و پوشـيده در ادبيـات داسـتاني، در شـكل               به
بسياري از نويسندگان روشنفكر و مبارز      . سمبوليسم ادبي تأثير داشته است    

دليل فشار و اختناق حاكم بر جامعه، با زبان و بياني رمـزي و تمثيلـي در       به
 سياسي كوشيدند و مسائلي همچون شكست جنـبش         - اعينقد مسائل اجتم  

ملي، روحية يأس و نااميدي، استقرار استبداد داخلي و نفوذ مجدد استعمار            
ويژه نتايج  هاي ادبي، انعكاس و به در پژوهش. در مركز توجه آنان قرار گرفت

در ايـن پـژوهش،     . نويسي معاصر كاويده نشده است     حادثه كودتا در داستان   
 - شـيوة توصـيفي    عكاس كودتا در آثار داستاني ابـراهيم گلـستان بـه          نحوة ان 

دهد كـه انعكـاس ايـن      ها نشان مي   نتيجة بررسي . تحليلي بررسي شده است   
هاي ابراهيم گلستان بيشتر در حوزة درونمايه، شخصيت و  رويداد در داستان

 هايي مانند عدم اتّحاد و همـدلي در ميـان آدمهـا،           درونمايه  . فضاسازي است 
هــاي سياســي و فرهنگــي و اعتــراض بــه جــو دخالــت بيگانگــان در عرصــه

زده و ناامن جامعـه، روحيـة يـأس و نااميـدي و شكـست و ترديـد و               اختناق
                                                 

∗. E-mail: bozorghs@modares.ac.ir 
**. E-mail: Ghodrat66@yahoo.com 
***

. E-mail: z.mousivand@yahoo.com 



  1390زمستان، 50، شمارة متن پژوهي ادبيفصلنامه   82

هاي داستاني و توصيف فضاي استبدادي و تيرة جامعـه،           پوچي در شخصيت  
گلـستان در ايـن     . دهـد هاي گلـستان نـشان مـي       بازتاب كودتا را در داستان    

صورت غير مستقيم و با استفاده از نماد و تمثيل، انتقاد خود را       ا به ه داستان
  .نسبت به اوضاع جامعه بيان كرده است

هـاي    مرداد، داستان  28نقد ادبي، ادبيات داستاني معاصر، كودتاي        :ها  كليدواژه
  .ابراهيم گلستان
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  قدمهم

غلب شكست آدمها را نـشان      در داستانهاي ابراهيم گلستان تصاوير، برگرفته از جامعه است و ا          
بعضي داستانهاي او از نظر درونمايـه  . هاي او، فضايي سرد و خاكستري است    فضاي قصه . دهدمي

هـاي  يكي از درونمايه. و سبك در پهنة ادب معاصر فارسي در خور گفتگو و حتي ماندني هستند 
چنين » زگار رفته حكايتاز رو«مورد توجه او، تقابل سّنت و مدرنيته است، كه درونماية داستان    

  .است
هاي حزبي  ، انديشه »آذر، ماه آخر پاييز   «در بيشتر داستانهاي اولين مجموعه داستان گلستان،        

اين داستانها دربارة مبارزات گروهي از معـدنچيان و عاقبـت آنهـا نوشـته               . او منعكس شده است   
انـد،   حـزب نوشـته شـده      داستانها را كه پس از انشعاب گلستان از       «مضمون تمام اين  . شده است 

. »دهـد ترديد در درسـتي فعاليتهـاي سياسـي و بـاالخره بيهـودگي ايـن فعاليتهـا تـشكيل مـي            
بعد از جدايي گلستان از حزب توده، نظريات او در خصوص هنر نيـز    ) 263: 1386ميرعابديني،  (

 .رسيد» فرماليسم در هنر«تغيير يافت و به نوعي 

   او بـا امكانـاتي كـه خـود حكومـت در اختيـار امثـال او        .گلستان يكي از نوابـغ روزگـار اسـت    
  كـرد، كـه   اي صـحبت مـي  او به زبان تمثيلـي و نمـادين بـه گونـه        . تاختداد، بر آنها مي    قرار مي 

  انتخـاب چنـين رويكـردي موجـب شـده          . شـدند اولياي وقت آن روز متوجه تيزي سخن او نمي        
طـوري    ادبيات معاصر ايران تبديل شود؛ بـه       بود گلستان به شخصيتي مناقشه برانگيز در تاريخ و        

  كه بخشي از جريان روشنفكري، او را عامل دستگاه تبليغي استعمار و استبداد و گروهـي ديگـر                  
  همكـاري گلـستان بـا كنـسرسيوم        . دانـستند او را روشنفكري منتقـد حكومـت و اسـتعمار مـي           

  يـك چـاه و   «ل احمـد در     آ. نفت موجب انتقاد شديد روشنفكراني همچون آل احمد از وي شـد           
رتبـة   كـرديم و او كارمنـد عـالي     اين قضايا بود و ما رفت و آمدمان را مـي          ... «: گويد مي» دو چاله 

داد كـه دكـان   و ترتيـب كـارش را بـا كنـسرسيوم داشـت مـي         ... تبليغات كنسرسيوم نفت بـود      
  زد كه روزي هـزار بـار       يداد م ... دهند ابزاري وارد كند و    فيلمبرداري باز كند و با اعتباري كه مي       

  گـويم و فيلمبـرداري     پرسـد بكـنم يـا نكـنم؟ قـرار بـستن بـا كنـسرسيوم را مـي                   از خودش مي  
  به اين اعتبار كه مـدتي كـار گـل خواهـد كـرد و بعـد       . اما عاقبت كرد...  تبليغاتي براي ايشان را 

ـ     كه قرضها تمـام شـد، دسـتگاهي خواهـد داشـت بـراي خـودش و سـرمايه                     راي اي و فرصـتي ب
  به قيمـت يـك دو سـال مـزدوري، يـك عمـر سـر پـاي                  . استدالل بدي نبود  . كار حسابي كردن  

: 1384آل احمـد،  . (»غافل از اين كه راهها تقواي بيشتري را درخورند تـا هـدفها        . خود ايستادن 
  تكليـف هـيچ كـس در ايـن ملـك بدرسـتي             «: گويـد براهني نيز در مورد گلستان مي     ) 35 -37

از نظر سياسي و اجتماعي، ابراهيم گلستان بهتـرين      . ه تكليف ابراهيم گلستان   روشن نيست، بويژ  
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  دانـد كـه اگـر از سياسـت و اجتمـاع دم بزنـد و خـوب دم بزنـد،                     مـي . فلنگ بستة روزگار است   
  اگر از ادا و اطوار ديگران ايراد بگيرد، ادا و اطـوار            . ثروتش توجيه كنندة اين دم زدن نخواهد بود       

  دانـد كـه   مـي . اشرافي خودش، توجيه كنندة ايـن ايرادهـا نخواهـد بـود    » بيسماسنو«و تا حدي    
اگر عليه زور و قلدري، قلم بفرسايد، نه فقط يخش پيش مردم نخواهد گرفـت، بلكـه زورمنـدان                   

داند كه اگر جيك بزند، صدايش را در گلـو          ظنين خواهند شد و سفارش فيلم نخواهند داد و مي         
براهنـي،  . (» از هر دو طرف، قوي و ضعيف، كوبيـده خواهـد شـد           خفه خواهند كرد و بدون شك     

در ادامه، به صورت توصيفي و تحليلـي، چگـونگي بازتـاب حادثـة كودتـا و                 ) 476 -477: 1362
نتايج آن در آثار داستاني ابراهيم گلستان بررسي خواهد شد تا نشان داده شود چگونه گلـستان                  

حكومت پهلوي، ديدگاه انتقـادي و مخالفـت سياسـي          با تردستي تمام ضمن استفاده از امكانات        
  .خود را با اين رژيم در قالب داستان نشان داده است

  اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران پس از كودتا 

ــاي  ــرداد 28كودت ــد آورد  1332 م ــم پدي ــران گســستي مه ــگ اي ــاريخ و فرهن ــد ت   . ، در رون
  ايجـاد سـازمانهاي سـركوبگر،    .  از بـين ببـرد  رژيم كودتاگر كوشيد هر نـوع ارتبـاط اجتمـاعي را          

  دهنـدة تالشـهاي حكومـت    همراه با ترور فكري از طريق راديو و انـواع كتابهـا و نـشريات نـشان         
  بـا وقـوع كودتـا، سـركوب        . براي مبارزه با هر نوع وحدت فكـري و همبـستگي اجتمـاعي اسـت              

  ياه بـراي ملـت ايـران       نهضت ملي و بازگشت محمدرضا پهلوي به سـلطنت، دورانـي سراسـر سـ              
بنابراين آرزوها و آرمانهاي نويسندگان و روشنفكراني كه دل به مبارزة ضد اسـتعماري              . آغاز شد 

  آميـز   آور و يـأس  و ضد استبدادي بـسته بودنـد، بـر بـاد رفـت و دورانـي سراسـر سـياه، خفقـان          
اي محـيط آمـاده   دولت كودتا وظيفه داشت كه با سركوبي نهضت ملي ايـران،            «زيرا  . آغاز گشت 

براي انجام مقاصد آزمندانه و غارتگرانة امپرياليستهاي انگليس و آمريكـا فـراهم سـازد و چنـين                  
ــا حــبس و تبعيــد و اعــدام آزاديخواهــان فــراهم شــد    گذشــته چــراغ راه آينــده (» .محيطــي ب

نتيجه قهري سياست هاي سازشكارانه دولت كودتا و دربار، وابستگي بـيش   )651: 1387است، 
ز پيش جامعه ايران به قدرت هاي استعماري بود و اين وابستگي بر اقتصاد و سياست و فرهنگ              ا

  )50: 1364افراسيابي، . ك.ر. (ايران اثرهاي عميقي گذاشت و ارتش
در حوزه فرهنگ، خشونت، فشار و اختناق، بسياري از مبارزان و انقالبيان دورة قبـل را دچـار                  

با وقوع كودتا و در سالهاي پس از آن، بـه  . و روحي ساخت سرخوردگي، جنون و آشفتگي فكري      
گروه اول نه تنها از آمـال و آرمانهـاي قبـل از    : شوندطور كلّي نويسندگان به دو گروه تقسيم مي    

هـاي اجتمـاعي و   آينـد و مبلّـغ برنامـه   گردانند، بلكه به خدمت رژيـم نيـز درمـي        كودتا روي مي  
  .شوندفرهنگي آن مي
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ندگان سالهاي بعـد از كودتـا، بـا وجـود سـكوت ظـاهري و بركنـار بـودن از           دستة ديگر نويس  
اينها در آثار ادبي خـود بـه صـورت          . مبارزات آشكار سياسي، نگاه خود را متوجه جامعه ساختند        

صريح يا به صورت پوشيده در قالب داستانهاي تمثيلي و نمادين به ايـن رخـداد مهـم تـاريخي                    
  .اندد را منعكس كردهپرداخته و اعتراض و مخالفت خو

  هاي گلستان بازتاب كودتا در داستان

هـاي مختلـف در شـعر و داسـتان مـنعكس        مرداد حادثة بزرگي بود كه به صورت 28كودتاي  
از جمله نويسندگاني كه اين حادثه در آثار سـمبوليك يـا رئاليـستيك آنهـا بازتـاب                  . شده است 

هـايي از تأثيرپـذيري از ايـن حادثـه را      او رگـه در اغلب داسـتانهاي . يافته، ابراهيم گلستان است 
  .گيرندهاي زير كه مورد مطالعه قرار مي توان ديد؛ از جمله در داستان مي

  جوي و ديوار و تشنه 

اين مجموعه شامل داستانهاي عشق سبز، چرخ و فلك، سفر عصمت، صـبح يـك روز خـوش،           
با پسرم روي راه، درختها و بعـد        ماهي و جفتش، طوطي مردة همساية من، بودن يا نقش بودن،            

