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  علیرضا ذیحق
  
  

  
  جنون شجاعان در تاتارخندان

  

  ، رماني از غالمحسن ساعدي"تاتار خندان"يادداشتي بر

  

  

رماني جذاب وبرش و پژواكي از تاريخ اجتماعي ايران است كه " تاتارخندان"

ي راوي نويسنده ، با سیر در واقعیت ھاي اجتماعي روزانه ،خواننده را پابه پا

كه پزشكي است جوان و سرخورده از يك رابطه ي عشقي ،ودلگیر از نقشي 

كه مدرنیته اي نارس براو تحمیل كرده ،ھمه ي خوشي ھا ، تفننھاي زندگي 
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شھري وعرف مرسوم  راكنار گذاشته و مي خواھد كه با تعمق در درون خود 

  .، آرامش ازدست رفته اش را در تبعیدي خود خواسته بازيابد 

كجاست و " تاتار خندان " راوي در اوج يأس و آشفتگي ، بي آن كه بداند 

كدام دھكوره اي در يك شھر دور افتاده ،براي فرار از آنچه كه برايش ناساز 

" است و روح اش را مي آزارد ، ھمینطور اتفاقي و شايد ھم به خاطر پسوند 

ت اش انتخاب كرده و آنجا ، تاتار خندان را به عنوان محل جديد خدم" خندان 

با بار و بنديل اش راه مي افتد كه بتواند وقت خود را راحت ِبُكَشد و اما وقتي 

پاي نیاز انسانھا به امداد و ياري ورسالت آدمي در برھه ھاي سخت فرا مي 

رسد ومردمان تاتار خندان و آباديھاي دوروبر را غرق دررنج ، خرافه و بینوايي  

ن آنان را شاد و امید وار مي يابد مسحور آنھا شده و مي بیند  و اما ھمچنا

چنان با آنھا مي جوشد كه ديگر ، خود پیدا نیست و ھرچه ھست ،  نو رو 

جالي شعف و شوقي ھست كه با درمان بیماران  و انجام وظیفه ي انساني 

  . اش ، در انزواھاي روح اش مي تابد 

شتگي و سفربه اعماق، كه است پیش  ازاين گم گ" رضا " راوي كه نام اش 

مي خواست نیمه ي پنھان وجودش  را بیابد كه ھمانا احساس رضايت مندي 

  :از ھستي اش بود چنین مي گويد 

باالخره بعد از دوسه ماه ترديد و دودلي ، تصمیم خود را گرفتم و زدم به زير " 

  . "قید ھمه چیز و و كاري كردم كه ھیچ كس باورش نمي شد 

احساس كه وضع روحي اش خوب نیست و بايد كه از شھر فرار راوي با اين 

كند و ديگر تحمل اش تمام شده ، استعفا نامه اش را به ريیس بیمارستان 

جايي بھتر از اينجا گیر آوردي و يا " مي دھد و در مفابل پرسش ھاي او كه 

يك نفر . با كسي حرفت شده و اگر كار درمانگاه خسته ات كرده بیا تو بخش 

  :مي گويد " يگر را مي فرستم درمانگاه د

شايد باور نكنید كه من دوسه برابر . در اين وسط ھیچ كس گناھكار نیست " 

مريض ھاي اينجا داروي آرام بخش مي خورم و ھیچ شبي ھم نشده كه 
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بدون شراب خوابیده باشم ، اوضاع روحي ام خیلي افتضاح و قاراشمیشه و 

  ."ه پرتي بروم ومدت ھا بیافتم تنھا چاره اينه كه به يه گوش

اورا كه آشفتگي ھاي دروني وشكست عشقي داغان اش كرده بود و مي 

خواست  ازچیزي كه داشت اورا از درون خراب مي كرد فرار كند، راه فراري 

براي خود نگذاشته و با يك قرارداد دولتي كه نمي توانست زيرش بزند و اما 

تاتار " ت برود به درمانگاه كوچك به جاھاي خیلي بھتري ھم مي توانس

مي رود كه چندين سال بود ساخته شده بود وھمچنان انتظار يك " خندان 

او در مقابل حیرت ديگران كه فكر مي كردند زده به سرش و . طبیب را داشت 

شوق خدمت به مردم دورافتاده را دارد و حتي تو وزارت خانه ي مربوطه ھم 

ي است و چند خانوار دارد و آب و ھوايش نمي دانستند كه چه جور جاي

چگونه است ، ھاج و واج مانده و ھرچه سريع تر مي خواست ابالغ اش را 

  . بگیرد و برود 

او كه سوار اتوبوس شده و دوستان اش در حال وداع با اوبودند ناگھان مي 

بیند كه ماشین راه افتاد ودھان نیمه باز دوستان اش ماندند كه انگار مي 

  .تند چیزي بگويند و از ديدش جدا شدندخواس

راوي كه دچار خیاالت تاريك خود است  ھمچنان در كالفگي و تبي كه تو 

ماشین دارد مدام به عشق زندگي اش مي انديشد كه مدتھا با او رابطه اي 

  : پنھاني داشته است  

ھیچ وقت تنھا با من ظاھر نشد ، چند سال ؟ چھار سال ، پنج سال ، عمر " 

طل ھمین را مي گويند ، مثل گربه دزدھا، شب ھنگام رفتن ، شب ھنگام با

آخر سر ...ديدن و شب ھنگام جدا شدن و شب ھنگام با امید برگشتن و

چقدر خنگ بودم كه علت ترديد و دو . شب ھنگام درھم شكستن ھمه چیز

دلي اورا ھیچوقت نمي توانستم حدس بزنم ، و آن شب كه چند ساعتي در 

چه دلھره اي داشتم ، ... ھا ماندم ، بي دلیل طرف گنجه اش رفتم اتاقش تن

اگر يك دفعه در را باز مي كرد و مي آمد تو چه كار مي كردم ؟اما بعد ، نیم 
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ساعت بعد ، يكساعت بعد ، ديگر ھمه چیز را مي دانستم ، ھمه ي نامه ھا 

ه كه از راه را خوانده بودم ، پس اينطوري بوده ، پاي كس ديگري در میان بود

عكسش را ھم ديدم با . خیلي دور ، و از سال ھاي دور ، اورا مي خواسته 

آتش گرفتم و كله ام از شدت . ھمان امضايي كه زير ھر نامه گذاشته بود 

دارم جمع و جور مي شوم و يكي دو : " تا كه روزي گفت ...كالفگي داغ شد 

شب وروز .  شروع شد بعد مي خوارگي من."...ھفته ي ديگر مي روم خارج 

... در تمام مدت ، ھرچه ساعت حركتش نزديك مي شد ، خراب تر مي شدم 

. ديگر تمام شده بود . ھمیشه چشم به در داشتم اما از نامه خبري نبود 

فقط داغش مانده بود و يك خأل و بیھودگي بي ثمر كه به جايي نمي رسید ، 

 تنھايي ، در شھر ، در ولگردي ، عرق خوري و كالفگي ،در شلوغي ، در

آن ھم با يك مشت از اين قرص . بیرون شھر ، تنھا درجمع دوستان آرام بودم 

  ."ھاي مرده شور برده 

اين سرگشتگي ھاي دروني كه بر تو صیفاتي واقع گرايانه استوار است و به 

ارائه ي چھره اي تازه از زندگي در جامعه اي كه مدرنیته با سیر و سلوك 

ش در اوايل دھه ي پنجاه ايران با خود به ارمغان آورده و ساز وكار ھاي نوين ا

ھاي سنتي و روشنفكرانه را دچار تغییري فاحش كرده ،با چرخش رمان به 

زندگي مردمان روستا و پیدا شدن سر وكله ي آقاي اشراقي كه مدير 

مدرسه است وآدمي متمول و خاكي و دخترش پري كه تحصیل كرده ي خارج 

  :بعي شوخ وسرزنده دارد مي رسیم به جايي كه راوي مي گويد است و ط

روزھاي جمعه بھترين ساعات را داشتیم ، ازدمدمه ھاي صبح تا نزديكي " 

ھاي ظھر با آقاي اشراقي و پري و خیلي وقتھا ھم تنھا با پري زير درخت ھا 

قدم مي زديم ، رطب و يابس به ھم مي بافتیم ، و از ھیچ چیز ، چیزھا مي 

بعد نوبت ناھار بود كه ھمیشه در خانه ي آنھا بودم و خانم . ساختیم 

اشراقي با قیافه ي باز و صورت خندان خوشامد مي گفت و بعد ناھار مي 

بعد آقاي اشراقي ، خودرا كنار مي كشید و . نشستیم به بازي تخته نرد 
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گوشه اي مي نشست و با يك كتاب خود را مشغول مي ساخت و من و پري 

  ..." شب طاس مي ريختیم ، حرف مي زديم ، مي خنديديم ،تا

راوي كه در جستجوي يك معني براي زندگي بود با گذر از يأس فلسفي 

وافسردگي درون اش،پري بخت اش را باز يافته ودرحضور پري تو دفتر 

  :  يادداشت اش مي نويسد 

دوروبر من . ن  من يك تاتاري ام ، يك تاتارم ، يك تاتاري خندا–ھجدھم آبان " 

. من طبیب آنھا ھستم. پر است از آدمھاي ساده و بي غل و غش وراحت 

آن ھا . من ھمه ي انھا را دوست دارم . وقرار است ھمیشه با آنھا باشم 

از امروز يك تاتاري ديگر رفیق راه من شده ، احساس . ھم مرا دوست دارند 

  ..."مي كنم كه خیلي خوشبختم 

 و ھنگامي 1353رمان تاتار خندان كه آن را در سال غالمحسین ساعدي در 

كه در بازداشت بوده تو زندان اوين نوشته ،با خالقیت شگرف خود ،شخصیت 

ھا و بازيگراني را وارد رمان خود كرده كه ملموس بودن آنھا با ھمه ي فرديت 

ھاي شخصي شان وتبديل شدن  آنھا به يك تیپ اجتماعي در بسترحوادث 

وف به خطرات سرراه يك رمان نويس كه ھمانا مثل عبور از میدان ،ونیز با وق

مین است و ذره اي انحراف ،اثر را به ورطه ي تباھي و سقوط مي كشاند، 

بي آن كه بخواھد وارد مقوالت و تئوري ھاي حاشیه اي  شود ،خیلي 

سرراست تر عنان قلم را به كف گرفته و فقط به شرح قصه اش پرداخته 

  .است 

ن با توجه به نگارش رمان اش در يك فضاي امنیتي و شتابي كه براي ھمچنی

تمام كردن آن داشته ، اتفاق فرخنده اي نیز رخ داده و آن ھم اينكه اين اثر 

بیشتراز آن كه تحت نفوذ ناخودآگاه نويسنده باشد وبرگرفته شده از زواياي 

ن نظر مخفي حافظه ، تحت تأثیر يك الھام دروني نوشته شده و از اي

  .نیزشاھد يكي از واقع گرايانه ترين رمان ھاي معاصر ايران ھستیم 



 ویژه نامھ غالمحسین ساعدي

  10  

،رماني است كه ساختاري منسجم دارد و پر است از توصیف "تاتارخندان " 

دقیق صحنه ھا ي حوادث و بیان عادات و عقايد مردماني كه نويسنده آنھا را 

وري عمل كرده ط" ماكسیم گوركي " نیك مي شناخته و مثل پاره اي از آثار 

چراكه تعمد نويسنده ھرگز در .كه گويي جنون شجاعان را مي سروده است 

آن نبوده كه شخصیت ھا ،دقیق  و وسواس گونه شبیه آدمھاي واقعي باشند 

وبلكه كوشش اش درپرداختن به ظرايف و جزئیاتي بوده كه مثل نگیني در فلز 

 كه فضیلت و شرارت شخصیت ھا كار گذاشته شده و بعد از اتمام قصه است

ھاي بازيگران اش ، نمادي پرجان مي شوند و در ذھن نیمه ھوشیار اھل 

چرا كه ساعدي با راه يابي به درون شخصیت ھا يش، ھنر .كتاب راه مي روند

داستان نويسي را محملي براي پرچانگي و نظر بافي نمي كند و با روايت 

ه است  كه خواننده را حوادث و بیان عواطف و ھیجانات پرسوناژ ھاي قص

  .*ددرگیراثر و شیفته ي ذات ھنر مي كن

  

____________________________   

، چاپ دوم ، )ش . ه1314 -1364(  تاتار خندان ، غالمحسین ساعدي* 

  1377انتشارات به نگار، تھران ،
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  فرشته نوبخت

  

  
  »گدا«یادداشتی بر داستان 

  

كند، حكومت و  تر مي  خواندنين براي مي ساعدي را »گدا «آنچه داستان

 ھا دمبه آاز نوع تلخ ترين آن،   در اين داستان،ترين شكل نگاه ي طبیعي غلبه

گرد و كثیفي كه با  ساعدي در اين داستان كوتاه از زبان پیرزِن دوره. است

 به ]براي موالي متقیان[خواني   و خیابان و روضهگرداندن يك شمايل در كوچه

كه در ابتداي   كند  پیرزِن گدايي را روايت مي، سرگذشِتپردازد گدايي مي

 ؛ مرگياستخاكي براي روزگار پس از مرگش تكه  به خیال خريدن داستان

  .  به فرا رسیدن آن است آگاه شدنِ كه مدعي
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، فھمِي احواالت پیرزن دلي و كج در كمال سنگھا و عروس و دامادھايش   بچه

اش  پیرزن تصوير داماِد خشن و عصبانيبراي . درانن ھاي خود مي  او را از خانه

نمادي از ترس و ،  فرزندش را تصاحب كرده] احتماال[كه مھربانترين » جوادآقا«

و ھمراه او . شود تر مي نمادي كه به تدريج تا پايان متن پررنگ. وحشت است

قدر دريا آب به  كه رداش حوضي قرار دا ي بزرگ كه وسط ھشتي  به آن خانهتا

ند كه ا ھاي بزك كرده و الغري نشسته ن و اطراف آن زدگیر ميآن جاي در 

  . شود  كشیده مي، ھمجوند كه تمامي ندارد چیزي را ميند و خند مدام مي

مخاطب پیرزن . زن با خودش استری پ طوالنيروايت داستان به شكل منولوگ

ر  ب نامرعيچنین الزام قصه گفتن او براي اين مخاطِب مشخص نیست و ھم

شود كه  ستان چنان پركشش و شیوا روايت مياما دا. ما نامعلوم است

 پیرزن است و چنان شخصیت پیرزن داند كه مخاطِب خواننده مسلم مي

  . شناسد ملموس و قابل تصور ساخته شده است كه انگار او را مي

  :گويد پیرزن در ابتداي داستان مي

ي آخر انگار به دلم برات  هيه ماه نشده سه دفعه رفتم قم و برگشتم، دفع" 

