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چكیده
رمان دشتهای سوزان ،رمانی شبهتاريخی از صادق کرمیار است که در آن واقعیـت و تخیّـل بـهگونـهای جـذّاب و
خواندنی بههم می آمیزندش کرمیار برای روايت وقايعی که در مقطعی از تاريخ ايران رخ داده است ،به توصیف اعمال
و رفتار شخصیتهای تاريخی و داستانی با زبانی ساده و روايی میپردازدش در اين رمان بـا شخصـیتهـای بسـیاری
روبه رو می شويم؛ به اين دلیل اين پژوهش در پی آن است که شخصیت پردازی های کرمیار را در اين داسـتان مـورد
بررسی و تحلیل قرار دهدش
اين پژوهش که با روش توصیفیـ تحلیلی انجام شده است ،نشان میدهد که کرمیار بـا ايجـاد فضـايی زنـده و
باورپذير و در مجموع با شخصیتپردازی مناس ِ خود ،روايتی جاندار و گیرا آفريده استش کرمیـار شخصـیتهـای
داستان خود را با دقّت برمیگزيند؛ آنها را به تدريج وارد قصّه میکند و پس از ايفای نقش ،آنها را از داستان خارج
میکندش اکثر شخصیتهای رمان به شیوۀ غیرمستقیم و از طريق گفتوگو و کنش معرّفی میشوندش در اين رمـان بـا
همۀ انواع شخصیتی از قبیل شخصیتهای اصلی ،فرعی ،ايستا ،پويا ،ساده و جامع روبهرو میشويم و اين گوناگونی
شخصیتها به همراه حضور شخصیتهای تاريخی سب

جذّابیت روايت کرمیار شده استش
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مقدمه

از محــدودۀ کتــاب هــیچ موجــوديتی نــدارد؛

شخصیت در اثر روايتی يا نمايشی ،فـردی اسـت

محملی است کـه حـاالت و احساسـات رمـان

که کیفیت روانی و اخالقی او در عمل او و آنچـه

نويس در آن متجلّی می شود و اعتبـار و ارزش

می گويد و می کند ،وجود داشته باشدش خلق چنین

آن در روابطی است که با ديگر سـاختمانهـای

شخصیتهايی را -کـه بـرای خواننـده در حـوزۀ

کالمی نويسنده برقرار می کندش هر رمانی اساسـاً

داستان تقريباً مثل افراد واقعـی جلـوه مـیکننـد-

انگاره ای کالمی است که در آن شخصیت هـای

شخصیت پردازی مـی خواننـدش (میرصـادقی:0202 ،

مختلف حکم رشته هايی بـه هـم بافتـه را پیـدا

)00ش نويسنده با خلق يـک شخصـیت ،گـويی بـه

می کنند و تجربۀ خواننده ،همان تـأثیری اسـت

آفــرينش انســانی دســت مــیيــازد کــه مــیتوانــد

که تمام انگاره در مقام يک کل در نیروی درک

مختارانــه در مــاجرای داســتان حضــور يابــد و

و احساس او به جا می گذاردش (همان)

تأثیرگــذار باشــدش (مســتور )20 :0211 ،البتــه بايــد

تحلیــل شخصــیتهــای هــر داســتان يکــی از

يادآور شد که هیچ شخصیتی در کتـاب ،شخصـی

راههای فهم و شناخت داستان و گفتمان حـاکم بـر

واقعی نیست ،حتّی اگر در کتابی تـاريخی باشـد؛

آن استش از آنجا که شخصیت يکی از مهم ترين

آنها شبیه آدم های واقعیاند و در عین حال به آنها

عناصر داستانی ،به ويژه در داستان های تـاريخی

شباهتی ندارندش (اسکولز )01 :0202 ،می توان گفت

است ،هدف اين مقاله بررسی عنصر شخصـیت

شخصــیت عبــارت اســت از مجموعــۀ غرايــز،

در يکی از رمان هـای تـاريخی معاصـر بـه نـام

تمايالت ،صفات و عادات فردی ،يعنی مجموعـۀ

دشت های سوزان نوشتۀ صادق کرمیار استش

کیفیتهای مادّی ،معنوی و اخالقی که در کـردار،

رمان تاريخی دشتهای سوزان برندۀ کتاب سـال

رفتار ،گفتار و افکار فرد جلوه میکند و وی را از

دوازدهمین دورۀ جايزۀ شهید غنیپور در بخش رمـان

ديگر افراد متمايز میسازدش (يونسی)001 :0200 ،

با موضوع آزاد بـوده اسـتش رمـان تـاريخی 0روايـت

در اهمّیت عنصر شخصیت میگوينـد :انسـان

داستانی منثـوری اسـت کـه در آن نويسـنده بـه مـدد

يا شخصیت اساس و پايۀ هر داستانی است؛ بـدون

تخیّل خويش و به يـاری شخصـیتهـای تـاريخی و

شخصیت هیچ داستانی شـکل نمـیگیـرد و کمتـر

داستانی به بازآفرينی حواد  ،اشـخاص و دورههـای

حادثهای بهوجود میآيـد و در صـورت بـهوجـود

تاريخی میپردازدش (غالم)22 :0211 ،

آمــدن هــم هــیچ تــأثیر عــاطفیای روی خواننــده

دربارۀ شخصیتپـردازی در رمـانهـای معاصـر

نخواهد گذاشـتش (عابـدی )21 :0200 ،ويــرجینیا

پژوهشهايی در قالـ

پايـاننامـه و مقالـه صـورت

وولف مـی گويـد :مـن معتقـدم سـروکار همـۀ

گرفته استش از مقالهها میتوان به «بررسی و تحلیـل

رمان ها فقط با شخصیت اسـتش (آلـوت:0202 ،

رمــان بیــوتن بــا تأکیــد بــر عنصــر شخصــیت و

 )022مــارتین ترنــل هــم معتقــد اســت :هــر

شخصـــیتپـــردازی» (گرجـــی و حامـــدی،)0201 ،

شخصیتی يک ساختمان کالمی است که بیـرون
 Historical Novelش1
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«شخصیّت پردازی در رمان چراغ ها را مـن خـاموش

مجموعه داستان نوجوانان؛

میکنم» (گـودرزی )0200 ،و «شخصـیّتپـردازی در

2ش مدّت چهار سال ( )0212 -0210نويسـنده و

رمان همسايه ها» (آتـش سـوداوحريری )0201 ،اشـاره

سردبیر برنامـۀ ادبـی شـبانۀ راديـو بـا نـام «در

کــردش پايــاننامــهای نیــز بــا عنــوان «شخصــیت و

انتهای ش »ش

شخصیت پردازی در آثار زويا پیرزاد ،سپیده شاملو و
فريبا وفی» (خاکسـار )0200 ،نوشته شـده اسـت ،امّـا

0ش چان داستان هـای کوتـاه در نشـريات ادبـی
نظیر «ادبستان»« ،ادبیات داستانی» وششش؛

جز نقد و نظرهای کوتـاه و پراکنـده در پايگـاههـای

2ش چان مجموعه مقـاالت نقـد ادبـی در زمینـۀ

اينترنتی تاکنون پژوهشی دربـارۀ رمـان دشـتهـای

ادبیات داستانی معاصر آلمان ،آمريکـای التـین،

سوزان منتشر نشده اسـتش از ايـنرو ضـرورت دارد

فرانسه وششش؛

اين رمان ،بهعنوان نمونـهای از رمـانهـای تـاريخی

2ش انتشار کتاب نامیرا)0200( ،؛

معاصر مورد بررسی قرار گیردش

1ش انتشار کتاب غنیمت)0201( ،؛
0ش انتشار کتاب دشتهای سوزان)0212( ،ش

زندگي و آثار صادق كرمیار

ج .فعّالیتهاي سینمایي:

