تحليل رمان «سووشون»

نويسنده ،نظر به اينكه گزيدهاي از فصل پاياني
رمان تاريخي «سووش��ون» ،اثر ارزندهي سيمين
دانش��ور ،بهصورت متن درس در كتاب ادبيات
فارس��ي آمده ،ب��ه تحليل اين رمان و بررس��ي
ش��خصيتهاي اصلي آن پرداخت��ه و عناصر و
نماده��اي رم��ان را ني��ز تبيي��ن ك��رده اس��ت.
بخشهايي از اين مقاله ،به تناسب درس ياد شده
از نظرتان ميگذرد

فتانه غالمي

دبير زبان و ادبيات فارسي منطقهي گرمسار

رمان تاريخي ،سووش��ون ،زاوي��هي ديد ،نماد،
وطندوستي
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«سووش��ون» يك رمان تاريخي ـ سياس��ي با نثري دقيق و محكم اس��ت .اين رمان از
زاويهي ديد «زري» به شرح مسائل و قضاياي اجتماعي سالهاي  1320تا 1325شمسي
و اواخر جنگ جهاني دوم و ش��رايط حاكم بر فارس و ش��رح مقاومت مردم اين خطه
در مقابل نيروهاي بيگانه ميپردازد .سوگواري «زري» بر مرگ يوسف ـ كه جان بر سر
مجاهدتهاي خويش گذاشته ـ از تأثيرگذارترين قسمتهاي رمان است .حوادث اين
داس��تان در ده��هي  1320روي ميده��د ،ولي «دانش��ور» با مه��ارت ،آن را به اوضاع
سالهاي پاياني دههي  1340نيز مربوط ميكند.
ش��خصيتهاي اصلي رمان به ترتيب اهميت عبارتاند از :يوس��ف ،زري ،مستر زينگر،
ابوالقاس��مخان ،عزتالدوله ،مك ماهون ،خانم فاطم��ه و باألخره كودكان زري و از جمله
پسرش خسرو.از همان ابتدا گفتوگوها و جدالهاي شخصيتهاي واقعه كه رنگ سياسي،
اجتماع��ي دارد ش��روع ميش��ود و ب��ه تدري��ج فض��اي سياس��ي ،پيچيدهت��ر و حادتر
ميگردد«.سووشون يا سياووشان مراسمي بوده كه براي شهادت مظلومانهي سياوش ،يكي
از قهرمانان افس��انهاي ايرانيان پيش از اس�لام ،برگزار ميكردند .اين مراسم به ايران [بعد از
ظهور اس�لام] هم راه يافته منتها به جاي قهرمان افسانهاي ،قهرمانان واقعي (مذهبي) چون
حسينبنعلي(ع) نشسته است .اين رمان نيز به اين علت سووشون نام گرفته كه شخصيت
اول و قهرمان��ش ناجوانمردان��ه و مظلومان��ه مانند س��ياوش در كش��ور بيگان��ه و چون
حسينبنعلي(ع) در صحراي كربال ،در ده خود و به تير ناشناسي به شهادت ميرسد.
براي س��ياوش كسي عزاداري نكرد ،دور از وطن كشته شد و ميزبانانش به عهد خود
وفا نكردند .بعدها رس��تم به خونخواهي س��ياوش به كش��ور توران حمله كرد .براي
حسينبنعلي(ع) به جز افراد باقيماندهي خاندانش كسي نگريست .بعدها مختار ثقفي
به خونخواهي حسينبنعلي(ع) برخاست.
يوس��ف در سووش��ون هم در ميان خيل دش��منان يكه و تنها ميماند و به ش��هادت
ميرسد .مراسم تشييع جنازهاش بهدست پليس بر هم ميخورد و جنازهاش شبانه و با
حضور خانواده دفن ميشود(اربابي.)171 :1387 ،

