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مقدمه
مقاله حاضر پژوهشی تحليلی ـ وصفی است در داستان کوتاه در ايران و مصر

که دو نويسنده به نامهای علـیاشـرف درويشـيان و يوسـف ادريـس بـه عنـوان

نمونهای از اين دو جامعه انتخاب شدهاند .دليل انتخاب اين دو نويسـنده تناسـب

نامـه دو
موجود در داستانهای آنهاست .ايـن مقالـه شـامل سـه بخـش زنـدگی
نويسنده ،ظهور داستان کوتاه در ايران و مصر و در آخر مقايسه و تحليل داسـتان

علیاشرف درويشيان و داستان " 
يـک
کوتاه "ندارد" از مجموعه "از اين واليت" 
باشد.
نگاه" از مجموعه "أرخص ليالی" يوسف ادريس می

پاياننامه يکی با موضوع بررسی
پيش از اين در باره داستان کوتاه در مصر دو 

سبک ادبی يوسف ادريس در داستان کوتاه نوشـته صـفر ترکاشـوند در دانشـگاه
تهران و ديگری با موضوع پيدايش ،اصول و تحول داستان کوتاه در مصر نوشـته

غالمعباس خاکزاد در دانشگاه عالمه طباطبايی و کتاب آثار درويشيان در بوته نقد

نوشته منصور ياقوتی تأليف شده است که اين مقاله از آن بهره گرفتـه اسـت امـا

علـیاشـرف درويشـيان و يوسـف ادريـس و دو داسـتان برگزيـده آنـان
مقايسه 

آنها پرداخته نشده است.
موضوعی جديد است که پيش از اين به 

آنها نوشته شده است از اين قرار است:
سؤاالتی که مقاله با هدف پاسخ به 

علیاشرف درويشيان و يوسف ادريس چگونه بوده است؟
 -1شرايط زندگی 
 -2داستان کوتاه چگونه و چه زمان در ايران و مصر به وجود آمده است؟

علـیاشـرف درويشـيان و
تفاوتهايی بين سبک نگارش 

شباهتها و

 -3چه
يوسف ادريس وجود دارد؟
بخش نخست :زندگینامه ورویکردهای ادبی دو نویسنده
علی اشرف درويشيان

علیاشرف درويشيان در روز سـوم شـهريور مـاه 1325ش در کرمانشـاه و در
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خانوادهای تهیدست ديده به جهان گشود .در سال  1331به دانـشسـرای مقـدماتی

کرمانشاه رفت .سپس در دانشسرای عالی تهران در رشته مشاوره و راهنمـايی و در

دانشگاه تهران در رشته روانشناسی تربيتی درس خواند و هر دو رشته را تـا مقطـع
فوقليسانس ادامه داد .برخـی از آثـار او عبارتنـد از” :از ايـن واليـت“”،آبشـوران“،


”فصل نان“” ،همراه آهنگهای بابام“” ،درشتی“ و ”قصههای بنـد“ در زمينـه داسـتان
کوتاه و ”سلول  “11و ”سالهای ابری“ در زمينه رمان .درويشـيان آثـاری در زمينـه
ادبيات کودک و نوجوان نيز دارد( .درويشيان1315 ،ش)255 :

عواملی که سبب شد علیاشرف به نويسندگی روی آورد اول عالقه درونی او

به مطالعه و دوم شرايط سياسی حاکم بر جامعه در دوره زندگی او بود .سالهـای

تبوتاب حکومت دکتر مصدق ،آزادی مطبوعات و دموکراسی بینظيری که در
پر 

اثر مبارزه مردم به وجود آمده بود دوره شکست و کودتای آمريکـايی ـ انگليسـی
 21مرداد  ،32دستگير شدن دکتر مصدق و تبعيد وی ،فرارسيدن دوره سـکوت و
اختناق ،دوره دستگيری ،شکنجه و اعدام مبارزان و در نهايت در حيطـه ادبيـات،

دوره داستانها و اشعاری که ماالمال از يأس و نااميدی بودند ،از عـواملی بودنـد
که در ساخته شدن شخصيت اين نويسنده سهم قابل توجهی داشتند( .درويشيان،
1315ش)253 :
درويشيان در بيشتر آثار خود از رئاليسم انتقادی و سوسياليسـتی بهـره گرفتـه

قسـمتهـای

است که متأثر از ماکسيم گـورکی و صـمد بهرنگـی اسـت .وی در

خانوادههای

داستانهايش انتقاد خود را از اوضاع و شرايط بد اقتصادی

فراوانی از
داستانهای

میکند.
روستايی و فقير و اختالف طبقاتی موجود به طور واضح بيان 

او در مجموعههای ”فصل نان“” ،آبشوران“ و ”از اين واليت“ نشانی از اعتراض و
میشود.
آنچه در داستان ”ندارد“ ديده 
میباشد مانند 
انتقاد وی به حکومت وقت 

(رحيمی1313 ،ش)297 :

چـپگـرا داشـت و توجـه او بـه
درويشيان از نظر فکری و عقيدتی تفکـری 
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عدالت اجتماعی و برابری و نيز عالقه به کنکاش در وضعيت طبقـه پـايين ،در او
روشن و مشخص است( .رحيمی1313 ،ش)291 :
داستان ”ندارد“ کـه در دهـه  1315منتشـر گرديـده ،روايـت گـذر از جامعـه
کشاورزی به جامعه کـارگری در ايـن زمانـه اسـت( .تسـليمی1311 ،ش)175 :
خانواده ”ندارد“ ،نياز فراوان دارد اما سرمايه و ابزار کار ندارد .ابـزار کـارش پـای

نمیداند ،بازوی کار برادری است کـه
ناتوان پدر پيری است که به غير از کار گل 

دندانـههـای

دندانهای مادری پير است که چون
میشکند و 
در کارخانه زير آوار 
میگيرد( .تسليمی1311 ،ش)171 :
کارخانه در استهالک قرار 

یوسف ادریس

1

بزرگترين نويسندگان عـرب بـه خصـوص در زمينـه
يوسف ادريس يکی از 

قريهای که
میباشد( .ترکاشوند1313 ،ش )7 :وی به سال 1927م در 
داستان کوتاه 

میشود واقع در فاموس ،شهری در نواحی شرقی مصـر زاده شـد.
”بيروم“ ناميده 

يوسف پس از گذراندن مراحل ابتدايی تحصيلش در سال 1941م بـرای تحصـيل
در رشته پزشکی عازم قاهره شد و در ايام تحصـيلش در دانشـگاه قـاهره شـاهد

کتابها و مقـاالتی
شکلگيری انجمن دانشجويی دانشجويان بود .با اندک نگاه به 


مـیشـود کـه ادريـس
که پيرامون زندگی وی نوشته شده است برايمـان روشـن 
همواره خود را درگير مسايل سياسـی و اجتمـاعی کـرده و ايـن شـمّ سياسـی و

داستاننويسی او باشـد .ادريـس پـس از

جرقهای برای
میتواند 
فعاليت اجتماعی 

فعاليتهای ابتدايی خـود در فضـای سياسـی فرهنگـی دانشـگاه قـاهره در سـال

فارغالتحصيل رشته پزشـکی شـد( .ترکاشـوند1313 ،ش )2 :او از جملـه
1911م 
آنچنـان کـه
پزشکانی بود که داسـتان نويسـی را بـا طبابـت در هـم آميخـت و 

میگويـد« ،قلـم ادريـس
عبدالرحمن ابوعوف در کتاب ”أوراق نقديه فی األدب“ 

 .1ترکاشوند ،صفر1313( .ش) .بررسی سبک ادبی يوسف ادريس در داستان کوتاه .دانشگاه تهران .تهران
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چونــان تيــا جراحــی بــه معالجــه معضــالت و مشــکالت اجتمــاعی پرداخــت».
(ابوعوف2553 ،م)74 :

میتوان گفت که يوسف ادريس به رويکرد رئاليسم در داسـتان کوتـاه عـرب


جهت داد .آنچنان که دکتر سمير سرحان اظهار میکند« :رئاليسم در داستان کوتاه
عرب با مجموعه داستانی ”ارخص الليالی“ يوسف ادريس در سال 1914م شروع
شد( .ترکاشوند1313 ،ش)7 :
گرايش به رويکردهای رئاليستی در مصر تحت تأثير طبقه بورژوازی ،شـرايط

اجتماعی مصر و آشنايی متفکران مصری با انديشههای سوسياليسم شروع شـد و
در نيمه دوم قرن بيستم شدت يافت( .الورقی1991 ،م )14 :يوسـف ادريـس نيـز
تحت تأثير شرايط سياسی اجتمـاعی آن زمـان بـه ايـن مکتـب ادبـی روی آورد.
ادريس تحت تأثير شـرايط جامعـه خـويش فقـر و محروميـت را بـه خـوبی در

داستانهای خود منعکس میکند( .ترکاشوند1313 ،ش )1 :نکتـه قابـل توجـه در

رئاليسم ادريس اين است که او سعی دارد معنايی فراتر از زندگی معمـولی مـردم
ارائه کند .به عبارت ديگر ،او در پی به تصوير کشـيدن جايگـاه واقعـی انسـان و
مفاهيم عميق انسانی در جامعه است( .فاروق1994 ،م )29 :رئاليسـم ادريـس نـه
يک رئاليسم تقليدی است و نه تنها بيان صرف واقعيت؛ بلکه به اعتقاد دکتر غالی

شکری «نوعی واقعگرايی انتقادی است کـه از فهـم عميـق نويسـنده نسـبت بـه
رسالت اصلی داستان کوتاه بر میخيزد .ادريس رئاليسم انتقادی خود را در قالـب

داستان پياده میکند که تمـامی جوانـب فنـی آن داسـتان بـه صـورت اصـولی و

قاعدهمند است».