صادق کرمیار در سال  0220در تهران متولّـد شـدش او

عضو کانون فیلمنامه نويسـان سـینمايی ايـران ،بـا

بعــد از پیــروزی انقــالب دو ســال در امــور تربیتــی

فیلمهای:

فعّالیــت کــردش ســپس بــه عنــوان خبرنگــار روزنامــۀ

0ش فیلمنامۀ «اشک کوسه» ()0212؛

اطّالعات مشغول به کار شد .او اولین داستان خـود را

0ش فیلمنامۀ «سجده بر آب» ()0212؛

نیز در سـال  0221در روزنامـۀ اطّالعـات بـه چـان

2ش فیلمنامۀ «جان سخت» ()0212ش

رساندش کرمیار در رشتۀ الهیات بـه تحصـیل ادامـه دادش

د .فعّالیتهاي تلویزیوني:

فعّالیتهای او را میتوان به چند حوزه تقسیم کرد:

0ش نگارش فیلمنامـۀ سـريال داسـتانی «دريـا در

الف .سابقة كار مطروعاتي:

غربت» در مورد حملـۀ آمريکـا و انگلـیس بـه

خبرنگار و گزارشگر روزنامۀ اطّالعات و متـرجم

عراق؛

عربی صفحات سیاسی روزنامه ،مسئول ويژه نامـۀ
«اطّالعات جبهه» در مناطق جنگی ،مسئول صفحۀ
ادبی جوانه های انديشۀ روزنامۀ اطّالعات و معاون
سردبیر نشريۀ سینمايی «مردم و سینما»ش
ب .فعّالیتهاي ادبي:

0ش انتشــار کتــاب فريــاد در خاکســتر،)0221( ،
مجموعه داستانهای جنگ؛
0ش انتشــار کتــاب انتقــام در اردوگــاه،)0212( ،

0ش نگــارش فیلمنامــۀ ســريال داســتانی «گــارد
ساحلی» در مورد قاچاق کاال و موادّ مخدّر؛
2ش نگارش فیلمنامـۀ سـريال داسـتانی «ويـروس
 »0222در زمینۀ طنز اجتماعیش
هی  .نویسندگي و كارگرداني:

0ش نويســنده و کــارگردان فــیلمهــای کوتــاه
«نشاط» و «تولّد»؛
0ش نويسنده و کارگردان فیلم های بلند سینمايی
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تلويزيونی «زيارت»« ،کرانـههـای کبـود»« ،رؤيـا»،

زيادی بین او و طوايف و کشتار مـردم مـیشـودش

«خانۀ ساحلی»« ،سیم آخر» و «بهانههای عاشقی»؛

سرانجام گروه حفّاری به نفت دست میيابدش

2ش کارگردان سريال تلويزيونی «خاطرات مـرد
ناتمام»ش

با شروع جنگ جهـانی اول و بـا وجـود اعـالم
بیطرفی شاه ايـران و فتـوای حکـم جهـاد آيـتاه

کرمیار لوح تقدير نخسـتین جشـنوارۀ جـايزۀ

يزدی ،خزعل نیروهايش را در اختیار انگلـیس قـرار

هنــر و ادبیــات دفــاع مقــدس را در ســال 0221

مــیدهــدش پــس از بــه قــدرت رســیدن رضــاخان و

دريافت کردش

لشکرکشی او به خوزستان ،خزعل دستگیر میشـود
و به پیشنهاد کاکس در باغ حسـینقلـیخـان سـاکن

خالصة رمان دشتهاي سوزان

مــیشــود و بــاالخره عبــاس بختیــاری معــروف بــه

همزمـان بـا سـلطنت ناصـرالدّين شـاه و حضـور

ششانگشتی او را در رختخواب خود خفه میکندش

ويلســون و گــروهش بــرای کشــف نفــت در
خوزستان ،شیخ الشیوخ خوزستان ،شـیخ جـابر ،از

انواع شخصیتها در دشتهاي سوزان

دنیا میرود و ترکـان خـاتون ،سـوگلی شـیخ ،بـا

شخصیت ،فـرد سـاخته شـده ای اسـت کـه ماننـد

همدستی ويلسون ،مزعل را برخالف وصیت شیخ

اشخاص حقیقی از ويژگی هايی برخوردار است و

به حکمرانی خوزستان منسـوب مـیکنـدش در پـی

با اين ويژگی ها در داستان و نمايش ظاهرمی شودش

انتصاب او ،سران طوايـف از بیعـت بـا او سـرباز

(داد )220 :0200 ،شخصــیتهــا انــواع گونــاگونی

می زنند و او نیز در اقدامی تالفیجويانـه ،مالیـات

دارند که داستاننويسان بر حس

نـوع داسـتان از

طوايف را افزايش میدهـد و برخـی از شـیوخ را

آنها برای ايفای نقـش بهـره مـیگیرنـدش در رمـان

دستگیر مـیکنـدش مزعـل بـا پیشـنهاد ويلسـون و

دشتهای سوزان شخصیتهـای زيـادی حضـور

همراهی ترکانخاتون و وسوسههای زبیدۀ فـالگیر

دارندش بعضی از آنها شخصیتهای تـاريخیانـد و

دختر زائرعلی ،رئیس طايفۀ شـوش را مـیدزدد و

بعضی ديگر ساختۀ ذهن نويسندهش در اين داسـتان

قصد ازدواج با او را می کندش در اين میان ،خزعل،

بــا شخصــیتهــای کلیشــهای ،تکــراری ،تمثیلــی،

برادر کوچک مزعل ،خود را بـه طوايـف نزديـک

نمــادين ،قــالبی ،قــراردادی و چندبُعــدی مواجــه

میکند و حکم ابطال ازدواج مزعـل را از آيـتاه

نیستیم؛ شخصیت ها در ايـن داسـتان باورپذيرنـد،

جزايری میگیرد و با وسوسههای مطرود پیشـکار

زيرا از دل جامعه برخاستهاندش در ادامـه بـه انـواع

و با همراهی گروهـی از سـران قبايـل ،مزعـل را

شخصیتها در اين رمان پرداخته میشودش

می کشد و خود شیخالشیوخ خوزستان میشودش او
نیــز دســت دوســتی ويلســون را مــیفشــارد و

 .6شخصیتهاي اصلي و فرعي

زمین های خوزستان را در اختیـار گـروه حفّـاری

شخصیت اصلی شخصـیتی اسـت کـه مهـمتـرين

قرار میدهد و همین مسئله منجر به درگیریهـای

مهـم

نقش در داستان بر عهدۀ اوستش او حـواد
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را پیش می برد و همۀ حـواد

و شخصـیتهـای

شخصیتهای پسزمینهای را میبینیم:

داستان حول محور او می چرخدش گاهی شخصیت

«گروهی از مردان و زنان حـويزه در محوّطـهای

اصلی را بـا قهرمـان داسـتان يکـی مـیداننـد کـه

بــاز گِــرد هــم آمــده بودنــدش در گوشــهای ديگــر

ضرورتی ندارد شخصیت اصـلی ،قهرمـان اصـلی

ريشسفیدان قبیله نشسته بودندش» (کرمیار)02 :0212 ،

هم باشدش همـان طورکـه شخصـیت اصـلی رمـان

«همۀ بزرگان عشیرۀ محیسن در تـاالر بـزرگ

دشتهای سوزان «خزعل» است که البتـه قهرمـان

کاخ فیلیه جمع بودندش» (همان)21 :

داستان نیسـت و بخـش مهمّـی از داسـتان حـول
محور کنشهـای او مـیچرخـدش قهرمـان داسـتان