بس��ياري از ش��خصيتهاي اصلي و فرعي رمان سووش��ون از
ش��خصيتهاي واقعي الهام گرفته ش��ده و در ك��ورهي تخيل به
ش��خصيتهاي متفاوت تبديل شدهاند .اين همان پديدهاي است
كه در داستاننويس��ي ب��ه آن «بهرهگيري از تخي��ل و واقعيت» و
سپس «درهمآميزي آن دو» ميگويند.خريد آذوقه و انبار كردن آن
بهدس��ت بيگانه سبب قحطي در جنوب ميشود و مقامات دولتي
آلت دس��ت آنان گرديدهاند .ايالت نيز هر كدام با ادعايي س��ر به
شورش برداشته و وضع را آشفتهتر كردهاند .يوسف و گروهي از
همفكرانش ،از جمله ملك رس��تم و ملكس��هراب ميكوش��ند
درب��ارهي وضع خطير كش��ور به ايالت آگاهي دهند و همقس��م
شدهاند كه آذوقهي خود را فقط براي مصرف مردم بفروشند.
در بخشهاي ديگر كتاب روابط خصمانهي نيروهاي درگير به
خوبي به تصوير كش��يده ميش��ود .انديش��ههاي كجانديشان در
قالب خانكاكا و عزتالدوله و اشتباهكاريهاي اقدامات سياسي
ملكرس��تم و ملكس��هراب و صب��ر و پاي��داري و يكدندگي
يوس��ف ،و اقدامات خصمانهي قواي انگليس��ي ،كه در آغاز در
ی دوستي و خيرخواهي و سرانجام با اعمال فشار و زور و
لفافه 
ارتكاب جنايت سد راه خود را پاك ميكنند ،وضعيت اجتماعي
شيراز را در آن بُرههي زماني به خوبي نشان ميدهد.
سرانجام اين رمان تاريخي (فصل آخر) ماجراي تشييع جنازهي
يوس��ف اس��ت كه بهنظر هواداران او بايد به تظاهرات سياسي ـ
مذهبي بدل ش��ود« ،ام��ا اين تعزيهخوان��ي را مأموران حكومت
درهم ميريزند و تابوت يوسف در دست زن و برادرش ميماند.
به ناچار ش��بانه جنازه را از سر چاه منبع از ميان گونيهاي پر از

بس��ياري از ش��خصيتهاي اصل��ي و فرع��ي رمان
سووشون از شخصيتهاي واقعي الهام گرفته شده و
در ك��ورهي تخيل به ش��خصيتهاي متفاوت تبديل
شدهاند .اين همان پديدهاي است كه در داستاننويسي
ب��ه آن «بهرهگي��ري از تخي��ل و واقعيت» و س��پس
«درهمآميزي آن دو» ميگويند
برف برميدارند و در صندوق عقب ماشين خان كاكا ميگذارند.
خان��م فاطم��ه ،زري ،خس��رو ،هرمز و خ��ان كاكا در ماش��ين
مينشينند و به قصد طواف از جلوي مزار سيدحاجي غريب رد
ميشوند .در گورستان جوان ـ آباد ،در زير نور يك چراغ بادي،
جن��ازه را در گور ميگذارند و روي آن خ��اك ميريزند ،بدون
اينكه طوافي يا نماز ميّتي با تش��ييع جنازه داش��ته باش��د .روي
سنگ مزارش هم چيزي ننوش��تند .كتاب با يادآوري شعري كه
م��ك ماهون ايرلندي در ارزش اس��تقالل و آزادي س��روده و به
نشانهي تسليتنام ه براي زري فرستاده است به پايان ميرسد».
(سپانلو9 :1362 ،ـ « :)176گريه نكن خواهرم ،در خانهات درختي
خواهد روئيد و درختهايي در شهرت و بسيار درختان در
سرزمينت و باد پيغام هر درختي را به درخت ديگر خواهد
رسانيد و درختها از باد خواهند پرسيد ،در راه كه ميآمدي
سحر را نديدي؟» (سووشون.)304 :
«سووش��ون در س��لوك رم��ان اجتماع��ي ايران من��زل مهمي
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ندي��دي( »...سووش�ون.)6 :از جمله مس��ائلي كه در سووش��ون به
وض��وح ميت��وان مالحظه نم��ود ترويج آداب مل��ي و مذهبي
انگليس��يها در آن دوره اس��ت«.خود حاك��م مرد چهارش��ان ه و
بلندبااليي كه سبيل و موي سفيد داشت كنار استخر ايستاده بود
و به مهمانهاي تازهوارد خوشآمد ميگفت .آخر سر يك كلنل
انگليسي كه چشمهاي لوچ داشت دست در دست مدير مدرس ه
س��ابق زري وارد ش��د .پشت س��ر آنها دو تا سرباز هندي يك
سبد گل ميخك به شكل يك كشتي را روي شكمهايشان گرفته
بودند و ميآمدند .به حاكم كه رس��يدند آن را جلوي پايش كنار
اس��تخر گذاش��تند .حاكم متوجه گل نشد داش��ت دست خانم
انگليسي را ميبوسيد( ».همان.)10 :
«نويس��نده از چش��م زري به اوضاع مينگ��رد .بهطوري كلي
ديدي انتقادآميز و خودنگر اس��ت كه پيوسته از زبان يوسف بيان
ميش��ود و زري بهعنوان زن يوس��ف نشان از توافق فكري با او

