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دو مامور تفنگ به دست )محمدولي وکيل باشي و بلوچ( از ميان جنگلي توفان زده و 
باراني گيله مرد را براي محاکمه به شهر فومن مي برند... داستان در حرکت به وقوع 
مي پيوندد و نويس���نده )بزرگ علوي( فرصت مي يابد شخصيتهاي داستان را معرفي 
کند و رابطه ي پديد آمده بين آنها را شکل دهد. بزرگ علوي از طريق حرفهاي وکيل 
باشي و بازگشتهاي ذهني گيله مرد به گذش���ته، حال و هواي اجتماعِي يک دوره 
)جنبش دهقانان عليه اربابها( و انگيزه ياغي شدِن گيله مرد را به نمايش در مي آورد. 
به واقع، سفر عينِي سه همراِه ناگزير با سفر ذهنِي گيله مرد و مرد بلوچ کامل مي شود 

و هويت آنها را شکل مي دهد. 
بزرگ علوي از آش���فتگِي طبيعت بهره مي جويد تا راهي به آشوب ذهنِي گيله مرد 
بگشايد. آغاز داستان با ترسيم آشفتگي طبيعت، تالطم روحي شخصيتها و اوضاع و 

احوال اجتماعي آن عصر را نشان مي دهد.  
 "باران هنگامه کرده بود. باد چنگ مي انداخت و مي خواس���ت زمين را از جا بکند. 
درخت���ان کهن به جان يکديگر افتاده بودند. از جنگل صداي ش���يون زني که زجر 
مي کشيد مي آمد. غرش باد آوازهاي خاموشي را افسار گسيخته کرده بود. رشته هاي 
باران آسمان تيره را به زمين گل آلود مي دوخت. نهرها طغيان کرده و آب از هر طرف 

جاري بود" )از متن داستان(.  
نيروي غريب اين داستان را مي توان در شور رمانتيکي دانست که از به هم آميختگِي 
طبيعت و وضعيت روحي آدمها ناش���ي مي ش���ود. جنگل توف���ان زده هم مکان 
رويدادهاس���ت و هم زمينه ذهني کنشهاي گيله مرد را مي سازد و مکمل شخصيت 

اوست )استفاده نويسنده از طبيعت براي پيشبرد مقاصد خود(.  
ش���يون زني که از عمق جنگل به گوش مي رسد، مايه ي تکرار شنونده اي است که 
"چون يک موس���يقِي زيرزميني.... صحنه ها را قطع مي کند ي���ا به هم پيوند مي دهد." 
)محمد علي سپانلو، باز آفريني واقعيت، نشر نگاه، صفحه 60(؛ صدايي است که گيله 

مرد را به اقدام براي فرار و انتقام گيري بر مي انگيزد. 
مامور اولي، محمدولي وکيل باش���ي، به ظاهر شجاع اما در واقع ظالم. ديدگاه دولت 
درب���اره دهقانان را او بيان مي کند. گيله مرد را ماجراجو، بيگانه پرس���ت و بي دين 
مي خواند و با حرفهاي نيشدار خود او را مي آزارد. اما گيله مرد فقط در اين فکر است 
که چگونه بگريزد. مامور دوم���ي، مرد بلوچ، برخالف مامور اولي، مزدور خان بوده و 
ناراضي از زندگي در ش���مال، مي خواهد پولي به دست آورد و به بلوچستان بگريزد. 
داس���تان در حرکت به وقوع مي پيوندد و در حين حرکت و صحبتها بين شخصيتها، 
داستان گسترش مي يابد. داس���تان نه با توصيفهاي خسته کننده، بلکه با حرکت و 