 .8شخصیتهاي ایستا و پویا

«بدران» اسـت کـه شخصـیت مقابـل او بـهشـمار

شخصیت ايستا شخصیتی است که از ابتدا تـا انتهـای

می رودش «ترکان خاتون»« ،سیدمحمّد» و «وريده» از

داســتان متح ـوّل نمــیشــود (مســتور)22 :0211 ،؛ بــه

ديگر شخصیتهای اصلی اين رمان هستندش

عبــارت ديگــر ،حــواد داســتان بــر او تــأثیری

شخصــیت يــا شخصــیتهــايی کــه نســبت بــه

نمیگذارد يا اگر تأثیری هم داشته باشد ،اندک اسـتش

شخصیت اصلی اهمّیت کمتـری دارنـد ،شخصـیت

بیشتر شخصیتهـا در ايـن رمـان از نـوع شخصـیت

فرعی نامیده مـیشـوندش آنهـا شخصـیت اصـلی را

ايســتا هســتند ،از جملــه نــورا ،ويلســون ،مطــرود،

برای رسیدن به هدفش يـاری مـیدهنـد و بهانـهای

معینالتّجار ،شیخ محمّد ،سیدمحمّد وششش ش

برای دادن اطّالعات دربارۀ داستان و شخصیتهـای

شخصیت پويا شخصیتی اسـت کـه در داسـتان،

اصلی به خواننده هستندش شخصـیتهـای فرعـی بـا

دســتخوش تغییــر و تحـوّل مــیشــود و جنبــهای از

حضورشــان در اط ـراف شخصــیت اصــلی او را بــه

شخصــیت ،عقايــد و جهــانبینــی يــا خصوصــیت

واکنش وامـی دارنـد و بـا نشـان دادن تأثیرشـان بـر

شخصیتی او دگرگون میشودش اين دگرگونی ممکـن

شخصــیت اصــلی يــا بــرعکس ،نقــش او را بیشــتر

است در جهت متعالی کردن يـا در زمینـۀ تبـاهی او

میپرورانندش (جمالی 10 :0202 ،و )11بهجـز خزعـل،

پیش رودش (میرصـادقی )10 :0202 ،البتـه بـرای اينکـه

بدران ،ترکـان خـاتون ،سـیدمحمّد و وريـده ديگـر

اين تحوّل باورپذير باشد ،بايد بـهتـدريج و در طـیّ

شخصیتهای رمان فرعیاندش

رويدادهای به وجود آمـده در داسـتان اتّفـاق بیفتـدش

شخصیت هايی را که بیشتر برای ايجاد حال و

(مستور ،همان )22 :با توجّه به توضیحات پیشگفتـه،

و صحنه هـا در داسـتان

در رمان دشتهای سـوزان خزعـل ،بـدران ،ترکـان

هوا يا واقع نمايی حواد

حضور می يابند و عموماً شبیه هم هستند و اغل

خاتون ،وريده ،قسمعلی و غضـبان شخصـیتهـای

با اسم عام معرّفی میشوند ،شخصیت پـسزمینـه

پويا محسوب میشوندش

می نامندش آن ها به توصیف صحنهها و مکـانهـا و
ارائۀ حسّ بیشتر در داستان کمک می کنندش (همان:

 .1شخصیتهاي ساده و جامع

 )00در نمونههای زير از رمان دشتهـای سـوزان

شخصیتهای ساده افرادی هستند که تنها بـا يکـی

شخصیتپردازي در رمان دشتهاي سوزان 01

از وجوه انسانی خود در داستان حضور مـیيابنـد،
مثل شخصـیتی کـه تنهـا شـناخت مخاطـ

از او،

ترســوبودن يــا مغروربــودن اوســتش (همــان)22 :

اغل

شخصیت هـا در رمـان دشـت هـای سـوزان

سادهاند ،از جمله :مطرود ،معینالتّجار ،شیخمحمّـد،
نورا ،مبارد ،زائرعلی ،ويلسون وششش ش

فورستر میگويد :اشخاص سادۀ داستانی را در قرن

اگر شخصیتی با تمامی وجـوه خـود در داسـتان

هفدهم «پرسناژهای فکاهی» می خواندنـد؛ اينـان را

حضور يابد ،شخصیتی جامع اسـتش (مسـتور:0211 ،

گاه نمونۀ نوعی (تیپ) و کاريکاتور نیز میگوينـدش

 )22شخصیت جامع را از خالل صحنههـای بزرگـی

اين ها در اشکال ناب خود بـر گِـرد يـک فکـر يـا

که از میانشان گذشته و تغییر يافته ،به ياد مـیآوريـم

کیفیت واحد ساخته میشوندش از مزايـای اشـخاص

و محک و آزمون يک شخصیت جامع اين است کـه

سادۀ داستان اين است که هرگاه ظـاهر مـیشـوند،

آيا میتواند به شیوهای متقاعدکننـده ،خواننـده را بـا

بهسهولت بازشناخته میشوند و نیـازی نیسـت کـه

شـگفتی شـود و

آدم همیشه مراق

شگفتی روبهرو کند؟ اگـر موجـ

بسط و گسترششان باشدش مزيّت

متقاعد نکند ،شخصیت سادهای است که تظـاهر بـه

ديگر اين است که خواننده بعدها آنان را بهسهولت

جامعیت کرده اسـتش (فورسـتر 11 :0210 ،و  )021از

به ياد میآورد ،به اين علّت که از خـالل شـرايط و

شخصیتهای اين رمان خزعل ،بدران ،ترکانخـاتون

اوضاع دگرگون نشدهانـدش (فورسـتر)10-12 :0210 ،

و قسمعلی شخصیت جامع محسوب میشوندش

جدول  .6انواع شخصیتها در رمان دشتهای سوزان
اصلي

فرعي

ایستا

پویا

ساده

جامع

خزعل

شیخجابر ،مطرود ،نورا ،ثامر،

مزعل ،شیخمحمّد ،شیخ

خزعل

مزعل ،نورا ،ريحانی ،اسمیت،

خزعل

بدران

شیخمحمّد ،مسعد ،حداد،

جابر ،مطرود ،معینالتجار،

بدران

شیخ جابر ،شیخ محمّد ،صالح،

بدران

ترکان

قسمعلی،

مبارد،

ادريس،

صالح،

ترکان

مطرود ،معینالتجار ،سیدمحمّد،

ترکان

وريده

عاصف،

زائرعلی،

نصار،

عاصف ،ثامر ،نصار ،نورا،

وريده

عاصف ،مبارد ،جونز ،ثامر،

قسمعلی

سیدمحمّد

زبیده ،مزعل ،صالح ،موال

زائرعلی ،ادريس ،مجدم،

قسمعلی

حداد ،زائرعلی ،زبیده ،نصار،

سیدمحمّد

جزايری،

ريحانی ،سیدمحمّد ،موال

غضبان

مسعد ،ادريس ،موالمحمره،

مجدم،

محمره ،جونز ،ويلسون،

يزدی ،مجدم ،کاکس ،غضبان،

اسمیت ،ويلسون ،کاکس،

اسمیت ،کاکس ،رضاخان،

جزايری ،ويلسون ،رضاخان،

جونز ،ريحانی ،رضاخان،

ناصرالدّينشاه ،مظفرالدّين

ناصرالدّين شاه ،مظفرالدّين شاه

ناصرالدّينشاه،مظفرالدّينشاه

شاه

محمره،

يزدی،

غضبان ،معینالتجار،

مسعد،

حداد،

شیوههاي شخصیتپردازي در رمان دشتهاي

 )021 :0200نويسندگان برای شخصیتپردازی

سوزان

سه شیوه را بهکار میگیرند :الفش ارائۀ صريح

شخصیت در اصطالح ادبیات داستان يک سیاست

شخصیتها با ياریِ شرح و توضیح مستقیم؛ بش

که ساخته و پرداختۀ ذهن نويسنده باشدش (انوشه،

ارائۀ شخصیتها از طريق عمل آنان با کمی شرح

00

فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني ،سال دوم ،شماره اول ،پاییز 10

