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 چکیده

گیرد، بررسی نحوه بازخورد تصویر یکی از مسائلی که در خوانش یک اثر ادبی مورد توجه قرار می 

چه در ذهن نویسنده اجتماع و روابط مختلف موجود در جامعه در دنیای تخیل نویسنده است. آن

زمان او خالی  های سیاسی اجتماعی ها و احتماال ایدئولوژی ها، قضاوت تردید از برداشت گذرد بی می

خود  ةگرایانواقعبا نگاه  هاهمسایهجنوب، در رمان  ةنام آشنای خط ةنویسند ،احمد محمود نیست.

روزگار ملی شدن صنعت نفت و  ةبا نشان دادن مراحل رشد و تکوین یک نوجوان بر گسترتوانسته است 

اقلیم و فضای  بانویسنده  ةآشنایی همه جانب را عیان کند. نسلیهای هغدغدهای حزبی، فعالیت ةدور

های ملموس و دوست داشتنی، روایت خطی و روزگار داستان، خلق زبان و توصیفات قوی، شخصیت

تصویری صادقانه از  ةارائ های مردم وینمایش واقعی و باورپذیر از فرهنگ و عقاید و گرفتارپرکشش، 

در رمان « خالد»های این اثر است. هترین شاخصمهماز  ،ملی شدن صنعت نفتة وقایع سیاسی دور

در حقیقت نماد ملتی است که روزگاری طوالنی گرفتار استعمار بیگانه بوده و حقوق خویش  هاهمسایه

با  ، خودگرایی حقیقی در راه ملی رسد که به آن مرحله از شناخت میاما سرانجام  ،را نشناخته است

 کند.جهل، فقر و ظلم مبارزه می

 

 بیست شمسی. ة، دههاهمسایهرمان  ،، ملی شدن صنعت نفتاحمد محمود :کلیدی هایهواژ
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 مقدمه .1

 آثاربررسی صور خیال و ابزارهای بیانی  رب ،های نه چندان دورنقد ادبی از آغاز تا سال

اما مطالعه و تفسیر  ،شود مینامیده  «نقد درونی ادبیات» که اصطالحاً هنری متمرکز بود

 اصرنگی معاجتماعی، سیاسی و فره هایوند اثر هنری را با جریانبیرونی ادبیات که پی

انجام  .شناسی و.. جامعه شناسی، هایی چون روان به کمک دانش ،دکن آن بررسی می

 ةهای تاریخی آثاری هستند که تصویری هنری و صادقانه از یک دوررمان یرد.گ می

ت داستانی و به طور کلی هنر، در یابا که خاستگاه اددهند. از آنجعینی تاریخی ارائه می

جامعه پدید هر هایی که در ها، تغییرها و جنبشدارد، حرکتریشه شرایط اجتماعی 

بیشتر  ةمایچرا که موضوع و درون ؛آید، در خلق و بازآفرینی آثار هنری مؤثر استمی

 شود. های عادی گرفته میاین آثار، از زندگی آدم

؛ زیرا در این دهه اندتاریخ معاصر ایران نامیده فترت ةرا دور شمسی بیست ةده

رضا، پادشاه جوانی بود که سعی فرستاده شده بود و فرزند او، محمدخان به تبعید رضا

کشور را به دست گرفته بودند و  ها امورکند. انگلیسی تثبیترا  وضعیت خودداشت 

ها سب برای انگلیسیای منارفت، مستعمرهخیز به شمار میای نفتخوزستان که منطقه

چون استعمار نفت، حضور ن خوزستان، وقایع بسیاری همبه همین دلیل مردما ؛بود

تالش برای ملی شدن صنعت  ،علیه انگلیس یها، مهاجرت و بعدها مبارزات مردماجنبی

 ةاقشار مختلف مردم اجاز بودند. در این دهه شاهدرا و اخراج نیروهای اشغالگر  نفت

ده بود. کربر مردم تحمیل  راسکوت و خفقان سازمان امنیت داشتند و فعالیت سیاسی ن

زیستی که  ةنیازهای اولیتأمین به این شرایط سیاسی باید آداب و رسوم دست و پاگیر و 

و آبراهامیان،  122 :1111یاوری،  ؛ 913 :1131راوندی، ) نیز افزود بودند، مردم در دامشان اسیر

1133: 101). 

جنوب ایران، احمد محمود، به  ةنامی خط ةنویسند ةاثر برجست هاهمسایهرمان 

این مسائل است.  ةگرایی نافذ و روشن، روایت همای بسیار منسجم و با واقعشیوه

ها و محمود از افزایش روزافزون عینیت رمان در جهت دریافت ویژگی تاریخی شخصیت

اش در ویژگی تاریخی ی قصههافردیت آدم ةرویدادها آگاه است و به دنبال یافتن ریش
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 د. او با هنرمندی، وقایع مهمکنبیست ارائه می ةروزگارشان، تصویری گسترده از  ده

 دهد.های داستانش ارتباط میتاریخ معاصر را با سرنوشت شخصیت

، اجتماعی یاسیها پاسخ دهد که وقایع س صدد است به این پرسشاین پژوهش در

حوادث داستان  اند و چه نمودی در انعکاس یافتها ه ههمسایرمان  و... چگونه در متن

 مقطعیسم نوشته شده و به با توجه به اینکه در سبک رئالرمان  این دارند؟ همچنین

منطبق بر  یتصویر چه اندازه در ارائة است، تامربوط زمانی بسیار مهم از تاریخ ایران 

به طور عام و ایران  ةجامعهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن روزِ  واقعیت

 موفق بوده است؟مردم جنوب به طور خاص، 

؛ تحریر در آمده است ةرشتبه بر مبنای تحلیل محتوای کیفی داستان  حاضر پژوهش

 ابتدا رمان به چهار سطح اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تقسیم بدین صورت که

 .شدندنقد و بررسی  یبه روش توصیف پژوهشهای  ها و دادهنمونهو سپس  شد

کلی ة توان به دو دست می ها یههمسانقد رمان  ةدر زمینرا مطالعات انجام شده 

 را در ضمن کنکاش دربارة هاهمسایهرمان آثاری هستند که  نخست،گروه  تقسیم کرد:

هایی هستند که به  پژوهش ،دوم ةو دست اندبررسی و نقد کردهد محمود مجموع آثار احم

کتاب  ،نخست ةترین آثار دستمله مهماز ج ؛اند این کتاب را نقد کردهصورت تخصصی 

کتاب  ،(1119) جاللی زنوزی فیروز ةنوشت (محمود احمد هایرمان نقد) سوخته زمین بر باران