اين رمان اوضاع اجتماعي شيراز را در سالهاي آغاز
جن��گ دوم جهاني نش��ان ميدهد و در نش��ان دادن
اوضاع اجتماعي موفق است و نمونههاي اين اوضاع
نابهسامان،در جايجاي اين رمان بيان شده است
محس��وب ميشود .گذش��ته از توفيقي كه نزد خوانندگان يافته،
اي��ن اولين اثر كامل در نوع ژانر ( )Generرمان فارس��ي اس��ت.
بينايي و شنوايي نويس��نده او را به اكتشاف انگيزههاي درون در
رابطه با عمل برون ،در سطح اجتماعي و تاريخي اثرش ،رهنمون
ش��ده اس��ت .او رش��تهي صحنههاي ش��لوغ را به كوچكترين
بارقهه��ا و نجواه��اي آهس��ته و پچپچهاي فرو خ��ورده متصل
ميكند ،آن هم با بياني كه هم وصفي و هم حسي است(».دهباشي،
9 :1383ـ .)448چن��ان ك��ه قب ً
�لا مطرح ش��د ،اين رم��ان اوضاع
اجتماعي ش��يراز را در س��الهاي آغاز جنگ دوم جهاني نش��ان
ميده��د و در نش��ان دادن اوض��اع اجتماع��ي موفق اس��ت و
نمونههاي اين اوضاع نابهسامان ،قحطي و بيتوجهي درباريان به
وضع آشفتهي اجتماع ،اسراف و فساد فراوان دربار ،بدون توجه
به فقر و قحطي موجود ،در جايجاي اين رمان بيان شده است.
«در ش��هر همين اخيرا ً چو افتاده بود كه حاكم براي زهر چشم
گرفتن از صنف نانوا ميخواس��ته اس��ت يك ش��اطر را در تنور
نانوايي بيندازد ،چون هر كس نان آن نانوايي را خورده ،از دل درد
مثل مار س��ركوفته به پيچوتاب افتاده ،مث��ل وبازدهها عق كرده،
ميگفتند نانش از بس تلخه قاطي داش��ته رنگ مركب سياه بوده
دورهیبيسـتوسـوم اما باز به قول يوس��ف تقصير نانواها چه بود؟ آذوقهي شهر را از
بهــــــــار 89گندم تا پياز قش��ون اجنبي خريده بود و حاال ...چهطور به آنها
شمارهی سه
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دارد كه مدام حاكم و وابستههايش ،انگليسيها و مزدورانشان را
به باد انتقاد ميگيرند .يكي از ويژگيهاي شيوهي روايت در اين
رمان اين است كه نويس��نده كوشيده است بنماياند كه آنچه را
روايت ميكند عينيت خارجي دارد و او تنها به گزارش ادبي آن
پرداخته اس��ت ،اين خصلت گزارش به خوبي در متن روش��ن
اس��ت .در هيچ ج��اي كالم نش��اني از دخالت نويس��نده ديده
نميش��ود .يوس��ف وقتي از مردم س��خن ميگويد اغلب زبان
گفت��اري به كار ميبرد ،ام��ا وقتي به زينگر و مطالب او پاس��خ
ميده��د از كالم رس��مي اس��تفاده ميكن��د .ب��ه همينگون��ه
گزارشدهنده ـ خادم ـ نيز زبان محاورهاي دارد ولي گفتار دالل
را به زبان رسمي بازگو ميكند( ».عباديان)176 :1368 ،
«يكي از ش��اخصههاي سبك ،متن آن است كه در آن به برخي
رويداده��ا و واقعيتهاي اجتماعي و تاريخي به اش��اره و كنايه
بس��نده شده است ،همچون بازار سياه ،نرخ تسعير ،از دست دوم
خريدن و جز آن .ش��اخصهي بارز سبك متن ،همانگونه كه ذكر
ش��د ،گزارش گونگي رويدادها و مس��ائل بدون دخالت مستقيم
خود نويسنده است .اين شيوهي توصيف سبك ،سووشون را از
آثار نويس��ندگان پيش��ينِ آن متمايز كرده و به س��بك رمانهاي
اروپايي نزديك كرده است.كوتاه سخن اينكه در وراي عناصر و
ش��اخصههاي سبكي متن و بهطور كلي در رمان نگرش و بينش
ادبي نهفته است كه به موجب آن واقعيتها و رويدادها بهتدريج