و تفسیر يا بدون آن؛ جش ارائۀ درون شخصیت،

غالف کرد و برگشت و از اتاق بیرون رفتش»

بیتعبیر و تفسیرش (میرصادقی)01-10 :0202 ،

(کرمیار)010 :0212 ،

الف) در شیوۀ اول ـ که شیوۀ مستقیم نام داردـ

درواقع آنچه در يک داستان تعیینکننده است،

نويسنده با شرح و تحلیل رفتار و افکار

عمل شخصیتهاستش شخصیتها اگر زنده خلق

شخصیتها ،به توصیف مشخّصات ظاهری و

شوند ،با عملشان ،عیار وجود خود را آشکار

داستان

میکنند ،بهويژه با گفتارشان که نوعی عمل است

میپردازد و آنها را به خواننده معرّفی میکندش در اين

(ايرانی ،)022 :0220 ،برای نمونه در گفتوگوی

شیوه گاهی خود نويسنده به توضیح اعمال و رفتار

وريده با مادر ثامر در حضور شیخ عاصف ،بدران

شخصیتها میپردازد و گاهی نیز از طريق يکی از

و بقیه ،میتوان به جسارت و شجاعت وريده پی

شخصیتهای داستان اعمال و گفتار ساير

برد« :من بايد عقوبت بشوم که عارض شدم ،يا

شخصیتها را مورد بررسی قرار میدهدش (همان:

مردان شیخ عاصف که کارشان به دزدی گله

 )01کرمیار در موارد انگشتشماری از توصیف

کشیده؟» (کرمیار ،همان)01 :

خصوصیات

اخالقی

شخصیتهای

مستقیم استفاده کرده است ،برای نمونه در توصیف

نويسندگان میتواننـد بـا گفـتوگـو ،افکـار و

مشخّصات ظاهری زبیده مینويسد« :موهای زبر

احساسات شخصیتهـای داسـتان را نشـان دهنـدش

فتیله شدۀ عجوزه ،از زير سربندش بیرون زده بودش

همچنــین طــرز صــحبت مــردم مــنعکسکننــدۀ

چشمان روشنش میدرخشیدش» (کرمیار)000 :0212 ،

خصوصیات آنهاستش از طريق گفتوگو میتـوان

همچنین در معرّفی ويلسون میخوانیم« :خزعل

به چگونگی رابطۀ اشخاص داستان نیز پی بردش در

فهمیده بود که آيندۀ خودش و سرزمینش در دست

اين رمان ،نويسنده بـه کمـک عنصـر گفـتوگـو

اين مرد الغر موبور ککمکی استش» (همان)22 :

توانسته است روحیـات و افکـار شخصـیتهـای

ب) در شیوۀ دوم ـ که شیوۀ غیرمستقیم نامیده

داستان را بـه خـوبی بـه خواننـده بشناسـاند و در

میشودـ شخصیتها از طريق نمايش اعمال و

شخصیت پردازی از آن بهره ببرد که به نمونههايی

گفتار آنها معرّفی میشوندش «هنری فیلدينگ»

از آن اشاره میشود:

میگويد« :تنها راههايی که از رهگذر آنها میتوانیم

در گفت وگوی مطرود با ويلسون ،خواننده به

دربارۀ آنچه در ذهن ديگران میگذرد اطّالع حاصل

شخصیت مطرودِ پیشکار پی میبرد و میفهمد که

کنیم ،همانا گفتار و کردار خود آنان است» (آلوت،

او مردی دورو و منافق است« :شیخ جـابر قـولنج

 ،)012 :0202مثالً در رمان دشتهای سوزان

کرده ،خدا بخواهد کارش تمام اسـت ،همـین کـه

انصراف بدران از کشتن مزعل ،با وجود کینهای که

نشانه رفت فهمیـدم شـکار آخـرش اسـت ،يـک

از او به دل دارد ،نشانۀ خويشتنداری بدران است:

گوزن زردش» (همان)00 :

«بدران گفت« :هیچکس را موقع مرگ اين قدر خوار

در گفتوگوی نورا و مزعل میتوان به حـسّ

و خفیف نديده بودم»ش بدران شمشیرش را در

انتقامجويی و کینهتوزی مزعل پی برد« :تـو هنـوز
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هــم همــان کــودکی هســتی کــه هــر وقــت بــه

جملههای زير میبینیم:

خواسته اش نمی رسید ،از ديگران انتقام می گرفتش

«ويلسون با خـود فکـر کـرد ،اگـر بتـوانم بـا

االن هــم فقــط خواســتهات بــزرگتــر شــده ،نــه

صاح

اين خانه همدستی کنم ،ديگـر نیـازی بـه

خودت!» (همان)000 :

حضور اين همه قشون بريتانیا در ايـران نیسـتش»

ضمن گفت وگوی ترکانخاتون و مزعـل هـم

(همان)012 :

میتوان به هوش و تدبیر ترکان پی بـرد« :سـودی

در رمان دشتهای سوزان ،شخصـیتپـردازی

که از زنده بودن شیخ مبـارد مـی بـری ،از کشـتنش

به صـورت ترکیبـی صـورت گرفتـه اسـت ،يعنـی

نمی بریش او را بـا عـزّت بـه قبیلـهاش برگـردان و

تلفیقی از گفت وگو و توصیف مستقیم ،که بـهجـز

مطمئن باش از اين پس هیچ شیخی مطیـعتـر از او

چند مورد از توصیف مستقیم استفاده نشـده اسـت

برای شادگان پیدا نمیکنیش»

و خواننده نمیتواند تصوير روشنی از شخصیتهـا

از گفت وگوی بدران خطاب به جوانان حـويزه،
خواننده متوجّه میشود که او آدمی بـا عـزّت نفـس
اســت« :بــدران اگــر از گرســنگی هــم بمیــرد ،نــان
انگلیسی به خانهاش نمیبردش» (همان)002 :

در گفتوگوی زيـر هـم خشـونت خزعـل و
رابطۀ خوب او با انگلیسیها نمايان است:

داشته باشدش

تحلیل شخصیتهاي اصلي در رمان دشتهیاي
سوزان
 .6خزعل

عنوان فصل آغازين رمـان شـیخی بـا شصـت زن

«خزعل فرياد زد :تا قبل از غروب قسمعلی با

استش اين شیخ خزعـل نـام داردش او فرزنـد سـوم

غل و زنجیر بايد اين جا باشد ،برای مستر اسمیت

شــیخالشــیوخ خوزســتان ،جــابر ،اســتش او از

هم طبی

خبر کنید!ش» (همان)000 :

شخصیت های اصلی و تـاريخی رمـان اسـت کـه

گاهی نیز با استفاده از گفتوگو شـکل ظـاهری

داستان ،دورۀ زندگی او از جوانی تا پیری و مرگ

شخصیتها نشان داده میشود« :شیخ مبارد بدران را

را دربرمی گیردش پیش از مرگ پدر رابطۀ خوبی بـا

برانداز کرد و گفت :مرحبا ،چه هیاکلی ،چه بازوانی!