که به صورت سنتی به  ستا (1131) دستغیب عبدالعلی ةنوشت ،محمود احمد آثار نقد

های پژوهش خویش از روشکدام در یچبررسی آثار احمد محمود همت گماشته و ه

مقاالتی مطالعات،  دومِ ةاند. اما دست های نوین نقد جدید بهره نگرفتههعلمی و  شیو

ای خاص از این رمان را  علمی، جنبه هایهنظری  با کاربست اند کردهکه تالش هستند 

های بر مؤلفه از این گروه است که با تکیه (1132) و شهبازی حسینی ةند. مقالکنبررسی 

گزارشگر  ،ادبیات ؛از نگاه نقد مارکسیستی .کرده استتحلیل را کتاب نقد مارکسیستی 

صریح واقعیت اجتماعی است. این نگاه جبرگرایانه بخش زیباشناختی اثر ادبی را نادیده 

اما آنچه پژوهش سازد. گیرد و رسالت آن را به انتقال آگاهی اجتماعی محدود میمی

اجتماعی، د، بررسی رمان در چهار سطح کنمیتحقیقات پیشین متمایز  ر را ازحاض
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با  نویس با مسائل پیرامون اوة پیوند ذهنی رمانو مطالع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی

  ست.ایران ا ةروز جامع آن تکیه بر واقعیات

 

 احمد محمود ةنام زندگی .2

ش، در ..هـ 1110سال  ور به احمد محمود درمعاصر، احمد اعطا مشه نویسداستان 

و کارگری سپری  متوسط ای هشهر اهواز متولد شد. دوران کودکی و نوجوانی او در خانواد

زمان با اوج جوانی او بود، تا ملی شدن صنعت نفت که هم 1120های سال ةدر فاصل شد.

و در آنجا افسری رفت  ةبه علت مبارزات سیاسی دستگیر شد و پس از آزادی به دانشکد

و به بار دیگر زندانی  ،مرداد 21در جریان کودتای  های سیاسی خود ادامه داد.فعالیتبه 

مسئولیت  بیکاری، ؛دوران پس از تبعید برای او روزگار سختی بود بندر لنگه تبعید شد.

همه دست به دست هم داده بود تا رنج های مبارز  ،بار زندان و تبعید دو ةسابق خانواده و

 کند. جوان را بیشتر

حوزة  سرپرست .گذشت بیکاری و سرگردانی در مدتی محمود، احمد زندگانی

 ،1111 تا خوزستان استانداری در خدمت مأمور اهواز، شهرداری کارمند لرستان، عمرانی

مشاغلی است  ...و رفاهادارة  در کار رادیویی،برنامة  نویسندگی ایران، زنان سازمان در کار

 و بازخرید خود اصرار با سال این در احمد تجربه کرد. 1113که احمد محمود تا سال 

 دستغیب،) کندصرف  نوشتنبرای  را وقتش تمام بود گرفته تصمیم چون شد؛ نشین خانه

 روز ، صبحی تنگی نفس مواجه شده بودمحمود که در اواخر عمر با بیمار .(11: 1131

اده طاهر کرج به خاک زدر امام و کردش دارفانی را وداع ..هـ1111مهر  12جمعه 

 .سپرده شد

 

 بحث و بررسی  .9

و  آبادی از نویسندگان متعهد اجتماعیتوان در کنار ساعدی و دولت را می احمد محمود 

ین آثار داستانی او، رمان تر ترین و پرورده دانست. مهم« گورکی»پیرو مکتب 

های  آدم د.کن ها ارائه میشخصیتهایی جاندار و زنده از  ست که توصیفها همسایه
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های  زیرا واقعیت ؛هستنددرگیر اسی و معیشتی با مسائل اجتماعی، سیاغلب  هاهمسایه

 .(131:1119)شکری،سازد از درگیر شدن و کشمکش میزیر ناگ رانها سخت و تلخ زندگی، آ

اساس حوادث پیش از ملی شدن صنعت نفت و تحوالت سیاسی این رمان بلند بر

نگاشته شده است. منبع الهام نویسنده در این کتاب  سیبیست و  هایهاجتماعی ده

سالگی  13سالگی است. محمود خود در  23نوجوانی تا  ةدر فاصل اوشخصی  زندگی

  ای هئلمس ؛به سربازی برود شود مین زندان مجبور دستگیر و سرانجام با دخالت مسئوال

خالد را شاید بتوان  زندگی افتد. میاتفاق  هاهمسایه مشابه آن برای خالد که دقیقاً

 کند.  هایی از زندگی محمود را منعکس می دانست که بخش ای هنیآی

یار است. تعداد های بس گشاییدثه، با تعلیق و اوج و گرهحا ها بسیار پر رمان همسایه

بلکه نوع روایت اول  ،آور نیست ای موجود در داستان نه تنها مالله بسیار زیاد شخصیت

به خواننده کنند،  هایی که در کنار خالد زندگی می ندگی آدمصیف دقیق زشخص و تو

یسنده نو بخشد. میمضاعفی  ةانگیز ها ایی بیشتر و پیگیری سرنوشت شخصیتبرای آشن

وان راوی و قهرمان داستان و تجربه و کنجکاو به عناز طریق انتخاب نوجوانی کم

های عرف یکی از نابسامانیمهای فرعی متعدد که هر کدام خصیتدادن او در کنار شقرار

توانسته است  ،هستند و از طریق ذهن کنجکاو و زبان ساده و بی قید و بند او اجتماعی

که از  ای هچهرد. شومحتوا نایل  شکل و بینهماهنگی  به خلق اثری با غنای کامل و

 ؛ناپذیر استاما مقاوم و سلطه ،دیدهرنج ای ه، چهرشود میمردم در این کتاب ترسیم 

آنگاه که پای ایستادگی و  ،خود دچار مشکل هستند ةروزان نیازهایمین أمردمی که در ت

  اند. فداکاری حاضر به ،آید از عزت و استقالل وطن به میان میدفاع 

جامعه، واقعیت  ةزندگانی مردم ساده و رنجدید شاگرِدر واقع نویسنده در مقام تما

از جمله احمد  ،گرای ایرانی سندگان واقعکند. خطی که نوی تلخ اجتماعی را مجسم می

یت واقع هگرایان متوج کند، این است که نظر واقعیت گرایان جدا می محمود را از درون

فردی را عمده  ةگرایان عواطف و روحی که درونبرونی و کلیت اجتماعی است، درحالی

ر زندگی تنها چرخد که فرد د گرایان دور این محور می انتقادی واقعة کنند. اندیش می

شاید هیچ  .(91:1131)دستغیب، از طبقات اجتماعی استای  نیست و معرف الیه یا طبقه
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های طبقات و گروه هی بینرفاشکاف  ةارهمه درب او این ةنویسی در ایران به اندازرمان