ھاي شب با يه ماشین  شود اما بازم نصفه شده بود كه كارھا خراب مي

در كه . ي سید اسداهللا بودم قراضه راه افتادم و صبح آفتاب نزده، دم در خونه

از جلو در كه كنار . زدم عزيز خانوم اومد، منو كه ديد، جا خورد و قیافه گرفت

  "»خانوم بزرگ مگه نرفته بودي؟«: رد و گفترفت ھاج و واج نگاه ك مي

  

كند و بعد به   مي آغازاش اسداهللا و زن و بچهبا آوردن اين بند او از بي مھري 

ھايش را  مینه آغا كه وسايل و خرت و خورتگويد از آ م مينھا ھتدريج از بقیه آ

دارد به امید  دھد نگه مي  كه بوي ترشي و سدر و كپك مييتوي انباري نمور

و حتي فاطمه  و از سید عبداهللا و ،ببردھاي پیرزن  اينكه سھمي از قالي

سوزاند اما كاري از  صفیه زِن جواد آقا كه در نھان براي مادرش دل مي

 از خود بیرون اي كه او را تنھايي پیرزن از ھمین حلقه. دستش ساخته نیست
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ت و بیمار اسزن ریافتد كه پ كس به فكر نمي ھیچ. د گیر اند شكل مي گذاشته

كنند با راندن او از خانه و از خودشان به  ھمه سعي مي. بايد درمان بشود

گردد و  نه آغا برميزن از پیش امیریبعد از آنكه پ. فع كنندن شر را رخیالشان اي

براي شمايل  يك بقچه را از وسايلش بردارد تا فھمد كه حتي اجازه ندارد مي

  :گويد پرده بدوزد، مي» آقا«

ھا ولو بودم و بچه ھا دنبالم  ش تو خیابونا و كوچه  كاري نداشتم، ھمهديگه"

فروختم،  خوندم و تو يه طاس كوچك آب تربت مي كردند، من روضه مي مي

صدام گرفته بود، پاھام زخمي شده بود و ناخن پاھام كنده شده بود و 

سوخت، چیزي تو گلوم بود و نمیذاشت صدام دربیايد، تو قبرستون  مي

خوابیدم، گرد و خاك ھمچو شمايلو پوشانده بود كه ديگه صورت حضرت  مي

خوردم، گاھي ھم ھوس  شد، آب، فقط آب مي م نمي پیدا نبود، ديگه گشنه

  ..."كردم كه خاك بخورم مي

به دھد و بعد از مدتي   به اين ترتیب به گدايي و آوارگي ادامه ميپیرزن

 ي  تتمهھايش مشغول تقسیم  بچهبیند كه  و ميگردد آغا برمي ي امینه خانه

ھاي او  اد آقا و سید عبداهللا بر سر قاليو مخصوصا جو. اموال او ھستند

ل ريزد ونه بر احوا اي ايستاده و اشك مي  گوشهغامرافعه دارند و امینه آ

ھا را او كشیده و چیزي  ي زحمت كه به اين دلیل كه ھمهبل ،مادرشان

 جنون پیرزن بر ]احتماال[ت كه س اين قسمت جايي.  نشده استنصیبش

 شود و داستان با وجودي كه با پاياني باز به انتھا فرزندانش آشكار مي

. اد ھم باشد آنچه كه بعد از آن اتفاق خواھد افتتواند مبین رسد اما مي مي

زن به دارالمجانین كشیده خواھد شد و در آنجا خواھد ریاينكه احتماال كار پ

  ...مرد

  



 ویژه نامھ غالمحسین ساعدي

  14  

ل منو ديد و داد كشید، ھمه برگشتند و نگاه كردند، و بعد آرام يه دفعه كما" 

: زد داد كشید آرام جمع شدند دور من، جواد آقا كه چشمانش دودو مي

  »كني؟ بیني چه كارا مي مي«

من دھنمو باز كردم ولي نتونستم چیزي بگم و شمايلو به ديوار تكیه دادم، 

  .اونا اول من و بعد شمايل حضرتو نگاه كردند

  ».خوام بدونم اون تو چي ھس تو وا كن، مي بقچه«: جواد آقا گفت

  ».تو وا كن و خیالشونو راحت كن سید خانوم بقچه«: امینه گفت

  ».مون كاله گذاشته، د يااهللا زود باش يه عمره سر ھمه«: جواد آقا گفت

ھا رو ريختم جلو شمايل، بعد خلعتمو در  بقچه مو باز كردم و اول نون خشكه

م و نشانشون دادم، نگاه كردند و روشونو كردند طرف ديگه، كمال پسر آورد

  ."صفیه با صداي بلند به گريه افتاد

   

 به –داستان گدا مانند بیشتر آثار ساعدي متاثر از حرفه و ارتباط مخصوص او 

ساعدي به نظر من پزشك . ھا است  با انسان - اي ن حرفهچناي  واسطه

ديد و اندوه او  ھا را عمیق و دقیق مي كه آدمیني غمگیني بود، پزشك غمگ

 بعضي ھا، از حرص و آز رنج او از تنھايي آدم. ھم محصول ھمین نگاھش بود

ھاي  آدم. حد و حصر بود  بي گروھي ديگر از آنھا و از ناداني و حماقت

 ان به آنھاي رنج ديگر  حلقهاز بیروِن» گدا«چو داستان  ھاي ساعدي، ھم قصه

تاثیر ھستند و گاه نیز تا  آوري خنثي و بي نھا گاھي به حِد خشمآ. نگرند مي

رنگي بدل   تصويرھاي ثابت و كمتا جائیكه گاه به. آوري سرد و تلخ  حِد رنج

 بر ،پخش و پال بودند» موسرخه«شوند؛ شبیه مردمان دِه َبَیل كه اطراِف  مي

نداشتند،  تاثیري ھم بر شرايط  سوزاندند اما ھیچ احوال موسرخه دل مي

ا شبیه  ي؛گیريم كه موسرخه نمايش بیروني احواالِت دروني آنھا بود

اطراف میزھايشان نشسته بودند و به » ساندويچ«مشترياني كه در داستان 

داد، نگاه  تور تھیه ساندويچي را به آشپز ميمردي كه با وسواس دس
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رد، بر ھاي س آنھا ما را به ياد تصويرھاي نقاشي شده با رنگ. كردند مي

  .اندازند بومي خاكستري مي

 اين ؟شد اينچنین بنويسد بود كه موجب ميساعدي چه دردي در دل راستي 

  .آيد  سوالي است كه ھربار و پس از خواندن ھر داستاني از او به ذھنم مي

  

  

   1387 زمستان -تھران 
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  محبوبه موسوي

  

  نوشتن در کابوس ، نوشتن براي کابوس
  

  تأملي در آثار غالمحسین ساعدي

  

 ؟ ردیخود گ  باژگونه بهی ما حالتیاھای باشد تا در رودیجھان چگونه با

 یی تقدس و رھای  بر جنبهدی کلمه تاکنیکار بردن ا  و قصدم از بهای رومیگو یم

 ی و چنان ھستردیگ ی بال و پر مالی قلمرو است که خنیدر ھم. است  آن
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 ی وقت .میا افتهی را تیشده از واقع  گمیا  تکهیی که گوردیگ ی را در برمیآدم

 و دوباره از اوج شود یآموز م  دستای و رورسد ی مای به قلمرو روالیکه خ

 که ھنر خلق ست یی قلمروجا نی ، اکند ی نشت میھا به جان آدم آسمان

  . اند   معنا گرفتهاھای که رویی ، قلمروشود یم

  

 ی از وھم و درد و باژ گونگیا زهی ھنرمند آمیاھای باشد تا رودی چگونه باجھان

 از نی چرکی با مردمی ساعدیھا  قلمرو دور داستانهی شبیزیباشد؟ چ

 بی عجی خاک گرفته با مردمانیھا کوچه. خورده از جھل و فقر   و کتکینادان

 ششان به گوی در پشت گاریا  مرگ چون زنگولهی که صدایمردمان. 

 دھد که حی توضشانی براتواند ی ھم نمتی جمعی و تنھا گوش شنوا خورد یم

شان پر از  عسل  ماهی  که خانهی مردم١ .دیآ ی مرگ است که پا به پا منیا

 که ی گرسنگان٢ .شود ی نمزی تمکشند یانواع حشرات است که ھر چه م

 ی آرزوتیا به غتی که در نھای و مرد٣شوند یتر م  گرسنهخورند یھر چه م

  ۴. گاو– رسد یخود م

 ھمزمان گوژ یا نهیبر آ که ست یری تصوی ساعدیھا  در قلمرو داستانجھان

 در تواند ی است و چگونه مشی خوی او مرد زمانه . شود یو گود منعکس م

 را نه باژگونه که ی ، جھان را و آدمبی عجی نهی آنی مغشوش اری تصاونیب

 یز بر جای چچی که در آن ھیا  جامعهند؟ی بنشرشیراست تصور کند و به تصو

 ماری بی که بر دردھاست ی پزشکی  نگاه دلسوزانهینگاه ساعد . ستیخود ن

 رشانی تصوی که ساعدیدرد مردم . ست یشآگاه است اما دستش خال

 ی  ناشناختهیھا یماریاو انگشت بر ب . ستی ن- فقر– تنھا درد جسم کند یم

 یراموش و جھل به فی گرسنگی که در تنگنایروح . گذارد یروح انسان م

 شتاب دید ی منهیرا در ان آ انسان نی اری که تصویسپرده شده و ساعد

 ی درد و شتاب برانیماندن ا ھراس از ناشناخته. آلود   ھراسیداشت ، شتاب

 بشی که مدام تعقیا هیاز سا " دکهیگو ی چه خوش میآباد دولت . انشیب
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 را هی سانی خواست با سخن گفتن و نوشتن ای ھراس داشت ، او مکرد یم

به مھاجرت که تن داد .  ماند ی ساعد تا آخر عمر باهی سانی و ا۵"دفع کند 

 از مردم خودش را در یا نهی ، او آردی خو بگدی جدطیھرگز نتوانست با مح

 اگر در داخل کشور به خاطر حال نیو با ا . دیکش ی داشت و با آن درد ماریاخت

 ھم بر ی انگار قفلدی رسهبود ، به فرانسه ک  بستهشیسانسور دست وپا

 چقدر زبان فھمم ی در فرانسه است که مجا نیا: " شد که گفت  زبانش زده

 یاش دور شده بود و مگر وطن مفھوم او از خانه."  را دوست دارم یفارس

او ھرگز به .  موضع گرفت دیو سرسختانه در برابر زبان جد!  از زبان دارد ؟ریغ

ھا  در ھمان سال . دشی او بود ، مکان تبعارمھاجرت خو نکرد که مھاجرت اجب

 سن فرانسه نی دارد که من در ایحاال چه لزوم"  نوشت یی که در جابود

  ! نبود ؟دشی جدطی شرایریناپذ  تحملی حرف به معنانی اایآ" اموزم؟یب

 و ذلت ، روزگار یچارگی که با فقر و ببود دهی داش نهی را در آی مردماناو

 یال داموکلس بر باری چون شمشیکتاتوری دغیت . دانند ی و نمگذرانند یم

 یو دردھا.  پرستندشی حال که از او وحشت دارند ، منیسرشان و در ع

   . رندیگ ی مدهی خود را نادقیعم

 باشد دی بانی از اری مگر غای و آبود دهی چشاش ی جھان را با تمام تلخیساعد

 چی که در ھییھا  ھراسناک گردند ، کابوسی به کابوسلی تبداھایکه رو

" دیجا که بگو تا آن.  جز قلمرو ھنر ستی ن به آن ممکنی دسترسییقلمرو

  ".ام   را ننوشتهمیھا  کابوسی ھنوز ھمه

--- ------ ----- ----- ------ ------- --- ------ ----- ----- ------ ----- ----- ------ -------  

  

   ی ساعدنی غالمحس- لیعزاداران ب:۴ِ٣ِ١

  

   سندهی نونی از ھم- باشد زیی تمدیخانه با:٢

   ی مجموعه مقاالت محمود دولت آباد-شیند محال ایقطره  - ۵
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 جالل آل احمد   

  

  »بیل « براي اهالی » گوهرمراد « عزاداري 

  

» ايلخچي « سوغات اول . سوغات دوم است از يك سفر» عزاداران بیل « 

 و بعد كتابي شد -كه روزگاري آرزويي بود دور از دسترس » گوھرمراد « . بود

 حاال بدل شده به نويسنده سرتق و -) را  شاگرد مالصد-از الھیجي ( 

 كه آرام و طبیبانه و گاھي ھم شاعرانه مي - مدام در جستجو -كنجكاوي 

يك مرثیه » عزادران بیل « اما . يك گزارش بالیني بود» ايلخچي « . نويسند

و به شھر ھم كه مي . در رثاء آدم ھايي كه از زمین كنده مي شوند. است

  .ر كنام دارالمجانین استآيند، جايشان در كنا

در رثاء آدم ھايي كه از زمین . يك مرثیه است» عزاداران بیل « نوشته ام كه 
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  .و به شھر مي آيند، جايشان در كنام دارالمجانین است. كنده مي شوند

اما ننوشته ام چرا؟ و حاال . را نمايش ديده ام» عزاداران بیل « نوشته ام كه 

  :چرايش

 وگرچه نه به -ار گود زندگي آدم ھاي يك ده نشسته غالمحسین ساعدي كن

 دست دل مرا روي آتش داغ جدال بي - كمك ضبط صوت و ديگر ابزار تحقیق 

مرا باچشم ھوش به كنار استخر ده . نام ايشان با فقر و بیماري نگه داشته

مي . مي برد و مي بینم كه آن جا با حضرات بیلي نشسته دارد گپ میزند

ھمان كنار گود . غريبه است. اما از آن ھا نیست. ا باشدخواھد از آن ھ

اما دست كم اگر در شھرھا مجال مكالمه بريده است، يا . ايشان نشسته

و . تنگ است، ساعدي مي گويد كه در دھات ھنوز فرصت مكالمه باقي است

  .اين يكي. اما فقط يك گفت و گو كننده. او خود يك گفتگو كننده با ايشان

*  

از . و از مسايل بسیار ساده. حرف ھاي ساده مي زنند» بیل « آدم ھاي 

 از عشق - از بیماري عمومي ده مجاور –ھا » پوروسي « دزدي شبانه 

اما مشكالت اصلي مملكت را باھمین  … - از كشت و كار -ساده يك زن 

سفره دل يك روشن فكر » عزاداران بیل « . حرف ھاي ساده طرح مي كنند

ادا و اطوار . ه روي بساط كتاب فروشي ھا باز شده باشددرمانده نیست ك

 و از بدوي ترين – و گاو -صحبت از آب مي كند . الھوت و ناسوت نیست. ندارد

  .اين دو تا. يعني اساسي ترين مشكل مملكت. وسايل زندگي ده

*  

دومي ھمان را . يكي چیزي مي گويد. اما آدم ھا حرف مي زنند، جالب است

 سومي مي پرسد و سومي باز ھمان گفته را به تايید يا به بصورت سوال از

گرچه اين ملم را در نوشته ھاي فرنگي و . ( شك به نفر اول باز مي گرداند

» واقعه «  به ھمین سادگي كه -ھمین جوري است ) آمريكايي سراغ داريم 

در اين فوت و فني كه ساعدي . يعني مساله طرح مي شود. پیش مي آيد
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 و گاھي كالفه ات -، اگر سادگي دھاتي، گاھي به حماقت مي زند بكار برده