ادريس رئاليسم انسانی اجتماعی خويش را با رويکردهای انتقادی ،رمزگـرا و

آنهـا
میآميزد و در هر برهه از زندگی علمی و ادبی خويش به يکـی از 
تحليلی 

مجموعـههـای داسـتانی نخسـتين وی ايـن

میگرايد و در موارد فراوانـی چـون


میشـود .بـه طـور کلـی رويکردهـای ادبـی ادريـس را
رويکردها در هم آميخته 
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عاطفهگرا ،انتقادی (مرحله اول) ،انسـانی ،رمزگـرا و

میتوان به پنج نوع رئاليسم

انتقادی (مرحله دوم) تقسيم کرد( .الورقی1991 ،م)19 :
بخش دوم :ظهور و گسترش داستان كوتاه در ایران و مصر
ایران

پيشتر ،ادبيات ايران شـامل انـواع گونـاگون قصـه يعنـی اسـطوره ،حکايـت


اخالقی ،افسانه تمثيلی ،افسانه پريـان و سرگذشـت بـود و داسـتان کوتـاه در آن

دگرديسـیهـای

جايی نداشت (ميرصادقی1311 ،ش)11 :؛ اما به دنبال يک رشته

پيــاپی ،ادبيــات فارســی آن را بســيار ســازگارانهتــر از رمــان ،پــذيرفت( .بــاالئی،

1371ش )1 :از داليلی که سبب شد عامه مردم بـه داسـتان کوتـاه روی بياورنـد

میتوان به تأثير رمان و داستان کوتاه غرب ،همراه بودن با احـوال زنـدگی طبقـه

روانشناسـی افـراد ،خصوصـيت
جنبـههـای 
متوسط مردم ،تأکيد داستان کوتاه بر 
انعطافپذيری ذاتی و ايجاز ساختار آن و توانايی تطبيق بـا مقتضـيات سياسـی و


اجتماعی جامعه اشاره کرد( .ميرصادقی1311 ،ش)13 :

ترجمـههـای

نوشتههای طـالبوف ،ملکـم و دهخـدا بـود.
سرآغاز اين حرکت 

فراوان از آثار ادبی نويسندگان غرب در پيشـرفت ايـن سـبک نويسـندگی تـأثير
زيادی بخشيده و برای تحول آينده نثر فارسی راه صحيح و قطعی را هموار کرده
بود .نويسندگان ايرانی که آشنايی با اسلوب نويسندگی جهان غرب را پيدا کردند،
میتوانستند در اين رشـته جديـد ادبيـات داسـتانی تمـرين و ممارسـت کننـد و


آريـنپـور1379 ،ش )233 :از نظـر
نوشتههای خود را بـه حـد کمـال برسـانند ( .


تاريخی داستان کوتاه نوين فارسی دارای سه مرحله است:

زاده ( 1373ـ
مرحلههن ست ه ؛ دوره آغــازين يــا تکــوين :محمــدعلی جمــال

های کوتـاه او
1271ش) آغازکننده اين دوره است( .رهنما1373 ،ش )32 :داستان
 دو
های گی
که داستانهای لطيفهوار يا حادثهپردازانه ناميده میشوند ،يادآور نوول
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موپاسان 1و به خصوص اُ هنری( 2نام مستعار ”ويليام سيدنی پورتر )“3اسـت کـه
هـا توجـه زيـادی
در آن به خصوصـيتهـای روانشـناختی وقـايع و شخصـيت

اکبـر دهخـدا در نگـارش
نمیشود( .ميرصـادقی1311 ،ش )11 :پـيش از او علـی

هـا مـورد
قطعات کوتاه طنزآميز چنان مهارتی نشان میداد که شيوه کارش تا سال

توجه و تقليد نويسندگان بسياری قرار گرفته بود( .رهنما1373 ،ش)32 :

گور“ به جريان نوخاسته
پس از جمالزاده ،صادق هدايت با مجموعه ”زنده به
داستان کوتاه در ايران اعتال بخشيد( .بهارلو1373 ،ش )29 :در داستانهای کوتـاه
های خيال و
او ،هم داستان واقعگرايانه و ناتوراليست 4وجود داشت و هم داستان
وهم و فانتزی .اين تنوع در داسـتان سـبب شـد نويسـندگان از وی تـأثير بسـيار
بگيرند( .ميرصادقی1311 ،ش)13 :
مرحلن دوم؛ دوره رشد و تحول :اين دوره پس از کودتای  21مـرداد 1332ش
آغاز میشود .آزادی نسبی به وجود آمـده در جامعـه پـس از شـهريور 1325ش،
فراوانی روزنامهها ،مجلهها ،تبـادل آراء و عقايـد و ترجمـه آثـار بزرگـان جهـان
بخصوص داستان نويسان آمريکايی و روسی ،باعث ايجاد تحول در داستان کوتـاه
فارسی شد .پيش از اين ،جرقههای تحول و تجديد در ادبيات فارسی بـه وجـود
آمده بود .موضـوعهـای روانشـناختی ،خـاطرههـای دوره کـودکی و نوجـوانی،
هـای
موضوعهای بومی ،روستايی و ناحيهای و توجه به نماد و تمثيل و اسـطوره

ملی و مذهبی خصوصيتهای عمدهای است کـه آثـار ايـن دوره را از دوره قبـل
متمايز میکند( .ميرصادقی1311 ،ش)31 :
آنچه در اين مبحث برای ما دارای اهميت است ،گرايش داستان کوتاه فارسـی
از آغاز پيدايش آن به شيوه رئاليسم است .اگـر رمـان اجتمـاعی اوليـه ،از لحـاظ
توجه به زندگی روزمره نسبت به رمان تاريخی ،گامی به پيش گذاشـت ،داسـتان
1. Gue de Maupassant
2. O Henry
3. William Sydney Porter
4. Naturalist

 / 148مطالعات ادبيات تطبيقی ،سال ششم ،شماره  ،23پاييز 1391

احساساتگرايـی

اصالتهای اشرافی و

تملقآميز تاريخی به
کوتاه به جای تفاخر 
میکوشيد انتقـاد از نارسـايیهـای فـردی و جمعـی را بـا
مفرط رمان اجتماعی ،
حسابشده بيان کند و بـه صـورت عميـقتـر بـا واقعيـت درگيـر شـود.

ساختی
(الشکری1313 ،ش)94 :
مرحلن سوم؛ دوره ناهمگونی :در اين دوره جريانهای ادبی گوناگون به وجـود
مايههای متنـوع و
 
آمد .حوادث و اتفاقات سريع و فاجعهبار انقالب و جنگ درون
آور ايرانی در
گوناگونی در اختيار نويسندگان گذاشت .تقريباً بيشتر نويسندگان نام
تالش برای دست يابی به آزادی بيان عقايد و برداشتن مميزی مطبوعات و کتاب،
همراه و مروج انقالب بودند( .ميرصادقی1311 ،ش)37 :
مصر

1

گفته شده که اولـين داسـتان کوتـاه در جهـان عـرب در سـال  1914داسـتان
میباشد .در ادبيـات داسـتانی مصـر هـم در سـال
”العاقره“ ميخائيل نعيمه لبنانی 
نشانههای داستان کوتاه تجلی يافت.
فیالقطار“ احمد تيمور 
1917م در داستان ” 

پيرامون داستان کوتاه در جهان عرب سـه ديـدگاه وجـود دارد .نخسـت ،داسـتان

امروزی است که ريشه در ميراث قديم دارد .دوم ،هنر وارداتی غرب است کـه هـيچ
ارتباطی با گذشته ادبيات عرب ندارد و سوم ،داستانهـای کوتـاه عـرب هـم ميـراث
فرهنگ عرب است و هم برگرفته از ادبيات غرب( .خاکزاد1313 ،ش)457 :

میتوانيم بگوييم که داستان کوتاه در مصر به صورت طبيعی متولد شـد و بـه


صورت طبيعی نيز توسعه يافت و در حقيقت اين نوع ادبی هيأت غريبی بود کـه
در اوايل قرن بيستم وارد ادبيات مصر شد .اين نوع ،تحت تأثير مکاتب ادبی اروپا
همچون مکتب موپاسان 2و ماکسيم گورکی 3به وجود آمد و در نهايت نيز تحـت
 .1خاکزاد ،غالمعباس1313( .ش) .پايان نامه با عنوان پيدايش ،اصول و تحول داستان کوتـاه .ص .457
دانشگاه عالمه طباطبايی .تهران
2. Gue de Maupassant
3. Maxim Gorky
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تأثير مکتب ادبی نويسنده بزرگ روسی آنتون چخوف 1گسترش يافت.