فقیر مردم، رنج و تفتیش عقاید و شکنجه، مبارزه و تبعید و آزادی  ةمتمکن جامعه و تود

میهن و اموری  ،امنیت ،مانند برابری اجتماعی هاییمایهدروندر آثار او  .باشد ننوشته

ده و یراند که مردمان شوبیش، قربانگاهی شگفت و دردناک بودهاهمه کم اینها،نظیر 

  .اندباخته در پیشگاه آنها ذبح شدهپاک

 

 رمان اجتماعی تصویر. 9-1

حاکم و  نظامافکار اعتراضی علیه یری گشکل ةل در وضعیت زندگی خالد، نحوتأمبا 

 :استقابل بررسی های زیر مؤلفهشرایط محیطی آن زمان، 

 

 ملی ایه مطالبهب «ملی شدن صنعت نفت»تبدیل . 1 -9-1

ناگهانی نبوده است. فارغ از مسائل سیاسی و قی اتفا ملی شدن صنعت نفت مسلماً

ام روند مخصوص به خود د و هر کدان ثر بودهبه ثمر نشستن این نهضت مؤتاریخی که در 

و طبقات مختلف نزد اذهان عمومی  «ملی شدن صنعت نفت»تبدیل اند،  را طی کرده

های در جای خود قابل بررسی است. نویسنده در بخش« ملی ةمطالب»اجتماعی به یک 

ملی ابد که ی در می ،شود میآغازین داستان که تازه با دنیای سیاست و مسائل آن آشنا 

پنهانی پیگیری  ه به شکل کامالًئلاما این مس ،اصلی مبارزان است ةن نفت، دغدغکرد

و پندار و شفق و دیگر مبارزان در صحبت کردن از این قضیه بسیار جانب  شود می

 :کنند احتیاط را رعایت می

وید: مربوط به نفته. بی اینکه گ میآهسته هیچکی نباید ببینه؟ آخه مگه اینا چیه که »

 کند می ام باشه، چرا نباید کسی بفهمه؟ حالیویم خیلی خب گ میفکر کنم  به حرفش

و  کند میدستگیرم  حتماً ،آید و اگر پلیس ببیندها خوشش نمی ین اعالمیهکه دولت از

چین کارهایی کرده هم باید همکنم که پندار  بعد، جایم توی زندان است. فکر می

 .(113: 1111 محمود،) «باشد

ن سخنان مبارزان به های زیادی که به دنبال شنید با پندار و پرسشآشنایی خالد 

ها به منظور غارت گر ملتی است که سالذهن پرسش ةآورد، نمایند مغزش هجوم می
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 شدهاش به او معرفی ن و ملی ش، عقب نگه داشته شده و حقوق فردیهای کردن ثروت

  است:

 هاحرف از. شود می باز ای تازه دنیای به چشمم. دارد تازگی برایم ها حرف تمام»

 هاییآدم چرا که ،شود می بدتر روز به روز تهیدستان زندگی چرا که شود می دستگیرم

 این از پول شاهی سه ـصنار دنبال و کنند جمع را پالسشان و جل باید پدرم مثل

 (.133 )همان: «بزنند دو سگ والیت آن به والیت

 و کردم هجی را کلمه وقتی تازه و کنم جیه را کلمه یک تا آیدمی باال جانم»

 جور چه «خونخوار استعمارگر» این دانم نمی مثالً ؛فهمم نمی را اش معنی خواندمش،

 جهت بی البد. است ناپذیرسیری هم اشتهاش و خوردمی خون فقط که است جانوری

 یزکیچ نفهمی بفهمی جانور، از این ...اند نگذاشته «خونخوار» را «استعمارگر» اسم

 این و خورد می هم نفت ،«خون» جای به گاهی که ام فهمیده مثالً ؛شود می دستگیرم

 «شده نوشته هم خوارنفت ،«خونخوار» جای به کاغذها تو جاها، بعضی که است

 (.10 :1111محمود،)

او  ، فقط مختصّکند میطرح پرسد و چراهایی که م االتی که خالد از خودش میسؤ

به آرامی در میان مردم در حال ریشه دواندن اعتراض  داری وجنبش بی بلکه نیست،

 نفت صنعت» انددوخته نوار هاشانسینه رو هم مدرسه هایبچه حتی دیگر حاال» :است

این حرکت اعتراضی تبدیل به  ،مردم سرانجام با پایداری .(191)همان: ««!شود ملی باید

چنین  و این نیز از آن حمایت سمیکه رادیوی ر شود می بزرگیجنبش اجتماعی بسیار 

 برای اینک که است شده غارت انسان میلیون بیست صدای این»: کند میتوصیفش 

 بیست ةطلبان حق فریاد این. اند خاسته پا به مردانه دریایی، دزدان دست کردن کوتاه

 دخو دارزخم هایشانه بر را استعمار بار سال، های سال که است شرافتمند انسان میلیون

 .(130)همان: «اند کرده حمل

  

 وضعیت بهداشتی .9-1-2

ها و وضعیت شیوع بیماری خورد، دیگری که در بررسی رمان به چشم می ئلةمس

جامعه، ضمن محرومیت از امکانات  نیازمند و فقیر ةطبق مردم است. نابسامان بهداشتی

و  خصوصی را نداشتندمراکز دولتی یا  درمانی، توانایی اقتصادی برای مراجعه به ةاولی
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های صورت زن مش رحیم بیرون استخوان»: اند کردههای محلی اکتفا میناچار به درمان

فقط دو سوراخ کدر تو  کند می هاش آنقدر گود نشسته که آدم خیالزده است. چشم

هاش همیشه خشک و پوست پوستی است. آرنجش انگار گرهی است صورتش هست. لب

 . (11)همان: «سال است که رو جا افتاده استیک باشی.که به طناب کلفت زده 

های فراوانی را به اجتماع  فساد ناشی از فقر عالوه بر مشکالت بهداشتی، ناهنجاری

به نوعی با فساد درگیر هستند. خالد با اینکه در  ،اکثر جوانان داستان تحمیل کرده بود.