 به ھمان علت كه ساعدي فقط با - يا سخت اغراق آمیز مي نمايد -مي كند 

اما از دوربین يا نزديك . گرچه خبري از خود او در كتاب نیست. ايشان نشسته

و . و يك نواختي از اين جاست. بیني خبري ھست كه جانشین خود اوست

را لنگ … » عزاداران «  يك پاي – ونه لمس كننده ھم –ين بینده تنھا بودن ا

 نه اين توجیح -و آيا اين يعني حكايت يك نواخت بودن زندگي در ده؟ . ( كرده

آن چیزي را . ناچار مي بینم كه نويسنده عجله داشته. ) راضي ام نمي كند

دگي روستايي نديده ناچار شعر زن. ياداشت مي كرده كه از درد خبر مي دھد

و نه يك دم … و از اين قبیل ) جز يك عاشق و معشوق كم رنگ ( مانده 

و ساعدي . و ھمه جا ديد دو بعدي يك دوربین. فرصت خلوت میان تو و اھالي

 میان خواننده و كتاب، نوعي -در كتاب و ذھن -با اين حضور غیاب متناوب 

اي خودش را در صفحه اي گیر تا مي آيي جاي پ. موش و گربه بازي در آورده

و .  عظمت خامي زندگي روي زمین ده- و به چه چیز؟ . بیاوري، گريخته است

  .اين سه تا. ساعدي در برگرداندن اين خامي استاد است

*  

  .اما واقعه ھا. »تكنیك « يعني . و اين چون و چند حرف ھا

اما به اين سادگي . خیلي ساده. يك جا گاو مشھدي حسن مي میرد

اساطیري . و قديم ترين رابط. گاو در يك ده يعني رابطه آدم با زمین. یستن

« و سراغ گاو » مھر « برويد سراغ ھند و بعد سراغ گاو ( ترين چھار پاي عالم 

) و الخ » … بقره صفراء لونھا «  و بعد سراغ گوساله سامري و بعد -» آپیس 

ا؟ چون گاو يعني ابزار و چر. حتي فاجعه اي. و البته كه اين واقعھاي است

ھنوز . از ابزار جديد ھم ھنوز خبري نیست. و حاالمرده. وسیله زندگي. كشت

« چون يك . پاي ماشین به ده باز نشده تا جانشین اين ابزار عتیق بشود

از كامیون آمريكايي ھاي شلخته توي ) يا ھمچه چیز ھايي(ي برق » دينامو 

 كنند و مي آورند و ازش امامزاده مي و اھالي كه پیداش مي. بیابان افتاده
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و گر چه اين واقعه اندكي . در چنین وضعي است كه يك گاو مي میرد. سازند

، اما البد اين جوري ھا بايد باشد تا از مردن يك )اغراق(ساده لوحانه است و 

  . مردي ديوانه بشود–گاو 

يد و به شھر مي آ. در آخر داستان از ده مي گريزد» اسالم « . واقعه ي ديگر

با اين . يكي از دھاتي ھا است» اسالم « و . تا در دارالمجانین جا بگیرد

) راھنما ( و عقل و شعوري ) وسیله ي حركتي ( خصوصیت كه ارابه اي دارد 

ھر . و اين ھر دو يا سه، مشكل گشاي اھالي)! شعر و سرگرمي ( و سازي 

يي ھايش و راه بردن با راھنما. حاضر است» اسالم « اتفاقي كه بیفتد 

آن وقت چنین آدمي كه حتي از . سوار ارابه اش مي شوند و ده برو. ھايش

بگذريم كه توضیح قانع . ( كدخدا كدخداتر است، در آخر كتاب از ده مي گريزد

يك ولنگاري تنھا نمي تواند علت . كننده اي براي اين گريز در دست نداريم

 - » اسالم « دارم جز اين كه در تن اينو من چاره اي ن) … چنین فراري بشود 

آيا ) اما ساز را چه كنم كه بدجوري دم خروس است؟ . ( اسالم را بگذارم

چون محیط براي زندگي اش تنگ شده؟ يا چون بي ھودگي وجود خود را در 

توضیح را ساعدي بايست مي … متن اين ھمه فقر و جھل حس مي كند؟ 

 .اين چھار تا. داده
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  رضا براھني و غالمحسین ساعدي 

  

  

  دکتر رضا براهنی باگفتگو

   در باره ي غالمحسین ساعدي
گفتگو با دکتر رضا براھنی در نیمه شب جمعه به وقت ایران و ظھر اولین روز 

بایستی ممنون دکتر علی قره جه لی بود که . انویه در کانادا انجام پذیرفت

دکتر قره جه .  و در اختیار ما گذاشتشماره تلفن جدید دکتر براھنی را یافت

لی گفت که دکتر براھنی تا چند روز دیگر عازم فرانسه می شود تا در ھنگام 

نیمه شب . به زبان فرانسه در آنجا باشد» رازھای سرزمین من«انتشار رمان 

گذشته بود که دکتر قره جه لی زنگ زد وخبر داد که دکتر براھنی منتظر شما 

 .است

 

تو .  براھنی ازآن طرف تلفن و از آن سوی دنیا گرم و نزدیک بودصدای دکتر

و چقدر آرزو . گویی او نه از کانادا که بلکه از ایران با آدمی صحبت می کرد
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دارد که در داخل کشور و در پیش دیگران باشد و از اینکه نیست خود را 

 .مالمت می کرد

 

فتگو با ایشان در مورد با دکتر براھنی از ھر دری گفتگو شد ولی ھدف از گ

دکتر براھنی در این . جایزه ادبی آذرترک به مناسبت یادمان دکترساعدی بود

 :باره می گوید

این حرکت شما یک حرکت خوب و موثری است و انتخاب دکتر ساعدی ھم 

ساعدی داستان نویس ونمایشنامه نویس مھمی . انتخاب مناسبی است

م و من ھر کاری که در این جایزه ادبی است و ما بایستی به او افتخار بکنی

 .الزم باشد و از دستم برآید انجام می دھم

 :دکتر براھنی سپس افزود

 او به زندان 32زمانی که در وقایع سال . غالمحسین دوست نزدیک من بود

چندی قبل . رفت من در آمریکا بودم و تالش زیادی برای آزادی او نمودم

من تمام عوامل اجرایی تئاتر و . انسه اجرا شدنمایشنامه ای داشتم که در فر

کارگردان را بر سر قبر ساعدی بردم و در آن جا در مورد ساعدی برای آنھا 

 .صحبت کردم

: دکتر براھنی از ترجمه آثار ساعدی به زبان ھای دیگر راضی نبود و می گفت

خوشبختانه برخی از آثار ساعدی به زبان فرانسه ترجمه شده است ولی 

سفانه داستانھای زیادی از او به انگلیسی ترجمه نشده است و ترجمه متا

ھا ھمان ھایی ھستند که من مدتھا قبل برای ترجمه آنھا را با خود به اینجا 

 .آورده بودم

 :دکتر براھنی گفت

تا چند روز دیگر ترجمه فرانسوی رمان رازھای سرزمین من به زبان فرانسه 

 در زمان انتشار در آنجا باشم و به منتشرمی شود و من می خواھم که

ھمین خاطر نمی توانم به ھمین زودی در مورد ساعدی برای این فستیوال 
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. بنویسم ولی قول می دھم که در طول این سفر مطالبی برای شما بفرستم

منتشر » الیاس در نیویورک«البته رمانی ھم از من به زبان فرانسه به نام 

ین رمان ساعدی و من ھستند و شاید شده است که دو شخصیت اصلی ا

 .در این مورد نیز نوشتم

دکتر براھنی قول داد که نوشته ھای جدید و قبلی خود را در مورد ساعدی 

دکتر براھنی درھنگام گفتگو بارھا . در اختیار این جشنواره ادبی قرار دھد

خطاب می کرد و این صمیمیت » غالم«ساعدی را با اسم کوچک خود به نام 

وقتی از دکتر براھنی خواھش کردیم که خاطره . ن دو دوست را می رساندای

 :ای از دکتر ساعدی برای ما بگوید،گفت

 بود و ھیچ 40سالھای . ساعدی، سیروس طاھباز و من سه دوست بودیم

روزی سیروس آمد وگفت که خبر . کدام پولی برای انتشار کتاب خود نداشتیم

سیروس . ین بود که پدر سیروس مرده بودخبر خوب ا. خوبی برای شما دارم

خبرخوب این است که : در عین اینکه از فوت پدر خود غمگین بود ولی گفت

دسته چک پدرم پیش من است و ما می توانیم با آن کتاب ھای خود را 

 .منتشر کنیم

. ما ھر سه نفر با ھمین پول، اولین کتاب ھای خود را منتشر نمودیم

من اولین کتاب . را منتشر کرد» الل بازی«خود یعنی غالمحسین اولین کتاب 

را منتشرکردم و سیروس طاھباز ھم اولین شماره مجله » آھوان باغ«خود 

 .را منتشر نمود» آرش«

من و غالمحسین شخصا این کتابھا را به کتاب فروشی ھا پخش کردیم ولی 

 دریافت کنیم و ھرگز نتوانستیم ریالی از ھزینه این کتاب ھا را از کتابفروش ھا

  . بعد ھا خودمان قرض سیروس را پرداخت کردیم

 "آذر تورك "  سايت ادبي به نقل از
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  :مینو فرشچی

  

غالمحسین ساعدي پدر نمایشنامه نویسی مدرن 

  ایران است 
  

 نويس، درخصوص خصوصیات تئاتری نمايشنامه مینو فرشچی، نمايشنامه

ھای غالمحسین ساعدی نويسنده فقید معاصر در گفتگو با خبرنگار ايلنا، 

 نی بود که نمايشنامهدکتر غالمحسین ساعدی از معدود نويسندگا: افزود

  . ھايش غیر از استفاده در تئاتر، در سینما نیز به کار گرفته میشد

 بھترين کارگردانان موج نوی سینمای ايران، بیشتر فیلمنامه: وی اضافه کرد

ھای خود را از متنھای ساعدی میگرفتند و به جرات میتوان گفت بھترين آثار 

يی و ناصر تقوايی وام گرفته از آثار اين کارگردانان از قبیل داريوش مھرجو

  . ساعدی ھستند
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در مملکت ما به دلیل اين که ھنرمان، : اين فیلمنامه نويس، گفت

غذاخوردنمان و ھر چیزی که مربوط به انسانھا میشود، به نوعی به سیاست 

  . ھای ساعدی حرف زد ارتباط پیدا میکند، نمیشود در مورد نمايشنامه

ه اقدامات جز اين که وقت و زمان را از بین ببرد ھیچ به عقیده وی، اينگون

ھايی نظیر  ای را از سودبردن از گنجینه ثمرھای ندارد و جز اين که عده

  . ساعدی محروم می کند، فايدھای ندارد

ھمندان ھنر به آثار چنین نمايشنامه  فرشچی، با اشاره به توجه بیشتر عالق

به خوبی فھمیده ايم که سیاست با در حال حاضر ھمه ما : نويسانی، افزود

ھنر فرق دارد و ھنرمندان با درک اين مطلب میتوانند با تحلیل بیشتر 

ھای نويسندگانی چون دکتر ساعدی، نمايشنامه خوب را از بد  نمايشنامه

  . تشخیص دھند

ساعدی : وی، يکی از خصوصیات ساعدی را مردمی بودن وی دانست و گفت

خود، به طور دايم با اقشار مختلفی از مردم روبرو به واسطه حرفه غیر ھنری 

  . ھايی که مینوشت برخاسته از دل مردم بود بود و نمايشنامه

متاسفانه ھنرمندان امروزی آنچیزی را : اين نمايشنامه نويس خاطرنشان کرد

که در ذھنشان متبادر میشود بازگو میکنند و اصال توجھی به اطراف و اقشار 

  . مردم ندارند

  از اين که نمايشنامه خوانی و تئاتر را از دوران دبیرستان با نمايشنامهوی

 نمايشنامه: ھای ساعدی شروع کرده است، اظھار خشنودی کرد و گفت

ای بود که به راحتی  ھای نانوشته ھای ساعدی مملو از جمالت و گفته

  . میشد آن را درک کرد
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  :نصرت کريمی

  

ساعدي بهترین نمایشنامه نویس ایران از آغاز  

  تا کنون است 
  

نصرت کريمی پیشکسوت تئاتر ايران پیرامون ابعاد ھنری شخصیت ھنرمند 

فقید دکتر غالمحسین ساعدی در گفتگو با خبرنگار سرويس ھنری ايلنا وی 

به جرات : ھترين نمايشنامه نويس ايران از آغاز تاکنون دانست و گفترا ب

میتوانم بگويم در نمايشنامه نويسی صدسال اخیر ايران يعنی بعد از 

  . مشروطیت غالمحسین ساعدی در راس ھمه قرار دارد
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آثار ساعدی آثاری است که نه تنھا در دنیا باعث شرمندگی : وی افزود

  . رانیان باعث افتخار و سربلندی استنیست بلکه برای ما اي

من با ساعدی در طی . کريمی در مورد آشنايی ساعدی با وی میگويد

. ھايش در تاالر سنگلج آشنا شدم  از طريق اجرای نمايشنامه۴۵سالھای 

 تصمیم گرفتم نمايشگاھی از صورتکھايم را در ۵٨يادم میآيد وقتی در سال 

عدی به ھمراه احمدشاملو و ھمسرم در انستیتو گوته به نمايش بگذارم سا

چون . زمره کسانی بودند که مشوق اصلی من در برپايی اين نمايشگاه بودند

  . صورتکسازی برای من امری تفننی بود و اصال قصد چنین کاری را نداشتم

در ھمین ارتباط ساعدی مطلبی را در مورد صورتکھای دستساز من نوشت 

ھای اين  چاپ رسید و ھنوز دست نوشتهکه در کتاب ھفته آن زمان به 

  . مطلب پیش من مانده است

بر اين که ھنرمندان  اين ھنرمند پیشکسوت تئاتر در پاسخ به سؤالی مبنی

: دار نويسندگانی ھمچون ساعدی باشند؟ گفت ما چگونه میتوانند میراث

وجود آمده است و  متاسفانه در جامعه ماھماکنون تفکر روشنفکری کاذبی به

یاری از نويسندگان ھمیشه اين دغدغه را دارند که اگر مردمی کارکنند بس

  . دچار ابتذال میشوند

 نويسندگان و نمايشنامه نويسان ما بايد به گونه: اين کارگردان تئاتر ادامه داد

ای بنويسند که زبان نوشتاری آنھا زبان مردم باشد و بتواند آنھا را در مسیری 

ضمن اين . ت کند و ساعدی اينھا را فھمیده بوددرست و منطقی جامعه ھداي

که بیان معظالت مردم ايران، فضای کامال ايرانی، شخصیتھای ملموس و 

از , ايرانی به طوری که گیرائی الزم جھت جلب بیننده را داشته باشد

  . ھای ساعدی است خصوصیات بارز نمايشنامه

  :کريمی اضافه کرد
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خود عالوه بر اين که با تکنیکھای روز  ساعدی توانست در نمايشنامه ھای 