 سال پس از مجموعـة شـكار سـايه          12اغلب منتقدان، اين مجموعه را كه تقريباً        . از صعود است  
، »مـاهي و جفـتش   «موعـه، داسـتانهاي     از ايـن مج   . انـد منتشر شد، بهترين اثر گلستان دانـسته      

  . اندتحليل شده» بعد از صعود«و » ها درخت«

  ماهي و جفتش

اش  نويـسي  اي طـوالني در كـار داسـتان        پـس از وقفـه     1341ن داستان را در سال      نويسنده اي 
  .انداين داستان را از بهترين داستانهاي گلستان دانسته. نوشته است

همـين طـور    . مردي در برابر يك آكواريوم ايستاده و به تصويرهاي زيباي آن خيره شده است             
كنـد كـه چگونـه دو مـاهي     تعجـب مـي   . هـستند بيند كه با هم     كند، دو ماهي را مي    كه نگاه مي  

محو تماشاي اين هماهنگي است كه پيرزنـي        . توانند اين همه حركات هماهنگ داشته باشند       مي
دهد و بـه بـا هـم بـودن آنهـا اشـاره              مرد دو ماهي را به كودك نشان مي       . آيندبا يك كودك مي   

ري است كه در شيشه روبـرو       گويد آنها دو ماهي نيستند، يكي عكس ديگ       كند؛ اما كودك مي    مي
  .افتاده است
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  تحليل داستان 

نثـر روان و منـسجمي      . داستان با زاوية ديد داناي كل محدود به ذهن مرد نوشته شده اسـت             
درونماية داستان، ترديد در وجـود همـدمي و همـاهنگي بـين          . نثر داستان، نوشتاري است   . دارد

لي و با هم بودن انسانها را دارد؛ تا جايي كـه  دغدغة همد) نويسنده(راوي  . آدمها در زندگي است   
اين تكرار بـدون  . را هفده بار به كار برده است» كنار هم«و  » با هم «در اين داستان كوتاه، الفاظ      

  .كندايجاد دلزدگي، در خوانش متن، توجه خواننده را جلب مي
  بينـد و   مرد همـدلي و همراهـي را در حركـات مـوزون و هماهنـگ دو مـاهي آكواريـوم مـي                     

  به نظرش اين همه همدلي نه فقط در بين انـسانها بلكـه در ميـان سـاير موجـودات هـم نظيـر                        
  هـا بـا هـم نرسـتند و     هـاي نـوروزي روي كـوزه   ريزنـد و سـبزه  در پاييز برگها با هم نمي     «: ندارد

  مـرد بـا حـسرت    ) 85: گلستان، جوي و ديـوار و تـشنه   . (»ها اين همه با هم نبود     چشمك ستاره 
  كنـد؛ امـا ذهـن صـاف و پـاك كـودك سـرانجام حقيقـت را            اين همدلي و هماهنگي فكر مي      به

  شــود؛ دهــد؛ حقيقــت تلخــي كــه در آخــرين ســطور داســتان روشــن مــيبــه مــرد نــشان مــي
) 87: همـان (،  »يكيش عكسه كه تو شيشه اونوري افتاده      . دو تا نيستن  «بنابراين كودك با گفتن     

دهـد و در كـل، او را از وجـود همـدلي و      ميان ماهيها نجات ميمرد را از توهم وجود همدلي در  
البته نااميدي به شكل غير مستقيم نشان داده شـده         . كندهمراهي در ميان انسانها نيز نااميد مي      

. »مرد اندكي بعد كودك را روي زمين گذاشت،آن گاه رفت به تماشاي آبگيرهـاي ديگـر               «: است
  )همان(

انگيـز در پـيش     اي كه سراسر اميد اعجاب    ي دو پاره است؛ پاره    دارا» ماهي و جفتش  «داستان  
اي بـراي رقـص     شود؛ اميد همدلي در فضايي روشن و دلنـشين و زمينـه           روي خواننده نهاده مي   

كـودك و مـرد دو نگـاه        . كنـد اي كه قسمت قبلي داستان را ناگهان دگرگـون مـي          موزون و پاره  
 به دو مـاهي و پـارة دوم داسـتان، نگـاه كـودك غيـر                 پارة اول، نگاه مرد تنهاست    . متفاوت دارند 

  .تنهاست به يك ماهي
رسند؛ اما دغدغـة همـدمي   در اينجا كودك و مرد در يكي بودن ماهي به دريافتي مشترك مي 

. دو ماهي و انسانها و اين كه نويسنده نوميدوار در جستجوي همدمي است، همچنان پابرجاسـت          
نده در اصل همرأيـي و همراهـي آدمهـا بـا يكـديگر و نيـز                 ترديد نويس ) 107: 1388تسليمي،  (

نااميدي او بعد از يك دوره اميدواري و همچنين از بين رفتن آمال و آرزوهايي كه گويي توهمي                  
  .اند، در طرح داستان با ظرافت نشان داده شده استبيش نبوده

. ي زيـست  هـا طرح زيبايي اسـت از منظـري از زيـست بـا يكـي از لحظـه                » ماهي و جفتش  «
تصويري است از ناباوري، از هماهنگي در جهاني ناهماهنگ؛ اگر چـه ظـاهراً هماهنـگ بـه نظـر            
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. نمايشگاه ماهيهاي گوناگون در نظر نويـسنده، همـان نمايـشگاه زنـدگي انـسان اسـت                . رسدمي
دهندة انتقاد نويسنده   تواند در الية زيرين خود، نشان     تمثيل ماهيها مي  ) 563: 1348دستغيب،  (

از نبودن هماهنگي و همدلي در ميان نيروهاي مبارز از جمله روشنفكران باشـد، كـه در نهايـت                 
  .يكي از داليل شكست جنبش ملّي بود

  آورده شـده اسـت و در جـايي كـه روشـنايي      » نيمـة تـاريكي  «در همان اوايل داستان، دو بار    
  . كـرد از بـاال روشـن مـي   هر آبگيري را نـوري  «: شود، اين روشنايي، سرد و ساكت است    ديده مي 

  شد؛ اما اثرش روشـنايي آبگيـر بـود و مـرد اكنـون نشـسته بـود و بـه ماهيهـا در                        نور ديده نمي  
  بنــابراين ) 84: گلــستان، جــوي و ديــوار و تــشنه(؛ »كــردروشــنايي ســرد و ســاكت نگــاه مــي

   در. اي تيـره و تاريـك اسـت       آور و تيـره اسـت كـه نمـاد جامعـه            فضاي داسـتان، فـضايي يـأس      
  ) همـان . (»ماهيهـا پـشت شيـشه آرام و آويـزان بودنـد           «: قسمت ديگري از داستان آمده اسـت      

  بـا  . كنـد اين جمله دو بار در طول داستان آورده شده اسـت و ايـن تكـرار، توجـه را جلـب مـي                      
  ،»آرام و آويـزان «تـوان گفـت   توجه به اين كه ماهيها در اين داستان، نماد آدمهـا هـستند، مـي            

هـا، تحـرّك واقعـي       هـا و در كـل آدم       گويا ماهي . هدف و پا در هوا    و ساكت؛ يعني بي   يعني معّلق   
  .ندارند

  ها درخت

بهار سال بعـد، تبـديل بـه    . اي افتاده و جوانه زده استاي در حياط خانه، هسته  كنار كاج نقره  
بهـار سـال    . كنـد هايش در البالي كاج رشد مـي      شود كه شاخه  يك نهال و به تدريج درختي مي      

بيند كه باغبـان  گردد، مييك روز دي ماه وقتي راوي به خانه برمي. دهدچهارم درخت، ميوه مي   
كنار كاج و اين درخت، گودالي كنده است، تا درخت ميـوه را از كـاج دور كنـد و در آن گـودال            

راوي كـه ايـن درخـت ميـوه را خيلـي          . بكارد؛ براي اين كه جاي كافي براي هر دو درخت باشد          
گويد با ايـن كـار ريـشه زخمـي     دهد درخت را جابجا كند و ميرد به باغبان اجازه نمي   دوست دا 

بينـد و جـا بـراي رشـد دو          گويد ريشه در ماه دي خواب است و صدمه نمـي          باغبان مي . شودمي
ها در زير خاك با     گويد ريشه كند و مي  درخت در كنار هم تنگ است؛ اما راوي باز هم قبول نمي           

باغبـان  . هـاي كـاج را قطـع كـن        ها كم اسـت، شـاخه     اگر جا براي رشد شاخه    . دانهم رفيق شده  
چنـد  . مانـد باالخره گودال همان طور پر نشده باقي مـي     . هاي كاج حيف است   گويد كه شاخه   مي

نزديك بـوده بيفتنـد   . كردندهاي همسايه در حياط بازي ميهفته بعد در يك روز بهمن ماه بچه      
رسد، درخت شكـسته و افتـاده   وقتي راوي به خانه مي    . اندا گرفته توي گودال كه شاخة درخت ر     

هـاي كـاج هـم زخمـي        هاي آن، الي درخت كاج بوده است و با شكـستنش، ريـشه            ريشه. است
  .شود مي
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  تحليل داستان

به شكل نمادين و تمثيلي به شـرايط جامعـة زمـان نويـسنده اشـاره        » درختها«داستان كوتاه   
هـاي  ان نيز عدم امكان برقراري همـدلي و اّتحـاد و تفـاهم بـين پديـده                درونماية اين داست  . دارد

اين درونمايه چنانكه گذشـت، در داسـتانهاي ديگـري از ايـن مجموعـه از      . طبيعي و انسانهاست  
  .شودنيز ديده مي» ماهي و جفتش«جمله 

  هــاي درخــت در كنــار كــاج سرســبز اســت و ميــوه. ابتــدا دو درخــت در كنــار هــم هــستند
  از بركـت سـر درخـت بـود كـه مثـل اينكـه كـاج بـود كـه ميـوه            «: به قول راوي . رسند كاج مي 

زودي آن   به. اما اين با هم بودن دوامي ندارد      ) 219 -220: گلستان، جوي و ديوار و تشنه     (؛  »داد
درآمـد  پـيش . شوند؛ جدايي كاج و درخت ميوه، حتمي و ناگزير اسـت          دو، محكوم به جدايي مي    

  يـك غـروب مـاه دي كـه     «كنـد  سرد و تاريكي است كه نويسنده تصوير مـي  اين جدايي، فضاي    
پشت خـاك گـوده بـود و        . اي به چشم من رسيد    كندهخانه آمدم، كنار كاج تل خاك خيس تازه       

كـالغ نيـز كـه در    . شودبه اين صورت باغبان، اولين پيك جدايي مي       ) 218: همان. (»بيل باغبان 
هـاي  شـود؛ ولـي بچـه     راوي مـانع كـار باغبـان مـي        . تهمين قسمت آمده است، نماد شومي اس      

نويسنده از اين طريق . شوندهاي آخر بهمن ناخواسته موجب شكستن درخت ميهمسايه در روز
داند؛ جدايي و عـدم اّتحـادي كـه         با استفاده از نمادها شرايط موجود را موجب جدايي آدمها مي          

هـايش  سته شـدن درخـت ميـوه ريـشه    همان طور كه كاج هم پس از شكـ        . براي آنها مضر است   
: همـان . (»رفتني است. كاج، كاج پيش نيست«كند كه  بيني مي زخمي شده است و باغبان پيش     

222(  
شخـصيتي كـه    . بين و رؤيايي، دوستدار طبيعت و اميدوار است       راوي داستان شخصيتي خوش   

  . شودمانندش كمتر در داستانهاي گلستان ديده مي

  بعد از صعود 

هـا  آنها از مسير سـنگالخ و از تپـه        . روايت صعود چند نفر به قّله است      » بعد از صعود  «داستان  
روند؛ در حالي كـه قلّـه   راوي و همراهانش جلوتر مي   . شودآلود مي در ميان راه، هوا مه    . گذرندمي