میتوان
تکامل داستاننويسی مصر در دو مرحله انجام گرفت .دوره نخست را 

داسـتاننويسـی قـديم عـرب ناميـد و نماينـده ايـن دوره

دوره آزادی از اسلوب

دورهای است کـه
میباشد .اما دور دوم 
عيسی بن هشام“ اثر ”المويلحی“ 

”حديث
داستان نويسی مصر به سمت اسلوب و سبک داستان نويسی غرب تمايل يافـت.

جرقههای اوليه داستان کوتاه در مصر از اوايل قرن بيستم ميالدی زده شد و تحت

تأثير ادبيات قديم پيش رفت و در مسير خـود از برخـی مکاتـب اروپـايی متـأثر
گشت و با رويکردهـای ادبـی مختلفـی درآميخـت امـا از ميـان ايـن رويکردهـا

پررنگتری داشت.

واقعگرايی نقش


داستان کوتاه مصر پس از سال 1937م توسط نسل جديد گـامی فراتـر نهـاد.

نسلی که به دنبال رهايی از شيوههای ادبی قديم بود و از طرف ديگر سعی در آن

داشت که داستان کوتاه مصر را از نشـانههـای غربـی پـاک گردانـد و در جهـت
مصری کردن آن قدم نهد .اين طيف رئاليسم اجتماعی را به عنوان رويکرد اصـلی

داستانهای خود پيش رو نهاد و پس از چندی از اين مرحلـه گذشـته و قـدم در

عرصه رئاليسم تحليلی گذاشت و يا به تعبير ”ادوار الخراط“ (يکی از نويسـندگان
اين نسل) رويکرد متارئاليسم را در پيش گرفت( .ترکاشوند1315 ،ش)31 :

زمينههای سياسی اجتماعی که بيشـتر در
تاريخ حقيقی آغاز فعاليت ادريس در 

سـالهـا
مـیشـود .او در ايـن 
میگرفت از سال 1913م شروع 
قالب داستان قرار 

مـیدهـد و بـا تفکـر عميـق
تالش فراوانی در زمينه داستاننويسی از خود نشـان 
میگزيند و اولين مجموعه خود
داستانهای خود بر 

خويش اسلوب خاصی برای

مجموعـهای کـه بـه عنـوان

میرساند؛
را تحت عنوان ”ارخص ليالی“ را به چاپ 
بيانگر شروع رويکرد رئاليستی اوست.
اولين داستان وی 

ادريس مؤسس واقعی داستان کوتاه مصر است ،داستانی که وجدان ،انسـانيت
1. Anton Chekhov
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میکشد.
و هويت مصری را به تصوير 

میکند( :سـالم،
محمد زغلول سالم زندگی ادبی ادريس را به سه دوره تقسيم 

1917م)331 :
دوره اول از سال 1915م تا سال 1911م
دوره دوم از سال 1911م تا سال 1937م (بهترين دوره نبوغ)
دوره ســوم از ســال 1937م تــا ســال 1973م (دوره ضــعف او در زمينــه

داستاننويسی) (ترکاشوند1315،ش)41 :


انهـای وی
اختالط زبان عاميانه با زبان فصيح تـا حـدی از بلـوغ فـرم داسـت 

میکاهد .با اين حال ،خصوصيت بارز زبانی قصه در نزد ادريس اين است که وی


میکند .زبانی که
عميقترين معانی مورد نظر خويش را در قالب زبانی صادق بيان 


به خاطر آميختگی بين فصيح و عاميانه و همـاهنگی بـين آن دو ،تـا حـد زيـادی
توانسته است معانی مورد نظر را بيان کند.
ادريس از يک طرف افکار عميـق خـود را بـا مسـائلی چـون ارزش انسـانيت و

جايگاه انسان در جامعه میآميزد و با نظر به حوادث سياسـی و اجتمـاعی در حـال
جريان سعی در آن دارد که اين افکار را با روحيـه مصـری تطـابق داده و در قالـب

زبان که آميخته از فصيح و عاميانه میباشد ريخته و بدين ترتيب تصـوير عميقـی از
اهداف و افکار خود به خواننده ارائه کند تا شايد از اين طريـق مصـر جديـد را بـر

ماندگیهای مصر قديم بنا نهد( .ترکاشوند1315،ش)47 :

ويرانههای سنتها و عقب

بخش سوم :مقایسه و تحلیل داستانهای ”ندارد“ و ”یک نگاه“
 .1متن دو داستان
الف ـ خالصه داستان ”ندارد“

1

ـ نيازعلی ندارد.
ـ حاضر.
 . 1درویشیان ،علیاشرف1531( .ش) .از این والیت .انتشارات شبگیر .ص  11ـ  3تهران
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سـرفهاش گرفـت .خـون

اول بار که ديدمش کنار ناودان مدرسه نشسته بـود.

کمرنگی باال آورد .دهان را با آستين کت نخ نمايش پاک کـرد .کـالس دوم بـود.


تکتک
کوچک بود و ريزه با رنگ مهتابی ،رگ گردنش از زير پوست پيدا بود و 
میزد.
تبدار 
مثل آدم 

مینوشت چون
مدادش را با نخ به سوراخ دکمه کتش بسته بود .وقتی که چيز 

میآورد .مثل اين که به جـای مـداد ،تـن خـود را
نخ کوتاه بود ،شکمش را جلو 

مـیکـرد.
میکشيد .کاغذهای مشقش را از ميان زباله دان مدرسه پيـدا 
روی کاغذ 
مـیکشـم.
میکردم که روی زنـدگيش خـط 
مشقش را که خط می زدم ،احساس 

کفش الستيکی روی مچ پايش خط قرمز بد رنگی کشيده بود و اثر زخمی به جـا
میخواند .زودتر از ديگران روبـراه شـده بـود.
درسهايش را خوب 
گذاشته بود .

روزنامهها را خوب بخواند .يـک روز در حـالی کـه

خطهای درشت
میتوانست 


روزنامـهای کـه بـه جـای شيشـه روی پنچـره زده

خشخش
همه ساکت بوديم ،
میتوانی روزنامه را
بچهها را جلب کرد .به نيازعلی گفتم« :نيارعلی ،
بوديم ،توجه 
بخوانی؟ ها ،اگر گفتی چه نوشته؟»

منکردن آن را خواند:
منو 
نيازعلی با کمی 

«آقا ،نوشته کت».
«آقا ،دويست و پنجاه ه ه هزار تومانی در تهران ح ح حراج شد».
نفسی تازه کرد .رو کرد به من و گفت:
«آقا چه درشت و خوب نوشته!!»
گفتم:

«آری ،نيــازعلی ،تــوی روزنامــههــا ايــن روزهــا چيزهــای درشــت و خــوب

مینويسند».


شناسنامهشان ”نـدارد“

بچهها
شناسنامهاش ”ندارد“ بود .در کالس من خيلی از 


میخورد .با خجالـت ،در حـالی
میخواندم ،تکان سختی 
بود .وقتی که اسمش را 
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میگفت« :حاضـر» و
میکرد تا آن را نبينم ،با جيا کوتاهی 
که مداد و نخ را پنهان 
در اين حال صدايش شبيه جوجه کالغی بود که در مشت فشارش بدهی.

سياههای مچاله درسـت کـرده بـود و
تنها وسيله بازی او توپی بود که با کاغذ 

مقداری نخ دورش پيچيده بود.
مینشست و با حسـرت
میکردند ،او کنار ديوار 
بچهها بازی 
هميشه وقتی که 
میشد.
بچهها خيره 
به بازی 
کارهس؟»
يک روز از او پرسيدم« :نيازعلی ،پدرت چه 
میخوانه ،آقا.
 هيچی ،آقا .خيلی پيره ،نشسته توی خانه و کتاب دعا میکنه؟
 مادرت چه دندانهای جلوش افتاد و بيکار شد.
 بيکار شد ،آقا .ديروز خوب که جويا شدم ،معلوم شد که مادرش برای مش باقر ،تاجر خشـکبار ده
پستههايی را که دهانشان بسته بود ،با
میکرده .کارش خندان کردن پسته بوده .
کار 
سـالهـا کـار،
مـیگرفتـه .پـس از 
میکرده و روزی بيست و پنج ريال 
دندان باز 
دندانهايش ريخته و بيکار شده.