امری که امروزه . ھويت و اصالت ايرانی خود را نیز حفظ نمايد, دنیا بنويسند

حال آن که جھانی شدن اين نیست که . کمتر کسی بدان توجه کرده است

تريبون يک ھنرمند برای . مانند اروپائیھا بنويسیم و از آنھا صرفا تقلید کنیم

وطن خودش است چیزی است که ساعدی بسیار به آن بیان ديدگاھھای 

  . توجه میکرد

کسانی مانند کیارستمی ھم در حال : اين پیشکسوت تئاتر در ادامه گفت

حاضر با اين سبک و سیاق حرکت میکنند يعنی تکنیک ھمراه با اصالت 

  . ايرانی

از ساعدی خاطرات بسیاری دارم که در اين فرصت کم : وی در پايان گفت

گنجد ولی من ھمیشه در ذھنم غرفه کوچکی از او را برای خود ترسیم  نمی

  . روحش شاد. کردھام و با او زندگی میکنم
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  :عبدالعلی دستغیب

  

 غالمحسین ساعدي مروج سمبولیسم سیاسی 

  در ادبیات داستانی ایران بود 
  

عبدالعلی دستغیب در گفتگو با خبرنگار فرھنگ و انديشه خبرگزاری کار ايران، 

  :ساعدی گفتايلنا، با اشارھای به زندگی 

 غالمحسین ساعدی اھل آذربايجان بود و برای ادامه تحصیل در رشته 

پزشکی عازم تھران شد و در تھران دکترا گرفت و در ھمان زمان با 

احمد آشنا شد و اولین داستانھايش را در مجله  آل نويسندگانی چون جالل

  .  چاپ کرد۴٠سخن در حدود سال 

اد نام اثری عرفانی از الھیجی است و وی با اشاره به اين که گوھر مر

  :ساعدی نیز اين نام را برای آثار خود برگزيده بود در ادامه گفت
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 ساعدی از ابتدا شروع به نوشتن داستان کرد و در اين بین نمايشنامه نیز 

ھايی ھستند که به  ھا، نمايشنامه نوشت و درواقع بھترين نمايشنامه می

  . جرا شدندا) اللبازی ( صورت پانتونیم 

 مردم استقبال زيادی ۵٠ و ۴٠اين منتقد با اشاره به اين نکته که که در دھه 

ساعدی در ھمان دوره چند رمان و چند مقاله نوشت و : از آثار او کردند گفت

  . مقاالتی را ھم ترجمه ھم کرد

: اين منتقد ادبیات داستانی در باره نوشته ھای ساعدی در ژانر داستان گفت

 ساعدی در تراز رمانھای اروپايی قرار نمیگیرد و در واقع داستان ھای رمانھای

 البته بايد يادآور شد که داستانھای .بلندی ھستند که بسط پیدا کرده اند

کوتاه او ساختار بھتری نسبت به آثاربلندش دارند و ابتدا در داستان کوتاه 

و ,  احمدجالل آل, چوبک , نويسی از اسلوب داستان ھای صادق ھدايت 

  . بزرگ علوی پیروی می کرد

دراين شیوه ابتدا نويسنده به : وی در باره اين نوع از داستان نويسی گفت

بعد به معرفی شخصیت ھا می پردازد و بعد با ايجاد گره در , توصیف مناظر

  . درآخر نیز اين گره گشوده می شود, داستان 

 شیوه رئالیستی از نوع ساعدی ابتدا داستانھايش را به: وی در ادامه گفت

رئالیسم آثار ھدايت و بزرگ علوی به می نوشت و بعدھا به سبک رئالیست 

جادويی روی آورد سبکی که در آن به گونه ای اسطوره ای و تخیلی برای 

  . شخصیت ھای داستان مسائلی پیش می آيد 

  : دستغیب در ادامه با اشاره به فضای ذاستان ھای ساعدی گفت

نھايش فقر و گرسنگی را در محالت پايین شھر و وقايعی را که در او در داستا

  . روستاھا می گذرد موضوع و دستمايه قرار داده است

ھای ساعدی بعدھا جنبه سیاسی به  دستغیب با بیان اين مطلب که نوشته

  :خود گرفت ادامه داد
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دستھای  چوب به" و " کاله آی باکاله آی بی"  ساعدی در نمايشنامه ھای

البته در آثاری که ساعدی . به بعد سیاسی بسیار اھمیت داده است " رزيلو

  . با اھداف سیاسی مینوشت جنبه ادبی و ھنری زياد مطرح نیست

وی ھمچنین با اشاره به اين موضوع که ساعدی دربعضی از داستانھا، با 

 ديالوگ شخصیتھا ماجراھايش را پیش میبرد ضمن اين که او در بیشتر نوشته

  :افزود, ش مساله روانی و روانکاويی را مطرح میکند ھاي

رو میشويم که تنھا مانده و سر و به  با شخصیت زنی رو" دعوت" در داستان

ھمسری ھم ندارد او با خودش صحبت میکند و با تلفن با شخص ديگری در 

ولی در آخر داستان متوجه میشويم که اين مکالمه درونی . تماس است

د ندارد و در واقع شخصیت داستان به جايی ھم دعوت است و مخاطبی وجو

شخصیت , ھمچنان که در داستان گاو ھم که بعدھا فیلم شد. نشده است

  . داستان به دلیل عالقه زياد به حیوان در آخر داستان با گاو يکی میشود

که "توپ "دستغیب با نظر به وجه سیاسی آثار ساعدی با اشاره به داستان 

 و جريان ضد حکومت شاه در وقايع مشروطه و مبارزه آزادی ۵٠ و ۴٠به دھه 

  : خواھان و قیام آذربايجان پرداخته است گفت

دستھای   چوب بهنمايشنامه ي داستانھايش در  باغالمحسین ساعدی

وضعیت ايران در مواجھه با ھمسايه شمالی , ورزيل با سمبولیسم سیاسی

  . میکشدو جنوبی يعنی روسیه و انگلیس را به تصوير 

  : دستغیب در توضیح اين داستان گفت

در اين داستان ايران به عنوان يک ده به تصوير کشده شده که اول مورد تعدی 

ھمسايه شمالی وبعد ھمسايه جنوبی انگلیس قرار میگیردو در اين میان 

برای رھايی ازاين میھمان ناخوانده به دامان ديگری متوسل میشود و بعد 

 مسايه شمالی با ھمسايه جنوبی دست به يکی کردهمتوجه میشود که ھ

مولف نقد آثار دستغیب . اند که برای منافع خود به طرف اھالی ھجوم میآورند

 سال اخیر ايران را بیان ١۵٠با ذکر اين نکته که ساعدی در اين کتاب حوادث 
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ھا مرزی ايران به خاطر منافع  میکند که ھرگاه ھمسايه

 و قرار دادھای پشت پرده امضا خود با ھم متحد میشوند

  , میکنند

ساعدی در داستان سعی میکرد که وقايع : در ادامه گفت

گذشته را به زبان حال بیاورد و به اين ترتیب سیاسی نويسی را دنبال میکرد 

 نويسی آشنا نبود و ساختار مقاله ھر چند که در ھمان حال او با شیوه مقاله

سختکوشی بود که میخواست بعد از سال ھای او ضعیف بود اما او مبارز 

 که جالل آل احمد درگذشت به عنوان رھبر نويسندگان ايران مطرح ١٣۴۵

  . ھا ی او حکايتگر اين اين موضوع است شود و مقاله
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 ، خواهر غالمحسین ساعديی با ناهید ساعدي یگفتگو

  

 آخرین روزها با غالمحسین ساعدي

 

بعد : خانم ناھید ساعدی که در کالیفرنیای آمریکا زندگی می کند، می گوید

از مرگ غالمحسین به ایران نیامده ام و نمی دانم که در رابطه با غالمحسین 

طرات ناگفته بسیاری در خواھر ساعدی خا. چه کارھایی انجام می شود

  . مورد برادرش دارد که قول داده است آنھا را برای ما بنویسد

آنچه در اینجا می خوانید چکیده ای از این گفتگوی سایت آذرترک است با 

  .خواھر دکتر غالمحسین ساعدی

  سین ساعدي چیست؟محنظر شما خانم ساعدي درباره جایزه آذرترك یادواره دکتر غال

چون من می خواھم نام برادرم غالمحسین زنده بمونه و . عالیه به نظر من 

من سالیان . این جور کارھا برای زنده ماندن نام غالمحسین کار خوبی ھست

درازی است که خارج از ایران زندگی می کنم و بعد مرگ غالمحسین ھم به 

کسی ھم به من خبر نمی دھد که در رابطه با غالمحسین . ایران نیامد ه ام

خوشحال ھستم که دوستان ما در تبریز چنین . چه کار ھایی انجام میشود

  .کاری راشروع کرد ه اند و امیدوارم این کار ھمیشه ادامه داشته باشد

  خانم ساعدي از برادرتون غالمحسین ساعدي برایمان بگویید؟

من یادم نمی آید غالمحسین در زمان . برادر من بی نھایت مھربان بود

غالمحسین ھمیشه در حال مطالعه . سی دعواش شده باشدکودکی با ک
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آنوقتھا من بچه ی کوچکی بودم و خوب یادم ھست که شب و روز کتاب . بود

بعد ازدواج من، می گفت ناھید . خاطره ھای زیادی از برادرم دارم. می خواند

 )خندد می. (دختر خود من بود

بیا چند روزی ھم با من بعد اینکه ازایران رفتم دائم تلفن می زد می گفت 

می . ایران بودم که دخترم به دنیا آمد. بمون، دائم باھم حرف می زدیم

خواستم برگردم ولی جنگ ایران و عراق بود و برای ھمین نمی گذاشتند 

ماندم ایران ولی غالمحسین مجبور شد برود . کسی به راحتی از مرز رد شود

ه اوضاع کمی بھتر شد من بعد ک. آنوقتھا اکبر ھم چالوس بود. پاریس

برگشتم، پدر تنھا مانده بود ایران، قرار بود پدر ھم برود پاریس غالمحسین را 

غالمحسین از پاریس تلفن کرد گفت می رود پدر را از فرودگاه بیاورد . ببیند

با ھر دوتاشون . تازه دو سه روز بود که پدر ھم آمده بود پاریس. پیش خودش

گفتم .  که یک روز پدر گفت غالمحسین مریضهمدام تلفنی حرف می زدم

. چی شده؟ گفت خون استفراغ کرده بردنش بیمارستان بستریش کردن

. با ھزار مصییبت ویزا گرفتم و رفتم پاریس. سفارت فرانسه ھم ویزا نمی داد

ھیچوقت یادم نمیره وقتی رسیدم فوت شده بود و . روزای خیلی سختی بود

بعد از فوت کردنش چند ماه . ه اصال خبر نداشتممن ھم ک. خاکش کرده بودند

شما ببینید تو اون وضعیت آدم چه حالی میشه؟ تا چھلمش . مریض بودم

  .موندم پاریس بعد مراسم، پدر رو ھم برداشتم برگشتیم اینجا

 غالمحسین روز هاي آخر چیزي از مریضیش بهتون نمی گفت؟

، عمل کردم،ھچیم می گفت دندونم چرک کرده. به من نمی گفت مریضم

بھم گفت غالمحسین یه چیزای میگه ) برادر ساعدی(یه بار اکبر . نیست

دوستھای غالمحسین ھم به من . درباره مریضیش که من سر در نمی یارم 

چیزی نمی گفتنند، بعد از فوتش که از دستشون شاکی شدم گفتند نمی 

ه تنھاش ھم البت. ھما ناطق بود و خانم سحر. خواستیم نگرانتون بکنیم

غالمحسین به . ھمیشه دوروبرش بودن، ناصر پاکدامن ھم بود. نمیگذاشتند
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غالمحسین با اینکه شوخ بود . ھمشون سپرده بود چیزی به من نگویند

  .خیلی حساس ھم بود

 بار آخري که باهم حرف زدید یادتون هست؟

 

ھاش روزھای آخر توی بیمارستان نمی تونست حرف بزنه، بار آخری ھم که با

از مریضیش چیزی . می گفت تو ھم پاشو بیا اینجا. حرف زدم پدر پیشش بود

نمی گفت، پدر می گفت یه روز ھم خون باال آورد ھم استفراغ کرد اما ھمان 

اونجا تو پاریس خیلی داستان نوشته بود، خیلی . روز ھم داشت می نوشت

که دست تنھا کار کرده بود، بیشترشون معلوم نشد دست کی افتاد، پدر ھم 

بود و نمی تونست تو اون وضع فکر نوشته ھای غالمحسین باشه، پدر توی 

مراسم خاکسپاریش از حال رفته بود من که رسیدم پاریس کمی حالش 

 .خوب شد

یه روز طفلک این صمد . غالمحسین فوتش ھم مثل ھمه کاراش ناگھانی بود

ه نشستن ھمین ک. بھرنگی با بھروز دھقانی اومده بودن خونه ما

ما رو برداشت برد اینور اونور . غالمحسین گفت پاشین پاشین بریم بیرون

می خوام بگم ھمه کاراش ناگھانی . گشتیم، رفتیم بازار برای من کفش خرید

بود، بعد من که انگلیسیم خوب نبود و اشکال زیادی داشتم به صمد بھرنگی، 

ھست که راجع به خیلی حرفھا . که خیلی پسر نازی بود، گفت کمکم کرد

غالمحسین گفته نشده، امیدوارم کم کم فضای انتشار برای کتابای 

در ھر صورت از شما به خاطر کاری که کردید . غالمحسین بھتر بشه

  . متشکرم و سعی می کنم در باره برادرم برای ویژه نامه شما بنویسم
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  آثار دکتر غالمحسین ساعدي در پرده ي نقره اي سینما
  
  
  
  

 

  

  

  

  

 )  ١٣۴٨( گاو 

  

 :   كارگردان 

  داريوش مھرجويي 

 : نويسنده 
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  داريوش مھرجويي 

  غالمحسین ساعدي 

 

ھمه امید زندگي مش حسن به تنھا گاوي است كه در : خالصه داستان 

طويله اش دارد و از وجود آن عالوه بر امرار معاش خانواده خود، افراد روستا را 

 بیشتر  .... نیز بھره مند مي سازد

 

 