بـاد،  . گيـرد شود و بـاران مـي     شود و رعد و برق شروع مي      باد تند مي  . شوداز شدت مه ديده نمي    
گيرد كه سقوط نكند؛ اما طوفـان و      راوي سنگ را مي   . كوبدَكنَد و به سنگي مي     را از جا مي    راوي

سيل و بـاران    . كند، كه بر جاي بماند    راوي تالش مي  . سيل نزديك است كه سنگ را سست كند       
ـ     فهمد كه نمي  او مي . لغزدشود؛ ولي به پايين مي    شود، بلند مي  كه تمام مي   ا تواند به قّله برسد؛ ام

  .راضي است كه با تالشش نشان داده زنده است
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  تحليل داستان

  نويـسنده در آن بـه شـكل رمـزي و نمـادين             .  نوشته شـده اسـت     1346اين داستان در سال     
  ) 226: همــان(، »انــزواي ســرد مــه آلــود«كنــد؛ از جملــه در اش اشــاره مــيبــه شــرايط زمانــه

  آلـود در   ايـن فـضاي يـأس     . دهـد ييأس و انزواي حـاكم بـر روحيـة مـردم جامعـه را نـشان مـ                 
  از . ديديم باغ بـي بوتـه بـود و خـشك          «: خوردتمام داستان، حتي هنگام صعود نيز به چشم مي        

  جنــبش، دور دشــت و در دشــت، شــهر الي غبــار بــود و در آســمان، يــك بــاز بــا بالهــاي بــي 
ــود ــده ب ــاز هــم كــه نمــاد قــدرت اســت، بالهــاي بــي) 223: همــان. (»گــسترده مان    جنــبشِ ب

  از الي لـرزة  «: تصوير ديگري از داستان بـه ايـن شـكل اسـت كـه     . نشان از افسردگي مردم دارد  
هاي گـون شـعله   از برق، بوته  . ميردلولد و بعد مي   هاي روشن مي  ديدم كه لكه  رعد و ميان مه مي    

  )226: همان. (»افسردگرفت كه بعد، در زير ضربة باران، يواش ميمي
تواننـد نمـاد   هـاي روشـن مـي   يط سخت جامعه را نشان دهنـد و لكـه  توانند شرارعد و مه مي   

ا دوام   اميدواريهاي كوچكي باشند كه گاهي در اين شرايط براي مدتي كوتاه جلوه مـي          كننـد؛ امـ
هـايش،  باران نيز نماد يكي از همين سختيهاست كه با ضـربه          . روندندارند و به سرعت از بين مي      

  .كندو يخزدگي تبديل ميشور و شوق مردم را به فسردگي 
شود، بـا تمـام تـوانش در مقابـل نيروهـاي         راوي كه بعد از شروع طوفان از دوستانش جدا مي         

. اش فقط صعود اسـت كند و انديشهاز جمله طوفان و سيل ايستادگي مي      ) موانع حركت (مخالف  
. »برخاسـتم . دماندن، باز ماندن نبود، درمانـدن بـو       «: او باور دارد موفقيتش در گرو حركت است       

  )227: همان(

  مد و مه

، »از روزگار رفتـه حكايـت  « داستان 3چهارمين مجموعه داستان گلستان و شامل » مد و مه  «
  .است» در بار يك فرودگاه«و » مد و مه«

  مد و مه

   اتـاق همـشكل اسـت و شـركت نفـت آنهـا       8داستان با وصـف راهـرو سـاختماني كـه داراي           
  راوي كــه ســاكن يكــي از . شــود و مجــرّدش داده اســت، شــروع مــيداررا بــه كارمنــدان رتبــه

  بـه يـاد عبـاس،      . بـرد پرد و ديگر خـوابش نمـي      اين اتاقهاست، از صداي توي راهرو از خواب مي        
ف مـي       يكي از همسايگانش، مي    خـورد افتد كه يك هفته پـيش مـرده اسـت و بـه حـال او تأسـ .  
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  گـاهي  . داده اسـت  هـايش مـي   ديده و بـه همـسايه     دزاو از جيرة يخ اهالي ساختمانهاي ديگر مي       
  خواسـته  وقتـي مـي   . داده اسـت  دزديـده و بـه آنهـا مـي        هم از فروشگاه، نان و صابون و قند مـي         

  انـد و نـصف پـولش را هـم خـودش جمـع        ها نفري ده تومان بـه او داده       دوچرخه بخرد، همسايه  
هـا  اش در كوچـه   بـا دوچرخـه    كرده، عصر يكي از روزها دوچرخه خريده است، تمام عصر و شب           

  راوي بعد از ياد عبـاس، بـه بهانـة ايـن كـه مـاه تولـد             . رودچرخد و فردا ظهر زير ماشين مي      مي
ال نيـز مـي             رود و بـه يـاد      بعـد كنـار پنجـره مـي       . افتـد عيسي مسيح است، به ياد عيسي و دجـ  

  شـنا شـده و تـا صـبح     كرده است و در قطار بـا زنـي آ  افتد كه با قطار به شيراز سفر مي  شبي مي 
  اش در شـيراز    پـس از آن بـه يـاد خـاطرات كـودكي           . كنار پنجره با او از شيراز حرف زده اسـت         

  آمـد و بـه بـازي آنهـا         زد و پيرمـرد دوغ فروشـي مـي        ها توپ مي  ياد روزهايي كه با بچه    . افتدمي
  حـو تماشـاي    ها مشك او را با ميخ سـوراخ كردنـد و پيرمـرد چنـان م               يك روز بچه  . كردنگاه مي 

  كـرد  افتد كـه خـار جمـع مـي    بعد به ياد پيرمردي مي   . بازي آنها بود كه نفهميد كي دوغ ريخت       
  رسـيد، گـدايي هـم    فروخت و همان طور بار بر پشت تا وقتي كه بـه نـانوايي مـي          ها مي و به نانوا  

  . نـد كنزننـد و روي پـشتة خـار پيرمـرد پـرت مـي             اي را آتش مـي    يك روز دو بچه بوته    . كردمي
  راوي او را بـه آب انبـار   . دود گيـرد و پيرمـرد كـه آتـش گرفتـه اسـت، مـي          پشتة خار آتش مـي    

  بعـد بـه يـاد قـزي        . ميـرد دهد؛ ولـي پيرمـرد مـي      كشاند و از باال به داخل آب انبار هلش مي         مي
  هاي مدرسـه و يـك سـفيدگر، پيرمـردي را بـراي حملـه               افتد كه شاگرد  دختر آوارة بيماري مي   

  . گـردد خـاطرة ديگـر مربـوط بـه روزي اسـت كـه راوي از مدرسـه برمـي         . جيركرده بودند به او ا  
  در انبـار قفـل اسـت و از آن صـداي            . انـد هـا و رهگـذرها جمـع شـده        همسايه. خانه شلوغ است  

  شـدة خانـه    شـكند و جنـازة باشـي، آشـپز اخـراج          آيـد و در را مـي      پاسـبان مـي   . آيـد فرياد مـي  
شـود  معلـوم مـي  .  كه از ترس مردم و پاسـبان خودكـشي كـرده اسـت    آورندرا از آنجا بيرون مي   

خدمتكار خانه او را توي انبار ديده و فكر كرده دزد است، بنـابراين در را بـه روي او قفـل كـرده            
 .است

مـا را   . رسد كه اينها تـصوير واقعيتهاسـت      راوي بعد از يادآوري اين خاطرات به اين نتيجه مي         
اند و همه چيز را ن به تماشا بوده است، مشك دوغمان را سوراخ كرده        وقتي حواسما . اندگول زده 

 .اندبه ما وارونه نشان داده

. كنـد رود و بـا پاسـبان نگهبـان شـط صـحبت مـي             برد به كنار شط مي    راوي كه خوابش نمي   
گويد؛ سپس ماجراي مـردي  دهد كسي در آن اطراف پرسه بزند، ميپاسبان از اين كه اجازه نمي   

اي اختراع كرده بود كه با آن از شط بگذرد و راوي هـم از عبـاس                 كند كه دوچرخه  ف مي را تعري 
رد       پاسبان مـي  . اش زير ماشين رفته است    زند كه با دوچرخه   حرف مي  آدم . گويـد خـوب شـد مـ

  .شدماند، ماية دردسر ميبا ما مخالف بود و اگر مي. خطرناكي بود
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  تحليل داستان

راوي داستان، اول شـخص اسـت و       . ط به هم تشكيل شده است     اين داستان از سه بخش مرتب     
راوي داستان، ذهنـي مغـشوش   . شودروايت مي ) دروني(گويي ذهني   بيشتر داستان به شكل تك    

افتد و بعد خـاطرات  افتد و بعد به ياد سفرش به شيراز مييك بار به ياد عيسي و دجال مي   . دارد
ايـن  «: راوي از همين سه جمله كامالً مشخص است       ذهن مغشوش   . كندايام كودكي را مرور مي    

امشب شب تولد دجال    . در گرجستان، مردم چشم نافذي دارند     . هاي چوب بلوط است   بوي بشكه 
  )131: گلستان، مد و مه. (»است

  راوي همـة اتفاقـات را بـار ديگـر     . شـود در بخش دوم داستان، حوادث بخش اول تفـسير مـي         
  شـود و خالصـه   اين يادآوريها بـه تـصوير زمـان حـال اضـافه مـي         : گويدسپانلو مي . كندمرور مي 

سـپانلو،  . (اند و اين، آغـاز آگـاهي اسـت        شوند؛ در حالي كه وقايع، رنگ تمثيل به خود گرفته         مي
گويا راوي به دنبال علت شكست خود و همرزمـانش در سـالهاي نـه چنـدان دور                  ) 196: 1381
اگرچه او عوامـل خـارجي را   . پردازدت، به نقد آن ميحاال كه مدتي از آن زمان گذشته اس       . است

. مانـد بتگي و سستي خود و امثال خودش نيـز از نظـرش دور نمـي              داند، بي در شكست مؤثر مي   
ا گلـستان در ايـن ميـان از     عوامل خارجي كساني هستند كه حقيقت را وارونه نشان داده          اند؛ امـ

ما در كنار گـود،   .  جفتك و قيقاج رفتيم زير چرخ      ما در ميان  «: كندغفلت آدمها بيشتر انتقاد مي    
گلستان، (» رفتكرديم، وقتي كه مشكمان از ميخ آسيب ديده بود، دوغمان مي          تماشاي توپ مي  

بتـه بـودن مـا را    بـي . ايـم بتـه بـي . ها هم وجود نداريم   قدرما آن «: و ديگر اين كه   ) 163: مد و مه  
تا وقتي كه كشك توي دكّـه بقـالي، بايـد    . نبودن است بته بودن، در واقع     بي... مظلوم كرده است  

 -170: همـان . (»در انتظار خريد و فروش خود باشي، بي حقّ چون و چـرا در بهـا و در مـصرف              
169(  

  مـا خـود، كـسي نيـستيم     . ديگري بايد بيايد ما را نجـات دهـد  «گلستان در فكر اين است كه     
بينـيم،  چنان كه در يك قسمت مـي      ) 124: 1371دستغيب،  (؛  »رسدو زورمان به سرنوشت نمي    

  اي كـاش دريـا بـا آن    «: كند قـدرتي پيـدا شـود و وضـع موجـود را تغييـر بدهـد            راوي آرزو مي  
  رفـت  گـويي يـك بـار وقـت مـد بـا هـر چـه آب كـه دارد سـر مـي                    تمام پاكي پهناورش كه مي    

  هـايش  ي قـاذوره  خورد و تمام  شست، مي آمد باال و تمامي اين رود را مي       ريخت توي شط، مي   مي
را و هر چه شاخه خالي و خشك بود و خشكي را و هر چه خاك و شن و سنگ و كـوه و صـحرا             

ريخـت روي جـودي،   بـرد تـا مـرز بازرگـان، مـي        برد تا شمال، مـي    شست، مي شست، مي بود مي 
: گلستان، مد و مه . (» جايي كه كشتي مرحوم نوح افتاده است       -ريخت روي آن دو قلة آرارات      مي