برادرش ،مزعل ،دارد و همه جا همراه اوست« :بـا

از آن پدر اين پسر برازنده استش» (همان)22 :

صدای شلیک ،تمام مرغان دريايی يکجا به پـرواز

ج) در روش ســـوم ،نويســـنده بـــا نمـــايش

درآمدندش مزعل خشمگین بـه طـرف صـدای تیـر

کشمکشهای ذهنـی و درونـی شخصـیتهـا بـه

برگشت و در چند قدمی پشت سـر خـود ،گـراز

شـــیوهای غیرمســـتقیم آنهـــا را بـــه خواننـــده

بزرگی را ديد که تیر به مغزش اصابت کرده بـودش

میشناساند و معمـوالً بـا عبـاراتی نظیـر «او فکـر

تازه ترس را حس کـرده نفـس عمیقـی کشـید و

کرد» و «با خود گفت» خواننده را بـه درون ذهـن

عذرخواهانه به خزعل نگاه کردش» (همان)00 :

شخصیت می کشاندش در اين رمان بهندرت از ايـن

امّا بعد از مـرگ پـدر و شـیخالمشـايخی مزعـل،

شــیوه اســتفاده شــده کــه نمونــهای از آن را در

بهمرور ترس از برادر بر او چیره میشود« :مـن چنـان

12
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ترسی از مزعل داشتم که هر صـبح بـا ايـن تـرس از

شیر پاک خوردهای جرئت می کنـد بـرای کارتـان

خواب بیدار میشـدم کـه امـروز پايـان زنـدگی مـن

مزاحمت فراهم کند!ش» (همان)002 :

خواهد بودش ش

هم که به رختخواب میرفـتم ،امیـد

خزعل از طرف مظفرالدّينشاه به لق

سـردار

نداشتم تا صبح زنـده بمـانمش بـرای همـین در بیسـت

اقدس مفتخر می شود و از درجـۀ امیرتومـانی بـه

سالگی از هجـوم انـدوه ماننـد سـالخوردگان موهـای

امیر نويانی ارتقا می يابدش اراضـی خوزسـتان را از

سرم سـفید شـدش» (همـان )0-1 :ايـن تـرس موجـ

شاه می خرد و از ويلسون مـی خواهـد تـا دولـت

میشود که خود را به ويلسون نزديک کندش او میدانـد

انگلیس در ازای پرداخت قسمتی از هزينۀ امنیـت

که آيندهاش در دسـت ويلسـون اسـتش بـه پیشـنهاد

اکتشــاف نفــت ،دارايــیهــا و اراضــیاش را بــه

ويلسون سعی میکند تا مانع ازدواج اجباری وريـده و

رسمیت بشناسدش او برای کمک به حفّاری ،بدران

مزعل شود و برای انجام اين کار از آيـتاه جزايـری

و بقیه را برای تماشای نمـايش بـه فیلیـه دعـوت

حکم مکتوب میگیرد و بدين وسـیله اعتمـاد شـیوخ

میکند تا افرادش و انگلیسیها خانههـای حـويزه

طوايــف را جلـ مــیکنــدش او مــیدانــد کــه بايــد از

را ويــران کننــدش خزعــل بــهش ـدّت تحــت تــأثیر

وسوســههــای مطــرود دوری کنــد ،امّــا تحــت تــأثیر

ويلسون است و با وجـود اينکـه مخـالف کشـتن

حرفهای او و زن فالگیر ،زبیده ،با همراهی برخی از

سیدمحمّد است ،بـا اصـرار ويلسـون ايـنکـار را

شیوخ طوايف ،مزعل را به قتل میرسـاند و جانشـین

میپذيرد« :مرا از کشـتن ايـن سـید معـاف کنیـدش

او میشودش در مجلس عزای مزعل اعالم میکنـد کـه

خونش گريبان من و نوادههای مرا هـم مـیگیـرد

به هر شکل ممکن قاتل را پیدا میکنـد! او مـیگويـد:

مســتر!ش» (همــان )200 :خزعــل در درگیــری میــان

«مرگ عزيزان بسیار دردناک اسـت ،امّـا مـرگ بـرادر

نیروهــای جهــادی و انگلــیس ،نیروهــايش را در

دردناکترين مصیبت! شـیخالشـیوخ مرحـوم ،قربـانی

اختیــار انگلیســیهــا قــرار مــیدهــدش پــس از بــه

توطئهای شد که من به هر نحو قاتل او را پیدا میکـنم

حکومــت رســیدن رضــاخان و حملــۀ او بــه

و به مکافات میرسانمش» (همان)011 :

خوزستان ،خزعل شکست مـی خـورد و امـوالش

در جريان اين ادّعا ،مبارد را در پی اعتراضش

مصادره می شودش با توصیۀ کاکس به تهران و خانۀ

به خراب کردن خانههای مـردم شـادگان بـه قتـل

آصــفالدولــه و بعــد هــم بــه شــمیران و بــاغ

مزعل متّهم میکند و با وجـود اظهـار گذشـت از

حسینقلیخان نظامالسـلطنه فرسـتاده مـیشـود و

عقوبــت ،او را مســموم مــیکنــد و بــه طايفــهاش

بعد از مـدّتی در شـ

چهـاردهم خـرداد ،0202

بــازمیگردانــدش او ســعی مــیکنــد شــورشهــای

عباس بختیاری معروف به مأمور شـشانگشـتی و

بهراهافتاده را با گـرفتن زن از شورشـگران تحـت

فرشچی او را به قتل میرسانندش

کنتــرل درآوردش خزعــل کــامالً موافــق حفّــاری
انگلیسی ها در خوزسـتان اسـت« :از همـین فـردا

 .8بدران

می توانید کار حفّاری را شروع کنید تا ببینم کـدام

بدران ،اهل حويزه از شخصیتهـای اصـلی ،پويـا و
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جامع رمان و پسر شیخ برکات است کـه بـه دسـت

بعد از نجـات وريـده از کـاخ ـ کـه منجـر بـه

انگلیسیها کشته می شـودش بـدران ،قهرمـان داسـتان

حملۀ مزعل به حـويزه مـیشودــ از سـوی شـیخ

کرمیار اسـتش کرمیـار در جـايی از رمـان دربـارۀ او

عاصف رانده میشودش اس

خود را آماده میکنـد،

میگويد :داستان «برای ماندگارشدن نیاز بـه قهرمـان

تفنگش را بر پشت میبندد و به سمت بیابان به راه

دارد ،قهرمانی که بر بیعدالتیها و ادباری کـه مـردم

میافتـد« :مـن سـوگند خـوردهام تـا انتقـام نگیـرم

زمانــهاش را فراگرفتــه بشــوردش» (همــان )1-02 :امّــا

برنگردمش هر کس با من همراه شود ،از اين به بعـد

شخصیتش بهخوبی پرداخته نشده اسـت و خواننـده

بايد در کوه و بیابان و نخلستان زندگی کنـدش هـیچ

آنچنانکه بايد نمیتواند با او ارتباط نزديکی برقـرار

دو شبی را در يک جا نمیخوابیمش هیچ کـاروانی از

کندش او جوانی تنومند ،رشـید ،شـجاع و ششـمیرزن

محمره و فیلیه به سالمت به مقصد نمیرسدش هـیچ

قابلی است که بهتنهايی میتواند از پس چنـدين تـن

شــبی را مزعــل بــا خیــال آســوده ســر بــه بــالین

برآيد« :بدران صورت خود را بـاز کـردش سـواران بـا

نمیگذارد ،تا خودم به بالینش بروم!ش» (همان)020 :

وقتی تصمیم می گیرد کاروانی را که از کـربال

ديدن او به وحشت افتادندش» (همان)00 :

او بــه جــای مصــالحه از طريــق گفــتوگــو،

آمده ،غارت کند ،با سـیدمحمّد آشـنا مـیشـود و

ترجیح میدهد دست به شمشیر شود« :اگر از مـن

ضمن گفتوگو با او تحت تأثیر قرار مـیگیـرد و

می خواستید به جنگ زائرعلی بروم ،سهلتر بود تا

دست از غارت کاروانهـای محمـره برمـیدارد و

به دعوتش!ش» (همان)20 :