بی خود را از این ر ادامه به خود ،شود میباز هوس ةهای همسایگرفتار وسوسه ،اوایل

 پردازد. دهد و به مبارزات خویش می انحراف نجات می

 

 وضعیت حقوق زنان. 9-1-9

است که  از آن در این رمان آمده، حاکیة زنان و وضعیت آنها چه در مجموع دربارآن

های بلور  کتک خوردن اند. دم دسترسی به حقوق اجتماعی داشتهشرایط سختی از نظر ع

به  نداشتن دسترسیزن رحیم خرکچی به خاطر بیماری و  از امان آقا، مرگ خانم

هایی از وضع  گوشه ،حقوق زن ةحاج شیخ علی دربارهای  صحبتو  امکانات درمانی

بسیاری از  ،اجتماعی های نامناسب زن در آن دوره است. از طرفی به خاطر نبود حمایت

های  یین راه متحمل سختاند و در ا عهده داشته رهای اقتصادی نیز ب زنان مسئولیت

هایی که موضوع  در گروه»وید: گ می هاحمد محمود خود در این بار اند. زیادی شده

های من هستند، مردساالری نه فقط نمود عینی دارد که موجب سرافرازی هم  داستان

 ،زندگی است ةدهندتشکیلکت مرد از عناصر فعالیت مرد و حر یعنی تسلط مرد، ؛هست

عهده ر معاش خانواده را ب ارامر ةوظیف و زن افتاده کار که مرد به دالیلی ازی گاهی حت

 .(91: 1119 )گلستان، «شد، باز هم حکومت مرد مشهود استداشته با

 

 آشنایی خالد با زندگی اجتماعی. 9-1-1

. بلور گیردشکل میبلور خانم  بااو  ةرابط ازن آشنایی خالد با زندگی اجتماعی نخستی

 از اوهای مداوم  با همسرش در کتک خوردن ة ویکه رابط سالة امان آقا 11انم زن خ

به خالدِ  ،خود در زندگی زناشویی ةبرای فرار از موقعیت متزلزل و آشفت ،شود میخالصه 
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میشه به که ه سازد میوارد  نامشروع ای هرابطبه ه خالد را ئلبرد. این مس نوجوان پناه می

ذرد بیشتر از امان گ میروز که  دانم چرا هر اصال نمی»کند: میخاطر آن احساس گناه 

 )محمود، «خواهد توی صورتش نگاه کنم که دلم نمی شود میکشم، گاهی  آقا خجالت می

خورم  قسم می ...کند میجا  محبت امان آقا دلم را از خنده و پر چشمان پر» .(11: 1111

ها و سرانجام همین عذاب وجدان .(91ان:)هم «خانم کاری نداشته باشم که دیگر با بلور

طعم عشق  ،چشمیی با سیهدهد و البته آشنا خالد را از سقوط اخالقی نجات می ،تلنگرها

ارتباطی چشم او با سیه ةرابطاما رهاند،  شاند و از دام هوس بلور خانم میچ می را به او

ذت جسمی خالصه بر خالف پیوندش با بلور خانم که فقط در ل ؛استقلبی و عاطفی 

  لرزاند. چشم قلب خالد را میسیه شد، می

دهم به پشتی مبل و سرم  ام خیس عرق است. تکیه می دار است، پیشانیصدام خش»

 دوانم رو صورت دختر. دارد نگاهم  یرم. بعد، از گوشة چشم نگاهم را میگ میرا باال 

زهای اول که بلور خانم را نگاه است. رو اما شیرین ،لرزد. این لرزه غریبه دلم می. کندمی

خواهد از جا کنده شود.  ولی حاال کلی فرق دارد. انگار دلم می ،لرزید کردم، دلم می می

: 1111 )محمود، «ر چیزی توی دلم خروش برداشته استلرزد. انگا انگار تمام تنم می

111.) 

     ور خانم و تفاوت احساسش به بل ةمتوج نخست،خالد خود در همان برخورد 

. کند میبلور خانم را از یاد او محو  ،چشمو لذت آشنایی و دیدار سیه شود میچشم سیه

عشق مانع دهد که  گرچه پندار به او هشدار می. چشم تا پایان همراه اوستسیهعشق 

« .نباید درگیر احساس بشی تا وقتی که درگیر مبارزه هستی، مطلقاً»و  مبارزه است

چشم غافل هرگز از یاد سیه ،که در زندان استحتی وقتی  ،خالداما قلب  ،(213 )همان:

چشم کنارم انگار که سیه ،ه توی زندان نیستمانگار ک ؛امشوق لبریز شده از» :ماند نمی

بوی خوش .  .خنده تمام صورتش را پر کرده است.. ؛شنوم صدایش را می نشسته است...

 .(123 )همان: «ذارمگ میرا رو هم چشمانم  . ...کند میخرمن گیسویش دماغم را پر 
 

 حساس مسئولیت اجتماعیا. 9-1-5

خاصی در این رمان دارد. خالد با اینکه  ةنوع و دلسوزی برای دیگران جلوکمک به هم

از کمک کردن به حسنی برای درمان  ،ی استادخود گرفتار فقر و مشکالت اقتص
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 ،تا برای حسنی کاری نکنم وم،ش قرارتر می لحظه به لحظه بی»: ماند سوزاک غافل نمی

هو روم به طرف امان آقا، یک ... میکشم شوم. انگار خود من هستم که درد می راحت نمی

های تهیدست، کمک  الد همیشه یادت باشه که اگه آدمخ -افتم،  به یاد حرف شفق می

 د که برای نجاتیرگ میسرانجام خالد تصمیم . (111 )همان: «همدیگه نکنن نابود میشن

 :بفروشد ،داشتشدت دوستشان میه و ب که تعدادی کبوتر بودرا اش  حسنی تنها دارایی

وقتی ریختمشان تو گونی،  چهارده تا و همه بازیگر، برای کبوترها مشتری پیدا کردم،»

ها را خالد پول کبوتر .(111 )همان:«دادمشان به دست جاسم، بغض گلویم را گرفت

ی حسنی رود، در این میان حواسش هست که باید برا ییرد و دنبال خرید آمپول مگ می

راه » :بیماری سوزاک و کارهای زشتی که انجام داده نشود رازداری کند تا پدرش متوجة

 ،گفتم. تا برگردمروم که برای حسنی سوزن بخرم. به ابراهیم چیزی ن افتم و می می

. یک جوری باید کلک خانه آمده است. باید ببرمش پیش علی آقا پز حسنی هم از کوره

 .(193 )همان: «سوار کنیم که مش رحیم سر از کار درنیاورد

 

 فرهنگی تصویر .9-2

آنان ارتباط  هایها و آیینهای مردم در هر عصر، با باورداشت رهنگی تودهوضعیت ف

نشانگر طرز فکر جامعه است و دارای  ،این سنن هر یک ازچرا که  ؛بسیار نزدیکی دارد

  ریخی طوالنی و دیرین است.نه و تاپیشی

 

 های مردم. شیوع خرافات بین توده9-2-1

دارد و یا ریشه های غلط از مذهب  برداشت آنچه در باورها و پرستی واوهام ،گراییخرافه

متناسب با اقلیم و محیط جغرافیایی خود، در ، گیرد های کهن سرچشمه می باوراز 

ای  عام دارد. بخش عمده  ةگاهی هم جنب ود وش های مردم هر شهر و منطقه دیده میباور

یا فراموش  هک دیشه دارتاریخی ر فرهنگی و یواقعه یا رویداددر  ،از باورهای عامیانه

مردم   ةهنوز در حافظ از آن و دلیل پیدایش آن مشخص نیست و یا بخشی است  شده

 ،مذهبی دارند ةی که گاه ریشهای مختلفی از اعتقاد به باورهای خرافنمونه .باقی است

 :شود میدیده  هاهمسایه رمان در
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است   هایی حک کردهکاردها نقش ةرو تیغ است. پدرم چهار کارد فوالدی درست کرده»