173(  
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شط، نماد  . كندنويسنده در اين داستان به صورت نمادين، وضعيت خود و جامعه را تصوير مي             
كشور ايران است كه زير تسّلط مـه اسـتبداد در سـكوت و فراموشـي فـرو رفتـه اسـت و هـيچ                          

پاسبان نيز نماد ديكتاتوري مسّلط و حاكم بر  . تواند در مقابل اين استبداد بايستد     اي نمي جنبنده
  .ه استجامع

مرد تنها به اميد يافتن همـصحبتي       . بخش سوم داستان، حاوي گفتگوي راوي با پاسبان است        
  مـرد انتظـار طغيـان شـط را         . پـردازد؛ امـا فاصـلة ايـن دو عميـق اسـت            با پاسبان به گفتگو مي    

  هــا از خــالل ايــن گفتگــو) 457: 1386ميرعابــديني، . (دارد و پاســبان، نگهبــان ســكون اســت
  هـاي بهبـود اوضـاع و اصـالح جامعـه را بـسته               و استبداد حاكم كـه همـه روزنـه         ماهيت قدرت 

  راوي نااميـد و خـسته اسـت و هـيچ اميـدي بـه بهبـودي اوضـاع نـدارد؛                     . شوداست، آشكار مي  
  رود كـه بخوابـد و كـلّ داسـتان نيـز بيـان              بنابراين بدون اينكه به تفاهم با پاسـبان برسـد، مـي           

  بـه حـدي ايـن اختنـاق، مـسّلط اسـت           . ن و چراي اسـتبداد اسـت      همين اقتدار و تسّلط بي چو     
  فهمـد، او سـخن پاسـبان را       كنـد و پاسـبان اشـتباه مـي         كه وقتي راوي، مخالفتش را بيـان مـي        

  زبـر  . خطرنـاك بـود  . نـه، نـه، خـل نبـود    "«: زنـد كند و ديگر از مخالفـت حرفـي نمـي         تأييد مي 
ـ  اگـر مـي   . سالم بود . جوشش داشت . و زرنگ بود     بـا مـا مخـالف      . شـد د اسـباب دردسـر مـي      مون

   آهـسته   "يـن؟ خـسه " - "مـنم هـسم   " – "سـخت هـم مخـالف بـود       "- "حـيفش بـود   "- "بود
: گلـستان، مـد و مـه      . (»"خسه هم هسم  "-گفتم  . انگار حرفم را درست نفهميده بود     . گفته بودم 

193(  
اوضـاعي كـه    . امعه است درونماية داستان مد و مه، بيان فساد و اختناق و استبداد حاكم بر ج             

  راوي كه زمـاني مبـارز بـوده اسـت، ديگـر بـه مبـارزه و آزادي هـم                . اميدي به اصالح آن نيست    
  دهنـده يـادش رود سـواره بيايـد مـن           وقتـي نجـات   . من طاقتم تمام شده اسـت     «: اميدي ندارد 

  بــه نظــر راوي، دجــال دارد ) 172: همــان. (»بخــشي او شــك كــنمحــق دارم در قــدرت نجــات
ال  . امـشب شـب تولـد دجـال اسـت         «: كند و عيـسي بـه آسـمان رفتـه اسـت           ومت مي حك دجـ  

  راوي ) 131: همـان . (»دجـال واقعيـت اسـت و عيـسي اميـد          . نقطة كانوني تمـام سياهيهاسـت     
: همـان (؛  »اين سرزمين چه خواهد شد با اين فساد زودرس ارزان؟         «: نگران آيندة كشورش است   

گلهـاي قـارچ، گلهـاي      . رسـد هاي لجـن مـي     نوبت به لخته   در روي اين مرداب حاال    «زيرا  ) 166
  ريشه، گلهـاي سـم، همـه، رفتنـد، كنـده شـدند، و در بخـار فـساد         نيلوفر، گلهاي ني، گلهاي بي    

. لجن به حالت خالص   . محيط خود مردند؛ اكنون ديگر دور، دور خالص و محض لجن شده است            
   در چنـين محيطـي همـه بيمـار،     )166-167: همـان . (»شـكل و ظـاهر غيـر از لجـن      لجن، بـي  

  آلود و بوي مد با خـواب، خـواب قـديم خـستة             اينجا هواي مه  «: آلود هستند هذيان زده و خواب   
  ايـن، فكـر    . هذيان و دغدغه جـاي تـصور و انديـشه را گرفتـه اسـت              . خون، عجين شده است   بي
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. »عيـات اسـت  ايـن تـصوير واق  . اين، كار نيست، اين، تالطم بيمـاري اسـت       . نيست، كابوس است  
  كند كـه خـود را از آلـودگي گنـدابي كـه             راوي در چنين محيطي فقط تالش مي      ) 163: همان(

  خواهـد، هـر   بگـذار هـر كـه مـي    . من خود را نگـاه خـواهم داشـت   « :در آن است، دور نگه دارد
  مـن از بـس كـه روي لجنـزار ديـدم      . خواهد خود را بيندازد در قعر اين عفونـت متنـوع   جور مي 

  عقلـم را كـه از تـن        . مـن بايـد عقلـم را نگـه دارم         . شومار عفن تركيد، دارم ديوانه مي     حباب بخ 
ــست    ــزا ني ــن مج ــشق م ــرف و ع ــان. (»و ش ــود دوران را  ) 173: هم ــاق و رك ــسنده اختن   نوي

  شـب سـنگين   «. فضاي داستان، سنگين، راكـد و مـرده اسـت    . دهدها نيز نشان مي    در فضاسازي 
  تي كه روي شط از نشد شـير و لولـه پراكنـده بـود بـا غلظتـي       بوهاي گند آب و نف . و خيس بود  

  در اينجـا شـب سـنگين، اسـتبداد و اختنـاق را          ) 128: همـان . (»برنده زير مه لخت مانـده بـود       
  كنـد  آلـود تـصوير مـي      نويسنده بارها شط را مـه     . دهد و بوي گند آب نشانة فساد است       نشان مي 
  ) 163: همـان (» مـه روي شـط نشـسته اسـت      «: تدهندة استبداد حاكم بر كـشور اسـ       كه نشان 

ريد، پيـدا     بـسته مـي   اش از زير مه سياه كه بر سـنگهاي لجـن          تنها كناره . به شط نگاه كردم   « سـ  
  تا وقتـي كـه مـد تمـام شـود شـب             . حاال مه است و مد    «) 176: همان. (»باقي همه مه بود   . بود

  . )169: همـان (؛ »آيـد، چـه زشـتيها   دوباره راه افتد از الي اين كثافت حاكم چـه نقـشها كـه در              
  بــه ايــن ترتيــب نويــسنده بــه شــيوة نمــادين بــه اســتبدادي كــه در دهــه چهــل ماننــد مــه   

  بيـرون،  «: سـكوت نيـز نـشانة اختنـاق محـيط اسـت       . كنـد كشور را پوشانده اسـت، حملـه مـي        
 .»دوبـاره سـكوت، سـنگيني     «يـا   ) 175: همـان . (»تـر بـود   نمناك و سرد  . سكوت جور ديگر بود   

  )174: همان(

  اسرار گنج دره جني

  در طــول راه يكــي . كننــديـك گــروه مهنــدس راهــسازي بــراي نقــشه بـرداري حركــت مــي  
  وقتـي  . كنـد ها شروع به توصيف عاشقانة هر نقطـة وطـنش مـي   از مهندسان با ديدن زيبايي تپه     

دهـد  ار ميمهندس جعبة ديدياب خود را روي سه پايه قر . كنندرسند، توّقف مي  كه روي تپه مي   
زدن  بيند كه با گـاوش سـرگرم شـخم        در آن سوي دره مردكي را مي      . كندو از پشت آن نگاه مي     

  ايـن سـنگ، دهانـة      . كنـد در ميان شخم زدن، خـيش بـه سـنگ بزرگـي گيـر مـي               . زمين است 
  پايـان را   افتـد، در آن، گنجـي بـي       زند و به چاه مـي     وقتي كه مرد سنگ را كنار مي      . چاهي است 
  مـرد از چـاه     . بينـد ابزار جنـگ و ظـروف و جـواهر آالتـي از طـال و نقـره اسـت، مـي                    كه شامل   
  ديگـر سـختيها تمـام شـده        . گنجـد آيد؛ درحالي كه از شـادي در پوسـت خـود نمـي            بيرون مي 

  زنـش فكـر   . خواهد به شـكرانة يـافتن گـنج، گـاو را قربـاني كنـد           او مي . رودمرد به ده مي   . است
رسـند، مـرد   خواهد؛ اما وقتي كه آنها مـي  پس از مردم ده كمك مي    كند او ديوانه شده است؛    مي
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زنند و الشـة گـاو قربـاني را بـا خـود             او را به خاطر اين كار كتك مي       . دهاتي، گاو را كشته است    
  . آوردمرد اين كتك خوردن را در مقابل يافتن گنج به حساب نمي. برند مي

هـايي از اشـياء قيمتـي      ر بـار بـا احتيـاط تكـه        او هـ  . كندبرداري از گنج مي   مرد شروع به بهره   
مي خواهد بفهمد گنج    . شودزرگر كنجكاو مي  . فروشدبرد و به زرگري مي    دارد و به شهر مي     برمي

كنـد و چيـزي بـروز    پرسد؛ اما مرد دهاتي خيلي احتياط مينام و نشان دهاتي را مي   . از كجاست 
 مواظـب دهـاتي باشـد و او را از دسـت             كند كـه  شب، زن زرگر به شوهرش توصيه مي      . دهدنمي

  .ندهد
چي كه سـخت كنجكـاو      قهوه. اي منتظر ماشين است   خانهمرد براي آمدن به شهر جلوي قهوه      

 ظـن   مـرد دچـار سـوء     . پرسـد شده است، از او نام و نشان و عّلت رفت و آمدش به شـهر را مـي                 
روسـتاي مـرد    (حسين آباد   گيرد خودش به    چي تصميم مي  قهوه. رودخيزد و مي  شود و برمي   مي

رود، شـك  چـي بـه يـك ده مـي    بينـد، قهـوه   چي كه چند بار مي    شاگرد قهوه . سري بزند ) دهاتي
خانه آمده است، اين مطلب را بـه او         يك روز كه سرگروهبان ژاندارم يك منطقه به قهوه        . كند مي
ژانـدارم هـم بـه      . رودعقيدة او اين است كه استادش براي قاچاق ترياك يا هروئين مي           . گويدمي

خواهـد كـه بـرايش      كنـد و از او مـي      چي سؤال مـي   رود و از معلم ده دربارة قهوه      حسين آباد مي  
  .كندخبرچيني كند؛ اما معلم قبول نمي

معلم كه به   . كنداز روزي كه مرد دهاتي گاو را كشته است، زن او در خانة برادرش زندگي مي               
. اي برقرار كـرده اسـت  زن نظر دارد، براي نزديك شدن به او، با برادر زن دهاتي ارتباط صميمانه     

كنـد و  كنـد و از آنهـا زغـال درسـت مـي        از طرف ديگر، كدخدا كه درختان جنگل را قطـع مـي           
كنـد؛   آمد مـي كند كه ژاندارم براي گرفتن اطالعات درباره او به روستا رفت وفروشد، فكر مي  مي

  .كندبنابراين بيشتر احتياط مي
  اي اسـت كـه مـرد دهـاتي را بـه دام بينـدازد، تـا گـنج را يكبـاره              زن زرگر بـه دنبـال نقـشه       

  گيرد از طريـق كلفـت خـود، ايـن كـار را انجـام دهـد؛ بنـابراين           زن تصميم مي  . دست بياورند  به
ا بـه ازدواج بـا كلفتـشان ترغيـب     كننـد و او ر    او و شوهرش مرد دهاتي را بـه خانـه دعـوت مـي             