رفاقتی پايدار میان آنها بهوجود میآيـدش او تشـنۀ

بدران با وجود اينکه از وريده به دلیل تـوهین

خون مزعل است ،امّا با التماسهای او از کشتنش

و جسارتش خیلی عصبانی اسـت ،بعـد از ربـوده

منصرف می شود« :مزعـل دسـتش را بـاال آورد و

شدنش ،برای نجات او اقدام می کند و با نگاههای

گفت :صبر کن بدرانششش بـه خـدا قسـم هـر چـی

ردّ و بدل شده میـان او و وريـده ،عاشـق وريـده

بخواهی میدهمش تو را شیخ قبیلهات میکـنمش مـن

می شودش شیخ عاصف ،بزرگ قبیله ،بـه او اعتمـاد

فري

خوردمش بـدران گفـت :هـیچکـس را موقـع

دارد و به دلیل کهولت سـن هـر جـا الزم باشـد،

مرگ اينقدر خوار و خفیف نديده بودمششش ش بدران

بدران را به نیابت از خود به جلسات شیوخ قبايل

شمشیرش را در غالف کرد و برگشت و از اتـاق

می فرستدش در مجلس شیخ الشیوخی مزعـل ،بـا او

بیرون رفتش» (همان)010 :

بیعــت نمــیکنــد و موج ـ

عصــبانیت مزعــل و

بدران پس از بازگشت به حويزه و دلجويی از

رنجش عاصف مـیشـود« :اگـر طوايـف عثمـانی

عاصف ،با وريده ازدواج می کند و از او صـاح

هجوم می آورند و غارت مـی کننـد ،الاقـل حکـم

فرزند پسری به نام مرتضـی مـیشـودش بـا شـروع

شیخ الشیوخی اين بالد را ندارنـد ،وای بـه روزی

حفّــاری در اراضــی حــويزه ،بــدران بــه کمــپ

که شیخالشیوخ بر شیوخ باشد ،نـه بـا شـیوخششش ش»

انگلیســیهــا حملــه مــیکنــد و اس ـمیت را وادار

(همان)00 :

می کند تا جهاز حفّاری را از حويزه بیـرون ببـرد،
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خزعل را میخورد ،همراه

ترکانخاتون را ديدش از وحشت دهـانش بـاز مانـد و

امّا پس از مدّتی ،فري

با جوانان حـويزه بـرای ديـدن نمـايش بـه فیلیـه

نفس در سینهاش حـبس شـدش نگـاه تـرسآلـود بـه

می رود و فرصتی کافی در اختیار افـراد خزعـل و

ترکانخاتون انداخت و وقتی ديد او خونسرد لبخنـد

ويلسون قرار میدهدش در نبرد با انگلیسـیهـا ،بـه

مــیزنــد ،رنــگ نگــاهش تغییــر کــردش فهمیــد بــه

همراه سیدمحمّد ،فرماندهی نیروهـای جهـادی را

ترکانخاتون نبايد به چشم زنـان ديگـر نگـاه کنـدش»

بر عهده میگیرد و با پیشروی و تصرّف توپخانـه،

(همان)12 :

بسیاری از سربازان انگلیسی و هندی را مـیکشـد

ترکــانخــاتون فرزنــدی نــدارد و رابطــهاش بــا

و نیروهــای انگلیســی را وادار بــه عقــ نشــینی

شیخمحمّد ،پسر ارشد شیخ جابر ،تیره اسـت ،امّـا بـه

میکندش

مزعل و خزعل عالقـهمنـد اسـت ،بـهطـوریکـه بـا
همدستی ويلسـون ،شـیخالمشـايخی خوزسـتان را از

 .1تركان خاتون

محمّد میگیرد و به مزعل مـیدهـد« :ترکـان گفـت:

ترکان خاتون از شخصیت های اصلی رمان به شمار

اگر حکم ناصـرالدّين شـاه بـه نـام مزعـل باشـد،

مــیرود کــه شخصــیت او بــهخــوبی ســاخته و

هیچ کدام از شیوخ طوايـف ديگـر هـم جسـارت

پرداخته شده استش ترکانخاتون ،کنیـزی عثمـانی

اعتراض نمی کنندش ويلسون گفت :من هر کاری از

است که بعد از ازدواج با شیخ جـابر ،سـوگلی او

دستم ساخته باشـد ،بـرای بـانوی محمـره انجـام

میشود« :اگر نورا خـانم دو تـا پسـر بـرای شـیخ

میدهمش ترکان خاتون بدون لبخند گفت :مـن هـم

جابر نزايیده بود ،ترکان خاتون مجال ماندن تـوی

همهجور مساعی برای حسن رابطه بـا بريتانیـا بـه

کاخ فیلیه را هم بهاش نمیدادش چه رسد به اينکـه

عمل میآورمش» (همان)20-22 :

با شیخ به شکار بیايدش» (همان)02 :

او به خود اجازه مـیدهـد کـه در همـۀ امـور

عالقۀ شیخ جابر به او تا حدّی است که وقتی

دخالت کند و همه چیز را تحت کنترل خود داشته

ترکان هوس گوشت گـوزن زرد مـی کنـد ،بـرای

باشدش بـرای مجـابکـردن نماينـدۀ پادشـاه بـرای

شکار گـوزن مـی رود ،قـولنج مـی کنـد و همـین

مسکوت نگه داشـتن حکـم شـاه مبنـی بـر رفـتن

بهانــهای مــیشــود بــرای مــرگشش ترکــان پلنــگ

خزعل به دربار ،ضیافت شامی بـر پـا مـیکنـد و

دستآموزی بـه نـام وريـده دارد کـه خـودش آن را

پنجاه قِران هم به او مژدگانی میدهدش

بزرگ کرده و همیشه همـراه و محـافظ اوسـتش ايـن

ترکان خاتون زنی تأثیرگذار اسـتش بـه راحتـی

پلنــگ بــه او جرئــت ،جســارت ،قــدرت و شــوکت

مزعل را راضـی مـیکنـد تـا اجـازۀ عبـور جهـاز

میدهد و با استفاده از او از همه زهرِ چشم میگیرد:

انگلیسی از کارون را صـادر کنـد« :ترکـانخـاتون

«ترکانخاتون با تشر بـه مطـرود گفـت :خفقـان

گفت :طوايف غلط می کنند مخالفت کننـد! حتّـی

میگیری يا وريده را به جانت بیاندازم!ش» (همان)02 :

پــدرت هــم از پادشــاه حکــم مســتقیم نداشــتش

«نماينده برگشت و ناگهان پشت سر خود پلنگ

مخالفت با تو مخالفت با شاه استش االن هم شـاه
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پشــت توســت ،هــم دولــت فخیمــۀ بريتانیــاش
شیخ الشیوخ اگر جسـارت نداشـته باشـد ،بـهکـار
حکمرانی نمیآيد که هیچ ،حتّـی در داخـل فیلیـه

ترکان ترسیده گفـت :چشـم!ش» (همـان-022 :
)001

از ترکان در ش

دهم رمان ،بهعنـوان شـبحی

سرگردان ياد میشود که در کاخ پرسه میزند:

هم اختیار نداردش» (همان)10-11 :

او پس از آگاهی از دسیسۀ مطرود علیه مزعل

«ترکــان خونســرد گفــت :همــۀ پرنــدههــا و

و کشتن او ،به طرز وحشیانهای او را از سر راه بر

وحوش مسلمان شدند ،امّا تو بـه راه جهـنم قـدم

می دارد« :ترکان از پشت در گفـت :بـه تـو گفتـه

گذاشتیش

بودم که از اختالف میان دو بـرادر بپرهیـز؛ گفتـه
بودم که از خشم من در امان نیستی مطرود!

اين را گفت و مانند شبح رفتش خزعل با همۀ
وجود فرياد کشیدش» (همان)200 :

مطرود گفـت :در را بـاز کنیـد بـانو! التمـاس
میکنمش

 .4وریده

وريده!