 نقش ... نام 

 مش حسن .... ه انتظامي  عزت ال - ١

 مش اسالم .... علي نصیريان   - ٢

 كدخدا .... جعفر والي   - ٣

 ....  جمشید مشايخي   - ۴

 ....  پرويز فني زاده   - ۵

 ....  عصمت صفوي   - ۶

 ....  عزت اله رمضاني فر   - ٧

 ھمسر مش حسن .... مھین شھابي   - ٨

 ....  فیروز بھجت محمدي   - ٩

 ) تربیش  (

 

 

 

 مشخصات ديگر فیلم 

    

   دقیقه 100.... مدت فیلم   
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 ايران  .... كشور 

 فارسي  .... زبان 

 سیاه و سفید  .... رنگ 

   Mono.... صدا 
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 )  ١٣۵١( آرامش در حضور دیگران 

  

 :   كارگردان 

  ناصر تقوايي 

 : نويسنده 

  ناصر تقوايي 

  غالمحسین ساعدي 

  

   

 اجتماعي :   نوع فیلم 

 

ازنشسته اي كه پس از فوت ھمسرش با معلمه سرھنگ ب: خالصه داستان 

 بیشتر  .... ي جواني به نام منیژه ازدواج كرده و در شھرستان زندگي مي كند

 

 

 نقش ... نام 
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 سرھنگ بازنشسته .... اكبر مشكیني   - ١

 منیژه .... ثريا قاسمي   - ٢

 مه لقا .... لیال بھاران   - ٣

 علي .... علي نراقي   - ۴

 آتشي ....  آتشي  منوچھر - ۵

 ملیحه .... پرتو نوري عال   - ۶

 سپانلو .... محمدعلي سپانلو   - ٧

 آمنه .... مھري مھرنیا   - ٨

 مسعود .... مسعود اسدالھي   - ٩

 ....  رويا   - ١٠

 ....  میشا   - ١١

 ) بیشتر  (

 

 مشخصات ديگر فیلم 

    

   دقیقه 86.... مدت فیلم   

 ايران  .... كشور 

 فارسي  .... زبان 

 سیاه و سفید  .... رنگ 

   Mono.... صدا 
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 )  ١٣۵٧( دایره مینا 

  

 :   كارگردان 

  داريوش مھرجويي 

 : نويسنده 

  داريوش مھرجويي 

  غالمحسین ساعدي 

  

   

 اجتماعي :   نوع فیلم 

 

پسر جواني ھمراه با پدر پیر و بیمارش از خیابان ھاي : خالصه داستان 

 مقابل در حاشیه شھر به راه مي افتند و به بیمارستاني مي رسند،

 بیشتر  .... بیمارستان با آقاي سامري برخورد مي كنند
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 نقش ... نام 

 سامري .... عزت اله انتظامي   - ١

 اسماعیل .... علي نصیريان   - ٢

 زھرا .... فروزان   - ٣

 ....  بھمن فرسي   - ۴

 پدر علي .... اسماعیل محمدي   - ۵

 علي .... سعید كنگراني   - ۶

 ....  التي  رفیع ح - ٧

 ....  محمد مطیع   - ٨

 آشپزبیمارستان .... سروش خلیلي   - ٩

 ....  فريده سیگارودي   - ١٠

 ....  محمد بخش   - ١١

 ....  كريم مرآيي   - ١٢

 ....  ناظرعلي داراني   - ١٣

 ....  حسین عالمي   - ١۴

 انترن .... ايرج راد   - ١۵

 ) بیشتر  (

 

 مشخصات ديگر فیلم 

    

   دقیقه 108.... مدت فیلم   

 ايران  .... كشور 

 فارسي  .... زبان 

 رنگي  .... رنگ 

   Mono.... صدا 
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  سحر،غالمحسین ساعدي ، بزرگ علوي ،شھران طبري . م
  

 
 
 
  سحر. م
 
 

 ي بــــا ســــــاعـــــــدیـخـــنـــــسـ
 
 
 
 

 نوامبر جمعی از ایرانیان اھل فرھنگ و ھنر طبق روال ھر 22بعد از ظھر روز 

ساله در پرالشز بر مزار دکتر غالمحسین ساعدی گرد آمدند و یاد او را گرامی 

  ـ.داشتند

یگر سحر سخنانی در باره ساعدی گفت و صدرالدین زاھد باز.در این مراسم م

تئاتر قطعه ای از واھمه ھای بی نام و نشان نوشتهء دکتر ساعدی را 

  ـ.بازخوانی کرد

 

   " :سحر. م "متن سخنان
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دوستان از من خواستند که در اینجا، به مناسبتی که برای آن گرد آمده ایم ، 

 ـ.چند کلمه ای بگویم 

روز ھم ام. ھمواره سخن گفتن در چنین موقعیت ھایی را دشوار یافته ام 

چند جمله ای به کوتاھی خواھم گفت و شعری راخواھم خواند که به یاد 

اگرچه بسیاری . ساعدی در دھمین سالگرد درگذشت وی نوشته بودم

دوستان شنیده یا خوانده اند ، اما به ھرحال احساس مرا بھتر از سخنانی 

 ـ.که اکنون خواھم گفت بیان می دارد

 ـ:ود وی خواھم داشت اگر اجازه بدھید روی سخن با خ

 ساعدی جان

یکبار دیگر به یاد تو در سالروز واپسین سفرت در اینجا ـ در پرله شز ـ گرد ھم 

 ـ.آمده ایم

و این بیست و سومین بار است و بیست و سه سال، عمری ست نزدیک به 

 ـ.یک ربع قرن

نی آن کودکان ایرانی که در آن سال به دنیا آمده اند ، اکنون در دوران جوا

خویشند و آنان که ھمچون تو در میانسالی بودند ، سرآغاز یا اواسط روزگار 

 ـ.پیری خود را تجربه می کنند 

آن بیست و سه سالگان ، چنانچه اھل ادبیات و ھنر و فرھنگ باشند و 

 نمایش سر و  يچنانچه به نوعی با کتاب و دوات و قلم یا با فیلم یا صحنه

در روزگار تا کنون پحال از جوانانی بوده باشند که کاری داشته باشند، و به ھر

آرزوی آزادی و عدالت و حقوق انسانی را دروجود آنان به خاکستر مبدل نکرده 

بوده است ، باری ھمهء این جوانان ، در ھرکجای این جھان کوچک شده که 

پراکنده شده باشند ، نام ساعدی راشنیده اند و حتی اگر اثری نیز از وی 

یا نخوانده بوده باشند ، به ھرحال از او به نیکی یاد می کنند و نام او را ندیده 

 ـ.بزرگ می دارند
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ما دوستان و دوستداران تو که در پاریس سکونت داریم ، طبق روال ھرساله 

دراینجا گرد ھم می آئیم و تا در این شھر مقیمیم و تا زنده ایم ، این دیدار 

ا می دانیم که بسیاری از این جوانان، ھمراه سالیانه را مکرر خواھیم کرد زیر

با بسیاران دیگری از اھل قلم و فرھنگ ، در این تجدید دیدار با ما ھمدل 

ھمراھند و حضور ما در این مکان ، در ھمین خیابان کوچک مشرف به قطعهء 

ھشتاد و پنج در بیست ، سی متری مزار صادق ھدایت به گونه ای نمادین 

 ـ:ت ، چرا که حضور آنھا نیز ھس

 ساله ای که یافت با زندگی 49دکتر غالمحسین ساعدی در فرصت کوتاه 

 ـ:اش و با آثاری که برجا نھاد ، نشان داده است که 

دلش ھمواره برای سعادت و آزادی نوع انسان و به ویژه برای ھموطنانش 

 می طپید

ان داد که ساعدی ــ گذشته از جایگاه واالیش در داستان و رمان معاصرــ نش

اگر نمایشنامه نویسی جدید و تئاتر مدرن در ایران بنیه ای یافت ، او یکی از 

 ـ.ستون ھا و بنیاد ھای آن بود

اگر فیلمی ساخته شد که در سینمای ا یران تحولی ایجاد کرد ، ساعدی 

 ـ!داستان نویس و یکی از مھمترین فیلمنامه نویسان این سینما بود

گاری و نوشته ای در زمینهء مردم شناسی ، برای اگر مونوگرافی یا تک ن

آشنایی ایرانیان با ویژگی ھای فرھنگی و اقلیمی مردم نواحی پرت افتادهء 

سرزمین ما در ایران رایج شد ، بازھم ساعدی از پایه ریزان و آغازگران این راه 

 ـ.بود

وسرانجام ، اگر برای دفاع از آزادی بیان و قلم کوششی صورت گرفت و 

 ـ.عتراضی شد ، ساعدی از رسا ترین صداھای روزگار خود بودا

 جسم تو را در این خاک به ودیعت نھادیم اما گوھر وجودی 1986ما در سال 

 ـ.تو درمیان ما و با ما ھمراه است
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در این روزگار بد که بوی بھبودی از اوضاع جھان به مشام نمی رسد ، یاد تو و 

در آفرینش ھنری و ادبی و فرھنگی روش تو ھم در شیوهء زیستن و ھم 

برای بسیاری از ما آموزنده و نیروبخش است و ھمچنان برای بسیاری از 

 ـ.جوانان آموزنده و نیروبخش خواھد بود

اگرچه اضطرابات و دغدغه ھای انسانی تو در این سالھای سیاه ، نزد 

 ... بسیاری از مدعیان جامعه روشنفکری و فرھنگی رنگ باخته می نمایند و

، با اینھمه یاد آوری این اضطرابات تو و دلنگرانی ھای تو ــ به ویژه در این 

روزھای نه چندان سپید ــ امید بخش دلھا و انگیزانندهء بسیاری از جان ھای 

 ـ.جوان تواند بود

 ـ.یاران دست روی دست نگذاریم« :زیرا ھمواره سخنت این بود که 

 ...یمباید این وطن سوخته را از نو بساز

آن که فرھنگ نورزد به چه « ھمواره می گفتی و از زبان رازی می گفتی که 

 »ارزد؟

و ھموار خاری در چشم فرھنگ . و از ایرانیان می خواستی که فرھنگ بورزند 

 ـ.ستیزان و خرافه گستران حاکم بر ایران باشند

 از مھاجران دوران صفوی سخن می گفتی و مکتب اکبر شاه را در ھندوستان

 ـ!به یاد شاعران و نقاشان و ھنرمندان می آوردی

از اھل قلم و ھنر یونان در دوران استبداد سرھنگان سخن می گفتی و از 

ایرانیان می خواستی که صدای انسانیت و آزادی خواھی خود و ملت خود را 

، به گوش بشریت آزاد و وجدان ھای  مي شد ...که آرام آرام مغلوب تحجر 

 ـ.سانندبیدار جھان بر

این ھا آرزو ھای واالی تو بودند ھنگامی در ساعت پنج صبح در طبقهء چھارم 

 ـ.بیمارستان سنت آنتوان در پاریس دوازدھم قلبت از طپش ایستاد

می خواستم ھمین امروز به تو بگویم که بسیاری از این جوانان بیست و سه 

ایین تر ، آرزو ھا و چھار ساله ھمراه با بسیاران دیگری در سنین باال تر یا پ
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دغدغه ھا و نگرانی ھای تو را آرزوی ھا و دغدغه ھای خود می دانند و ھرگز 

و تا روزی که روال زمانه بر این منوال ...آنھا را از خاطر خود نخواھند زدود

خواھد بود ، جھان ما و جامعه ما از روح پایداری طلب و از وجدان بیدار 

ی که تو بودی الھام خواھد گرفت و بدینگونه نویسنده ای و ھنرمندی و انسان

در تک تک انسان ھایی که دل در گرو آدمیت و آزادی و حقوق بشر دارند 

 ـ. تداوم خواھی یافت

ازین رو ، در این بیست و سومین سال واپسین سفرت و ازسوی دوستان و 

آن حقهء مھر بر « ساعدی جان : دوستداران تو و از زبان حافظ با تو می گویم 

 *ـ»!ُمھر و نشان است که بود

 

  سحر.م

 

  22.11.2008پاریس 

 

آورده شده ، نكاتي (...) جھت اطالع اينكه در اين متن ،ھرجا سه نقطه * 

 .حذف شده است 
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  :نمونه اي از آثار غالمحسین ساعدي 
 

  غالمحسین ساعدی 

 

  

  گدا  
 داستان كوتاه

 

  1 

 

ی آخر انگار به دلم برات  یه ماه نشده سه دفعه رفتم قم و برگشتم، دفعه

ھای شب با یه ماشین  شود اما بازم نصفه شده بود که کارھا خراب می

ه در ک. ی سید اسداهللا بودم قراضه راه افتادم و صبح آفتاب نزده، دم در خونه

  از جلو در که . زدم عزیز خانوم اومد، منو که دید، جا خورد و قیافه گرفت
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 سالم علیک کردم و رفتم تو، از ھشتی گذشتم، توی  روی خودم نیاوردم،

حیاط، بچه ھا که تازه از خواب بیدار شده بودند و داشتند لب حوض دست و 

مو  و بقچهمن نشستم کنار دیوار . شستند، پاشدند و نگام کردند رو می

راس «: عزیز خانوم دوباره پرسید. پھلوی خودم گذاشتم و ھمونجا موندم 

  »راسی خانوم بزرگ، مگه نرفته بودی؟

  ».چرا ننه جون، رفته بودم، اما دوباره برگشتم«: گفتم

حاال که می خواستی بری و برگردی، چرا اصًال رفتی؟ «: عزیز خانوم گفت

  » .ت می کردیموندی این جا و خیال مارم راح می

حاال برگشتم که خیالتون راحت بشه، اما ننه، این دفعه «: خندیدم و گفتم

 ».خودی نیومدم، واسه کار واجبی اومدم بی

ھاش توھم  ام کردند و عزیز خانوم که رفته رفته سگرمه ھا اومدند و دوره بچه

  »ات چیه؟ کار دیگه«: می رفت، کنار باغچه نشست و پرسید

  ».ام اسه خودم یه وجب خاک بخرم، خوابشو دیدم که رفتنیاومدم و«: گفتم

تو که آه در بساط نداشتی، حاال چه جوری «: عزیز خانوم جابجا شد و گفت

  »خوای جا بخری؟ می

  .ام اشاره کردم و به بقچه» .م یه جوری ترتیبشو داده«: گفتم

نجا حاال که پول داری پس چرا ھی میای اب«: عزیز خانوم عصبانی شد و گفت

و سید بیچاره رو تیغ می زنی؟ بدبخت از صبح تا شام دوندگی می کنه، جون 

ھاشو سیر بکنه، تو ھم که  رسه که شکم بچه کنه و وسعش نمی می

کنش نیستی، ھی میری و ھی میای و ھر دفعه یه چیزی ازش  ول

  ».گیری می

و بربر زل زد تو چشام که جوابشو بدم و منم که بھم برخورده بود، جوابش

ھام با عجله پشت سرش،  ھا رفت باال و بچه عزیزه غرولندکنان از پله. ندادم

اما من ھمونجا کنار دیوار . ترسیدند که من بالیی سرشون بیارم انگار می

تو خواب دیدم که سید از دکان . بودم که نفھمیدم چطور شد خواب رفتم
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زه غرغرش برگشته و با عزیزه زیر درخت ایستاده حرف منو می زنه، عزی