  . كنند مي
خـرد و كـاروان   مرد به توصية زن زرگر، وسايل تجملي زندگي شهري را از گرانترين نـوع مـي     

زرگـر، زنـش و   . شودكشند، وارد ده مي   ها را چندين گاري و قاطر مي      مرد دهاتي در حالي كه بار     
 در سينماست، مـرد دهـاتي را در ايـن        كلفتشان و جوانكي از اقوام زن زرگر كه به دنبال شهرت          

كدخـدا  . كندمرد دهاتي در خانة خود اقامت مي      . كنندكشي بزرگ به روستا، همراهي مي     اسباب
همسر مرد دهاتي نيز با پسرشان، احمدعلي، به ديـدن          . كندبا چاپلوسي خود را به او نزديك مي       

اش موافقـت   زن، بـا مانـدن او در خانـه        راند و در مقابل اصرار      مرد، زنش را از خود مي     . آيداو مي 
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خواهد كـه فريـب زرق   برادرزن دهاتي از خواهرش مي. كند به شرطي كه به مرد خدمت كند مي
مانـد و بـه   و برق زندگي جديد مرد دهاتي را نخورد و در اين خانه نماند؛ امـا زن در آن جـا مـي    

  .دهدكلفتي مرد دهاتي رضايت مي
او چنان از . شودكند و مشاور و پيشكار او مي      ا به مرد نزديك مي    زينل پور، معلم ده هم خود ر      

مرد، معلـم  . دهدكند كه حتي نامش را با مشورت او، به لشكوئي تغيير مي    مرد دهاتي اطاعت مي   
اي اي شيك و زيبا برايش بسازد و معلم با صـرف هزينـة فـراوان، خانـه        كند كه خانه  را مأمور مي  

  .سازدپايه براي مرد مييمجلّل و زيبا ولي سست و ب
زرگر و زنش و كلفتشان، جوانك جوياي نام در         . همه به دنبال غارت ثروت مرد دهاتي هستند       

عالم سينما كه زن زرگر او را به بهانة كار كردن براي مرد، به جاسوسي بـراي خـودش گماشـته          
انـد، همـه   ديك كـرده است، كدخدا، معلم و بقية افرادي كه با چاپلوسي خود را به مرد دهاتي نز              

  .مشغول غارت كردن ثروت باد آوردة او هستند
  لـشكوئي بـه دسـتور مـرد، جـشن بـزرگ و             . خواهـد بـا كلفـت ازدواج كنـد        مرد دهـاتي مـي    

  هـاي شـهري بـراي اجـراي برنامـه دعـوت       دهـد و از هنرمنـدان و رقاصـه   اي ترتيب مي پرهزينه
  دهـد  شوند و مـرد دهـاتي دسـتور مـي    زير ميمهمانان از شهر و دهات ديگر به آنجا سرا . كندمي

  معلّـم در ايـن جـشن بـراي مهمانـان سـخنراني           . كه مردم دهش را بـه ايـن جـشن راه ندهنـد            
  گويد و از عظمـت مـرد دهـاتي و خـدماتي            آمد مي كند و از طرف مردم ده به مهمانان خوش        مي

   و هـوي مـردم، مـرد        در ميـان هـاي    . كنـد كه براي ده و دهاتيها انجام داده است، صـحبت مـي           
در اين جشن همه مشغول خوردن و غـارت كـردن        . دهاتي مشغول صحبت با زرگر و زنش است       

هـاي ده؛ ولـي مـردم ده در ايـن جـشن      هستند؛ از هنرمندان و مهمانهاي شهري تا سگ و گربه    
  .جايي ندارند

از راه در ميان جشن، در حالي كه همه مشغول رقص و شادي هستند، بـرادرزنِ مـرد دهـاتي                 
تهـي را   هاي خود، مردم را از اين كه فريب اين زرق و برق ظاهري پوچ و ميان               رسد و با فرياد   مي

گيرنـد و او را روي دسـت بلنـد    كند؛ اما مردم او و سخنانش را به مـضحكه مـي      بخورند، منع مي  
دن اين همه   اش را كه افشاگر سست و پوشالي بو       دهندهاندازند، تا نداي هشدار   كنند و باال مي   مي

  . ظاهر سازي و زرق و برق است، خاموش كنند
اش را كه نقاش است، دعوت      لشكوئي يكي از دوستان قديمي    . رسدمراسم عروسي به پايان مي    

كرده تا از مرد دهاتي و زنش تصويري بكشد كه نشان شكوه و عظمـت آنهـا باشـد و بـه عنـوان               
فريبـي مـرد    سخنان هشدار دهنده، عواقب مردم    اين نقاش با    . يادگاري براي آيندگان باقي بماند    

كنـد؛ در عـين حـال خـود نيـز مـشغول             اش يادآوري مـي   دهاتي و لشكوئي را به دوست قديمي      
  .شودكشيدن نقشي از آنان براي آيندگان مي
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ــام در عــالم هنــر،  ســرانجام محــل گــنج فــاش مــي    شــود؛ يــك روز كــه جوانــك جويــاي ن
  بينـد كـه از چـاهي       دن اسـت، مـرد دهـاتي را مـي         نشئه از حشيش در صحرا مـشغول چـرت ز         

  گـردد كـه    زرگـر بـه دنبـال فرصـتي مناسـب مـي           . دهـد جوانك به زرگر خبر مي    . آيدبيرون مي 
  آيـد،  روزي كه نقـاش بـراي كـشيدن تـصوير دهـاتي و زنـش مـي                . ظنّ دهاتي را برنينگيزد   سوء

  از پـرس و جـو دربـارة        چـي كـه مـدتي دسـت         قهـوه . شـوند زرگر با جوانك راهي محلّ چاه مي      
  در آن روز   . شـود مرد دهاتي برداشته بود، با ديدن دم و دستگاه جديد مرد، دوباره كنجكـاو مـي               

  رونـد، آنهـا را     بينـد كـه بـا احتيـاط راه مـي          آيد و وقتي زرگـر و جوانـك را مـي          او هم به ده مي    
  بينـد و   هم ژانـدارم را مـي     كند و اتفاقاً كدخدا     چي را تعقيب مي   ژاندارم هم قهوه  . كندتعقيب مي 

  جوانـك بـاالي چـاه      . رودرسد و بـه درون آن مـي       زرگر به دهانة چاه مي    . نشينددر كمين او مي   
  رود و بعـد از او ژانـدام و كدخـدا           بيند به چـاه مـي     چي كه او را در چرت مي      قهوه. كشدبنگ مي 

  تـي در غـار از شـاديِ        زرگـر در همـان آغـاز وق       . شـوند هم وارد چاه، كه مانند غاري اسـت، مـي         
ريـزد،  يافتن گنج، در حال رقص و آواز و خنـده اسـت، در زيـر آواري از طـال كـه از سـقف مـي           

چي طالهاي بيشتري   بيند، درخواست كمك مي كند؛ ولي قهوه      او وقتي قهوه چي را مي     . ماند مي
تگير كنـد و  كند؛ سپس ژاندارم را هم كـه قـصد دارد او را دسـ     ريزد و او را دفن مي     بر سرش مي  

در . كـشد چـي را مـي  تيـرِ ژانـدارم، قهـوه   كدخدا هم با هفت. بردگنج را تحويل بدهد، از بين مي      
كند و جوانك نيـز  لرزد و چاه ريزش ميهاي مهيب راهسازان، زمين ميهمين موقع بر اثر انفجار   

اه را شـوند و خـاك و خارهـا دهانـة چـ      گنج و جويندگان آن در چـاه دفـن مـي          . غلتددر آن مي  
  .پوشانند مي

ريـزد و خانـة مـرد دهـاتي را بـه لـرزه       انفجارها، بساط نقاشي دوست لشكوئي را بـه هـم مـي        
هاي زمين، خانة شيك و زيبا ولي سست مرد از بلنـدي سـرازير              سرانجام بر اثر تكان   . آورد درمي

  .رسدرود و همه چيز براي مرد دهاتي به پايان ميشود و به ته دره ميمي
 ويراني رسيده است، همه تصميم دارند مـرد دهـاتي و ده را تـرك كننـد؛ حتـي زن                     حال كه 

ماند؛ در حـالي  چيز ميمرد دهاتي تنها و بي. رودكند و با زن زرگر به شهر مي      اولش او را رها مي    
  .رسدكه صداي راهسازي همچنان به گوش مي

  تحليل داستان

ادهاي دهة پنجاه را به تمسخر گرفتـه        يك طنز سياسي است كه رويد     » اسرار گنج درة جني   «
موضـوع آن، يـافتن گـنج توسـط كـشاورزي           .  بخش تشكيل شده است    59اين داستان از    . است

  اي سـمبوليك   گلستان در اين رمان بـه شـيوه       «. كندروستايي است كه زندگي او را دگرگون مي       
  گـرا و غربـزده    و از سـوي ديگـر، روشـنفكران مـصرف    50ريشة دهة   از يك سو مدرنيزاسيون بي    
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  نويـسنده بـا توجـه بـه زمـان و فـضاي             ) 73: 1387روزبـه،   . (»را مورد حملـه قـرار داده اسـت        
سياسي بستة جامعه با بياني رمزي و نمادين مسائل اجتماعي، سياسي و اقتصادي را مـورد نقـد                

محمدرضـا  مرد دهاتي نيز نماد . نماد ايران آن روز در برابر دنياي مدرن است   » ده«. دهدقرار مي 
رسـد، ثـروت ملـي را بـه بـاد        پايان بـه نظـر مـي      پهلوي است كه با دستيابي به گنج نفت كه بي         

  .دهد مي
  اي سياسي، اقتـصادي و اجتمـاعي دارد و حـاوي نقـد يـك دوره از تـاريخ         اين رمان، درونمايه  

    بـر اثـر افـزايش صـادرات نفـت دگرگـون شـده و           50اوضاع اقتصادي ايران در دهة      . ايران است 
  ) نفـت (شاه در آن سالها براي اينكه سود سرشـارِ حاصـل از فـروش گـنج ملـت             . رونق يافته بود  

  را خرج كند، بـه واردات كاالهـاي مـصرفي از غـرب، برگـزاري جـشنهاي گونـاگون و اسـراف و                       
  نويسنده با اسـتفادة مناسـب از سـمبولها، ايـن اوضـاع را بـه خـوبي                  . پرداخت ريخت و پاش مي   
  كاالهاي مصرفي كه شاه بـا اسـتفاده از پـول نفـت بـه ايـران وارد       .  كرده استدر اثرش منعكس 

  كند، در ايران بـا آن امكانـات قابـل اسـتفاده نيـستند؛ همـان طـور كـه در روسـتاي محـل                         مي
  در ايـوان از تيرهـاي كهنـه       «: زندگي مرد دهاتي نيـز كاالهـاي تجملـي شـهري، جـايي ندارنـد              

  بـردن يخچـال   ) 68: گلستان، اسرار گنج درة جني  . (»ق بود كرموي سقف يك چلچراغ برقي معّل     
جوش و آبگرمكن و ماشين رختشويي به جـايي كـه حتـي بـرق نـدارد، از ايـن مواردنـد؛              و قهوه 

بنابراين نويسنده ورود عناصر و مظاهر مدرنيسم را به جامعة سنتي كه هنوز آمادگي پذيرش آن               
توصيف جـشن بـزرگ مـرد دهـاتي نيـز در لفافـه،        .شدكرا ندارد، با بياني انتقادي به تصوير مي

اي بـا هزينـه   1350 سالة شاهنشاهي است كه شاه در آبان سال          2500حاوي انتقاد از جشنهاي     
هـا و   در اين جشنها، افراد عاليرتبة كشورهاي ديگـر همـراه بـا رقاصـه             . آور به راه انداخت   شگفت

نوع غـذا و نوشـيدنيهاي سفارشـي از         صدها  . گروههاي مختلف اركستر و موزيك شركت داشتند      
رژة نمونـه   . كردنـد شد و خيابانهاي تهران و ديگـر شـهرها را چراغـاني مـي             خارج كشور وارد مي   