گفتگو ادامه مي بايد.  
بزرگ علوي، با تاکيد بر نوع رابطه اي که بين س���ه مرد پديد مي آيد، تعليق مناسب 
داس���تان را پديد مي آورد و مدام بر هول و والي خواننده براي دانستن ادامه ماجرا 
مي افزايد. مرد بلوچ، در غياب وکيل باشي، با جلب اعتماد گيله مرد، آن دو را درگير 
بازي پيچيده اي مي کند. مرد بلوچ در فکر جمع کردن پولي است تا به بلوچستان باز 
گردد. ضمن جستجوي خانه گيله مرد هفت تير او را مي يابد. او همچنين مي داند که 
گيله مرد پنجاه تومان پول هم همراه دارد. در قهوه خانه بين راه مرد بلوچ هفت تير را 
به پنجاه تومان به گيله مرد مي فروشد. گيله مرد با خلع سالح محمد ولي و پوشيدن 
لباسش از خانه بيرون مي رود و درست در زماني که فکر مي کنند به پيروزي نزديک 

است با تير مرد بلوچ از پا در مي آيد.  
 "گيله مرد تف کرد و در عرض چند دقيقه پالتو باراني را از تن وکيل باشي 
کند و قطار فش��نگ را از کمرش باز کرد و پتوي خود را به سر و گردن او 
بس��ت، کاله او را بر سر و بارانيش را بر تن کرد و از در اتاق بيرون آمد. در 
جنگل هنوز هم ش��يون زني که زجرش مي دادند به گوش مي رس��يد. در 
همين آن صداي تيري ش��نيده ش��د و گلوله اي به بازوي راست گيله مرد 
اصابت کرد. هنوز برنگشته، گلوله ي ديگري به سينه او خورد و او را از باالي 

ايوان سرنگون ساخت. مامور بلوچ کار خود را کرد" )از متن داستان(.  
شخصيتهاي اصلي داستان "گيله مرد" و "مرد بلوچ"، يکي نماينده دهقانان و ديگري 
نماد مامور دولت اس���ت؛ اما وجه مشترک هر دو س���تمديدگي آنهاست. در خالل 
داس���تان با ستمي که بر هر يک از اين چهره ها و چهره هاي ديگر داستان چون صغرا 
)همسر کشته شده گيله مرد( رفته  آشنا مي شويم خصوصا با نقل گذشته مرد بلوچ 

در مي يابيم که به هر يک از اقوام اين کشور چه ظلم مضاعفي وارد شده است. 
صغرا، نماد ظلمي اس���ت که بر زن ايراني رفته است و گيله مرد و مرد بلوچ نماد دو 

تفکر"انقالب" و "شورش" هستند.  

 "گويي در عمق جنگل زني ش���يون مي کشيد، مثل اين که مي خواست دنيا را پُر از 
ناله و فغان کند" )از متن داستان(.  

از همان ابتدا تمامي عناصر داستان به خوبي و در کنار هم به پيشبرد جريان داستان 
کمک مي کنند تا حادثه که در پايان داس���تان اتفاق مي افتد کامال طبيعي و براي 
خواننده قابل هضم باش���د. در داستان "گيله مرد"، سه رکن اساسي داستان يعني 

شرح، گسترش و نمايش به خوبي پرداخته شده است.  
مهمترين ابزار داستان گيله مرد: 

* افشاي شخصيتها و انگيزه آنها از زبان خود شخصيتها. 
* ترکيب روايت، گفتگو و حادثه . 

* تشديد تنش و تعليق از طريق گفت و گو.  
مهمترين نقطه قوت داستان بزرگ علوي، داشتِن تنش، تعليق و درگيري در داستان 
است. اين سه عنصر با هم فرق دارند، اما به خاطر ارتباط نزديک آنها با هم مي توان 
آنها را در يک کاس���ه کرد و گفت هر س���ه اين ها داستان را پيش برده اند. علوي با 
اس���تفاده از ابزار "گفت و گوي تعليق دار"، خواننده را جذب داستانش مي کند و 
بدين ترتيب خواننده مي تواند ش���خصيتها را در خالل واکنش هاشان با محرکهاي 
بيروني بشناسد. همين واکنش هاست که مسير زندگي و تفکر شخصيت ها را تعيين 
مي کند. نويس���نده با اس���تفاده از کلمه که از دهان شخصيتهاي داستانش بيرون 
مي آيد، احساسات و تفکر و رابطه شان را با همديگر و نقشي که در پيرنگ بر عهده 
دارند، نشان مي دهد و تقويت مي کند. به عنوان مثال، گفت و گوي محمد ولي وکيل 