دراومده و ھی خط و نشان می کشه که اگر سید جوابم نکنه خودش میدونه 

از خواب پریدم و دیدم راسی راسی سید اومده و تو . چه بالیی سرم بیاره

آخه چه کارش کنم، «: گفت سید می. ھشتی، بلند بلند با زنش حرف میزنه

، ببینم چه کارش در مسجده، نه کندنیه، نه سوزوندنی، تو یه راه نشونم بده

  ».تونم بکنم می

دونم که چه کارش بکنی، با بوق و کرنا به  من نمی«: عزیز خانوم گفت

ی عالم و آدم گفته که یه پاپاسی تو بساطش نیس، حاال اومده واسه  ھمه

کنه، می خواد تو خاک  السالم و اینا رو پسند نمی خودش جا بخره، البد وادی

کن تو نیس؟ چرا نمیره پیش  ل داره، چرا ولحاال که اینھمه پو. فرج باشه

تری  تر و بیچاره اونای دیگه؟ این ھمه پسر و دختر داره، چون تو از ھمه پخمه

اومده وبال گردنت شده؟ سید عبداهللا، سید مرتضی، جواد آقا، سید علی، 

اون یکیا، صفیه، حوریه، امینه آغا و اون ھمه داماد پولدار، چرا فقط ریش تو را 

  »ده؟چسبی

من که عاجز شدم، خودت ھر کاری دلت می «: سید کمی صبر کرد و گفت

 ».خواد بکن، اما یه کاری نکن که خدا رو خوش نیاد، ھر چی باشه مادرمه

سید از . از ھشتی اومدند بیرون و من چشمامو بستم و خودمو به خواب زدم

. انه رفت بیرونپله ھا رفت باال و بعد ھمانطور بی سر و صدا اومد پایین و از خ

. م درآوردم و خوردم و ھمونجا دراز کشیدم و خوابیدم من یه تیکه نون از بقچه

. شبش تو ماشین آنقدر تکون خورده بودم که نمی تونستم سرپا وایسم

چند . چشممو که باز کردم، ھوا تاریک شده بود و تو اتاق چراغ روشن بود

م زدم، ھیشکی بیرون نیومد، دفعه سرفه کردم و بعد رفتم کنار حوض، آبو بھ

اند و شام  ھا رو رفتم باال و دیدم عزیز خانوم و بچه ھا دور سفره نشسته پله

می خورند، سید ھنوز نیومده بود، توی دھلیز منتظر شدم، شام که تمام 

  ».عزیز خانوم، عزیز خانوم جون«: شد، سرمو بردم تو وگفتم
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 کشید، ھمه بلند شدند، عزیز ماھرخ دختر بزرگ اسداهللا از جا پرید و جیغ

خوای  کنی عفریته؟ می چه کار می«: ی چراغو کشید باال و گفت خانوم فتیله

 »بچه ھام زھره ترک بشن؟

 

  

 

  »خواستم ببینم سید نیومده؟ می«: پس پس رفتم و گفتم

بینی که نیومده؟ امشب  مگه کوری، چشم نداری و نمی«: عزیز خانوم گفت

  ».اصًال خونه نمیاد

  »کجا رفته؟«: تمگف

  ».من چه می دونم کدوم جھنمی رفته«: دست و پاشو تکان داد و گفت

  »پس من کجا بخوابم؟«: گفتم

ھامو ھوایی نکن و ھر  دونم کجا بخوابی، بچه روسر من، من چه می«: گفت

  ».جا که می خوای بگیر بخواب

که دونستم  صبح پا شدم، می. ھمونجا تو دھلیز دراز کشیدم و خواب رفتم

عزیزه چشم دیدن منو نداره این بود که تا نماز خوندم پا شدم از خونه اومدم 

اول حضرت معصومه را زیارت کردم و بعد بیرون در بزرگ . بیرون و رفتم حرم

حرم، چارزانو نشستم و صورتمو پوشوندم و دستمو دراز کردم طرف اونایی 

که پاشدم و پوالمو جمع آفتاب پھن شده بود . اومدند که برای زیارت خانوم می

نزدیکیای ظھر، دوباره اومدم . ی بقچه گره زدم و راه افتادم کردم و گوشه

واسه بچه ھا خروس قندی و سوھان گرفته بودم، در . ی سید اسداهللا خونه

من . که زدم ماھرخ اومد، درو نیمه باز کرد و تا منو دید فوری درو بست و رفت

سید اسداهللا سه ماه آزگاره که از این «: و گفتباز در زدم، زن غریبه ای اومد 

  ».خونه رفته

  ».کجا رفته؟ دیشب که این جا بود«: گفتم
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  ».دونم کجا رفته نمی دونم کجا رفته، من چه می«: زن گفت

درو بھم زد و رفت، می دونستم دروغ میگه، تا عصر کنار در نشستم که بلکه 

د، پا شدم راه افتادم، یه سید اسداهللا پیدایش بشه، وقتی دیدم خبری نش

اما ھر جا رفتم کسی سید . م زد که برم دکان سیدو پیدا بکنم ھو به کله

بندی بود که  ھا آیینه تراشی اسداهللا آیینه بندو نمی شناخت، کنار سنگ

. اسمش سید اسداهللا بود، یه مرد با عمامه و عبا اونجا نشسته بود

شتم و ھمینطور ول گشتم و برگ. دونستم سید ھیچ وقت عمامه نداره می

تا نزدیکیای . وقت نماز که شد رفتم حرم و صدقه جمع کردم و اومدم تو بازار

غروب این در و اون در دنبال سید اسداهللا گشتم، مثل اون وقتا که بچه بود و 

پیش خود گفتم بھتره باز برم دم در . گشتم شد و دنبالش می گم می

ھاش می  ترسیدم، از بچه از عزیزه میش، اما ترس ورم داشته بود،  خونه

م  زبانم الل، حتا از حرم خانوم معصومه ترسیدم،  ترسیدم، از ھمه می

ترسیدم، یه دفعه ھمچو خیاالت ورم داشت که فکر کردم بھتره ھمون روز  می

ھای پر از اونور  ھا که سید اسداهللا را دیدم با دست برگردم، رفتم پای ماشین

صداش کردم ایستاد، دویدم و دستشو گرفتم و قربون رو رد می شد،  پیاده

تونست حرف بزنه،  اش رفتم و براش دعا کردم، جا خورده بود و نمی صدقه

ننه جون، نترس، «: گفتم. زبونش بند اومده بود و ھاج و واج نگام می کرد

دونم عزیز خانوم چشم دیدن منو نداره، من فقط دلم برات  ت، می نمیام خونه

  ».خواستم ببینمت و برگردم ه بود، مییه ذره شد

آخه مادر، تو دیگه یه ذره آبرو برا من نذاشتی، عصری دیدمت تو «: سید گفت

کردی فوری رد شدم و نتونستم باھات حرف بزنم، آخر عمری  حرم گدایی می

  »کنی؟ این چه کاریه می

 »واسه خودت جا خریدی؟«: سید پرسید. من ھیچ چی نگفتم

ای رو دست کسی نمونده، یه  و نخورین، تا حال ھیچ الشهی من غصه«: گفتم

  ».کنن جوری خاکش می
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ش گرفت، اما به روی خودش  م گریه بغضم ترکید و گریه کردم، سید اسداهللا

 »کنی؟ واسه چی گریه می«: نیاورد و از من پرسید

 ».کنم به غریبی امام ھشتم گریه می«: گفتم

مادر «: ا کرد و داد به من و گفتھاشو گشت و یک تک تومنی پید سید جیب

جا موندن واسه تو فایده نداره، بھتره برگردی پیش سید عبداهللا،  جون، این

شه، باالخره  م که نمی تونم زندگی تو رو روبرا کنم، گدایی آخه من که نمی

شناسنت و وقتی بفھمن که عیال حاج سید رضی داره گدایی  بینن و می می

و قبر می لرزه و آبروی تمام فک و فامیل از بین کنه، استخونای پدرم ت می

میره، برگرد پیش عبداهللا، اون زنش مثل عزیزه سلیطه نیس، رحم و انصاف 

 ».سرش میشه

پدر، این پیرزنو سوار کن «: ھا که رسیدیم به یکی از شوفرا گفت پای ماشین

 ».ش بکن، ثواب داره و شوش پیاده

ه صداش نزدم، نمی خواست م نکرد ، دیگ برگشت و رفت، خداحافظی

 .بفھمند که من مادرشم

 

 

2 

 

 وزنش رفته بودسید با . ی سید عبداهللا دلشون برام تنگ شده بود تو خونه

خواھر گنده و باباغوری رخشنده ھم . بچه ھا خونه رو رو سر گرفته بودند

بافت، صدای منو که  ی خدا وسط ایوان نشسته بود و بافتنی می ھمیشه

ھام خوشحال شدند، رخشنده   اومدم، گل از گلش واشد، بچهشنید و فھمید

ھا برگردند، نون و غذا تا بخوای فراوان  و سید عبداهللا قرار نبود به این زودی

  کردند،  رفتند و تو حیاط دنبال ھم می بود، بچه ھا از سر و کول ھم باال می
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 بفھمند خواستند ذاشتند و می پاشیدند و سر به سر من می ریختند و می می

ی من سر  خواستند از بقچه اونام مثل بزرگتراشون می. م ھس چی تو بقچه

خندید و موھای  نشست و قاه قاه می در بیارن، خواھر رخشنده تو ایوان می

: گفت شد و می صدا می ھا ھم گذاشت با بچه شو پشت گوش می وزکرده

  ».خانوم بزرگ، تو بقچه چی داری؟ اگه خوردنیه بده بخوریم«

ی من چه کار می  به خدا خوردنی نیس، خوردنی تو بقچه«: گفتم  من میو

  ».کنه

خواستن با من بیان، اما من ھرجوری بود  ھام می رفتم بچه بیرون که می

چارراھی بود شبیه میدونچه، . رفتم خیابون مالیدم و می سرشونو شیره می

ا در نشستم، کمتر کسی از اون طرف گود و تاریک که ھمیشه اونجا می

. شد و گداییش زیاد برکت نداشت و من واسه ثوابش این کارو می کردم می

خانوم بزرگ کجا رفته «: گفت گشتم خواھر رخشنده می خونه که بر می

  »بودی؟ رفته بودی پیش شوھرت؟

پرسیدند و من  ام می کردند و ھر کدوم چیزی از من می بعد بچه ھا دوره

افتادم به خنده، یعنی ھمه   بدم و میتونستم جواب گرفت و نمی م می خنده

خواھر رخشنده منو . افتادند و اونوقت خونه رو با خنده می لرزوندیم می

خواست یه جوری منو  م دوست داشت، دلش می دوست داشت، خیلی

. خوشحال بکنه، کاری واسه من بکنه، بھش گفتم یه توبره واسه من دوخت

خبر خوش می . تن شگون دارهتوبره دوخ «: توبره رو که تموم کرد گفت

  ».رسه

ی عبداهللا و رخشنده پیدا شد  م شد ، فرداش آفتاب نزده سرو کله این جوری

که از ده برگشته بودند، رخشنده تا منو دید جا خورد و اخم کرد، سید عبداهللا 

حوصله نگام  چاق شده بود، سرخ و سفید شده بود، ریش در آورده بود، بی

ش خود گفتم حاال که ھیشکی محلم نمی ذاره، بزنم پی. کرد و محلم نذاشت

برم، موندن فایده نداره، ھرکی منو می بینه اوقاتش تلخ میشه، دیگه 
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سید . ھا گفت و خندید، خواھر رخشنده ھم ساکت شده بود شد با بچه نمی

  »کنی مادر؟ چرا این پا اون پا می«: عبداهللا رفت تو فکر و منو نگاه کرد و گفت

  ».خوام بزنم برم می«: گفتم

خوای بری ھمین االن بیا با این ماشین  حاال که می «: خوشحال شد و گفت

  ».که ما رو آورده برو ده

ای که خواھر رخشنده برام  بچه ھا برام نون و پنیر آوردند، من بقچه و توبره

دوخته بود ورداشتم و چوبی رو که سید عوض عصا بخشیده بود دست 

  ».دارم، میرمحرفی ن«: گرفتم و گفتم

بچه ھا رو بوسیدم و بچه ھا منو بوسیدند و رفتم بیرون، ماشین دم در بود، 

ھا اومدند بیرون و ماشینو دوره کردند، رخشنده و خواھرش  بچه. سوار شدم

نیومدند، سید دو تومن پول فرستاده گفته بود که یه وقت به سرم نزنه 

دختر بزرگ . ونه شنیدمی خواھر رخشنده رو از تو خ صدای گریه. برگردم

نزدیکیای » .ترسه شب یه اتفاقی بیفته ترسه، می اون می«: رخشنده گفت

ظھر رسیدم ده، پیاده که شدم منو بردند تو یه دخمه که در کوچک و 

پاھام، دستام ھمه درد می کرد، شب برام نون و . چارگوشی داشت

دخمه رو باز آبگوشت آوردند، شام خوردم و بلند شدم که نماز بخونم در 

ی بزرگی بود و ماه روی آن آویزان بود و ھمه جا مثل  کردم، پیش پایم دره

  شیر روشن بود و صدای گرگ 

اومد، و یه صدا از پشت خونه  اومد، صدای گرگ، از خیلی دور می می

  ».خوره گرگا پیرزنا رو دوس دارن االن میاد تو رو می«: گفت می

بینم، یه چیز مثل مرغ پشت بام  اشو میھمچی به نظرم اومد که دارم دندون

پیش خود گفتم خدا کنه که ھوایی نشم، این . خونه قدقد کرد و نوک زد

از فردا . از بیرون ترسیدم و رفتم تو. جوری میشه که یکی خیاالتی میشه

ش تو دخمه بودم، دلم گرفته  ی دره و ماه و بیرونو نداشتم، ھمه دیگه حوصله

کردم،گریه  گریه می. ه جوری شد که این جوری شدکردم که چ بود، فکر می
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یاد صفیه افتاده بودم . کردم به غریبی امام غریب، به جوانی سقای کربال می