هـاي ايـن   هاي مختلف، يكي از مهمتـرين برنامـه       نظامِ مربوط به دوره   نظام و پياده  سربازان سواره 
  .جشنها بود

 بيشتر مهمانـان، شـهري يـا از روسـتاهاي           در جشنِ مرد دهاتي، كمتر مردم ده حضور دارند؛        
  چنـدين گـروه مطـرب و رقاصـه         . منـصب هـستند   همسايه و اغلب، افـراد سرشـناس و صـاحب         

  هــاي درســته، انــواع مــاهي، روي ميــز انــواع غــذا وجــود دارد؛ بــرّه. انــدزن هــم آمــده و تنبــك
  هـدف مـرد دهـاتي      . افرادي هم مأمور برقراري نظم هستند     . كبك، قرقاول، خاويار و انواع شربت     

  از برگزاري جشني چنين پر هزينه، اين است كه زرق و بـرق زنـدگي خـود را بـه مـردم نـشان                        
: گويداين هدف در كالم زن زرگر نيز مشخص است، هنگامي كه به زن اول مرد دهاتي مي                . دهد

  خـوايم بـه مـردم جاهـاي ديگـه نـشون بـديم چـه ده خـوبي                   مي. سعروسي، جون من، بهانه   «
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  هـدف شـاه نيـز از       ) 92: همـان . (»ريم، چه ساختمون خوبيـه، تـا آبـرو بـراي ده پيـدا كنـيم               دا
ــي    ــدار مّل ــار و اقت ــايش اعتب ــشنها، نم ــزاري آن ج ــود -برگ ــود ب ــاريخي خ ــشن  . ت ــن ج   در اي

  امـروز  «: زنـد كند و از عظمت و شكوه و قـدرت مـرد دهـاتي حـرف مـي                 زينل پور سخنراني مي   
  شـماريم  داريم؛ بل فرصـتي را فرخنـده مـي    وصلت ميمون را برپا مي    ما نه تنها مراسمِ سرور اين       

  كه طي آن، همة دگرگونيهاي شگرف و چشمگير در حيات پربركات دامـاد محبـوبِ مـا نـصيب                   
  اگر زبان ما كوتاه است، بيانِ ايـن بنـاي سـتبر بلنـد اسـت كـه بـه تأللـؤ مـستدام،             ... ما گرديده 

: همـان . (»روت و شهرت و نيز نيات نورانيِ بانيِ عزيزِ آن اسـت         بازگويِ درخشانِ قوت و قدرت، ث     
  اي اسـت كـه در      لبـة تيـز تيـغ گلـستان، متوجـه روشـنفكران خـود باختـه               «در اين جا    ) 100
گـر رژيـم     ادعاها داشتند و حاال با بهانة كـار كـردن بـا اسـتفاده از فرصـت، مـشّاطه                   1320دهة  
 جماعتي از روشنفكران با درآمدن بـه خـدمت          50دهة  در  ) 460: 1386ميرعابديني،  . (»اند شده

رسند و در مهمانيهاي پرخرجي كه نشانة رونق اقتصادي و رسيدن           حكومت، به پول و مقامي مي     
  )689: همان. (كنندبخشي از جامعه به ثروت بادآورده است، شركت مي

  ي ايـران در    در اين داستان تمثيلي، كـه در واقـع كاريكـاتوري از شـرايط اجتمـاعي و سياسـ                  
هـاي اصـلي قـدرت      آميز و نيشدار، بـسياري از چهـره        است، گلستان با لحني طنز     50اوايل دهة   

) 38: 1384جاهـد،  . (گيـرد حاكم و تيپهاي شناخته شدة اجتماعي را به باد حمله و انتقـاد مـي              
   زينل پور، معلم روستا، نمايندة آن دسـته از روشـنفكران اسـت كـه پـس از اسـتقرار و تثبيـت                      

   بـه پايـان راه مبـارزه رسـيدند و تـرجيح دادنـد بـه                 1332 مـرداد    28رژيم در جريان كودتـاي      
  زينـل پـور   . مناصب و مقامهاي دولتي روي بياورند و از مـردم و قـشر محـروم رويگـردان شـوند            

  قبل از ورود پر زرق و برق مرد دهاتي به روستا، معلمي بـا وجـدان اسـت؛ امـا بـا ديـدن ثـروت                 
  كند تا جايي كه حتـي نـام خـود          آيد و هويت خود را فراموش مي      به خدمت او درمي   مرد دهاتي   

  او نمـاد كـساني اسـت كـه در عـين داشـتن پرسـتيژ و پـز روشـنفكري،                     . دهـد را هم تغيير مي   
اي جز اطاعت از رژيم نديدند، به دستگاه حكومتي نزديك شدند و بهانـه آوردنـد كـه          وقتي چاره 

او نمـاد روشـنفكراني   .  فرصت به اقدامات اساسي بـراي كـشور بپردازنـد         قصد دارند با استفاده از    
مردم ده هم در آرزوي سود بردن از بساط        . گفتنداست كه به خاطر منافع خود، تمّلقِ شاه را مي         

كنند خود را به مرد دهاتي نزديك كنند و به همـين جهـت، هنگـام سـفيدكاريِ                  تازه، سعي مي  
آيند و مخالفتهاي قبليشان را كه در حـد لجـاجتي نـاچيز بـود،               سيمهاي خاردار براي كمك مي    

  .گذارندكنار مي
  خواهنـد محـلّ گـنج را بفهمنـد و ثـروت مـرد دهـاتي را                 كه مـي  ... زرگر، زن زرگر، كدخدا و    

  از او بگيرند، نماد كشورهايي هستند كه با نفوذ در حكومت، قصد غـارت منـابع و ذخـاير كـشور        
  اسـت، نمـاد    ) لـشكوئي (رد دهاتي و نقاشي كه دوسـت سـابق زينـل پـور              برادر زن م  . را داشتند 
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  كننـد  اند و در هـر فرصـت سـعي مـي      كساني هستند كه فريب تبليغات و ظاهرسازيها را نخورده        
  برادر زن مرد دهـاتي تنهـا كـسي اسـت كـه وقتـي مـرد بـا شـكوه و               . به بيدارگري نيز بپردازند   

  شـود  او همچنين در مهماني مرد دهاتي ظـاهر مـي      . وردخشود، فريب نمي  تجمل وارد روستا مي   
  آي «: كـشد رود و فريـاد مـي     رقـصند مـي   او به ميـان جمعـي كـه مـي         . پردازدو به افشاگري مي   

ر نـدين انقـدر     ! مردم جـا اومـدين چـي كـار؟ واهللا     ايـن . ول كنـين بـرين  . بـس كنـين ديگـه     . قـ  
  ) 108: ان، اسـرار گـنج درة جنـي       گلـست (؛  »كـنن سرتون دارن گـرم مـي     . كنندارن خرتون مي  

  هـيچ گـوش شـنوايي      . دهنـد خـوش باشـند و برقـصند و سـرگرم شـوند             اما مردم تـرجيح مـي     
  نقـاش  . كـشند كننـد و هـو مـي   روي دست بلنـدش مـي  . او را به تمسخر مي گيرند    . وجود ندارد 

ـ  . شـود كند، لـشكوئي را از خـواب غفلـت بيـدار كنـد؛ امـا موفـق نمـي        نيز سعي مي    ا لـشكوئي ب
  بـرادرزن دهـاتي و نقـاش هـر     . كنـد اي كه پيدا كرده است، كار خود را توجيه مي      معيارهاي تازه 

برادر زن مرد دهـاتي در همـان        . دو معتقدند كه اين زرق و برق دوام ندارد و از بين رفتني است             
 تـا  تـو دنيـا  . تونيبه خيالت رسيده، تازه به دورون رسيده؟ آره مي«: گويدجشن خطاب به او مي  

نقـاش نيـز وضـعيت    ) 110: همـان . (»اما بدون، به خدا، سـسه پالونـت       . خر فراوونه سواري بگير   
در تصويري كه نقـاش از      . داندفايده مي او برج ساختن را بي    . داندجديد مرد دهاتي را پايدار نمي     

صحراي زير پايشان مثل رسوب رس كه خشك شود قاش خـورده  «كشد، مرد دهاتي و زنش مي 
: همـان . ( »نقاش آن را جوري كشيده بود كه انگار قشرِ نـازك اسـت و در زيـرِ آن هواسـت      . بود

113(  
  در اوايـل  . نويسنده از بعضي عناصـر طبيعـت نيـز بـه صـورت نمـادين اسـتفاده كـرده اسـت               

  شـود  رود، گفتـه مـي  داستان، هنگامي كـه مـرد دهـاتي بـا بـستة اشـياء قيمتـي بـه شـهر مـي            
ا تمـام        در روي بـار اگـر چـه بـاد مـي           «شود و   سوار مي كه او معموال ًروي بار       آمـد، هميـشه؛ امـ  

  آمـد  بـاد وقتـي كـه مـي       «: در جـايي ديگـر آمـده اسـت        ) 33: همـان . (»... دشت و راه پيدا بود،    
  و بـاد، نمـاد ويرانـي،    ) 85: همـان (» جنبانـد ناليـد و بـرج را مـي      هـاي َكنـده، مـي     در اليِ ريشه  

  پيــشگويي بــرادرزن مــرد دهــاتي و نقــاش، . دهــدا رنــگ مــيوزد و فــضاي داســتان ر دائـم مــي 
  پيونــدد و عمــارت ســست و پوشــالي مــرد دهــاتي دوســت لــشكوئي، بــه زودي بــه وقــوع مــي

  رود و او گــنج و شــود و بــه تــه دره مــيكــه فقــط ظــاهري زيبــا دارد، بــه ســهولت ويــران مــي
ية زيـرين داسـتان نهفتـه       پيشگويي زوال حكومت نيز در ال     . دهددارايي خود را هم از دست مي      

  .است
  مطابقت رخدادهاي اين رمـان بـا واقعيـت اجتمـاعي در آن سـالها بـسيار دقيـق اسـت؛ زيـرا           

  او بــا ايــن تمثيــل، . گلــستان نگــرش روشــن و دقيقــي از ســير تحــوالت جامعــة ايــران داشــت
  . دكـش تحوالت اقتصادي و اجتماعي و سياسي آن سـالها را بـا ديـدي انتقـادي بـه تـصوير مـي                     
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  پرستي در دهة چهل و پنجاه به گنج يـافتن يـك روسـتايي كـشاورز تـشبيه                  زدگي و تجمل  رفاه
  آورد؛ از جملـه احـساس قـدرت    ضمناً اعمال مرد دهاتي، شاه پهلـوي را بـه يـاد مـي          . شده است 

  توانـد از ثـروت بـاد آورده،        كنـد و بعـد هـم نمـي        اي كه دهاتي با يافتن گـنج پيـدا مـي          و سلطه 
  هـا  كنـد و مجـسمه  تفاده كند؛ بـراي همـين بـه ظـواهر زنـدگي شـهري بـسنده مـي                 درست اس 

پيشرفت ظاهري او به اصالحات سطحي شاه اشاره   . خردقيمت مي و آالت موسيقي بزرگ و گران     
  .دارد

  خروس

 ولي بـا ايـن   ؛ نوشته شد1349 و تابستان 1348 در روزهاي آخر سال      »خروس«داستان بلند   
 1384 در لندن منتشر شد و در ايران نخستين بار سال            1374لين بار در     او ،حال متن كامل آن   

  .چاپ شد
  كننـد تـا در بنـدر        دو نفر از كارمنـدان شـركت نفـت صـبح بـا قـايق از جزيـره حركـت مـي                     

  سوار ماشين شركت شوند و به شهر بروند؛ اما چون از جزيره ديـر حركـت كـرده بودنـد، وقتـي                      
  راهنماي آنها كه يكي از ساكنان بنـدر اسـت، آنهـا     .فته استرسند، ماشين شركت ر به بندر مي