 ةتیغی رو رو ها از رو کتاب اسرار قاسمی این نقش یقین آورم. در نمی که من سر

. کاردها ندک میاش را توی اتاق خودش پهن  ردهای فوالدی حک کرده است. سجادهکا

 خواند. البد برای رونق گرفتن کار و ورد می کند می سجاده به زمین فرو ةرا چهار گوش

  (.21: 1111 )محمود، «و کاسبی، میرزا نصراهلل به پدرم دستوراتی داده است

میرزا پدر خالد در نهایت از فرط فشار مشکالت اقتصادی و رکود بازار به دستور 

م دکان را حاال پدر»: کند میامید یافتن رزق و روزی بیشترآغاز  نشینی را بهچله نصراهلل

 «دانه هم درست کرده استنشسته است. یک تسبیح هزار «چله»بسته و تو اتاق خودش 

و چله نشستی که  کاسبی رو رها کردی و واقعا گلی به جمالت...کار بابا» .(12 )همان:

اش  دهیرداند. محمد میکانیک از عقگ میبر  و سر کند می پدرم روترش برات معجزه بشه؟

چل روز تو اون اتاق نشستی و هی ورد خوندی  که چی؟... نه واقعاً - دست بردار نیست.

گوی محمد مکانیک با پدر خالد، ودر گفت. (11)همان:  «عاقبت که چی؟ که چی؟...

 ویژهبهها و  نها و آیی یکی پدرخالد که به شدت به سنت ؛شاهد تقابل دو اندیشه هستیم

دهد، پایبند است. در  برای گشایش کسب و کارش به او می دستوراتی که میرزا نصراهلل

برابر او، محمد مکانیک در نقش ناقد، بارها در مقابل این باورها مخالفت خود را ابراز 

که همیشه باید مثه خر کارکنیم  ،رفاتیم که همیشه بدبختیماسیر همین مزخ»: کند می

اما ، (23 )همان: «رو دیگرون ببرن، که همیشه تو سری خور و گرسنه هستیمو کیفش 

، کند میو باورها همه درست است و اگر افاقه ن هاپدر خالد معتقد است که این آیین

منتها اگر  اس، دستورات این کتاب تجربه شده ةهم»: مشکل در دیانت خودشان است

لباسمون، نه خوراکمون و ما شرعی نیس. نه علتش اینه که هیچ چیز  ،بینی اثر ندارهمی

اگه خدا  -: های حاج شیخ علی است های پدرم مثل حرف حرف» .(11 همان:) «نه هیچی

های محمد میکانیک مثل  نخواد، حتی یک برگ هم از درخت نمیفته. ]اما[ حرف

 .(103 )همان: «همه چیز رو میشه عوض کرد، همه چیز رو - های بیدار است: حرف

یان یکی از باورهای بسیار کهن رایج در م ،حضور و تسخیر آنها و د به اجنهاعتقا

  رزا نصراهلل به شدت اعتقاد دارد:های می باره به صحبت  مردم است که پدر خالد در این
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نشیند و درها را  هوا حسابی گرم شده است، تو این گرما پدرم تو اتاق خودش می»

به دستورات این کتاب عمل آدم اگر بتواند  ند.خوا بندد و کتاب اسرار قاسمی می می

درست کند که هر وقت رو   ای هجب «ستیان سرخ»توان از  تواند غیب شود. می کند، می

با دستورات این کتاب،  ت داشته باشد،ئدوش بیندازدش، غیب شود. یا اگر دل و جر

 (.21همان: )«تسخیر کند تواند هم می «جن»

، درویشی شود میواقعی در رمان دیده موجودات فرا ةاربیکی دیگر از مسائلی که در

میرزا . پدر خالد معتقد است کند میاست که برای امور خود به میرزا نصراهلل مراجعه 

  :رسند چنان انسان باتقوایی است که اجنه به شکل درویش خدمت او میآن

میرزا خودم دیدم که یه درویش اومد، حلقه به گوش و دس به سینه جلو دکان »

 ةخون نصراهلل وایساد....میرزا نصراهلل درویش را جواب کرد، ولی ظهر وختی با هم رفتیم

میرزا نصراهلل، دیدم که باز همون درویش دس به سینه جلو خونة میرزا نصراهلل 

 .)همان( «ش کردانهوویش دستوراتی داد و روبه درعاقبت میرزا نصراهلل  ...وایساده

 

  پوشش و لباس .9-2-2

و داستان  دارندن با توجه به شهری که در آن قرارهای داستا یک از شخصیت پوشش هر

  های محمود یک از داستانگرچه در هیچ شکل گرفته است، جالب توجه است.در آن 

های ناپایدار و گذرایی که  ای ندارند، شخصیتهای اصلی، لباس و پوشش ویژهشخصیت

د. همچنین در توصیف محیط و مکان نششی خاص دارپو شوند، معموالً داستان میوارد 

 و 1دشداشه توان به ها می این لباس ةاز جمل ؛ظاهر افراد توجه شده است داستان، به

موی سرش  ،یکیشان چاق است ؛رنگ هر سه تاشان کبود شده است» :اشاره کرد 2قندره

 ...کند میب زمزمه بویه، زیرل» .(111: 1111، )محمود «قندره به پا دارد، ...آشفته است

 .(133 )همان: «بندد پوشد. چپیه به سر می شداشه میهمیشه د

 

 ادبیات شفاهی و اشعار عامیانه .9-2-9

توان به ، میها ایههمسمردم جنوب در رمان  ةهای ادبیات شفاهی و فرهنگ عام از جلوه

خواند. این  های مختلف می در موقعیت دزفولی ةکه مادر خالد با لهجاشاره کرد اشعاری 

    در موقعیت که کند و چه آنگاه  در خالد برای خویش زمزمه میاشعار چه زمانی که ما
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در گذر همواره همه رنگ و بوی اندوه دارد. زنان جنوبی که  ،گیرد میانگیزی قرارغم

هایشان غالبا آوایی ها و زمزمهلد اند، درد دگی سخت و آالم روزگار قرین بودهتاریخ با زن

 ،برادرش را که از دست داد مادرم است... ةتنها دردی که دارم، غص» دارد:ر حزین بسیا

همین حالت را داشت. وقتی چشمش به نعش برادر افتاد، اول بهتش زد و بعد نشست و 

 آرام اشک ریخت و آواز گرداند:

 (.231)همان: « سرنشین موبووم، گردم کیچه بازار ساربون غم کجاس غممه کنه بار

ساربان کاروان غم کجاست تا اندوهم را بار کند. آنگاه من مسافر این کاروان ه: ترجم

  گردم و کوچه و بازار را بگردم.