ترسیدم، با این که  و دلم براش تنگ شده بود، اما از شوھرش می

ترسیدم، وھم و خیال برم می  دونه من کجام، باز ازش می دونستم نمی می

  .داشت

عصرھا . تونستم برم صدقه جمع کنم وب بود، اما من نمیده ھمه چیزش خ

کاری به کار کسی . نشستم اونجا رفتم طرفای میدونچه و تاشب می می

م کاری با من نداشت، کفشامو تو راه گم کرده بودم و فکر  نداشتم، ھیشکی

می کردم کاش یکی پیدا می شد و محض رضای خدا یه جف کفش بھم 

ترسیدم به گوش سید برسه و   یکی بخوام، میترسیدم از بخشید، می می

کردم، بی  ھا خودمو کثیف می اوقاتش تلخ بشه، حالم خوش نبود، شب

م نبود  م، ھیشکی دونستم چرا این جوری شده خودی کثیف می شدم نمی

  .که بھم برسه

شمایل بزرگی داشت که فروخت به من، . یه روز درویش پیری اومد توی ده

خوشحال . ش نشستم پای شمایل و روضه خوندم مهاون شب و شب بعد، ھ

  .دونستم که گدایی با شمایل ثوابش خیلی بیشتره بودم و می

بافتم که یه دفه دیدم  یه شب که دلم گرفته بود، نشسته بودم و خیاالت می

زنن، صدا از خیلی دور بود، درو وا کردم و گوش دادم، از یه جای  صدام می

صدا آشنا بود، اما نفھمیدم صدای . زدند  صدام میھا دور، انگار از پشت کوه

ی ترسم ریخت پا شدم شمایل و بند و بساطو ورداشتم و راه  کی بود، ھمه

رفتم ھمه  افتادم، جاده ھا باریک و دراز بود، و بیابون روشن بود و راه که می

ز کرد ھمه اینا ا ام نمی آمد، خسته رفت و باال می چیز نرم بود، جاده پایین می

برکت دل روشنم بود، از برکت توجه آقاھا بود، از آبادی بیرون اومدم و کنار 

زمین یکی نشستم خستگی در کنم که یه مرد با سه شتر پیداش شد، 

ھمونجا شروع کردم به روضه خوندن، مرد اول ترس برش داشت و بعد دلش 

شتر سوم پشت . به حالم سوخت و منو سوار کرد و خودشم سوار یکی شد
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دلم گرفته بود و یاد شام غریبان کربال افتادم و . رما دوتا، آرام آرام می اومدس

 .آھسته گریه کردم

 

3 

 

خورم، سیر کردن یه شکم که  کنم و نون می به جواد آقا گفتم میرم کار می

کنم واسه پولش نیس، واسه  کنم و اگه حاال گدایی می کاری نداره، کار می

ی خوشم میاد، از ثوابش خوشم میاد، به شما ثوابشه، من از بوی نون گدای

ھم نباس بر بخوره، ھر کس حساب خودشو خودش پس میده و جواد آقا 

. گقت که تو خونه رام نمیده، برم ھر غلطی دلم می خواد بکنم، و درو بست

می دونستم که صفیه اومده پشت در و فھمیده که جواد آقا نذاشته من برم 

 خورده، گریه کرده، و جواد آقا که رفته توی اتاق، تو و رفته خودشو زده، غصه

دونستم که یه ساعت  می. ننوی بچه را تکون داده و خودشو به نفھمی زده

ی روبرو و یه ساعت صبر کردم و دوباره  رفتم تو کوچه. دیگه جواد آقا میره بازار

  »خب؟«: برگشتم و در زدم که یه دفعه جواد آقا درو باز کرد و گفت

  ».ھیچ«: تمو من گف

و جواد آقا اون قدر منو نگاه کرد که از کوچه رفتم . و راھمو کشیدم رفتم

. و شمایلو از تو بقچه در آوردم و شروع کردم به مداحی موالی متقیان. بیرون

پیرزن از کجا «: زن الغری پیدا شد که اومد نگام کرد و صدقه داد و گفت

  »میای، به کجا میری؟

  ».ام و دنبال کار می گردماز بیابونا می«: گفتم

  »تونی کاری بکنی؟ تو با این سن و سال مگه می«: گفت

  ».به قدرت خدا و کمک شاه مردان، کوه روی کوه میذارم«: گفتم

  »لباس میتونی بشوری؟«: گفت

  ».کنه امام غریبان کمکم می«: گفتم
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  ».حاال که این طوره پشت سر من بیا«: گفت

ی بزرگی  ی خلوتی به خونه  رفتیم تو کوچهپشت سرش راه افتادم، رفتیم و

رفتیم تو، حیاط بزرگ بود و حوض . رسیدیم که ھشتی درندشتی داشت

گرفت وسط حیاط بود و روی سکوی کنار  م داشت که یه دریا آب می بزرگی

ی ماه، دھنشون  حوض، چند زن بزک کرده نشسته بودند عین پنجه

منو که دیدند . می نداشتخوردند که تمو جنبید و انگار چیزی می می

کردند و  زدند و پچ پچ می شون گرفت و خندیدند و ھی با ھم حرف می خنده

با شمایل و . تونم لباس بشورم، بھتره بشینم پشت در بعد گفتند که من نمی

بقچه نشستم پشت در، و اون زن الغر بھم گفت ھر کی در زد ربابه رو 

من .  ساعت ھیشکی در نزدتا چند. خواست راش بدم و بذارم بیاد تو

ی  خوندم، با خدای خودم راز و نیاز می کردم، گوشه نشسته بودم و دعا می

از حیاط سرو صدا بلند بود و نمی . دنجی بود، و از تاریکی اصًال باکیم نبود

دونم کیا شلوغ می کردند، اون زن بھم گفته بود که سرت تو الک خودت 

  »کیه؟«: که در زدند، گفتمباشه، و منم سرم تو الک خودم بود 

  ».ربابه رو می خوام«: گفت

از . ای تلوتلوخوران آمد تو و یکراست رفت داخل حیاط درو وا کردم، مرد ریغونه

توی حیاط صدای خنده بلند شد و بعد ھمه چیز مثل اول ساکت شد، آروم 

 ی صفیه و در می زنم که م خونه آروم خوابم گرفت، و تو خواب دیدم بازم رفته

جواد آقا درو باز کرد و گفت خب؟ و من گفتم ھیچ، و یک دفعه پرید بیرون و 

من فرار کردم و او با شالق دنبالم کرد، تو این دلھره بودم که در زدند از خواب 

  »کیه؟«: پریدم، ترس برم داشت، غیر جواد آقا کی می تونست باشه؟ گفتم

  ».واکن«: جواد آقا

 »خوای؟ کی رو می«: گفتم

 ».ربابه رو«: گفت

  ».نیستش«: گفتم
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  ».میگم واکن سلیطه«: گفت

چه «: ھمون زن الغر اومد و گفت. تر زدن و شروع کرد به در زدن و محکم

 »خبره؟

  ».الھی من فدات شم، الھی من تصدقت، درو وا نکن«: گفتم

  »چرا؟«: گفت

  ».کنه، فکر می کنه اومدم این جا گدایی اگه واکنی منو بیچاره می«: گفتم

  »خواد تو رو بیچاره کنه؟ این کیه که می«: فتگ

  ».جواد آقا، دامادم«: گفتم

  ».پاشو تو تاریکی قایم شو «: گفت

ھاشو  پا شدم و رفتم تو تاریکی قایم شدم، زنیکه درو وا کرد، صدای قدم

شنیدم اومد تو و غرولند کرد و رفت تو حیاط، از تو حیاط صدای غیه و 

من برگشتم و درو وا . چی مثل اول آرام شدخوشحالی بلند شد، بعد ھمه 

یا قمر «: کردم، بیرون خوب و روشن و پر بود، بقچه و شمایلو برداشتم و گفتم

و از در زدم » .بنی ھاشم، تو شاھد باش که از دست اینا چی می کشم

 .بیرون
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اون شب صدقه جمع نکردم، نون بخور نمیری داشتم، عصا بدست، شمایل و 

ادر، منتظر شدم، ماشین سیاھی اومد و منو سوار کرد، از شھر بقچه زیر چ

آخر کوچه روشنایی کم . م کرد ی تنگ و تاریکی پیاده رفتیم بیرون سرکوچه

از شر ھمه چی راحت بودم، وقتش بود که دیگه به خودم برسم، . سویی بود

پیر و ھای  باغ بزرگی بود و درخت. به آخر کوچه که رسیدم در باز بود و رفتم تو

ی ھم داشتند و صدای آب از ھمه طرف شنیده  کھنه، شاخه به شاخه
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زیر قندیل . ی بیدی آویزون بود شد، قندیل کھنه و روشنی از شاخه می

نشستم و منتظر شدم، قمر و فاطمه و ماھپاره اومدند، ھر چار تا اول گریه 

مش، کردیم و بعد نشستیم به درد دل، قمرخپله و چاق مانده بود، اما شک

ی شکمش وا رفته بود، فاطمه آب شده بود و چیزی ازش نمونده بود،  طبله

ش بود، ھمانطور  ماھپاره گشنه. کرد خندید و آخرش گریه می اما ھنوزم می

دونست  جوید، نمی خورد انگشتاشو می ھای صورتش تکان تکان می که چین

و ریختم مو باز کردم و نونا ر دونستم که گشنشه، بقچه چشه، اما من می

ماھپاره شروع . شو داشت و ھنوزم مواظبش بود جلوش، فاطمه ھنوز بقچه

کرد به خوردن نونا، ھمچی به نظرم اومد که خوردن یادش رفته، یه جوری 

بلعید، بعد نشستیم به صحبت، و ھر سه نفرشون  جوید و می عجیبی می

، اما گله کردند که چرا به دیدنشون نمیرم، من ھی قسم و آیه که نبودم

شد، بعد، از گدایی حرف زدیم و من، فاطمه رو ھر کارش کردم  باورشون نمی

ش چیزی نگفت، بعد رفتیم لب حوض، من ھمه چی رو براشون  از بقچه

گفتم، گفتم که دنیا خیلی خوب شده، منم بد نیستم، صدقه جمع می کنم، 

 گردونی یه روضه حاال که شمایل می«: شمایل می گردونم، فاطمه گفت

  ».قاسم برامون بخون، دلمون گرفته

اش  ھر چارتامون زیر درختا نشسته بودیم، من روضه خوندم، فاطمه اول خنده

گرفت و بعد شروع به گریه کرد، و ما ھر چار نفرمون گریه کردیم، از توی باغ 

 .ھم ھای ھای گریه اومد

 

5 

 

 جمع کرده دعای علقمه که تموم شد، به فکر خونه و زندگیم افتادم، ھمه را

عصر بود که رفتم و در زدم، خودش اومد درو باز . گذاشته بودم منزل امینه آغا

م بھتش زد، من ھیچی نگفتم،  انگار که من از قبرستون برگشته. کرد
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ھاش اومدند، دخترش نبود، و من دیگه نپرسیدم کجاس، می دونستم که  نوه

  .مثل ھمیشه رفته حموم

  »نوم ؟کجا ھستی سید خا«: امینه گفت

  ».تون زیر سایه«: گفتم

  »چه عجب از این طرفا؟« :امینه گفت 

  ».اومدم ببینم زندگیم در چه حاله«: گفتم

چند دفه سید مرتضی و جواد آقا و حوریه «: امینه زیرزمین را نشان داد و گفت

شون گفتم ھنوز  ن سراغ اینا، و من نذاشتم دست بزنن، به ھمه اومده

قت که سرشو گذاشت زمین، من حرفی ندارم خودش حی و حاضره، ھر و

  ».بیایین و ارث خودتونو ببرین

ھا را  ھا و جاجیم از زیرزمین بوی ترشی و سدر و کپک می اومد، قالی

ھای بخاری و سماورھای  ی مرطوب زیرزمین جمع کرده بودند، لوله گوشه

بزرگ و حلبی ھا رو چیده بودند روھم، یه چیز زردی مثل گل کلم روی 

کشیدی  شون نشسته بود، بوی عجیبی ھمه جا بود و نفس که می هھم

دماغت آب می افتاد، سه تا کرسی کنار ھم چیده بودند، وسطشون سه تا 

جونور . ی کوچک عین سه تا گربه، نشسته بودند و یونجه می خوردند بزغاله

ی سه گوشی داشت و تندتند زمین  م اون وسط بود که دم دراز و کله عجیبی

  .خورد زد و خاک می یس میرا ل

  »پوال را چه کردی سید خانوم؟«: امینه ازم پرسید

  »کدوم پوال؟«: من گفتم

  »عزیزه نوشته که رفته بودی قم واسه خودت مقبره بخری؟«: امینه گفت

  »تو ھم باورت شد؟«: گفتم

من یکی که باورم نشد، اما از دست این مردم، چه حرفا که در «: امینه گفت

 ».نمیارن

  »کجاھا میری، چه کارا می کنی؟«: امینه پرسید
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خونم، مداح  گردونم، روضه می ھمه جا میرم، تو قبرستونا شمایل می«: گفتم

  ».ام شده

بچه ھای امینه نیششان باز شد، خوشم اومد، شمایلو نشانشون دادم، 

  .ترسیدند و در رفتند

ر جاشه و حاال دلت قرص شد؟ دیدی که تمام دار و ندارت س«: امینه گفت

  »طوری نشده؟

ھام بھم بده، می  ھاتو بھت ببخشه، یه دونه از این بقچه خدا بچه«: گفتم

  ».خوام واسه شمایلم پرده درست کنم

  ».ھات راضی نیستن، میان و باھام دعوا می کنن نمیشه، بچه«: امینه گفت

  ».خوام باشه، حاال که راضی نیستن، منم نمی«: گفتم

ومد که شمایل حضرت بھتره که پرده نداشته باشه، تازه یادم ا. و اومدم بیرون

ھا کافیه که چشم ناپاک به جمال مبارکش نیفته، سر  گرد و غبار قبرستون

مردھا به تماشا . دوراھی رسیدم و نشستم و شروع کردم به روضه خوندن

خودی  کردم، و مردم بی گفتم و گریه می من مصیبت می. ایستادند

 .خندیدند می
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ھا ولو بودم و بچه ھا دنبالم  ش تو خیابونا و کوچه دیگه کاری نداشتم، ھمه

فروختم،  خوندم و تو یه طاس کوچک آب تربت می کردند، من روضه می می

صدام گرفته بود، پاھام زخمی شده بود و ناخن پاھام کنده شده بود و 

ون سوخت، چیزی تو گلوم بود و نمیذاشت صدام دربیاید، تو قبرست می
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خوابیدم، گرد و خاک ھمچو شمایلو پوشانده بود که دیگه صورت حضرت  می