  برد تا شب در خانة او بمانند و فردا شب بـا ماشـين شـركت                را به خانة حاج ذوالفقار كبگابي مي      
  اش يـك بـز     باالي سـردرِ خانـة حـاجي يـك مجـسمة بـز نـصب شـده كـه كلّـه                    . به شهر بروند  

  خروسـي هـم روي   . انـد  آن را گچمـال كـرده  واقعي است؛ اما دست و پايش از چـوب اسـت كـه    
هايي  مرغ چون از تخم  . داندحاجي اين خروس را حرامزاده و نحس مي       . خواند سردر خانه آواز مي   

  دار پنهـان كـرده، عمـل آمـده و مثـل خروسـهاي ديگـر از زيـر مـرغ در                      كه كنار ساعت آونـگ    
  انـد   بارهـا بـه حـاجي گفتـه        ها هم براي اينكه نسل خروس بيـشتر نـشود،         همسايه. نيامده است 

اش باالي سردر خانه است، براي حاجي خيلـي مقـدس اسـت و              بزي كه مجسمه  . سرش را ببرد  
  هـايش مجـسمه را پـر از لكـه كـرده و مـدام       گذارند؛ اما خروس بـا فـضله     همه به آن احترام مي    

  كنـد  ج مـي حاجي بـا عـصبانيت همـة اهـل خانـه را بـسي         . خواندپرد و آواز مي   روي مجسمه مي  
  كننـد خـروس را بـه دام بيندازنـد؛     تا خروس را بگيرند و آنها با سنگ و سبد و پيت تـالش مـي        

  يكـي از نوكرهـاي حـاجي،       . رودكند و از دسـت همـه در مـي         اما خروس مدام جست و خيز مي      
  جهـد و پيـت، كلّـة بـز را      انـدازد تـا خـروس را بگيـرد كـه خـروس مـي              پيت را روي سر در مي     

  سـاعتي بعـد    . گذارنـد كلّـة بـز را دوبـاره روي تنـه مـي           . رودو خروس بـه كوچـه مـي       شكند  مي
  حـاجي بـه   . بندنـد پاهـاي خـروس را بـا تـرس و لـرز مـي      . آورندگيرند و ميمردم خروس را مي  

گويد كه باالي سردر خانه برود و كّلة خروس را طوري بكند كه خـونش روي شـاخ بـز                   بمان مي 
بينـد، كـه سـلمان،      شود و همين موقع مـي     ها بسيار ناراحت مي   صحنهراوي از ديدن اين     . بريزد
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ريـزد؛ امـا حـاجي      يكي از نوكرهاي حاجي، كه مدام در حال باد زدن بقيه است، دارد اشك مـي               
رحمـي  راوي از دست حاجي عصباني است كـه آن طـور بـا بـي              . بسيار خوشحال و آسوده است    

  .خروس را كشته است
  زرد  در خانـة حـاجي شـله   . شام را بر بـاالي پـشت بـام بيندازنـد    دهد بساط حاجي دستور مي  

  . حـاجي ظهـر نـذر كـرده كـه بعـد از كـشتن خـروس، آش نـذري بدهـد                     . انـد   نذري هم پخته  
ــد    ــي كن ــارف م ــه راوي تع ــشروب را ب ــواع م ــفره، حــاجي ان ــاع . ســر س ــوردن امتن   راوي از خ

  خبـري، محـلّ گـنج ميـر        حال بـي  خواهد او را مست كند تا در        حاجي از اين طريق مي    . كند مي
ميرمهنّا كسي بوده كه در زمان كريم خان زند در جزيرة محلّ كـار ايـن دو                 . مهنّا را از او بپرسد    

گرفته است؛ بنابراين اموال زيادي داشته      كارمند بوده و از انگليسيها، پرتغاليها و عثمانيها باج مي         
  .است

  زنـد  دارد و راوي حـدس مـي       را نگـه مـي     رود، حـاجي همـراه او     وقتي راوي براي خـواب مـي      
  شـود كـه    راوي نزديكيهـاي صـبح بيـدار مـي        . خواهد محـلّ گـنج را از او بپرسـد         كه حاجي مي  

  . آيـد بيند كه كـسي از رختخـواب حـاجي بيـرون مـي            كند و مي  به اطرافش نگاه مي   . آب بخورد 
  رود دسـت و پـا مـي   آن شخص با احتياط چهار    .كند حاجي براي كاري بيرون آمده است      فكر مي 

راوي گمـان   . رسد به سردر يعنـي كنـار بـز        رساند، تا مي  و خود را به ديوار بين خانه و كوچه مي         
آن . خواهد بز را ترميم كند يا شايد دعـا يـا جـادويي بـرايش بـرده اسـت      كند، كه حاجي مي   مي

آيـد؛  بوهاي بدي مي  . رودها پايين مي  گردد و از پله   شخص پس از ور رفتن با بز به روي بام برمي          
اهـل خانـه و همـراه راوي بيـدار          . زنـد راوي فريـاد مـي    . گيردو بز آتش مي   . بوي گه و بوي نفت    

درِ خانه و سردر و بـز،       . شوندكنند آتش را خاموش كنند؛ ولي موفق نمي       آنها سعي مي  . شوند مي
او به حمام رفته    كنند، كه   شوند و فكر مي   در اين موقع متوجه غيبت حاجي مي      . سوزندهمه، مي 

  .است
اهل خانـه ايـن     . رسد تا راوي و همراهش را با خود ببرد        در همين اوضاع رانندة شركت سرمي     

خواهد بماند تـا از حـاجي تـشكر    راوي مي. داننداتفاق اخير را از شوري چشم اين دو مهمان مي    
ز روي بام جيـغ  همين موقع يكي از زنها ا. كند؛ ولي همراهش عجله دارد كه زودتر حركت كنند     

حاجي در آن جا نشـسته در حـالي كـه دسـت و     . شوندبند حاجي جمع مي  همه در پشه  . زندمي
سـرتاپاي او نيـز     . اند تا نتواند فريـاد بزنـد      پايش بسته است و يك زيرپيراهن در دهانش گذاشته        

  .است) كثافت(آلوده به گه 
برنـد و راننـده تـوي    ن به در مـي باالخره دو كارمند سوار بر ماشين شركت از شلوغي خانه جا        

اي را ديده است كه از او آدرس را پرسـيده و او             گويد كه بيرون شهر، اتفاقي پسر بچه      ماشين مي 
راوي و همـراهش حـدس      . گفته كه هر جا ديدي آتـيش گرفتـه همونجـاس منتظـرت هـستن              



  1390زمستان، 50، شمارة متن پژوهي ادبيفصلنامه   102

بـادبزن را  زنند پسرك همان سلمان، نوكر حاجي بوده كه تمام ديروز ساكت و خـاموش بنـد        مي
  .زنندراجع به كار سلمان با هم حرف مي. كشيدمي

  تحليل داستان

  موضــوع داســتان خــروس، ســپري شــدن يــك شــبانه روز در خانــة حــاج ذوالفقــار كبگــابي 
  آنچـه را طـي ايـن       ) يكـي از كارمنـدان    (راوي  . زاوية ديد، اول شخص اسـت     . است) بزرگ بندر (

   بخـش تـشكيل شـده       4داسـتان از    . كنـد ره نقـل مـي    بيند، به شكل خاط   مدت در اين خانه مي    
  در بخش اول، خروس بر روي مجسمة بز كـه نـشانة اقتـدار صـاحبخانه بـر سـر در اسـت          . است

در بخـش چهـارم،   . ريـزد و صاحبخانه براي آن جنبة تقدس و احترامي قائـل اسـت، فـضله مـي               
  او بـر   . وس عمـل مـي كنـد      گيرد همانند خـر   سلمان، نوكر حاجي، كه دائم مورد خطاب قرار مي        

سر و روي اربابش كه در بين اهل خانـه همـان احتـرام از روي تـرس و خرافـات را دارد، فـضله             
گـشايي و   كند و از ايـن طريـق داسـتان بـه گـره            زند و فرار مي   ريزد و مجسمة بز را آتش مي       مي

  اكـنش او   قبـل از ايـن طغيـان، تنهـا و         . باور طغيان سـلمان سـخت اسـت       . رسدگيري مي  نتيجه
تواند شخصيتش را تا حدي نشان بدهد، زمـاني اسـت كـه بـر سرنوشـت خـروس اشـك                      كه مي 

ا بـه نظـر راوي، سـكوت او فريـادي                     . ريزد مي او هميشه ساكت و در حال انجام وظيفه است؛ امـ  
گلستان، . (»تر؟آوازي از اون سكوت بلندتر، خالف قانون     «: بلند بر ضد نظام و قانون موجود است       

سلمان با همة كم سن و سال بودنش، در مقابـل قـدرت مطلـق خانـه، سركـشي                  ) 108: روسخ
خـروس  «. طغيان او بر ضد ظلم و ستم و زورگويي است و الهام بخش او، خروس اسـت                . كند مي

  انگيـزد؛ يعنـي آنچـه كـه        چون سـمبل آگـاهي و اخطـار، توقـع جنبنـدگي و بيـداري را برمـي                 
  بعــد از كــشته شـدن خــروس، راوي بــه ايــن  ) 784: 1386ي، ميرعابــدين. (»آرزوي راوي اسـت 

  آيـا چـه وقـت، كـي، يـك بـار ديگـر، از روي اتفـاق يـا تـصادف و حتـي بـه                          «كند كـه    فكر مي 
  اشتباه، تخمي كنار ساعت پيوسته تيك تاك كننـده گذاشـته خواهـد شـد تـا كـي خروسـي از                   

  : تظــار يــك بيــدارگر اســتراوي در ان) 52-53: گلــستان، خــروس. (»آن ســر بيــاورد بيــرون؟
هـاي همـسايه جبـران    گلبانـگ از خانـه  . در انزواي پرستارة پايان شب جاي خروس خالي بـود     «

  انگـار ايـن خانـه احتيـاج بـه      . انگـار ايـن خانـه خـالي بـود      . غيبت آواز او نبود؛ تأكيد غيبت بود      
  دة مـن  شايد توقـع جنبنـدگي و بيـداري، يـك ميـل عـاطفي و آرزوي سـا             . آواز صبحگاه داشت  

  آلـود در خانـه بـودم و كمبـود          بود، ربطي نداشت به واقع؛ اما به هر صورت من بودم كـه خـواب              
ــي   ــكل م ــودم ش ــراي خ ــه را ب ــان. (»دادمخان ــي ) 82-83: هم ــي م ــود و آرزوي راوي عمل   ش

  كنـد  شـد، بـر ضـد اربـاب خـود، شـورش مـي             سلمان همانند خروس كه عليه بز وارد عمل مـي         
 پندار حاكمان اين اجتماع كوچك، مبني بر ثبات اوضاع و دوام اين حاكميت      رغمو سرانجام علي  
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اهميت يكي از زير دستان نـابود  اين طرز سوء استفاده از جهل مردم با طغيان جزئي و ظاهراً كم         
  .شودفريبي برچيده ميشود و بساط اين نوع حكومت و عواممي

  صدم نمـودن ديـد و شـناختم از روزگـار     در ايـن داسـتان، قـ   : گويدگلستان دربارة خروس مي   
  گفتـه شـد كـه بـز بـراي حـاجي از جنبـة قداسـتي                 ) 7: 1384گلـستان،   . (حاضر و حاكم بـود    

  ريـزد  شـكند و روي مجـسمه فـضله مـي         برخوردار بود؛ اما خروس ايـن قداسـت را در هـم مـي             
. »نمودزنده مي جان بز   لكهاي فضله روي پختي بي    . هاي پراكنده خروس پرلك بود    گچ از فضله  «
  خواهنـد پيـت را روي خـروس بيندازنـد تـا او را بگيرنـد، خـروس        وقتي هم كه مي ) 22: همان(