باشي با گيله مرد در ابتداي داستان.  
بزرگ علوي، داس���تان کوتاه "گيله مرد" را در شهريور 1326 در سن 43 سالگي 
نوشت. از ويژگيهاي مهم داستان "گيله مرد"، ساخِت رازآميز و کنِش جستجوگرانه 
آنهاست. در داس���تانهاي علوي، راوي مثل کارآگاِه داستانهاي پليسي دست به کار 
شده تا راِز واقعه اي را که مشمول مرور زمان شده است کشف کند. نويسنده با کنار 
هم نهادِن روايتهاي روايتگران���ي غير موثق، به جلوه هاي متنوعي از واقعيت توجه 
مي کند؛ راهها و حدس���هاي متفاوتي را پيش روي خواننده قرار مي دهد و پاياني 
قطعي براي داستان در نظر نمي گيرد )اغلب اين روش در داستانهاي جستجوگرانه 

ي پليسي ديده مي شود(. 
داستان "گيله مرد" از بهترين داس���تانهاي کوتاه معاصر ايران محسوب مي شود. 
داستان به ش���يوه واقع گرايانه به جنبش دهقانان مي پردازد. شخصيتهاي داستان 
بيانگر خصوصيات طبقات اجتماعي عصر نويسنده هستند. از اين حيث داستان هم 
واقعگراس���ت و هم نمادين. در اين سال پس از شکست فرقه دموکرات آذربايجان، 
ژاندارم ه���ا براي گرفتن بهره مالکانه به روس���تاها هجوم مي برند. اوضاع اجتماعي 
سالهاي پس از شهريور 1320 امکان مطرح شدن نارضايتيهاي اجتماعي را فراهم 
مي کند. برخورد تمايالت سياس���ي و اجتماعي گروه هاي مختلف افزايش مي يابد. 
بزرگ علوي در اين داستان اين برخوردها را به صورت مبارزه ي اجتماعي با شرکت 
فعاالنه مردم بيان مي کند. همچنين سرنوشت صغرا )همسر کشته شده گيله مرد( 

نشان دهنده اعتراض نويسنده به ظلم حاکم بر زمانه است.  
بزرگ علوي از نويسندگاني است که گوشه هايی از واقعيت اجتماعي تاريخ معاصر 
ايران را در داستانهايش نش���ان مي دهد. "گيله مرد" از داستانهايي است که تاثير 
عميقي بر ادبيات معاصر ايران گذاش���ته است واز نخستين داستانهاي نويسندگان 
ايراني اس���ت که در آن پويايي و "حرکت" به جاي "توصيف" نشسته اس���ت  . بنا به 
ديدگاه جمال ميرصادقي، گيله مرد "از موفقترين داس���تانهاي کوتاه فارسي است، 
که از ويژگي هاي فني و غني نيرومندي برخوردار است؛ داستاني دواليه، هم واقع گرا و 
هم نمادين. نويسنده تعهد و رسالت انساني خود را در قبال آنها ادا کرده است. به عبارت 
ديگر، صرف انتخاب درون مايه يا مضمون عصيان کردن عليه ظلم و بي عدالتي، نمايشگر 

اعتراض و خشم نويسنده عليه ناروايي هاي اجتماعي نيز هست".  
منابع: 

علوي، بزرگ. مجموعه داستان "گيله مرد". انتشارات نگاه. 1385 
ميرعابديني، حسن. "هشتاد سال داس���تان کوتاه ايراني/ ج اول". انتشارات کتاب 

خورشيد. 1393 
ميرعابديني، حسن. "صد سال داس���تان نويسي ايران / ج اول". انتشارات چشمه. 

  1387
علوي، بزرگ.شالچي، اميرحسين )برگردان(. "تاريخ و تحول ادبيات جديد ايران". 

انتشارات نگاه. 1386 

مقاله رسيده: 
هفتاد سال بعد از نگارش داستان »گيله مرد« اثر بزرگ علوي

مصطفي بيان