. انگار صدای گریه کند میمادرم تمام فضا را پر  ةیکهو چهر م...ی ا پهلو به پهلو نشسته»

 شنوم. اش را می شنوم. زمزمه کردنش را هم می

 (.233)همان: « دس دل خینی، گله وت گذارم  دسمه دلم کنم، دلومه درارم

آنگاه با دست و قلب و خونین  ،ام کنم و قلبم را بیرون آورمدستم را درون سینهترجمه: 

 از دوریت گله کنم.

هایش  زند اما گونه اش جوانی می کنم...ته چهره به مادرم نگاه می ،از در وسط دو اتاق»

شنوم.  زند. صداش را می ه است و سیاهی میچشمش پیدا نیست،گود نشستتکیده است...

 رداند:گ میآرام آوازه 

دانستم که چنین سرنوشتی در انتظارم هست، به جای شیرمادر،  من اگر میترجمه: 

 تا این روز را نبینم(.).خوردم می )زهر(تریاک

 

 سیاسی تصویر .9-9

چرا که سیاست در ارکان  ؛خودی استهو خودب ختن ادبیات به سیاست امری ناگزیرپردا

در این حالت  موضوع آفرینش ادبی است. ،وجودی انسان نهفته است و انسان اجتماعی

 )گودرزی، کنند ها، رویدادها را به نحو خاصی مشاهده می ولوژیثیر ایدئأافراد تحت ت

20:1119).  

 

 (.11)همان: « خوردمه تریاک به ز شیر مارم  گر مودونسم ئی روز مو دارم



  11 ، شمارۀ پیاپی1931، پاییز  و زمستان 2، شمارۀ 5 / ادب فارسی، سال121

 د خالد به دنیای سیاستورو .9-9-1

 )پندار( ورود خالد به دنیای سیاست در اثر یک حادثه است. وقتی خالد پیغام یک زندانی

رساند، همین آشنایی او را به دنیای  فروشی مجاهد می، صاحب کتاب«شفق»را به 

اول توجه خالد را به خود  ةچیزی که در وهل نخستینکشاند.  مبارزه با استعمارگران می

ها به مشتری «نهج البالغه»نوان تحت عشفق هایی است که  روزنامه ،کند می جلب

شنوم و چندمین بار  ها میست که  چنین چیزی از مشتریاین چندمین بار ا» :دهد می

البالغه را من نهج دهند. البالغه به مشتری روزنامه میبینم به جای نهج است که می

 ةهایی که باالی صفح و یقین دارم با این روزنامهاست  دانم که یک کتاب ام... می دیده

خالد آرام  .(101: 1111 )محمود، «ارتباطی ندارد هیچ ،چاپ شده است زاولشان با رنگ قرم

کم با اصطالحات سیاسی روبرو ة او کم. دنیای سادشود میوارد دنیای مبارزه به آرام 

ن اما هنوز از ایحد یعنی چه، دانم که مت می»ردد: گ میو خالد به دنبال پاسخ  شود می

ت توی ذهنم جاگیر شده است. متحد، . کلماام نیاورده در استعمارگر خونخوار سر

توانم  دیگر هم هست که حتی نمی ةیک کلم دیگر... ةند کلمچغارتگران و استقالل، 

پاید که خالد  اما دیری نمی ،(100)همان: «چیزی شبیه امپرلیس و یا امپرالیسبخوانمش. 

نفت است و هر بالیی که سرشان  جنگ ،فهمد که جنگ . میشود میآشنا  ة اینهاهم با

از  ،است و مردمش تحمیل کرده  محنتی که روزگار به او و خانوادهآید و این همه  می

یرد. شفق سرانجام گ میت ئهای استعماری انگلیس و کشورهای امپریالیستی نش سیاست

و بدین  هایی را به او بسپارد موریتأم تا کند می به خالد به عنوان یک مبارز اعتماد

همه جا حرف  .شود میفروشی مجاهد تبدیل  ترتیب خالد به یکی از مبارزان فعال کتاب

ان را در چپاول هایش بدبختی ةهم ةمردم ریش .عت نفت استاز ملی شدن صن

 .دانند میدست انگلیس ه ان بیشها ثروت

خواهد بفهمد که این  بیاورد. می در اوضاع سر خواهد از این روزها همه کس دلش می»

-م. کارگرای تصفیهگ میاعتصاب پاالیشگاهو ؛ ..نفت به کجا کشیده است. ه جنجالهم

خونه ها تصفیه انگلیسی خونه دست از کار کشیدن. چن تایی هم انگلیسی کشته شده.

یگه کنن که فلنگو ببندن. حاال درو تعطیل کردن. دارن دست و پاشونو جم می
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تا حاال روزی سیصد هزار لیره درآمد  غارتگری تموم شده... ةدستگیرشون شده که دور

  .:(202 ،همان) «م بهشون نگفته خرشون به چندهسَکَهیچ به جیب گشادشون زدن و 

 

 نفتبرای اتحاد عمومی  .9-9-2

ن تفرقه و تشتت و ناهمگونی موجود بین نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی ای رغمبه

ملی  به محور هماهنگی در سیاست ای هیندادوره از تاریخ ایران، موضوع نفت به طور فز

 :ی هدف و ملی بودن آن بودبزرگ ةنددهایران تبدیل شد که خود نشان

های  ، االن حتی مشتریدهندسر میملی شدن نفت را  فریاد صدا مردم همه یک»

باس کار جان محمد کمی گشاد ل .زنند نفت حرف می ةامان آقا هم دربار ةخانقهوه

زند. امروز نوار سفیدی رو سینة  است. آبی تند است، اما از چربی روغن، سیاهی می

اش  تا دیروز این نوار سفید رو سینه جان محمد است به پهنا و درازای دو انگشت.

صنعت نفت باید »شته شده کنم. رو نوار نو شوم و بهش سالم می از جلوش رد می .نبود..

  (.11: 1111 )محمود، « «.لی شودم

سپهبد رزم ) یس دولتئر صدایی وجود ندارد. این همسو در عالم سیاست،  این اما در

 :ف استلبا ملی شدن نفت مخا، آرا(

توانیم یک لولهنگ بی عیب و نقص بسازیم و  دولت عقیده دارد که ما هنوز نمی رئیس»

رود.  از صد جاش آب می ،نگ ساخته شدتازه اگر خیلی دلمان را بدهیم، وقتی که لوله

اشتباه ها  انگلیسیشویم. بیرون ریختن  وید: اگر صنعت نفت را ملی کنیم، نابود میگ می

را  کنند و نفت ماما مهندس نفت نداریم. اقتصاد ما همین نفت است. اگر لج ب.  است...