داراي چنان زمينهها و پيشنيازهايي ميشوند كه خود به نتايجي
كه منطق پيش��رفت امر ايجاد ميكند منتهي ش��ود .اين ش��يوهي
نگارش به رمان سووش��ون جنبهي نيرومند واقعگرايانه بخشيده
اس��ت .اين رآليس��م به برك��ت مبناي عيني موضوع در دس��ت
مبرا از برخي دخالتها و پا
توصيف و غن��ا و پويايي رويدادهاّ ،
در مياني صاحب قلم ميباشد» (همان.)177 :
متن كتاب سووش��ون متني ساده و محكم است .از صور خيال
به گونهي بالغي از نوع تش��بيه ،استعاره ،تشخيص و كنايه بهره
برده و تش��بيهات آن ساده هستند« :هميشه سعي ميكرد به روي
زن��ش بخندد و با لبهايي كه انگار هم س��جاف داش��ت و هم
دالب��ر ».يا «چون هر كس نان آن نانوايي را خورده از دلدرد مثل
مار سركوفته به پيچوتاب افتاده مثل وبازدهها عقزده».
اما از جهت توصيف غني است و دقت مشاهده در آن بارها به
ش��يوهاي عالي بيان شده و اين توصيف فقط وصف برون نيست
بلكه درون ش��خصيتهاي واقعه و انديشههاي آنان نيز به دقت
مطرح گرديده اس��ت« :نقره قلمكار را كنار زد ،دو تا لنگه در را
به هم چسبانيده بودند .دور تا دور سفره ،سينيهاي اسفند با گل
و بته و نقش ليلي و مجنون قرار داشت و در وسط نان برشته به
رنگ گل خط روي نان با خشخاش پر شده بود «تقديمي صنف
نانوا به حكمران عدالتگستر» با زعفران و سياهدانه نقطهگذاري
كرده بودند و دور تا دور نان نوش��ته بود :مبارك باد( ».سووش��ون:
 )5در خ�لال رمان ،داس��تانهايي در آن جاي گرفته كه ميتواند
نوعي ورزش و خودآزمايي نويس��نده باش��د .از آن جمله است
داستاني كودكانه كه در فصل  91كتاب آمده است.

شاخصهي بارز سبك متن ،گزارش گونگي رويدادها
و مس��ائل بدون دخالت مستقيم خود نويسنده است.
اين ش��يوهي توصيف س��بك ،سووش��ون را از آثار
نويس��ندگان پيش��ينِ آن متماي��ز ك��رده و به س��بك
رمانهاي اروپايي نزديك كرده است
«گردونهدار پير ،ريش سفيدش را كه يادگار ميليو ن ميليون سال
ب��ود ،از توي دس��ت و پايش جم��ع كرد و گردون��هي طاليي
خورشيد را با آن گردگيري كرد .بعد دست برد و كليد طاليي را
كه به كمربندش آويزان بود درآورد و رو به مشرق گذاشت .بله،
حاال موقعش بود .خورشيد خسته و كوفته از راه ميرسيد .كليد
انداخت و در مشرق را باز كرد(»...همان)227 :

 .2بررسي دو شخصيت اصلي سووشون

الف) يوس��ف :مالكي عصبانيمزاج كه ش��وهر زري است .او
خوشقلب ،وطنپرست ،حامي ضعفا ،حقگو و بيباك است .با