وريده ،دختر زائرعلـی ،از شخصـیتهـای اصـلی و

پلنگ دندان نشان داد و به مطرود حمله کـردش

پويای رمـان از طايفـۀ شـوش اسـتش دو بـرادر بـه

ترکان خونسرد به راه افتادش وقتی به انتهای راهـرو

نامهای صالح و حداد داردش دختری جسور و بیباک

کـرد و

میشـود ،تفنـگ بـه

رسید ،صدای مطرود قطع شده بودش مک

است که مثل مردان سوار اس

نگاهی به پشت سـر انـداخت و رضـايتمند ،وارد

دســت مــیگیــرد ،تیرانــدازی مــیکنــد و بــیپــروا

قسمت زنانه شدش» (همان)020-022 :

حرفهايی را که مـیخواهـد ،بـر زبـان مـیآورد و

پس از کشته شدن پلنـگ بـه دسـت خزعـل،

عکسالعملهای او پیشبینیشدنی نیست:

خاتون دچار افسردگی می شـود و در فصـلهـای

«مسعد به زائرعلی گفت :شیخ بدران پیغام داد

هشتم ،نهم و دهم رمان ،ديگر نشـانی از او ديـده

به شما بگويم اينبار زائرعلـی گلـهاش را مـديون

نمی شود« :با مرگ وريده ترسـی مـرگ آور بـر او

شـیخ بــدران اســت ،امّــا حــويزه چراگــاه گلــۀ او

مستولی شده بود که اجازۀ خارج شدن از اتـاق را

نیستش وريده با شنیدن سـخنان مسـعد بـا خشـم

هم به او نمی دادششش ش در پـرت تـرين اتـاق گوشـۀ

سنگ بزرگی برداشت و محکم به گـردن و گـردۀ

امــارت یعمــارتع ترکــانخــاتون ،ژولیــده و

مسعد کوبید؛ مسعد بیهوش بر زمین افتاد و خـون

چمبک زده بود و مغموم چیزهايی واگويه میکردش

از سرش جاری شدش» (همان)02-00 :

با ورود خزعـل از تـرس سـاکت شـد و خـود را

وريده در پی اين ماجرا بـدون اطّـالع پـدر و

جمع وجور کردش خزعل سالم کرد ،ترکان ترسـیده

برادرانش به حويزه می رود تا بـه شـیخ عاصـف،

به او خیره شدش

بزرگ طايفه ،اخطار دهد« :همـه در انتظـار نتیجـۀ

خزعل گفت :همین االن غذايتان را میل کنید،
لباستان را هم عوض کنید!

مسابقه بودندش ناگهان از جای ديگری تیری شلیک
شد و سی

روی سـر ثـامر متالشـی شـدش سـوار
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سفیدپوش پوشش صورت خود را کنار زدش بدران

رمان ،از نگاه بدران و ضمن گفتوگويی که بـین

حیرتزده نگاه کردش وريده؟» (همان)00-01 :

آن دو ردّ و بدل می شود ،بـه خواننـده شناسـانده

او دو بار ربوده میشود :يکبار غضبان بنیالم

می شودش او از شخصیت های اصلی و جامع رمـان

او را می دزدد که به کمک بدران نجات میيابـد و

است که تأثیر زيادی روی شخصـیتهـا و نحـوۀ

اين واقعه مقدّمۀ عشق او نسبت به بدران میشودش

پیشبرد رمان دارد:

دوم؛ پس از خواستگاری بدران از او ،مزعل او را
میدزدد و مدّتی در فیلیه اسیر میشود:

«بدران در میان آن هـا جـوانی را ديـد کـه در
کمال آرامش مشغول خواندن نماز بود و با اينکـه

«ترکان خاتون وسوسه گرانه گفت :دختران اين

هنوز ريشش کامل نشده بود ،چند نفر نیـز بـه او

بـالد آرزو دارنـد يــک روز شـیخالشـیوخ گوشــۀ

اقتدا کرده بودندش بدران در صـورت جـوان خیـره

چشمی به آن ها داشته باشدش وريده گفت :از قـول

شد و پرسید :او کیست؟ پیرمرد گفت :سـیدمحمّد

من به مزعل بگويید لیاقت مردان فیلیه کنیزکهای

مجتهد ،فرزند آيتاه کاظم يزدیش
نماز که به پايان رسید ،بدران به او نزديـک شـد

عثمانی هستند ،نه دختران عرب!
ترکان خشمگین پلنگ را صـدا زدش پلنـگ بـا

و پرسید :تو مجتهـدی؟ پـس ريـش سـفیدت کـو؟

ديدن وريده دندان نشان دادش وريده در چشم های

سید محمّد گفت :تو بدران پسر شیخ برکات هستی؟

پلنـــگ خیـــره شـــدش پلنـــگ هـــم چشـــم از او

بدران جا خوردش سیدمحمّد گفت :نفرين بـه اجنبـی

برنمیداشـتش لحظـهای خیـره بـه يکـديگر نگـاه

که هم دين ما را میگیرد ،هم غیرت مـا راش الـواط از

رفـت و آرام روی

يکسو به جان مـردم افتـادهانـد و شـیوخ عـرب از

کردندش پلنگ چند گام به عق

سوی ديگرش بدران گفـت :تـو بهتـر اسـت بـه فکـر

زمین نشستش» (همان)000-001 :

با نجات او از فیلیه و حملۀ مزعل به حـويزه،

شتران خود باشی تا بالد اسالمیش سیدمحمّد گفـت:

وريده برخالف میلش برای نجات طايفـه ،لبـاس

کدام شتر؟ همـه را بـه انگلیسـی واگـذار کـردهايـدش

عروس میپوشد؛ امّا با کشتهشدن حداد به دسـت

بدران گفت :مـا بیشـتر زخمـیِ خـودی هسـتیم تـا

افـراد مزعـل ـکـه سـعی در جلـوگیری از رفـتن

اجنبیش سیدمحمّد آرام گفت :ا اهلل الیغئ ر م اق وم

خواهرش به فیلیه داردـ فـرار مـیکنـد و پـس از

ت ی یغئروا م ا یفسه ( ».همان)011-010 :

مدّتی با بـدران ازدواج مـیکنـدش پـس از ازدواج،

ويلســـون او را مزاحمـــی بـــرای پیشـــبرد

فرزند پسری میشود و بـه طـرز عجیبـی

برنامههايش میداند و سعی مـیکنـد او را از سـر

به زنی آرام و سربهزير تبديل مـیشـود و چنـدان

راه بــردارد کــه البتــه موفّــق نمــیشــود« :خــوب

صاح

نقشی در حواد

بعدی رمان ايفا نمیکندش

می شناسمشش اسمش سـیدمحمّد اسـتش از وقتـی
وارد اين منطقـه شـده ،تـوی همـۀ قبايـل سـرک

 .5سیدمحمّد
سیدمحمّد شخصـیتی اسـت کـه در شـ

مــیکشــدش مــردم از زايیــدن شــتر و گاوشــان تــا
ششـم

زن گرفتن و زن دادن به سراغش می رونـدش او هـم
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ياد گرفته توی هر کاری دخالت می کندش» (همـان:

 )021او رابط بین پدرش ،آيتاه کـاظم يـزدی و

بحث و نتیجهگیري

مردم خوزستان و بالعکس است و سـعی در آگـاه

دشت های سوزان نوشـتۀ صـادق کرمیـار ،رمـانی

کردن مردم از وضعیت موجود دارد« :جماعت بـه

شبه تاريخی اسـت کـه توانسـته اسـت بخشـی از

دور ســیدمحمّد حلقــه زدنــد و جويــای اخبــار

تاريخ مهمّ سرزمین ما ،يعنی دورۀ حضور پررنـگ

خوزستان شدندش سـیدمحمّد آنهـا را دعـوت بـه

انگلیسیهـا و تأثیرپـذيری شـاهان ايـران از آنهـا،

نشستن کرد تا از خوزستان بگويدش» (همان)001 :