 (.111همان: ) «هایی از این قبیل شویم و حرف ورشکست می ،نخرند

در شانزدهم  آرا را تسریع کرد وستاخانه پایان صدارت و زندگی رزماظهارات گاین 

 درآمد عضو فدائیان اسالم از پای ،به ضرب گلوله خلیل طهماسبیهـ..ش، 1123اسفند 

 .(110: 1191 بیل،)

ها تو  نفس تخته.ها  انگلیسیتا این روکاره، خیال  ،سقسم خورده ،نوکر انگلیسیاس»

ها به همدیگر دوخته شده است.  خورد. نگاه ها تکان نمیده است. مژهها گره خور سینه

وند. رئیس دولت را با گلوله ش . فریادها قاطی هم میشود میبلند  صدای گوینده

، باالخره زدنش، مگه نشنیدی؟ تو مسجد شاه، تو مجلس ختم -گفت کجا؟ اند. کشته

 (.131:1111)محمود، «آخه به هیچ صراطی مستقیم نبود
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کمیسیون نفت شورای ملی به اتفاق آرا، اصل ملی شدن  ش،..هـ1123اسفند  13ر د

مردم،  ةمجلس به خواست تود» .(223: 1132 )مصدق، رساند ه تصویبصنعت نفت را ب

های برافروخته و با چهره ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرده است. مردم ةالیح

به پایکوبی و ، اند نوازنده جمع شده های دور دسته ،جاهای به خنده نشسته، جابه لب

 «ویندگ مییرند و به همدیگر تبریک گ میآشنا همدیگر را بغل اآشنا و ن،دست افشانی...

  .(211: 1111 )محمود،

 

  اقتصادی تصویر .9-1

مانده به ء کشورهای عقبملی شدن صنعت نفت از نظر اقتصادی جز ةایران در آستان

ی به حقوقِ آگاهناشان با جهل و  ه منافع استعماریهای بزرگ ک آمد، قدرت شمار می

تالش خود را برای عقب نگه داشتن  ة، همبودزده گره خورده مردم کشورهای استعمار

دادند. شرکت نفت  ایران از رشد اقتصادی و به تبع آن رشد فرهنگی و سیاسی انجام می

ایران را به صورت کامل  برداری از نفتآن دوره انحصار تسلط و بهرهایران و انگلیس در 

ها مدیریت تنها موتور مولد اقتصاد ایران به دست انگلیسی ،به عبارتی ؛در اختیار داشت

از شمار  بود، هایی که این شرکت از نظر اقتصادی به ایران وارد کردهزیان شد و می

 بیرون است.

 

 پرداخت مالیات نفت به دولت انگلیس. 9-1-1

ای بود. شرکت از هئلتر از هر مسظالمانه ،مالیات ئلةمارگرانه، مسموارد استع ةاز میان هم

بیست پرداخت، در حالی که درصد به دولت انگلیس مالیات می چهلکل درآمد نفت 

دیگر این بود که  ئلةهم پس از کسر مالیات مذکور! مس داد، آندرصد به ایران سهم می

به نام نیاز شرکت نفت وارد  خواستچه می شرکت نفت بدون پرداخت حق گمرک، هر

پرداخت. دین برابر سهمی بود که شرکت به دولت ایران می         کرد که بهای آن چن می

دادند و وضع اسفناک کارگران ایرانی بود که دشوارترین کارها را انجام می ،موضوع سوم

ر این بود که کردند. غارت آشکار دیگ آباد زندگی میدر نهایتِ فقر در حصیرآباد و حلبی

های شرکت به رایگان و از جیب ملت ایران ها و ماشین سوخت تمام کشتی ةهزین
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اما نفت و بنزین مورد نیاز ایران با همان قیمتی که به مشتریان خارجی  ،شدپرداخته می

نیروی دریایی انگلیس  شدمی ه باعثئلگردید! که همین مسمیشد، محاسبه می فروخته

روت ملت ثانگلستان به عبارتی  ؛(11: 1110 پور،)نقیذخیره کند ها لیره ساالنه میلیون

ها  اقع مالک اصلی این داراییدیده که در و و مردم رنج کردمیکرور غارت ایران را کرور

 ند.زندگی خود دچار مشقت بود ةاولی نیازهایبرای  بودند،

 

 فقر شدید در طبقات مختلف جامعه. 9-1-2

ای  توانند چهره که با توجه به فضای رئالیستی اثر، میها همسایهن های رماشخصیت

به عبارتی  ؛همگی درگیر فقر هستند ،واقعی از شرایط اقتصادی آن دوره ترسیم کنند

هایی که در یک  ، نمود فقر است. خانوادهرنگ این داستان پر ةمایصلی و درونا ةمشخص

هر یک به  ،دهند رمان را تشکیل می های این کنند و شخصیت خانه مشترک زندگی می

 کنند. نوعی با فقر دست و پنجه نرم می

اما  ،فروشد آالت میو محوری داستان است و پدرش ابزار شخصیت اصلی خالد

 :گذرانند هاست که به خاطر اوضاع نابسامان بازار و بیکاری پدر، به سختی روزگار می ماه

باز هم بیکار است.  ،رود ا رو به گرمی میپدرم تمام زمستان بیکار بود. حاال که هو»

نگری گردد. این روزها کار آه ها دست خالی برمی رود دکان و شب افتد می ها راه میصبح

بیل را هم از خارج میارن، حتی میخ طویله و کلنگ و حاال، حتی دسته -کساد است. 

 .(20: 1111 ود،)محم «نشینم و کوره خاموش است تیشه رو. از بام تا شام کنار دم می

و بعد از طالق دخترش،  است ، پیرمردی که همسرش را از دست دادهعمو بندر

: یک پیراهن به تن دارد ،تمام سال از نداری ،عهده دارد رهایش را ب مخارج دختر و نوه

ار عمو بندر تمام سال را چه تابستان و چه زمستان، با یک فرنج نظامی کهنه و یک شلو»

    کند.  کند، سرمی اش می رنگ که خودش وصله پینهپوتین اخرایی نظامی کهنه و یک

 .(21)همان:« ترن پسرم صغیرها واجب -خری؟  عمو بندر چرا برا خودت لباس نمی -

که راه حلی برایشان پیدا  است آخرین راه برای فرار از مشکالتی خودکشی معموالً

ه آنچنان انسان را در ااما هرگ ،شود. فقر به خودی خود مشکل حل نشدنی نیست نمی
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ای  هئلتواند به خودکشی ختم شود. مس می ،دشوخانواده ة زده خجالتدهد کتنگنا قرار

کرد،  روز ایران که با انواع مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می  آن ةکه در جامع