در داستان سووشون خانهي يوسف نمادي از جامعهي
ايراني آن روزگار و يوسف نماد قشر روشنفكر كشور
اس��ت ك��ه حاضر نميش��ود تحت نفوذ و س��يطره
بيگانگان قرار بگيرد
آزاديخواهان همقسم شده است كه مازاد آذوقه و علوفهي خود
را به قش��ون بيگانه نفروش��د .در گزيدههاي زير از گوش��ههاي
كتاب اين خصوصيات اخالقي ديده ميشود« :يوسف تا چشمش
ب��ه نان افتاد گفت :گوس��الهها چهطور دس��ت ميرغضبش��ان را
ميبوس��ند .چه نعمتي حرام ش��ده و آن هم در چ��ه موقعي »...
(سووشون )5 :خوشقلب است .پدر گفت دوستداشتن كه عيب
نيست باباجان ،دوستداشتن دل آدم را روشن ميكند .اما كينه و
نفرت دل آدم را س��ياه ميكند .اگ��ر از حاال دلت به محبت انس
گرفت بزرگ هم كه شدي آماده دوستداشتن چيزهاي خوب و
زيب��اي اين دنيا هس��تي .دل آدم عين يك باغچ��هي پر از غنچه
ت غنچهها را آب دادي باز ميشوند .اگر نفرت
است .اگر با محب 
ورزيدي غنچهها پالسيده ميش��وند .آدم بايد بداند كه نفرت و
كينه براي خوبي و زيبايي نيس��ت ،براي زش��تي و بيش��رفي و
بيانصافي اس��ت .اينجور نفرت عالمت عشق به شرف و حق
است( ».همان)29 :
كسي اس��ت كه حاضر نيس��ت محصول امالكش را به قشون
بيگانه بفروش��د ،بهخصوص كه اينك نش��انههاي قحطي نيز در
منطقه بروز كرده اس��ت .او وطنپرس��ت و خيرخواه اس��ت .از
خوشخدمتي در برابر بيگانگان بيزار اس��ت ،بهطوري كه باعث
كشتهش��دن او ميشود .شخصيت او در تمام داستان ايستاست و
تغيير نميكند.يوس��ف پرس��يد« :نگفتي از من چه ميخواهي؟»
ملك رس��تم س��رش را زير انداخت و به فك��ر فرو رفت .ملك
س��هراب گفت« :كمك» چه كمكي؟ «هرچ��ه آذوقه داريد به ما
بفروش��يد ،درو نكردهها را هم خريداريم به هر قيمتي كه باشد».
يوس��ف پرسيد« :كي يادتان داده؟ زينگر؟ تا حاال حرف از خريد
م��ازاد غ ّله بود حاال هرچه هس��ت و نيس��ت را ميخواهند!» دو
ب��رادر نگاه��ي به هم كردند و س��اكت ماندند .يوس��ف داد زد:
«آذوقه ميخواهيد كه بدهيد به قشون خارجي و عوضش اسلحه
بگيري��د و بيفتيد به جان برادره��ا و هموطنهاي خودتان؟ يك
اليش كرديم نرس��يد حاال دواليش ميكنيم! شما مگر عقل توي
كلهتان نيست؟ آن دستهاي مرموز كه نميخواهند سر و سامان
بگيريد براي چنين روزهاي مبادايي است ...پس كو آن دالوريها
و مردانگيها و نجابتها؟» (همان.)50 :مردي صريحاللهجه اس��ت
كه بر انديش��ههاي بومي متكي است .يوس��ف ميگفت« :براي
پدران ما آس��انتر بود و اگر ما نجنبيم براي پس��ران ما سختتر
ميش��ود .پ��دران ما با يك مدع��ي طرف بودند و متأس��فانه در
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برابرش تسليم ش��دند و حاال ما با دو مدعي طرف هستيم .فردا
مدع��ي تازهنفس س��وم هم از راه ميرس��د و پسف��ردا مدعيان
ديگر ...همهشان به مهماني بر سر اين سفره( »...همان.)196 :
يوس��ف آشنا با حقايق دنياي معاصر است و ديدگاه و معياري
متفاوت از افراد همطبقهي خويش دارد ،بهطوري كه اين ديدگاه
در زندگي ،انتخاب همسر و رفتار او با رعيت تأثير ميگذارد.
ب) زري :زن جوان تحصيلكرده ،شهرستاني با حس و عاطفه،
مهربان و مس��المتجو« ،زري تحس��ينش را فروخورده دس��ت
يوس��ف را گرفت و با چشمهايش التماس كرد و گفت :تو را به
خدا يك امشب بگذار ته دلم از حرفهايت نلرزد» (همان.)5 :
هم وغمش حفظ خانوادهي كوچك خود در مقابل
بزرگترين ّ
تندبادي است كه وزيدن گرفته است .دانشور زري را زني كوشا،
مسئول و دلنگران وضعيت خود ميخواهد.
«زري گريهكنان گفت :هر كاري كه ميخواهند بكنند اما جنگ
را ب��ه النه م��ن نياورند .به من چه مربوط كه ش��هر ش��ده عين
محلهي مردستان . ...شهر من ،مملكت من همين خانه است ،اما
آنها جنگ را به خانه من هم ميكشانند( »...همان.)19 :
او ش��خصيتي پوي��ا دارد و در ط��ول حوادث داس��تان متحول
ميش��ود .در پايان ،زماني كه همس��رش به دنب��ال يك مبارزهي
سياس��ي كشته ميشود ،زري ديگر آن شهامت و اراده را دارد كه
اس��توار و محكم حرف خ��ود را بزند و به زندگ��ي ادامه دهد.
بهطور كلي در زندگي او شكس��ت هس��ت اما س��رخوردگي و
انحطاط جايي ندارد و او تسليم نميشود.
«مجي��د رو به زري كرد و گف��ت :خانم زهرا ،خودتان ميدانيد
كه ما با يوس��ف همقس��م ش��ده بوديم ،ح��اال او را كش��تهاند
ميخواهند همينطور دس��تمان را بگذاريم روي دستمان و حتي
جنازهاش را تش��ييع نكنيم .شما هم اعتراضي به اين سادگي را...
زري نگذاش��ت حرفش را تم��ام كند ،گفت :ش��وهرم را به تير
ناحق كش��تهاند .حداقل كاري كه ميش��ود كرد عزاداري است.
عزاداري كه قدغن نيس��ت .در زندگياش ميترس��يديم و سعي
كرديم او را هم بترسانيم .حاال در مرگش ديگر از چه ميترسيم؟
آب از سر من يكي كه گذشته( »...همان)291 :
زري براي انتقام خون شوهر و بيداري افكار ملت قاطع است.