خاکبردار بوده دو سال پـيش پـس از برگشـتن از سـربازی
برادر بزرگش که 
آنها را تنها گذاشته بود.
موقع کار زير آوار مانده و 
آدمهـای
میرسيدند ،بـه 
میآمدند .وقتی که 
بچهها از دهات دور 
زمستان آمد .
بينـیشـان يـخ زده بـود.
مـژههـا و ابروهـا و سـوراخ 
يخی شباهت داشتند .دور 
میکندند.
تکههای يخ را 
بينیشان 
مینشستند کنار بخاری هيزمی و از 

يک روز از نيازعلی خواستم بيايد جلو کالس و اگر خوابی ديده تعريف کند.
میلرزيد گفت:
در حالی که صدايش 
مان شد ملوچ ،من
«خواب میديدم شدم ملوچ .1بابا گفت :ای داد و بيداد ،بچه

ديدم که بابام هم خودش شد ملوچ و رفت نشست روی کتـاب دعـايش .مـادرم
اول خنديد .بعد گريه کرد .يک مرتبه اژدهای بزرگی آمد تـوی خانـه .مـادرم تـا
 .1گنجشک
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اژدها را ديد گفت :وای وای خدايا مش باقر آمد! زود زود از ميان دامانش پسـته

آيـد.
در آورد و خندان کرد .ديدم که مادرم دندان نـدارد و خـون از دهـنش مـی

ها خنديد و گفت :در آوردن
خواستم بروم و چشم اژدها را در آورم .يکی از پسته

هـا
چشم اژدها فايدهای نداره .ما االن کاری میکنيم که از غصه بترکه .همه پسـته
خنديدند و بعد با هم دهانشان را بستند .اژدها رفت توی انبـار پسـته و ديـد کـه

ها ،االن پـدرتان را
همه پستهها دهانشان بسته شده .اژدها با خشم گفت« :ای پسته

ها بکوبد .زير پايش
در میآورم ».رفت و يک چماق بزرگ برداشت تا به سر پسته
پر از دندان بود .پايش از روی دندانها سريد و با سر به زمين خورد .از اين کـار

اژدها همه پستهها خنديدند و دهانشان باز شد .مـش بـاقر خوشـحال شـد ولـی

هـا
پستهها به هم گفتند :بچهها بياييـد ديگـر نخنـديم .اژدهـا بـرای خندانـدن آن

کارهای خندهدار میکرد .اژدها مرا ديد و گفت« :ها پس همه اين کارها زيـر سـر

جـا نزديـک مـن
هـا کـه آن
توست ».يک مرتبه به من حمله کـرد .يکـی از پسـته
بودگفت« :بيا بنشين روی من تا فرار کنيم ».پسته شد مثل يـک بـالون .1مـن هـم
رويش نشستم .بالون مرا از سوراخ بخاری برد و برد تا رسيديم بـه آسـمان .دلـم

میخواست من هم يک ستاره قشنگ برای مادرم بردارم تـا بـه گـردنش بينـدازد.

ولی يک دفعه پايم سريد و با سر آمدم پايين .آمدم و آمدم .از دور ديدم که بابـام

دارد کاهگل برای پشت بام درست میکند .با سر افتادم ميان کاهگل و يـه هـو از

جا پريدم .ديدم که سقف اتاق روی سرم چکه میريزد».

بچهها خنديدند و برايش کف زدند .وقتی که رفت بنشيند ،مثـل جوجـه
همه 
النهاش بدود.
اردکی بودکه به طرف 
پنجرههـا را بـا روزنامـه و
سالهای پيش سردتر شده بود .
زمستان آن سال از 
میکردم:
مقوا خوب پوشانده بوديم .يک روز صبح حاضر و غايب 
«نيازعلی ندارد».
 .1هواپيما
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بچهها آهسته گفتند:
چند نفر از 
«غايب».

میشـد.
بچهها ديده 
تکان خوردم .جايش خالی بود .غم نا آشنايی در صورت 
همه سرشان را زير انداخته بودند .از اکبر مبصر کالس علت را پرسيدم .گفت:
«آقا ،ديروز غروب مـرد .از سـرما ،آقـا .خـون از گلـوش آمـد و مـرد ».هـی

ننهم».
میخوام .يک ستاره قشنگ برای 
ستاره 
میخوام .
میگفت« :ستاره 


مـیداد .لکـه ابـر
بچهها ساکت بودند .باد روزنامه روی پنجره کالس را تکان 


سياهی روی دل آسمان نشسته بود .همه ساکت بوديم .چشمم افتاد بـه روزنامـه.
با خط درشت نوشته بود:
«بهداشت برای همه».
ب ـ خالصه داستان ”يک نگاه“

1

نمـیشناسـدش در
عجيب بود که طفلی کوچک مانند او از مردی مثل من که 

کمال سادگی و معصوميت بخواهد که چيزی را که بر سر دارد راست کند .چيزی

زمينی تنوری قرار
سيب 
میکرد بسيار عجيب بود .باالی سرش يک سينی 
که حمل 
ايـنکـه بـا
داشت و روی آن يک تشت بزرگ فلزی پر از فطير تنوری .با وجـود 

مشت ظريفش تشت را نگه داشته بود و خودش را به خاطر آن به خطر انداختـه
بود تشت لغزيد و نزديک بود آنچه بر سر داشت بيفتد .تعجب مـن کـه در طفـل

راههای
ديری نپاييد و برای گرفتن بار شتافتم و 
کوچک سرگردان خيره شده بودم 

مـیکـردم تشـت کـج
زيادی را امتحان کردم که به او کمک کنم .سينی را صـاف 

آنهـا را بـا يکـديگر
میشد .هر دوی 
میکردم سينی کج 
میشد .تشت را درست 

میشد اما بـاالخره موفـق شـدم بـار را ثابـت کـنم.
میداشتم ،سر دختر کج 
نگه 

نمیديدم چرا که زير بـار گـم شـده
میگذرد .سرش را 
نمیدانستم چه در سرش 


آنچه اتفاق افتاد اين بود که کمی منتظر ماند تـا خيـالش راحـت شـود
بود .تمام 
 .1ادریس ،یوسف .أرخص لیالی .بیتا .ص  11و 15
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میگفت رفت و گوش من
خوب آن را چسبيده است .در حالی که زير لب سخن 
حتی يک کلمه از سخنانش را هم نفهميد به غير از کلمه «بانوی من» .چشم از او

میپيمود و نه از لبـاس
اتومبيلها را 

بر نداشتم .نه از او که خيابان عريض و پر از

کرده باشـند و نـه از
پارچهای بودکه با آن اجاق را تميز 
کهنهاش که شبيه 
گشاد و 

پارهاش بيرون زده بود .شگفت زده مراقـب
دو پايش که مثل دو ميخ بلند از دامن 

میبـرد ،حرکـت
پنجههای جوجه در زمين فرو 
او بودم .او پاهای عريانش را مثل 

آنجـا را
ايـنجـا و 
میداد و سپس بـا چـروکهـای کوچـک و تيـره صـورتش 


میشد ولی
میداشت که گاه مقداری کج 
قدمهای ثابت و کوتاه بر 
مینگريست و 


میکرد .در نهايت طفل توانست بـه
نمیکشيد که دوباره شروع به راه رفتن 
طولی 
آرامی از خيابان پر ازدحام مثل بزرگساالن عبور کند و حرکتش را به طرفـی ديگـر

ديـدهام پنهـان شـود .ديـدمش کـه ايسـتاده و حرکـت
آغاز کند و قبل از اين که از 

نمیکند .وقتی رسيدم همه چيز بر وفـق مـراد بـود و تشـت و سـينی در همـاهنگی

سـبزهاش
میکرد و چهره مچاله شـده 
کامل بود اما او با آرامش ايستاده بود و تماشا 

هـمسـن و سـال او در حـالیکـه شـادی
به دنبال توپی پالستيکی بود کـه کودکـان 
میدادند.
میخنديدند به يکديگر پاس 
میکشيدند و 
میکردند ،فرياد 


پنجههای ظـريفش او را بـه جلـو
او به من نگاه نکرد و خيلی نايستاد .دوباره 

بردند .قبل از آن که بپيچد ،به آرامی دور زد و به توپ و کودکان نگاهی طـوالنی
انداخت ،سپس کوچه او را در خود فرو برد.
تحلیل دو داستان

شخصيتهای داستان ”ندارد“:


خانوادهای تهيدست که در وصفی کوتاه امـا مـؤثر

 .1نيازعلی :کودکی فقير از

میشود.
زندگی او به زيبايی به تصوير کشيده 

 .2معلم :پس از نيازعلی شخصيت دوم داستان معلم است که راوی داستان نيز

میباشد .معلم با استفاده از گفتگـوی ”ــ نيـازعلی نـدارد .ـ حاضـر“ شخصـيت
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کشـد و زنـدگی فقيرانـه او را
نيازعلی را وارد داستان میکند ،او را به تصوير می

توصيف میکند .برای آن که شخصيت نيازعلی را خوب بـرای خواننـده وصـف
کرده باشد ،از تشبيه استفاده میکند و از اولين باری که او را ديده اسـت تعريـف

میکند .وصفهايی که معلم به کار مـیگيـرد خيلـی ملمـوس اسـت و خواننـده

میتواند بهراحتی منظور نويسنده را دريابد.