کشف نفت ،جنگ جهانی اوّل و تبعـات آن را در

«حفّاری اراضی اين بالد ،درد بـیدرمـانی شـده

ايران طیّ داستانی جذّاب و پرکشـش بـه نمـايش

که همین جور مثـل خـوره دارد همـۀ خوزسـتان را

بگــذاردش در ايــن رمــان حــدود چهــل شخصــیت

انگلیسیها مثل مرفین و مخـدّر،

حضور دارند که پنج تن از آنـان زن و بقیـه مـرد

همۀ مسلمین را خواب میکندش خدا نیاورد روزی را

هستند و می توان آن ها را به دسـته هـای اصـلی و

که مسلمین به جانبداری از انگلیسیها به جـان هـم

فرعی ،همچنین تاريخی و داسـتانی تقسـیم کـردش

بیافتند و خون هم را بريزندش» (همان)002 :

البته از اين میان ،تعدادی خـارجی و بقیـه ايرانـی

میخورد و مواج

سیدمحمّد بسیار حاضـرجواب اسـتش وقتـی

هستند که کرمیار آن ها را به مقتضـای حـواد

و

کاکس از او می پرسد کـه نفـت ،طـاهر اسـت يـا

صحنه های رمان وارد فضای داستان می کند؛ آنـان

نجس؟ جواب میدهـد« :هـر طـاهری اگـر علیـه

را با رفتار و گفتارشان به خواننده مـی شناسـاند و

مسلمین به کار برود ،حکم نجاست پیدا مـیکنـد،

پس از ايفای نقش کنـار زده مـی شـوند کـه البتـه

حتّی اگر شخص شاه زير قراردادش را امضا کرده

سرنوشت بیشتر آنها به مرگ ختم می شـودش شـیخ

باشدش» (همان )000 :او سعی میکند فتـوای حکـم

جابر ،مزعل ،زائرعلی ،حداد ،عاصف ،زبیده ،نورا،

جهاد آيتاه يزدی را به گوش همه برساند:

ســـیدمحمّد ،ثـــامر ،مســـعد ،مجـــدم ،ادريـــس،

«سیدمحمّد منتظر نمـیمانْـد تـا جمـاعتی جمـع
شوند تا حرفهای او را بشنوند؛ خـودش مـیرفـت

ناصـــرالدّينشـــاه ،مظفرالـ ـدّينشـــاه و خزعـــل
شخصیتهايی هستند که از دنیا میروندش

داخل بازار و يک نفر را هم برای شنیدن پیدا میکـرد،

در اين رمان ،شخصیتهـای تـاريخی نیـز لبـاس

شروع به سخنرانی میکرد و هنوز چند جملـه نگفتـه،

داستانی به تن می کنند؛ البته ايـن اشـخاص بـه معنـی

جماعت انبوه کار و زندگی خود را رها مـیکردنـد و

واقعی شخصـیت نیسـتند ،چـون بـه کیفیـت روانـی،

گِردش جمع میشدندش» (همان)201 :

اخالقی و احساسی آن هـا تـوجّهی نمـی شـودش نکتـۀ

در نبــرد بــا انگلــیس ،ويلســون او را مــیکشــد:

ديگر اين است که با برخی از شخصیت هـا از جملـه

«سیدمحمّد به بلندترين نقطۀ تپه رفت و پرچم ايران

ناصرالدّينشاه ،مظفرالـدّينشـاه و رضـاخان از طريـق

را بر فراز تپه کوبیدش در عین حال ويلسون با شـلیک

نامه ها و احکامی که صادر می کنند ،آشـنا مـی شـويمش

گلولهای سیدمحمّد را از پا درآوردش» (همان)222 :

برخی ديگر از شخصـیتهـا فقـط حضـوری اسـمی
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دارند ،مانند کلنل صبحی بیگ ،ژنرال سايکس و مِسـتر

تهران :نشر همدادش

دارسیش کرمیار در نامگذاری شخصـیت هـای رمـانش

خاکسار ،فاطمه ()0200ش شخصیت و شخصیت پـردازی

بعضی همچون يـزدی ،جزايـری ،ويلسـون ،دارسـی،

در آثار زويـا پیـرزاد ،سـپیده شـاملو و فريبـا وفـیش

سايکس ،جونز و ريحانی را با نام خانوادگی؛ کسـانی
ماننــد مطــرود و معــینالتّجــار را بــا لقــ و ســاير
شخصیتها را با نام کوچک معرّفی میکندش
از آنجا که حرفـۀ اصـلی کرمیـار کـارگردانی
است ،او در توصیف کنش های شخصـیت هـا بـه
صــحنه و جزئیــات مربــوط بــه آن و توصــیف
فضاهای ملموس بسیار توجّه داردش گفـتوگـوی
شخصیت ها نیز جايگاه ويژه ای در اين رمان دارد؛
روحیات ،احساسات و انديشۀ نويسنده ،همچنـین
درونمايــۀ داســتان را در البــهالی گفــتوگوهــا
بهخوبی میتوان مشاهده کردش

پاياننامۀ کارشناسی ارشدش دانشگاه پیام نورش
داد ،سیما ()0200ش فرهنگ اصطالحات ادبیش تهـران:
مرواريدش

عابدی ،داريوش ()0200ش پلی به سوی داستاننويسیش
تهران :نشر چشمهش
غالم ،محمد (شهريور )0211ش «سیری در رمـان هـای
تــاريخی فارســی»ش کتــاب مــاه ادبیــات و فلســفهش
شمارۀ 22ش صص 21-00ش
فورســتر ،ادواردش ()0210ش جنبــههــای رمــانش ترجمــۀ
ابراهیم يونسیش تهران :نگاهش
کرمیار ،صادق ()0212ش دشـت هـای سـوزانش تهـران:
نیستانش
گرجــی ،مصــطفی؛ حامــدی ،يوســفرضــا ()0201ش

منابع
آتشسـودا ،محمّـدعلی؛ حريـری جهرمـی ،امیـد (پـايیز
)0201ش «شخصـیّتپــردازی در رمــان همســايههــا»،
پژوهش های نقد ادبـی و سـبک شناسـیش شـمارۀ 0ش
صص 00 -1ش
آلوت ،میريام ()0202ش رمان به روايت رمـاننويسـانش
ترجمۀ علیمحمد حقشناسش تهران :نشر مرکزش
اســکولز ،رابــرت ()0202ش عناصــر داســتانش ترجمــۀ
فرزانه طاهریش تهران :نشر مرکزش
انوشه ،حسن ()0200ش دانشنامۀ ادب فارسیش جلـد ،0
تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیش
ايرانی ،ناصر ()0220ش داستان ،تعاريف ،ابزارها و عناصرش
تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانش

جمــالی ،زهــرا ()0202ش ســیری در ســاختار داســتانش

«بررسی و تحلیل رمان بیوتن با تأکیـد بـر عنصـر

شخصیت و شخصیتپردازی»ش فصلنامۀ تخصصی
پیک نورش دورۀ  ،0شمارۀ  ،0تهران :دانشـگاه پیـام
نور ،صص 002-020ش
گــــودرزی ،آســــیه (پــــايیز و زمســــتان )0200ش
«شخصیّت پردازی در رمان چراغها را مـن خـاموش
مــیکــنم» ،فصــلنامۀ ادبیــات فارســیش دانشــگاه آزاد
خوی ،سال پنجم ،شمارۀ 00ش صص 022-010ش
مستور ،مصطفی ()0211ش مبانی داستان کوتاهش تهـران:
نشر مرکزش
میرصادقی ،جمـال ()0202ش عناصـر داسـتانش تهـران:
انتشارات سخنش
يونسی ،ابراهیم ()0200ش هنر داسـتاننويسـیش تهـران:
انتشارات نگاهش