  شود، كه حـاجي بعـد از ايـن حادثـه     افتد و سر بز از بدنش جدا ميرود و پيت روي بز مي   در مي 
  سـد اتفـاق   تراو نگـران اسـت و مـي   . گويـد نـشيند و چنـد بـار ال الـه اال اهللا مـي       رود و مي  وا مي 

  از ايـن صـحنه     ) 29: همان. (»ال اله اال اهللا حاال ديگه خدا خودش به خير بگذرونه          «. بدي بيافتد 
  رقيـب  توانـد زوال زودهنگـامي را بـراي حـاجي كـه قـدرت بـي               و اين گفتة حاجي، خواننده مي     

ده در معناي كلّي نيز نويسنده زوال حكومـت شـاه را پيـشگويي كـر              . بيني كند خانه است، پيش  
هـاي زوالـي كـه بـه     يكي ديگـر از نـشانه  . است؛ به عبارتي حاجي ذوالفقار نماد شاه پهلوي است  

آيد، يك نردبان لق است كه حاجي در حالي كه خـروس را بـا پاهـاي بـسته بـه         زودي پيش مي  
باال نرفت و ماند و آهسته، خـروس را بـاال           . نردبان لق بود  « .روددست گرفته است، از آن باال مي      

اي كـه   صحنة بچـه  . هاي سست حكومت است   نردبانِ لق، نشان دهندة پايه    ) 48: همان. (»تگرف
ت    مدام در قسمتي از حياط خانه در حال ريدن است، يكي ديگر از نشانه   هاي از بـين رفـتن ابهـ

اين صحنه كه نويسنده آن را بارها توصيف كرده است، آلودگي و زشـتي محـيط را   . حاجي است 
تواند نماد جامعة آن روزگار باشد كه پر از فساد و آلـودگي           حيط كوچكي كه مي   دهد؛ م نشان مي 

  .بود
شود، آن را به زحمت بـر روي پيكـر شكـسته            وقتي كّلة بز در جريان تعقيب خروس، جدا مي        

تواند اشاره به زماني داشـته باشـدكه شـاه        اين قضيه مي  . گذارندبز مي ) هويتسر و بي  هيكل بي (
دار شده و مـوقعيتش بـه        مرداد لكه  25خوردة  تش در جريان كودتاي شكست    در حالي كه حيثي   

خطر افتاده بود، با حمايت آمريكا و انگليس دوباره بر تخت نشـست؛ امـا چنـد سـال بعـد بـراي         
  .هميشه قدرت را از دست داد

خروس كه نمـاد مدرنيـسم اسـت،        . شوددر داستان خروس، تقابل سّنت و تجدد نيز ديده مي         
كنـد و سـّنت را   طغيـان مـي  ) 784: 1386ميرعابديني، (، »سّنتي پشتوانة آن است «ز كه   عليه ب 

  .كندويران مي
  راوي، . راوي، همـراه راوي، حـاجي ذوالفقـار و سـلمان    : شخصيتهاي اصلي داستان عبارتنـد از    

  كنـد  نماد شخص آگاه و روشنفكري است، كه محـيطش را بـا بـدبيني مـشاهده و ارزيـابي مـي                    
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  خـورد و پـر از      توانـد كـاري كنـد، فقـط حـرص مـي           آيد و چـون نمـي     گري از او برنمي   و كار دي  
  از بـزم حـاجي تـا جـايي      . طلـب اسـت   همراه راوي، شخـصيتي فرصـت     . غيظ و واخوردگي است   

  بــه نظــر او، . كنــداو بــه عــصيان ســلمان بدبينانــه نگــاه مــي. كنــدتوانــد اســتفاده مــيكــه مــي
ــاكي مــياي اســت كــه در بزرســلمان آدم ســاده   شخــصيت حــاجي . شــودگــسالي، آدم خطرن

  ذوالفقار، ناخداي قاچاقچي بنـدر، از نظـر راوي نمونـة كـساني اسـت كـه بـا اسـتفاده از جهـل                        
  آنهـا بـراي مـردم تـصورات دروغـين          . و عقب ماندگي مـردم، مـشغول اسـتفاده بـردن هـستند            

  .سازندمي
: گند، محيط را در بر گرفته اسـت بوهاي . محيط پر از پلشتي و آلودگي و رخوت و جهل است 

راه از كنار آبهاي مانده از سيالب با روية كـدر           .... آوردبوهاي الشه و لجن را باد با بوي زهم مي         «
گلـستان،  . (»دادهاي خاكي تنگي كه بـوي كهنگـي مـي         شان رد شد افتاد در كوچه     زنگ خورده 

  )21: خروس
راوي از همـان آغـاز      . همراه با بدبيني است   لحن داستان يا همان لحن راوي، لحني انتقادي و          

او با حـاجي بـا   . كنددهد، آشكار مي داستان، بدبيني خود را نسبت به آنچه كه در محيط رخ مي           
 .كندلحن تند صحبت مي

  گيرينتيجه

، سركوب نهضت ملي و بازگشت محمدرضا پهلـوي  1332 مرداد 28وقوع كودتاي ضد مردمي     
  ياه براي ملت ايران شـد و مـسير رشـد و تعـالي جامعـة ايرانـي را               به سلطنت، سرآغاز دوراني س    

  چـون و چـراي اسـتبداد در ايـن دوره       تسّلط بي . براي سالهاي طوالني دچار انحراف و ركود كرد       
، موجـب   ]اي ديگـر ادامـه يافـت      و حدود دو دهه بعد با جلـوه       [كه تا پايان دهة سي تداوم يافت        

اي اعتمادي و ترس، زمينهسيطرة جو خفقان، بي .  مردم شد  سكوت، انزوا و عدم تحرّك اجتماعي     
  كنـد؛ چـرا كـه نويـسندگان        مناسب براي روي آوردن ادبيات به تمثيل و سمبوليسم، ايجاد مـي           

  به علت فشار دستگاه سانسور دولتي، توان بيان و انتقـاد صـريح از مـسائل سياسـي و اجتمـاعي        
  يي كـه در سـالهاي پـس از كودتـا نوشـته، بـه صـورت                 ابراهيم گلستان در داستانها   . را نداشتند 

  غير مستقيم و با استفاده از نماد و تمثيل، انتقاد خود را نـسبت بـه اوضـاع جامعـه بيـان كـرده                    
  را » اسـرار گـنج درة جنـي      «تـرين داسـتان خـود،       وي حتي براي فرار از سانسور، انتقادي      . است

  ستان سمبوليستي، بـه صـورت غيـر مـستقيم          گلستان در اين دا   . در قالب طنز بازگو كرده است     
ــاد مــي   ــر ب   داد و همچنــين از حــضور و از شــاه كــه درآمــدهاي هنگفــت حاصــل از نفــت را ب

  گلـستان در   . دخالت بيگانگاني كه به دنبال غارت منابع نفتي ايـران بودنـد، انتقـاد كـرده اسـت                 
  ژيـم حـاكم، بـه نقـد        اين رمان كه يك هجوية سياسي است، عـالوه بـر انتقادهـاي اساسـي از ر                
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انتقـاد از حكومتيـان و اسـتبداد    . پـردازد عملكرد طبقات مختلف اجتماع بويژه روشـنفكران مـي     
  . نيز با اسـتفادة گـسترده از نمادهـا صـورت گرفتـه اسـت      » مد و مه«حاكم بر كشور در داستان     

 اينجا بـر تـسّلط      نام داستان نيز در   . دهدمه كه فضا را پوشانده است، تسّلط استبداد را نشان مي          
، »مـاهي و جفـتش    «گلـستان در بعـضي از داسـتانها مثـل           . كنـد خفقان و استبداد تأكيـد مـي      

از نبودن اّتحاد و همدلي در ميان آدمهاي اجتماع بويژه روشنفكران         » بعد از صعود  «و  » درختها«
انزوا، يـأس و    اشاراتي هم به    . كندكه مسؤوليتي سنگينتر در برابر آگاهي جامعه دارند، انتقاد مي         

  .عدم تحرّك اجتماعي مردم دارد
ــتانهاي       ــسياري از داس ــوا در ب ــع ه ــيف وض ــصاً توص ــت و مشخ ــيف طبيع ــين توص   همچن

  بوتـه و خـشك، هـواي سـرد و          بـاغ بـي   . اي اسـت از شـرايط جامعـه       ابراهيم گلـستان، اسـتعاره    
   فـضاي  شـود، آلـود، شـب و بـه طـور كلّـي تـاريكي كـه در ايـن داسـتانها ديـده مـي             آسمان مه 

  سياه و سنگين و اختناق و استبدادي را كه بعـد از كودتـا بـر ايـران حـاكم شـده بـود، تـداعي                          
  . كندمي

پردازي نيز در بازآفريني اوضـاع و شـرايط پـس از كودتـا اسـتفاده كـرده       گلستان از شخصيت  
روحية يـأس، نااميـدي، انـزوا و احـساس شكـست مبـارزان در شخـصيتهاي داسـتاني از                    . است
  .بهترين نمونه از اين نوع است» مد و مه«يق آن است و راوي داستان مصاد

  منابع و مĤخذ

:  چـاپ دوم، تهـران  .يك چاه و دو چاله و مثالً شرح احـواالت       ).1384. (آل احمد، جـالل   
  .فردوس

  .نيلوفر: چاپ اول، تهران. مصدق و تاريخ ).1360. (افراسيابي، بهرام
  .نشر نو:  چاپ سوم، تهران.نويسيقصه ).1362. (براهني، رضا

  .آمهكتاب:  چاپ اول، تهران.نقد ادبي ).1388. (تسليمي، علي
 .اختران:  چاپ دوم، تهران.نوشتن با دوربين). 1384. (جاهد، پرويز

 چـاپ اول،    .هاي متضاد در ادبيـات معاصـر ايـران         گرايش). 1371. (دستغيب، عبدالعلي 
  .نشر خنيا: تهران

 .نشر روزگار:  چاپ سوم، تهران.ادبيات معاصر ايران ).1387. (رضاروزبه، محمد

  .نگاه:  چاپ نهم، تهران.بازآفريني واقعيت). 1381. (سپانلو، محمدعلي
؛ پژوهش  1332-1299تاريخ ايران در فاصله دو كودتا       (گذشته چراغ راه آينده است      

  .1387 ققنوس،: ، چاپ نهم، تهراناز جامي
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  .نگاربازتاب:  چاپ هشتم، تهران.اسرار گنج دره جني ). الف1387. (گلستان، ابراهيم
  .روزن:  چاپ اول، تهران.جوي و ديوار و تشنه). 1346. (ـــــــــــــــ 
  .نگاربازتاب:  چاپ دوم، تهران.هاگفته).  ب1387. (ـــــــــــــــ 
 .انتشارات روزن:  چاپ سوم، تهران.مد و مه). 1357. (ـــــــــــــــ 

، نويسي ايـران؛ جلـد اول و دوم و سـوم           صدسال داستان  ).1386. (عابديني، حسن مير
  .چشمه: چاپ چهارم، تهران
:  چـاپ پـنجم، جلـد اول، تهـران         . ساله ايران  25تاريخ سياسي   ). 1377. (نجاتي، غالمرضا 

  .مؤسسه خدمات فرهنگي رسا
  .جامي: چاپ ششم، تهران. هاجويبار لحظه). 1383. (جعفرياحقي، محمد

  
  مقاالت

، 1369، 7 ، سال اول، شـماره  ادبستان؛  »نويسي در ايران  سايه به سايه داستان    «.آژند، يعقوب 
  .20 -25 صص

 10، سال دوازدهم، شـماره   راهنماي كتاب ؛  »نقد جوي و ديوار و تشنه      «.دستغيب، عبدالعلي 
  .1348 دي -، آذر9و 

انــشجويان دانـشگاه پهلــوي  وشـنودي ميــان ابـراهيم گلـستان و د    گفــت «.گلـستان، ابـراهيم  
  .6 و 7، صص1349 فروردين 22 ،روزنامه آيندگان؛ »)نويسندگي تجربيات من در(

 