مـیگويـد بـه
دانشآموزان کالس :پس از آن که راوی از نيـازعلی سـخن 
 .3

مـیگويـد« :در
میکند ،آن جـا کـه 
دانشآموزان کالس را هم وارد داستان 
تدريج 

بچـههـا
شناسنامهشان ندارد بود»« ،با حسرت به بـازی 

بچهها
کالس من خيلی از 

میآمدند »...
بچهها از دهات دور 
میآمد ،
خيره شد» و «زمستان که 

 .4خانواده نيازعلی :راوی داستان از طريق گفتگو از پدر ،مادر و برادر بـزرگ

میگويد و بدين ترتيب شرايط سـخت زنـدگی او را واضـح بيـان
نيازعلی سخن 

میکند.


مـیکنـد و
 .1مش باقر :تاجر خشکبار ده که مادر نيازعلی برايش پسته خندان 

دندانهـای خـود را از دسـت داده اسـت .در قسـمت ديگـری از
در اثر اين کار 

میکند مش باقر به شکل اژدهـا
داستان ،آن جا که نيازعلی خواب خود را تعريف 

تصوير شده است و اين تصوير هولناک مش باقر در ذهن نيازعلی میباشد.

هـای انسـانی
پستهها :از آنجا که پستهها در خواب نيازعلی دارای ويژگـی
 .3

هستند ،مثل خنديدن ،بستن دهان برای خشمگين کردن اژدها (مش بـاقر) ،مـورد

ها بياييد ديگر
پستهها به هم گفتند :بچه
خطاب قرار گرفتن پستهها (ای پستهها) « ،
نخنديم»ٰ؛ بنا بر اين پستهها نيز از شخصيتهای داستان هستند.

 .7اکبر مبصر کالس :در قسمت پايانی داستان وقتی معلم علـت غايـب بـودن

میکند ،اکبر که به عنوان نماينده کالس معرفی شده ،پاسخ معلم
نيازعلی را سؤال 
را میدهد.
کشمکش داستان ميان نيازعلی و مشکالت زندگی است ،بيمـاری و فقـر کـه
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شرايط سخت زندگی همچون سرما و نبود امکانات بهداشتی و رفاهی به آن دامن

میشود.
میزند و سرانجام با مرگ نيازعلی گره داستان گشوده 


مـیکنـد از نمـاد
آنجا که درويشيان در قسمتی که خواب نيازعلی را بيـان 
از 

انديشههای

میتوان گفت که او از رئاليسم رمزگرا برای بيان افکار و
استفاده کرده 
خويش بهره گرفته است و دليل آن نيز اوضاع سياسی جامعه آن روز بوده است.
شخصیتهای داستان ”یک نگاه“

 .1طفل کوچک (دخترک) :شخصيت اصلی داستان کـه نمـاد فقـر حـاکم بـر
بخشی از جامعه است.

میشود .عابر خيلی سريع
 .2عابر :شخصيت دوم که داستان از زبان او روايت 

آنجـا شـروع
میکند .ارتباط او بـا دختـرک از 
شخصيت اصلی داستان را وصف 

میخواهد کمکش کند تا سـينی روی سـرش را صـاف
میشود که دخترک از او 


میشتابد .در واقع اين عابر اسـت کـه دختـرک را بـه
کند و او نيز برای ياری او 
مخاطب معرفی میکند.

مـیزنـد ،اشـاره
البهالی سطور که عابر از دخترک حـرف 
 .3ارباب دختر :در 

حرفهای او چيزی به جز کلمه بانوی من را نفهميـدم» و ايـن
میکند که «من از 

میدهد.
شخصيت ديگر داستان را به خواننده نشان 

میگذرد  ،بهآرامی می
 .4کودکان در حال بازی :هنگامی که دخترک از خيابان 

اينجـا
میشود ،راوی داستان در 
ايستد و به کودکان در حال بازی و شادی خيره 
برای اين که اختالف طبقاتی موجود در جامعه را نشـان دهـد ،کودکـانی را وارد

میکند که بر خالف دخترک داستان مشغول کار کـردن نيسـتند بلکـه بـه
داستان 

میپردازند.
رؤياهای کودکانه خود 

کشمکش داستان ميان دخترک و مـوانعی اسـت کـه فقـر و اخـتالف طبقـاتی
موجود در جامعه برای او بوجود آورده است .در هر دو داستان کشمکش بيرونی
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است و هدف آن بيان دردهايی است که کودک جامعه از آن رنج می بـرد .تعـداد

شخصيتها در داستان ”ندارد“ بيشتر است ،چون مکـان داسـتان متفـاوت اسـت


.تفاوت شخصيتهای اصلی داستان در جنس آنهاست  .در داستان ”ندارد“ معلـم
و نياز علی و در داستان «يک نگاه» راوی و دخترک حضور مستقيم دارند و ساير
شخصيتها حضور غير مستقيم.


جنبههای زيادی با هـم تشـابه دارنـد.
داستان ”ندارد“ و داستان ”يک نگاه“ از 

شخصيتهای اصلی در هر دو داستان کودکانی خردسال هستند کـه يـک وجـه


آنها وجود دارد و آن اين که خانواده هـر دو در فقـر بـه
مشترک بارز در زندگی 
میبرند و شرايط اقتصادی خوبی ندارند .اين دو کـودک هـر دو در حسـرت
سر 

تکههايی از کاغذ برای خود توپی درسـت کـرده
کودکانهاند .نيازعلی با 

بازیهای

است و هميشه آن را به همراه دارد زيرا شـايد چيـزی قيمتـیتـر از آن نـدارد .و

سيبزمينی تنوری به سر گرفته و
دخترک برای تأمين نيازهای خانواده يک سينی 

آنها را بفروشد .سيب زمينـی تنـوری و نـان
میگردد شايد 
خيابانهای شلوغ 

در
فطير قوت تودههای مردم و طبقه تهیدست و کم درآمد است .دخترک در اين اثنا
نمیتواند تعادل خود را حفظ کند .گاه از عبور سريع خودروها جان سالم بـه
گاه 
در میبرد.
نويسندگان داستان برای به تصوير کشيدن اوضاع بد اقتصـادی جامعـه زمـان

خود از نيازعلی و دخترک به عنوان نماد يا نمونهای از آرزوهای به انجام نرسيده

کنند .به عنوان
برند استفاده می
هزاران کودک ديگر که در چنين شرايطی به سر می

آمـوزان
نمونه درويشـيان در جـايی مـیگويـد« :در کـالس مـن خيلـی از دانـش

شناسنامهشان ندارد بود» .تکنيک داستاننويسی درويشيان و ادريس از اين جهـت

کنند بـه هـم شـباهت دارد؛
که هر دو شخصيت داستان را با جزئيات وصف می

دهنـده فقـر
مثالً درويشيان در داستان خود از جمالتـی اسـتفاده کـرده کـه نشـان
اجتماعی مردم آن روزگار (دهه  15ش) است و در مـواردی جمالتـی آورده کـه
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تأثير فقر را بر جامعه و فرهنگ مردم نشان میدهد .انتخاب نام شخصـيت اصـلی

هدفمند است .در واقع نويسنده از اين نام بـه عنـوان رمـزی
داستان در ”ندارد“ 
بـرای نمـايش فقــر در جامعـه اسـتفاده کــرده اسـت .داسـتان حاضــر بـه لحــاظ

هـای
زيبايیشناختی دارای قدرت و انسـجام اسـت .نويسـنده از بيشـتر ظرفيـت

زيبايیشناختی دراثرگذاری بر خواننده بهره میجويد .داستان با يک گره کـه نـام

يابـد ،امـا
شاگرد مدرسه است آغاز میشـود .در ابتـدا خواننـده چيـزی در نمـی

هنگامیکه اين گره گشوده میشود و میفهمد که نام خانوادگی نيازعلی” ،نـدارد“

شـود و
است ،يکه میخورد .چرا که در نامهای خانوادگی ،از فعل اسـتفاده نمـی
همواره نام خانوادگی يعنی اسم ،اسم است .نام ”نيازعلی“ داللـت بـر فقـر و نـام

گـذاری
زدايـی و فاصـله
”ندارد“ از ديدگاه تکنيک ادبی به گونهای دارای آشـنايی
برای شخصيتی شگفتانگيز است و به زبانی ديگر متن را پويا و تأثيرگـذاری آن

را بيشتر میکند .از ديدگاه زبانشناختی نيز فعل دارای پويـايی اسـت( .تسـليمی،
1311ش)173 :

کـمرنگـی
میگويد که «خون 
درويشيان در توصيف نيازعلی در جمالت اوليه 

باال آورد» تا عالمتی باشد برای بيماری نيازعلی و ابتالی او بـه بيمـاری سـل کـه

چنـانکـه داسـتان بـا جملـه
هـم 
حاکی از عدم وجود بهداشت در جامعه اسـت .