 .3نماد در رمان سووشون
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«نماد ،شيوهاي اس��ت غيرصريح ،كه نويسنده با استفاده از آن،
موضوعي را تحت پوش��ش موضوع ديگر ،چيزي را برحس��ب
چيز ديگر عنوان كند و صحنهها و مفاهيمي را با توسل به شاهد
و نمونه پيش ميكشد( ».ميرصادقي :عناصر داستان)415 :
ب��ه عبارت ديگر «چيزي اس��ت ك��ه معناي خ��ود را بدهد و
جانشين چيز ديگري بشود يا چيز ديگري القا كند( ».همان)416 :

در داس��تان سووشون خانهي يوسف نمادي از جامعهي ايراني
آن روزگار و يوس��ف نماد قشر روشنفكر كشور است كه حاضر
نميش��ود تحت نفوذ و س��يطره ی بيگانگان قرار بگيرد و به هر
شكل ،حتي با نفروختن گندم به آنها ،تا آخرين لحظهي زندگي
خويش مبارزه ميكند.او معتقد اس��ت هيچ كاري هم كه نتوانيم
بكنيم ب��ه بچههايمان راه را نش��ان دادهاي��م .زري نمادي از زن
ايراني است ،كه با چنگ و دندان ميخواهد جنگ را به خانهاش
نياورد« .خس��رو زهرخندي زد و گفت ... :مادرم هي الپوش��اني
ميكند .فقط بلد است جلو آدم را بگيرد( ».سووشون.)126 :
زري بس��يار محت��اط عمل ميكند و س��عي دارد جس��ارت و
ش��جاعت يوسف ،كانون گرم زندگياش را برهم نزند .خسرو و
هرم��ز هم تحت راهنماييهاي آقاي فتوحي هس��تند ،كه معتقد
است «آدم بايد پلها را خراب كند تا راه برگشتن نداشته باشد».
(همان)فرزندان نماد ميهن هستند كه خواهناخواه راه پدرانشان
را ادامه خواهند داد .ابوالقاسمخان برادر بزرگتر يوسف نماد
خودفروختگان به بيگانهاي است كه حاضرند براي رسيدن به
پست و مقام و قدرت از همهچيز خويش بگذرند .مستر زينگر
نماد بيگانگان و اشغالگران است و در آن زمان نماد انگليسيهايي
است كه در سالهاي آغاز جنگ دوم جهاني در جنوب ايران و
در فارس مستقر شده بودند.رمان با اميد پديدار شدن يك سحر
يا يك خورشيد انتها ميگيرد .از نظر اسطورهشناسي و نمادگرايي
اسطورهاي نور يك عنصر نرينه است و در واقع زن نازل ميشود
تا اين نوري كه قرار است جهان را نجات دهد روزي پديدار
شود .در نتيجه تاريكي بهطور خيلي طبيعي براساس آن نمادهايي
كه در طي سالهاي  50تا  ،74يا بهتر بگويم بعد از نيما ،در
ادبيات ما تكرار ميشده است ،طبق يادداشتهاي ايراني نمادي
از اهريمن ميشود.
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