روی است که پدر خالد در توجیه خودکشی ؛ از اینرسید چندان عجیب به نظر نمی

پدر چرا  -.»: دهد که خود را از شر این زندگی رها کند ل، به او حق میجعفر خشتما

مگه آدم چقدر طاقت گشنگی و بیکاری و خفت و  -جعفر خشتمال خودشو کشته؟ 

 .(102 )همان:« خواری رو داره؟

 

 ایران و مهاجرت نیروی کار به خارج از کشور. رکود اقتصاد 9-1-9

رکود بازار و امید به دست یافتن به زندگی بهتر، اوضاع نابسامان اقتصادی، بیکاری، 

این » :داد دالیلی بود که مردان جنوبی را به مهاجرت به کشورهای عربی مجاور سوق می

ای سر هم کند و  و پلهروزها با هر کس حرف بزنی، تو شش و بش این است که  پول 

بکشه؟ بیشتر  شود. آخه دیگه پوسیدم. آدم مگه چقدر میتونه بیکاری راهی کویت

اند کویت. علوان آهنگر، حسن نجار، زایر یعقوب، ابول پاره دوز،  مان رفته مردهای محله

  .(101)همان:  «ناصر نفتی

 

 آور و کم درآمد. اشتغال زنان در مشاغل زیان9-1-1

های داستان، کارکردن زنان در مشاغل  های فقر در میان شخصیتیکی دیگر از نشانه

است. مادر خالد که با رفتن شوهرش به کویت دچار مشکالت مالی پست و پر زحمت 

های ها در خانهشود برای سیرکردن شکم خود و بچه ، مجبور میاست مضاعفی شده

خونه، منو مادر رفتیم منزل  صب که تو با امان آقا رفتی قهوه»مردم رختشویی کند: 

رفتیم که  - ین چیکار کنین؟جمیله، اونجا رفت -رئیس سربازخونه...تو خیابون تیمسار،

 . (11 )همان: «هاشونو بشورهمالفهمادر 

 ةبندی از عهدها که شوهرش به خاطر باخت در شرطصنم، همسر یکی از همسایه

شود در تنور کوچک خویش نان بپزد و به  آید، مجبور می تأمین مخارج خانواده برنمی

عمالً مسئولیت علی پیش آمده، ا مشکلی که برای کرمها بفروشد. در حقیقت بهمسایه

شود که صنم، کنار  ای می یک هفته» :اقتصادی خانواده به دوش صنم افتاده است
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شود  های مش رحیم، تنورکی روبراه کرده است. بانگ روز از خواب بیدار می سایبان االغ

پزد و  تایی نان می هلچ ـاندازد و سی  کند. پیش از ظهر تنور را آتش می و خمیر می

 .(111)همان: «هاهمسایه ةدهد دست کرم که بدهد در خانکند و می دسته می

 

 نتیجه .1

او   واسطة و بی  عمیق  شناخت، هاهمسایهرمان ویژه هو ب محموداحمد آثار   کلی  بازنگری

رمان دهد.  می  نشان  نیافته  توسعه  یا در جامعه مردمان جنوب  و ذهنیات  از زندگیرا 

تغییر،   در معرض  یا اسناد دوره  با ثبت  دارد که   شناسانه مردم  زشیار ،هاهمسایه

  گزارش  او به  ا کهنجدهد. آ می  دست انگیز به و هراس  مبهم  دورانی از  واضح  هایی عکس

پردازد و عنصر  می  و جنگ  ، انقالب ، روزگار شکست مبارزه  در شرایط پیرامونی   واقعیت

  آورد، به می  شده ِ دور و بر و تجربه  زندگی  ةهزار تک  وند دادنپی  خدمت را در  تخیل

  فضای  ةصادقان خاطر ترسیم به   ادبی ةو اعتبار او در جامع  است  یافته  دست  توفیق

  است  توانسته  که  ایرانی  یا . نویسنده است  زده و توفان  ملتهب  یا جامعه در  تاریخی شبه

  تحت فقیر و  جهانی  جنوبِ ةمثاب  را به  یشکشور خو  جنوب  و هوشمند، وضعیت  صادق

  های رفتار انسان  ،دشوار و در نهایت  شرایط  دگرگونی  برای  در تالش  و نابرابری  ستم

لیستی خود با فضای رئا ها همسایهرمان  .دهد  نشان  و ستم  و ناداری  نادانی  مبارز را علیه

ی های منتهی به مل که در سال را یک نسل و حوادثی یها دغدغه به خوبی توانسته است

 ةجنوبی بیان کند. تجرباز زبان نوجوانی  ،است شدن صنعت نفت به وقوع پیوسته

نین بافت مشترک نویسنده با قهرمان داستان از نظر حوادث سیاسی و اجتماعی و همچ

به  زدیک شدن حوادث داستانناند، کمک زیادی به  فرهنگی که در آن بالیده

تکلف خالد،  زبان و لحن ساده و بی های زندگی مردم آن دوره کرده است. واقعیت

دمان عرضه فرهنگ و عقاید مر ،باورها، آداب و رسوم باورپذیر از نمایشی محسوس و

. خالد در این رمان همچون دیگر مردمی که از جهل و ناآگاهی به بیداری کند می

ند. خالد در واقع نماد ملتی است که روزگار ک رسند، یک مسیر تکاملی را طی می می

طوالنی گرفتار استعمار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیگانه بوده و حقوق خویش را 
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رسد که خود با جهل،  اما سرانجام به آن مرحله از معرفت و شناخت می ،نشناخته است

 کند. ر مبارزه میظلم و استثما فقر،

ها،  نوع اندیشه کنند، ختلفی که مردم تحمل میها و بالهای م فقر و حرمان، شکنجه

های ناشی از آن، نبود امکانات شیوع فساد و بیماری سوادی،باورهای خرافی، بی

ی، حاکمیت تفکر بهداشتی مورد نیاز مردم، مرگ و خودکشی در اثر فقر اقتصاد

 های مختلف زندگی فردی و اجتماعی مردم، تضییع حقوق زنان و مردساالر در جنبه

آنان در اجتماع، همه در رمان به  ةفراموش شدجایگاه جایگاه نامناسب و به عبارت بهتر 

 خوبی نمایش داده شده است.

ای  گر گوشهروایتآن چرا که هر بخش  ؛داردسیاسی اهمیت فراوانی  این رمان از نظر

به  . نویسنده تمام تالش خود رااستسی  ةمستند ایران در ده و واقعی از تاریخ سیاسی

تا وقایع با همان ترتیب واقعی و درست خود روایت شوند تا جایی که است بسته  کار

این رمان فقط روایت زندگی خالد  سیاسی است. ةمایغالب بر رمان، درون ةمایدرون

و  اندواقعی مردمی است که در آن دوره زیسته ةاز چهر یبلکه تصویری رئالیست ،نیست

 طلبی و مجاهدت در راه وطن رسیدند.تقاللناآگاهی به مبارزه و اساز 
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