میپذيرد تـا بـه ايـن
«بهداشت برای همه» که نشان از يک پارادوکس دارد ،پايان 

نابهسامان اقتصادی بر بهداشت مـردم بـه خصـوص اطفـال تـأثير
نکته که اوضاع 

نخنمايش پـاک
میگذارد اشاره کرده باشد .جملههای بعد« ،دهان را با آستين کت 

کرد» و «کوچک بود و ريزه با رنگ مهتابی  ». . .اشاره بـه فقـر نيـازعلی و نبـود
بهداشت در خانواده او دارد .جثه ريز و رنگ پريـده نشـان از سـوء تغذيـه دارد.
اينها ،اشارات درويشيان به فقر و نداری حاکم بر زندگی نيـازعلی کـه
عالوه بر 

جنبههای زندگی او سايه افکنده است کامالً مشهود است .از جمله بسـتن
بر تمام 

زبالهدان ،کفش الستيکی
مداد با نخ کوتاه به سوراخ دکمه کت ،کاغذهای مشق در 
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و خط قرمز روی مچ پا اشاره کرد .جمله «مشقش را که خط مـی زدم ،احسـاس

مشـقهـای
میکشم» تلويحاً به اين معناسـت کـه 
میکردم که روی زندگيش خط 

همچنين توصيف درويشيان از نحوه به مدرسه آمدن
نيازعلی تمام زندگی او بود .

بچهها در زمستان ،تصويری کامالً قابـل درک از شـرايط فالکـت بـار حـاکم بـر

زندگی آنان میسازد.

شوربختتر است ،زيرا همچنـان کـه دنـدان

در جامعه پدرساالر ،مادر از همه

همانگونه که تاکنون با
میرود و 
توليدش از ميان رفته ،دندان مصرفش نيز از بين 

روبهرو شـود
میکرده از اين پس نيز بايد با گرسنگی 
تهيدستی دست و پنجه نرم 

تا جان دهد .مادر دندان ندارد .او تاکنون مانند يک شیء بوده و اکنون چون شیء

مـیشـود .از آن سـو خـرده
يا دندانی که تاريخ مصرفش گذشته بـه دور افکنـده 

مـیگـردد.
مش باقر) ،چه بسا بازرگانی بزرگ 
میکند ( 
بورژوايی که پسته تجارت 

میکند که
(تسليمی1311 ،ش )372 :در بخشی از داستان ،نيازعلی خوابی تعريف 

حسرتهـايی کـه در دل ايـن کـودک فقيـر

داللت بر غم پنهانی او دارد .نشان از
پيشگويی آينـده اسـت ،ايـن
پيشداوری و 
نهفته است .رويای او در واقع نوعی 

میافتد .آنجا که از دنـدان نداشـتن
پيشگويی در آخر داستان برای نيازعلی اتفاق 

میگويد .محور اتفاقات خواب نيازعلی کارکردن مادرش برای تاجری به
مادرش 

نمیخواهد مادرش در اثر تالش برای تأمين نيازهـای
نام مش باقر است .او دلش 

خانواده دندانش را از دست بدهد يا از دهانش خون جاری شود .نيازعلی غمگين
ستارهای بياورد که به گردن بياويزد .نيـازعلی
میخواهد برای مادرش 
است .دلش 

برای مادرش آرزوهای فراوانی دارد و درويشـيان در ايـن بخـش داسـتان عالقـه
فراوان او به مادر را بيان میکند.
ادريس نيز در داستان ”يک نگاه“ دخترکی را به عنـوان شخصـيت اصـلی بـر

میگزيند .دخترکی که مجبور است برای تأمين نيازهای خانواده کار کند و سـينی


خيابـانهـای شـلوغ بگـردد.

زمينیهای تنوری را با خود بر دارد و در
سيب 
پر از 
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سينیای که روی آن تشتی پر از فطيرهای تنوری است .سينی و تشت و سـنگينی

آن حکايت از بار سـنگين و سـخت دارد کـه فـوق طاقـت و تحمـل ايـن طبقـه
تهيدست و بیچيز است .سنگينی زندگی توام با فقر بر دوش او همـه آن چـه را
که دارد از تعادل خارج کرده است و ادريس به زيبايی فشار زندگی را با سنگينی
سينی فطير و بی ثباتی زندگی دخترک را با عدم تعـادل سـينی فطيـر بـه تصـوير

میکنـد .آنجـا
اينجا نيز نويسنده به جثه ظريف دخترک اشاره 
کشيده است .در 

میگويد« :سرش زير بار گم شده بود» که نشان از فقر و ضعف شديد اسـت.
که 
ادريس در جمالتی مشابه آنچه درويشيان استفاده کـرده اسـت بـه فقـر خـانواده

مـیگويـد:
میکند ،
میکند .وقتی که پوشش مندرس او را توصيف 
دخترک اشاره 
میشود» و «پاهـايش شـبيه
پارچهای بودکه با آن اجاق تميز 
«لباس گشاد او شبيه 

پنجههای جوجـه در زمـين فـرو
دو ميخ بلند بود »...و يا «پاهای عريانش را مثل 

مـیدود تشـبيه
النـهاش 
میبرد ».درويشيان نيز نيازعلی را به جوجه اردکی که به 


مـیخوانـدم بـا جيـا
میگويد« :وقتـی کـه اسـمش را 
میکند .او در جايی ديگر 


میگفت« :حاضر» و در اين حال صدايش شبيه جوجه کالغی بود کـه در
کوتاهی 
مشت فشارش بدهی .ادريس از حسرتی که در دل دخترک نهفته است چنين يـاد

میکرد کـه کودکـان
سبزهاش توپ پالستيکی را دنبال 
میکند« :چهره مچاله شده 


میدادند» .ادريس در ايـن عبـارات بـه فقـر و
هم سن و سال او به يکديگر پاس 
میکند چـون نگـاه معصـومانه ايـن
تأسفبار موجود در جامعه هم اشاره 

شرايط

میکرد در مقابل شـادی و
دخترک که فقط چشمانش آن توپ پالستيکی را دنبال 
هلهله و فرياد ساير کودکان که در حال بازی بودند قرار میدهد.

بازیهای کودکانه باشـد
دخترک طفلی بيش نيست اما به جای آن که به دنبال 

خيابـانهـا

بهـرهمنـد باشـد ،در
و از کمترين امکانات تفريحی (توپ پالستيکی) 

مشغول فروختن فطيرهای تنوری است .او حتی کفـش هـم بـه پـا نـدارد چـون

مـیبـرد.
پنجههای جوجه در زمـين فـرو 
میکند که پاهايش را مثل 
ادريس اشاره 

 / 180مطالعات ادبيات تطبيقی ،سال ششم ،شماره  ،23پاييز 1391

مـیدهـد کـه بـا تـوپی
نويسنده او را در مقابل کودکان هم سـن و سـالش قـرار 
پالستيکی مشغول شادی و هلهله و فرياد بودند .دخترک به نگاه مردی که بـارش

میکنـد.
نمیدهد .زيرا او در تنهايی کودکانه خود سير 
را صاف کرده هيچ اهميتی 
سکوت او حاکی از فريـاد اعتـراض اوسـت .او بـا نگـاه کودکانـه و معصـومش

بـرآوردن نيازهـای خـانواده مجبـور اسـت
میخواهـد بگويـد کـه گرچـه بـرای 

بهدنبال کودکی کردن است .دخترک برای رسيدن بـه
دورهگردی کند اما در دلش 


میگذرد و به خطرات موجود هـيچ تـوجهی
توپ پالستيکی به سرعت از خيابان 
همسن و سال خـويش
ندارد .او فقط طفلی کوچک است که نياز دارد با کودکان 

میگويد« :گوش من حتی يـک کلمـه از سـخنانش را
آنجا که 
بازی کند .ادريس 
میکند؛ به اين کـه
نفهميد به جز کلمه بانوی من ،».به کلمات مبهم دخترک اشاره 

میگويد چون توان حرف زدن ندارد .دخترک خسته است.
او خيلی آهسته سخن 
از سويی ،اين که ديگران سخنان او را نمیفهمند نشانهای از نارسا بـودن صـدای
اين طبقه ضعيف جامعه است .تنها چيزی که در تمام گفتار او به گوش میرسـد
واژه ارباب است .گويا اشراف و مرفهين جامعه جز اين را از تهـیدسـتان نمـی-

میشود و اين نيز گواهی بر
گامهای کودک گاه مقداری کج 
شنوند و نمیخواهند .

تعادل نداشتن زندگی اوست .حرکت کند و غيرمتعادل او نمادی از محنت و رنج
طوالنی در زندگی اوست .نشانی است از اين حقيقت که زندگی انسان و سختی-
هايش چه دشوار و چه طوالنی میگذرند .زندگی کنـد و سـخت او محصـور در
حرکت سريع ماشينهاست .ماشينهايی که نماد دارايـی طبقـه مرفـه آن عصـر و
زمانند و سواران آنها غافل از درد و رنج و سختی تهیدستان .آن قـدر غافـل کـه
کمترين توجهی به دخترک فقير نمیکننـد .دختـرک از طبقـه فرودسـت اسـت و

خدمتگزار فردی ديگر .طبعاً تمـام افـراد خـانواده او چنـين هسـتند .ادريـس از

میرسد که او تنهاست .هـيچ
نمیگويد .به نظر 
اعضای ديگر خانواده طفل سخنی 

کودکانهاش باشد ،يک کفـش يـا يـک تـوپ

کس نيست که به فکر او و نيازهای
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پالستيکی يا يک لباس مناسب و تميز و يا حتی يک غذای خوشمزه و لذيـذ .در
میکند آرامشی است که دخترک دارد .او
آنچه نظر خواننده را جلب 
اين داستان 

میکنند که جـانش را
میکند؛ با آن که خطراتی او را تهديد 
از ميان جمعيت عبور 

نمیدهد و چون موجی آرام از انبـوهی هيجـان
به خطر انداخته است ،اما اهميتی 
میگذرد.

مـیکنـد چـون
عالقهمنـد 
عنوان داستان ”يک نگاه“ مخاطب را به خواندن آن 

انههای آن
داللت بر رمزی دارد که فقط با خواندن داستان و دقت در کلمات و نش 

میشود کـه منظـور از يـک نگـاه،
میشود .با خواندن تمام داستان معلوم 
گشوده 
درک حقيقت جامعه و فقر موجود در آن با يک نگـاه اسـت ،نگـاه نويسـنده بـه

واقعيت موجود در جامعه و به تصوير کشيدن رنج موجـود بـا ايـن نگـاه اسـت.
(ناظميان1317 ،ش)215 :
زمان داستان ”ندارد“ از شروع سال تحصيلی که معلم برای بار اول نيازعلی را

مـیکشـد .در
مـیرود طـول 
میبيند تا زمستان که نيازعلی در اثر بيماری از دنيـا 

اشارهای به زمان حقيقی داسـتان نشـده امـا ازقـرائن موجـود در داسـتان
داستان 

میباشد .داستان ”يک نگـاه“ نيـز
پيداست که اتفاقات داستان مربوط به دهه15ش 
لحظهای کـه دختـرک از
دارای زمان مشخصی نيست و مدت زمان اين داستان از 

مـیخواهـد تـا زمـانی کـه از
سينیاش کمـک 
يوسف ادريس برای راست کردن 

میگردد فقط چنـد دقيقـه
میکند و از ديدگان يوسف ادريس پنهان 
خيابان عبور 
است.

مکان در اين دو داستان متفاوت است .اما اين دو مکـان متفـاوت يـک وجـه
اشتراک بسيار مهم دارند .مدرسه نمونه کوچک و مينياتوری جامعه اسـت .جـايی

خانوادههايی هستند که هرکدام از قشری از

دانشآموزان هريک نماينده
که در آن 

ترحمبرانگيز کودکان مدرسه
میباشند .توصيف اوضاع 
جامعه اعم از مرفه و فقير 

آنروز اسـت .امـا ادريـس
و کالس در واقع توصيف وضعيت و شـرايط جامعـه 
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میگزيند .خيابان جايی است که در
خيابان پر ازدحام را به عنوان مکان داستان بر 

میشوند .ادريـس کـودک
هر لحظه مردمی از تمامی طبقات اجتماعی در آن ديده 

میکند .شرايط و
جامعهای تصوير 

داستان خود را در ميان شلوغی و همهمه چنين

جامعـهای کـه گرداگـرد او را فراگرفتـه

میکند.
وضعيت او را در جامعه توصيف 

بیتوجه است و ايـن دختـر خردسـال
اسفبار او کامالً 
است اما به او و وضعيت 

بیتوجهی آسيبی نبيند و تمام آنچه
کمتوان بايد مراقب باشد تا در اين ازدحام و 


برای تأمين زندگی خود بر سر گذاشته است در اين هياهو بر زمـين نريـزد .ايـن

میکـردهانـد و
برخاسته از ذهن نويسندگان دو داستان ،شرايطی که در آن زندگی 

موضوعی که انگيزه نوشتن آنان بوده است میباشد.
شايد دليل اين که در اين دو داستان زمان و مکان حقيقی مشخص نشده است

خواستهاند مکان و زمان داستان شـموليت داشـته باشـد.

اين باشد که نويسندگان
میتواند اتفاق بيفتد ؛چون موضـوع آن کلـی
اين دو داستان در هر زمان و مکانی 
است .هدف اشاره کردن به فقـر و اخـتالف طبقـاتی اسـت .در چنـين شـرايطی

معصومترين افراد جامعه هستند .به همين

بيشترين آسيب متوجه کودکان است که
شخصيتهای اصلی خود را از اين رده سـنی

علت است که درويشيان و ادريس

اينکه زمان و مکان داستان چيست اهميت چندانی نـدارد .مهـم
کردهاند .
انتخاب 

معصوميتاند ،با چه مشکالتی دست

اين است که در اين جامعه کودکان که نماد

میکنند .کودک داستان درويشيان بـا شـرايط بسـيار سـخت مشـغول
و پنجه نرم 
مـیشـود.
درس خواندن است ،اما او هم در فصل تابسـتان مشـغول کـار کـردن 
داستانهای ديگری از مجموعه آبشوران و فصل نان به زحمتی کـه

درويشيان در

میشود اشاره کرده است.
برای تأمين مخارج خانه متحمل 

معلمی که در داستان ”ندارد“ راوی قصه است در حقيقت خود نويسنده است

مـیکنـد .نيـازعلی
خاطرهای از دوران تدريسـش را بـدين شـکل نقـل 

که شايد

علیاشرف و کودکان پيرامون اوسـت .دورانـی کـه در
تصويری از دوران کودکی 
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جای ديگری در مجموعه داستانی ”آبشوران“ از آن به تفصـيل يـاد کـرده اسـت.

نمیداد و مادری
شرايط سخت زندگی ،پدری که به او و برادرانش اجازه تحصيل 

میکرد( .درويشيان1313 ،ش )152 :اکنون
که برای تأمين نيازهای فرزندانش کار 

دانـشآمـوزان مدرسـه و از

اينکه اين شغل را برگزيـده ،از
درويشيان به موجب 

میگويد .ادريس هم شخصيتی بود که همواره خـود
آنها و دردهايشان 
مشکالت 

میکرد؛ پـس طبيعـی اسـت کـه او از
را درگير مسائل اجتماعی و سياسی جامعه 

بيمارستانها ديده است و از نيازهای يک کودک بنويسـد.

خيابانها يا در

آنچه در
مـیگيـرد و بـه عبـارت
شخصيتهای خود را از اجتماع 

اصوالً نويسنده داستان،

موقعيـتهـای

شخصـيتهـا و

میکند کـه بـا وجـود
بهتر ،مدلی از اجتماع ارائه 

مـیکننـد.
محدود ،روابط و مناسباتی دارد که از مناسبات واقعی اجتمـاع پيـروی 

(شکروی ،نوروزيان1311 ،ش )9 :نقطه اشتراک اين دو نويسنده اين است که هر
میگويند.
واقعيتهای زندگی جامعه خود سخن 

يک از خاطرات خود و

سبک نگارش در داستان ”ندارد“ و ”يک نگاه“ سـبک وصـفی اسـت .هـر دو
کشند و از تشـبيهات اسـتفاده
نويسنده فقر را با اسلوب خاص خود به تصوير می
میکنند .اين دو داستان نمونههای خوبی از داستانهای رئاليستی میباشـند .يکـی

از ويژگیهای داستانهای رئاليستی توصيف دقيق نويسنده از وقايع ،زمان و مکان
است .اين داستانها يک نمای نزديک 1از حوادث نشان میدهند.
مـیکنـد (اول بـار کـه
درويشيان داستان خود را با شيوه نقل خـاطره شـروع 

ديدمش )...و به اين وسيله شخصيت اصلی داستان که ساده و ثابـت اسـت را بـه

مینمايد .داستان آن قدر واقعی است که مخاطـب بـه راحتـی بـا
خواننده معرفی 
مـیشـود و گـويی کـه در کـالس درس نشسـته و
نويسنده وارد فضای داسـتان 

دانشآموزان کـالس بـه
میبيند .زمستان و شرايط سخت 
دانشآموزان را 
تکتک 


میتوانـد درک کنـد
بهراحتی 
طور واضح برای خواننده تبيين شده است .خواننده 
1. Close up
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میآمدند و اين مسـير دور را بـا کفـش و
دانشآموزان چگونه از خانه به مدرسه 


مـیکردنـد و حـاال چگونـه کنـار بخـاری کـالس
پوشش نامناسب چگونه طـی 
مـیبـرد؛
مینشستند تا گرم شوند .درويشيان در ”نـدارد“ از شـيوه گفتگـو بهـره 


دانـشآمـوزان کـالس .ايـن گفتگوهـا در

گفتگوی بين نيازعلی و معلم ،معلـم و

جایجای داستان وجود دارد .نمونه بارز و تأثيرگذار آن گفتگويی است که در آن


ايـنکـه نشـان دهـد نيـازعلی
میخواهد روزنامـه را بخوانـد و بـرای 
از نيازعلی 
بريدهبريده ادا
اينکه اعتماد به نفس ندارد و کلمات را 
نمیتواند خوب بخواند يا 


میکند« :آقا ،دويست و پنجاه ه ه هـزار
میکند ،از حروف مقطع در امالء استفاده 

تومانی .آقا ،در تهران ح ح حراج شد ».همچنين در قسمتی از داستان از شيوه نقل

مـیخواهـد خـواب خـودش را
آنجا که از نيـازعلی 
قول مستقيم هم بهره برده ،

محاورهای و عاميانه و با استفاده از بعضی کلمـات کـردی

تعريف کند و با لحنی

ويژگـیهـای

میپـردازد .او بسـياری از
مثل ”ملوچ“ به نقل خوابی که ديده است 
میتواند
میکند .خواننده به خوبی 
خانوادهاش را از زبان خود او بازگو 

نيازعلی و

شخصيت واقعی داستان را از لحن موجود در کـالم نيـازعلی درک کنـد .داسـتان

دانشآموز فقير مدرسه کرمانشاه را به خـوبی نشـان
”ندارد“ نيازِ ”نيازعلی“ سمبل 

میدهد .در مجموع زبان داستان ساده و دارای بافتی منسجم و محکم اسـت چـرا


درونمايه داستان کـه توصـيف فقـر اجتمـاعی و اخـتالف طبقـاتی و نبـود
که با 
سالمت و بهداشت در بين افراد روستاست مطابقت دارد.

میگيرد .شخصيت
در داستان ”يک نگاه“ ادريس از شيوه گفتگوی درونی بهره 

اصلی داستان ساکت است و سخنی از زبان او بيان نشده است .دخترک با نگاه و

آنچه در افکارش در باره شخصيت داسـتان کـه
میزند .نويسنده 
رفتارش حرف 

میکند .به همين دليل
ثابت و ساده است وجود دارد را با زاويه سوم شخص بيان 

نوع اين داستان با داستان ”ندارد“ متفاوت است .داستان ”ندارد“ وصف شخصيت
داستان است و ايـن داسـتان وصـف افکـار موجـود در ذهـن نويسـنده در بـاره

داستان كوتاه در ایران و مصر بررسی تطبیقی داستان185 / ...

مـیکنـد و ادريـس درد خـود را.
شخصيت داستان .درويشيان درد جامعه را بيان 

مـیشـود ،امـا داسـتان
داستان ”ندارد“ با غم سنگين از دست رفتن نياز علی تمام 

مـیپـذيرد کـه هـر دو
”يک نگاه“ با محو شدن دخترک از ديدگان ادريس پايـان 

جامعهاند .به

حکايت از محو شدن انسان در کش و قوس روابط ظالمانه حاکم بر
هر حال اين دو داستان اوضاع اقتصادی بد جامعه ايران در دهـه 15ش ( 75م) و
جامعه مصر در دهه 35ش(15م) را به نوعی تصوير میکنند.
در هر دو داستان محروميت کودکان به نحوی ماهرانه بيان شده است .يکی از

نشانههای محروميت در زندگی نيـازعلی داسـتان درويشـيان و دختـرک داسـتان


توپبازی است .توپ نيازعلی تنها وسيله بازی او بود کـه
يوسف ادريس توپ و 

سياههای مچاله درست کـرده بـود .دختـرک نيـز نگـاهی دوان بـر تـوپ
با کاغذ 

نمیتوانند از
هيچيک از اين دو 
بچههای در حال بازی در خيابان دارد .
پالستيکی 

دوران کودکی خود برای بازی و تفريح و شادی استفاده کنند .فقـر و محروميـت
در زندگی آنان جايی برای کودکی کردن باقی نگذاشـته اسـت .بـه خصـوص در

مـیشـود و
داستان ”ندارد“ اين محروميت و نابرخورداری دليل ويرانی زندگی او 

میشود .مرگی کـه بـر
پايه و اساس نقطه اوج داستان يعنی مرگ نيازعلی معرفی 

اثر بيماری است .بيماريی که بر اثر فقر و محروميت است .نقطـه اوج داسـتان آن

مـیرسـد و
جاست کـه روزی معلـم هنگـام حضـور و غيـاب بـه نـام نيـازعلی 
غمانگيـزی در
میدهند« :غايب» .فضای سنگين و 
دانشآموزان به آهستگی پاسخ 


میپرسـد و
میخورد و سبب غيبت او را 
میشود .معلم يکه 
سکوت کالس حاکم 

میشود که« :آقا ،ديروز غروب مـرد .از سـرما،
با اين پاسخ تکان دهنده رو به رو 
آقا .خون از گلوش آمد و مرد».

محروميتهای حاکم بر زنـدگی ايـن دو

نداریها و

اينکه در بيان
دست آخر 

آنها به دنبال فرياد اعتراض به اخـتالف طبقـاتی حـاکم بـر
کودک ،خالقان قصه 

حسرتبار کودک داستانش که در

جامعه خود هستند .يوسف ادريس در بيان نگاه
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بچههايی کـه در حـال بـازی هسـتند
پی توپ پالستيکی دوان است و بر خالف 
سهمی جز حسرت و تالش برای تـأمين زنـدگی خـود نـدارد ،در واقـع شـرايط

مـیکنـد .ايـن
مـیکشـد و عليـه آن اعتـراض 
اجتماعی حاکم را به نقد و چالش 

بیعدالتی و اختالف طبقاتی در داستان درويشـيان بيشـتر خودنمـايی
اعتراض به 

میلرزند و با دسـت
کالسیهای نيازعلی از سرما به خود 

میکند .در حالی که 
هم


میرسـانند ،و بـرای جلـوگيری از نفـوذ
يخزده خود را به مدرسه 
و پا و صورت 
روزنامهای به جای شيشه پنجره کالس چسـباندهانـد ،بـر روی همـين

سرما تکه

میخوانند که در جايی نه چندان دور يک کت به مبلا دويسـت و پنجـاه
روزنامه 

نمیتوانند بزرگـی آن را
هزار تومان حراج شده است .رقمی که اين کودکان حتی 
روزنامـهای کـه

بفهمند .توجه دادن خواننـده بـه جملـه «بهداشـت بـرای همـه»

لحظـهای کـه خبـر مـرگ

جايگزين روزنامه قبلی شده است آن هـم درسـت در

دانشآموزان نشانيده
بیبهره بودن از بهداشت ،غم سنگينی بر دل 
کودکی به خاطر 
بـیعـدالتی ،تبعـيض و دروغ در فضـای
است ،فرياد اعتراض نويسنده است بـه 

سياسی ـ اجتماعی حاکم بر جامعه آن روز.

میگيرد که عاقبت بيشتر کودکـان فقيـر
داستان ”ندارد“ با مرگ نيازعلی پايان 
مـیدهنـد و بـه آرزوهـای
است که بر اثر نداشتن امکانات بهداشتی و مادی جان 
نمیکنند .داستان ”يک نگـاه“ بـا پنهـان شـدن طفـل از ديـدگان
خود دست پيدا 
میپذيرد .با آن بار سنگين که جسم کـوچکش قـدرت حمـل آن را
ادريس پايان 
هــای شــلوغ،
نــدارد مــیرود در پــی خطراتــی کــه در کمــين او هســتند؛ خيابــان
اتومبيلهای پرسرعت و بار سنگين.

نتیجهگیری

کردهاند
درويشيان و يوسف ادريس هر دو در شرايط اقتصادی سختی زندگی 

داشـتهانـد بـه

داشتهاند .با اين وجود ،با شـرايط بـدی کـه
خانوادههای فقيری 

و

بـهدسـت آورنـد.
تحصيل پرداخته و توانستند جايگاه اجتماعی خوبی برای خود 

داستان كوتاه در ایران و مصر بررسی تطبیقی داستان187 / ...

آنرا در آثـار خـود بـه خـوبی
کردهاند توانسـتند 
آنکه فقر را تجربه 
آنان به دليل 
ترسيم کنند .داستان کوتاه تحت تأثير آثار غرب وارد ايران شد و اولين کسی کـه

جمالزاده بود .در مصر نيز داستان کوتـاه
مردم ايران را با آن آشنا کرد محمدعلی 

فیالقطار“ احمد تيمور آغاز شـد کـه متـأثر از مکاتـب
به سال 1914م با داستان ” 
میباشـد.
ادبی غربی بود .اما يوسف ادريس مؤسس واقعی داستان کوتاه در مصر 

سبک نگارش ادريس و درويشيان از جهات بسياری مشـابه اسـت .هـر دو پيـرو
میکننـد.
شخصيتهای داستان را با جزئيات تمام وصف 

سبک رئاليسم هستند و

مايـههـای اجتمـاعی مشـابه بهـره
نتيجه حاصل از مقايسه اين دو داسـتان کـه از 

میدهد که هر دو نويسنده در انتقال پيام به مخاطب موفق بودهاند.
میبرند نشان 
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