خوردم، گاھی ھم ھوس  شد، آب، فقط آب می م نمی پیدا نبود، دیگه گشنه

ھا نشسته بود  کردم که خاک بخورم، مثل اون حیوون کوچولو که وسط بره می

م پیدا شده ی کف دست تو دھن ای به اندازه زخم گنده. زد و زمین را لیس می

گرفتم، توی جماعت گاه  داد، دیگه صدقه نمی بود که مرتب خون پس می

افتاد  دیدم که ھروقت چشمشون به چشم من می ھامو می گداری بچه

شب جمعه تو قبرستون بودم، و پشت مرده شور . خودشونو قایم می کردند

اغ خوندم که پسر بزرگ سید مرتضی و آقا مجتبی اومدند سر خونه نماز می

اونا منو به زور بردند و سوار ماشین . خواستم برم من نمی. من که بریم خونه

منو زیر درختی . کردند و رفتیم و من یه دفعه خودمو تو باغ بزرگی دیدم

گذاشتند و خودشون رفتند تو یه اتاق بزرگی که روشن بود و بعد با مرد 

مرتضی و آقا پسر سید . چاقی اومدند بیرون و ایستادند به تماشای من

مجتبی رفتند پشت درختا و دیگه پیداشون نشد، دو نفر اومدند و منو بردند تو 

فردا صبح . و انداختنم تو یه اتاق تاریک و من گرفتم خوابیدم. یه راھروی تاریک

ی ابوالفضل  اتاق پر گدا بود و وقتی منو دیدند، ازم نون خواستند و من روضه

امون آبگوشت آوردند و ما ھمه رفتیم توی باغ توی یه گاری بر. براشون خوندم

که آبگوشت بخوریم، اما زخم بزرگ شده دھنمو پر کرده بود و من 

تونستم چیزی قورت بدم، بین اونھمه آدم ھیشکی به شمایل من  نمی

عقیده نداشت، یه شب خواب صفیه و حوریه رو دیدم، و یه شب دیگه 

ب حضرتو، مثل آدمای ھوایی ھای سید عبداهللا رو و شبای دیگه خوا بچه

گفتند، می  دادند، بد و بیراه می ناراحت بودم، از ھمه طرف بھم فحش می

اما پیرمرد کوتوله ای جلو در نشسته بود که ھر وقت . خواستم برم بیرون

یه روز » .کیش کیش«: نزدیکش می شدم چوبشو یلند می کرد و داد می زد

صفیه برام کته و . مدند سراغ منکمال پسر بزرگ صفیه با یه پسر دیگه او

ام،  کمال بھم گفت ھمه می دونن که من تو گداخونه. نون و پیاز فرستاده بود
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بعد بھم گفت که من می تونم از راه آب در . چشماش پر شد و زد زیر گریه

از  برم، بعد خواست کفشاشو بھم ببخشه و ترسید باھاش دعوا بکنند، من 

ترسیدم، از  ترسیدم، از بیرون می د مرتضی میترسیدم، از سی جواد آقا می

  ».اگر خدا بخواد میام بیرون«: به کمال گفتم. ترسیدم اون تو می

  .اونا رفتند و پیرمرد جلو در نصف کته و پیازمو ور داشت و بقیه شو بھم داد

شب شد و من وسط درختا قایم شدم و سفیدی که زد، من راه آبو پیدا کردم 

غل کردم و مثل مار خزیدم توی راه آب، چار دست و پا از و بقچه و شمایلو ب

ھا رد شدم، بیرون که رسیدم آفتاب زد و خونه ھا به رنگ آتش در  وسط لجن

 .اومد
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وقت به بعد، دیگه حال خوشی نداشتم، زخم داخل دھنم بزرگ شده  از اون

 عجیبی رفتم، یه چیز گرفتم و راه می تو شکمم آویزون بود، دست به دیوار می

ی چاه از تو زمین  ام صدا می کرد، یه چیز مثل حلقه مثل قوطی حلبی، تو کله

حرف می زد، شمایل حضرت باھام حرف می زد، امام غریبان، خانم  باھام 

معصومه، ماھپاره، باھام حرف می زدند، یه روز بچه ھای سید عبداهللا رو 

 ھمه چیز خبر شون مرده، من می دونستم، از دیدم که خبر دادند خاله

 .داشتم

 

خبر رفتم خونه امینه، در باز بود و رفتم تو، ھمه اونجا، تو حیاط دور  یه روز بی

بودند، سید اسداهللا و عزیزه از قم اومده بودند و داشتند خونه  ھم جمع

رفتند، به  کردند، ھیشکی منو ندید، باھم کلنجار می زندگیمو تقسیم می

پریدند، جواد آقا و سید  ی ھم می و کلهدادند، به سر  دیگه فحش می ھم

کرد که ھمه  ھا دعوا داشتند، و امینه زار زار گریه می عبداهللا با ھم سر قالی
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زحمتا رو اون کشیده و چیزی بھش نرسیده، صدای فاطمه رو از زیرزمین 

شنیدم که صدام می کرد، یه دفعه کمال منو دید و داد کشید، ھمه برگشتند 

بعد آرام آرام جمع شدند دور من، جواد آقا که چشمانش دودو و نگاه کردند، و 

  » کنی؟ بینی چه کارا می می«: زد داد کشید می

من دھنمو باز کردم ولی نتونستم چیزی بگم و شمایلو به دیوار تکیه دادم، 

  .اونا اول من و بعد شمایل حضرتو نگاه کردند

  ».تو چی ھسخوام بدونم اون  تو وا کن، می بقچه«: جواد آقا گفت

  ».تو وا کن و خیالشونو راحت کن سید خانوم بقچه«: امینه گفت

  ».مون کاله گذاشته، د یااهللا زود باش یه عمره سر ھمه«: جواد آقا گفت

ھا رو ریختم جلو شمایل، بعد خلعتمو در  بقچه مو باز کردم و اول نون خشکه

یگه، کمال پسر آوردم و نشانشون دادم، نگاه کردند و روشونو کردند طرف د

 .صفیه با صدای بلند به گریه افتاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ویژه نامھ غالمحسین ساعدي

  68  

  
  
  

  "عزاداران بیل " از رمان فصلی
  

  نوشته دکتر غالمحسین ساعدي

  

 )1(   

دمدمه ھاي غروب بود كه مشدي جبار وارد بیل شد، بیلي ھا در میدانچه ي 

  .پشت خانه ي مشدي صفر نشسته بودند دور ھم و گپ مي زدند

تو شھر . سفر به خیر. يااهللا مشد جبار« : گفتكدخدا تا مشدي جبار را ديد 

  »چه خبر بود؟ 

  ». ھیچ خبر نبود. تو شھر خبري نبود« : مشدي جبار گفت

  »پا پیاده اومدي؟ « : مشدي بابا گفت

مشدي جبار نشست كنار اسالم و در حالي كه كفش ھايش را در مي آورد 

  ». از لب جاده تا اينجا، آره« : و له له مي زد، گفت

  »كي رسیدي لب جاده؟ « : سالم گفتا

  ». ظھر تازه گذشته بود« : مشدي جبار گفت

  »پس چرا دير كردي؟ اين ھمه وقتو تو راه بودي؟ « : كدخدا گفت

. آره، وسط راه به يه چیز غريبي برخوردم و معطل شدم« : مشدي جبار گفت

«  
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  »يه چیز غريب؟ چي بود؟ « : پسر مشدي صفر پرسید

  ». واهللا ھر چي فكر كردم، چیزي نفھمیدم « :مشدي جبار گفت

  »نفھمیدي؟ چطوري نفھمیدي؟ « : كدخدا گفت

  »آخه چه جوري بود؟ « : مشدي بابا گفت

ھرچي زور زدم نتونستم . مثل يه گاو. يه چیز گنده« : مشدي جبار گفت

  ». تكونش بدم

چه جوري بود؟ سر و گوش داشت؟ نداشت؟ چه جوري بود؟ « :عبداهللا گفت

«  

  ». كه نداشت… چشم و گوش … نفھمیدم « : مشدي جبار فكر كرد و گفت

  »دست و پا چي؟ « : كدخدا گفت

دست و پا؟ نه، دست و پام نداشت، آخه خیلي « : مشدي جبار گفت

  ». سنگین بود

  »چه شكلي بود؟ « : اسالم گفت

  ». چه جوري بگم؟ مثل گاري نبود« : مشدي جبار دوباره فكر كرد و گفت

  ». اول كه گفتي مثل گاو بود« : بابا گفتمشدي 

يه ذره بفھمي نفھمي، جمع و . آره اندازه يه گاو بود« : مشدي جبار گفت

  ». جور تر بود

  »تو كه گفتي دست و پا نداشت؟ « : كدخدا گفت

دست و پا و چشم و گوش از اين چیزھا . آره، بازم میگم« : مشدي جبار

  ». نداشت

  »بود؟ شبیه كي « : اسماعیل گفت

چند تا . مشدي جبار، فكر كرد و بعد رفت تو نخ تك تك مرد ھا و خانه ھا

مثل . يه چیزي يه چیز عجیبي بود. شبیه ھیشكي نبود« : سرفه كرد و گفت

  »! واهللا نمي دونم چي بگم… يه 

  »چه جوري راه مي رفت؟ « : عبداهللا گفت
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 حرف ھا تو كار سر و گردن و از اين. راه كه نمي رفت« : مشدي جبار گفت

مثل خانه بابا علي كه دگمه . مثل يه خانه كوچك. يه چیز عجیبي بود. نبود

  ». ھاي گنده اين ور اون ورش باشه

  »از چي درس شده بود؟ « : اسالم گفت

  ». نمي دونم حلبي بود و آھن بود يا يه چیز ديگه« : مشدي جبار گفت

  »ماشین قراضه نبود؟ « :اسالم گفت

خیلي ھم . نه بابا، چرخ و اين جور چیز ھا نداشت« : تمشدي جبار گف

  ». سنگین بود

  »كدوم طرف ديديش؟ « :كد خدا پرسید

  ». درست چند قدم باالتر ازشور، تو راه پوروس« : مشدي جبار گفت

  ». آھا،حاال دارم مي فھمم« : اسالم گفت

  .مردھا ھمه اسالم را نگاه كردند

  »شد اسالم؟ چي چي را مي فھمي م« : كدخدا گفت

حاال اونو از يه . ھر چي ھس، زير سر اين پوروسي ھاس« : اسالم گفت

  ». جايي دزديده ن و انداخته ن وسط راه

  ». راس میگه، كار كار پوروسي ھاس« : مشدي جبار گفت

  .مردھا ھمه رفتند توي فكر

  »خب، میگین چكار بكنیم؟ « : مشدي بابا گفت

ه مي افتیم و میريم ببینیم چي ھس، معلومه، را« : پسر مشدي صفر گفت

  »! بدرد بخوري يا نه

ھواه داره تاريك « : اسماعیل آسمان و اطراف استخر را نگاه كرد و گفت

  ». میشه، چیزي به شب نمونده

  ». فكر شب رو نكن پدر« : مشدي بابا گفت

  »تو چي میگي مشد اسالم؟ « : كدخدا به اسالم گفت

  ». ي ھستشببینیم چ. بريم« : اسالم گفت
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مشد جعفر، مي توني دو تا فانوس « : كدخدا به پسر مشدي صفر گفت

  »براي ما بیاري؟ 

  »چرا نمي تونم؟ « : پسر مشدي صفر بلند شد و گفت

اگه به درد بخور . آره بريم ببینیم چي ھستش« : اسالم گفت. با عجله رفت

  ». مان خدااگه بدرد بخور نبود كه ولش مي كنیم به ا. بود كه میاريم بیل

  ». خیلي خب، تا دير نشده بجنبیم ديگه« : كدخداگفت

ماه رنگ پريده و باد كرده، از طرف . نزديكي ھاي غروب بود. مردھا بلند شدند

  .پوروس میآمد باال

  

 )2(   

  

اسالم اسب را بست به گاري و . شام كه خوردند، و جمع شدند لب استخر

اسماعیل و پسر مشدي . ده شوريگاري را آورد زير بید كنار سنگ سیاه مر

صفر با دو تا فانوس آمدند پھلوي مردھا، فانوس ھا را گذاشتند روي گاري و 

  .منتظر شدند

  »فانوس ھا را روشن كردين كه چي؟« : كدخدا گفت

  ». خودت گفتي كدخدا« : مشدي جبار گفت

  »ھوا روشنه، ماه رو نمي بینین؟ « : كدخدا گفت

مردھا برگشتند ماه را توي استخر تماشا . دبا دست استخر را نشان دا

  .كردند

  »مگه نگفتي؟ . خودت گفتي كه فانوس بیارم« : پسر مشدي صفر گفت

فانوس كه نباشه كه نمیشه فھمید چي . فانوس الزمه« : مشدي جبار گفت

  ». ھستش

صداي جیرجیرك ھا از باغ اربابي شنیده . بز سیاه اسالم توي پستو ناله كرد

  .مي شد
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يه ساعت و . تا برسیم شور، نفت فانوس ھا تمام میشه« : دا گفتكدخ

  ». خوردھاي تو راه ھستیم

شور كه رسیديم . خاموششان كن« : مشدي بابا به پسر مشدي صفر گفت

  ». روشن مي كنیم

. فانوس ھا خاموش شد. مشدي جبار فتیله ھا را پايین كشید و فوت كرد

خب، كي « : با صداي بلند پرسیداسالم كه روي كنده درختي نشسته بود، 

  »ھا میآن؟ 

  »راس میگه، ھمه كه نمي تونن برن؟ « : كدخدا گفت

ثانیا . اوال كه زورشان بیش تره. من میگم جوان ھا برن« : مشدي بابا گفت

اگه پوروسي ھا برخوردن، درمیرن و اگه ھم گیر افتادن، مي تونن حسابي از 

  ». پسشون بر بیان

  » ھا يعني كي ھا؟ جوون« : كدخدا گفت

  … »آخه، من «: مشدي بابا گفت

  ». خجالت داره مشدي بابا، پاشو سوار شو« : كدخدا گفت

بیل خاموش بود، تنھا زوزه ي چند . رفتند طرف گاري. مشدي بابا بلند شد

مشدي صفر كه سرش را از سوراخ پشت بام . سگ از دور شنیده مي شد

 سوار گاري مي شدند، تماشا مي كرد و آورده بود باال، سايه ي مردھا را كه

  . ماه رنگ پريده را كه توي استخر كوچك و بزرگ و كج و معوج مي شد

  

 )3(   

  

مردھا كه رفتند، ننه خانوم و ننه فاطمه پیداشان شد كه از كوچه ي اول رد 

  .شدند و از بیل آمدند بیرون و راه افتادند طرف تپه ي نبي آقا

ي رفتند از نبي آقا براي شفاي بیماران خاك پیرزن ھا م. شب جمعه بود

  . بیاوردند
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 )4(   

  

اسب با شتاب جلو مي تاخت و مردھا را كه توي گاري . صحرا روشن بود

اسالم شالق را . نشسته، پاھا را توي شكم جمع كرده بودند، با خود مي برد

آھاي، آھاي « : توي مھتاب دور سر مي چرخاند و با صداي بلند داد مي زد

  »! آھاي

اسماعیل كنار به كنار . اسب كه زوزه ي شالق را مي شنید، تندتر مي تاخت

. مردھا به يكديگر تكیه كرده بودند. اسالم نشسته بود و آواز مي خواند

كدخدا چپق پسر مشدي . مشدي جبار فانوس ھاي خاموش را بغل كرده بود

ا چنان مي رفتند سراشیبي ھا ر. صفر را گرفته بود مرتب پر و خالي مي كرد

اسب و سايه اش بزرگ تر از ھمیشه . كه گويي توي چاھي سقوط مي كنند

غیر از . ھمه خوش حال بودند. اسالم مبھوت صحرا را تماشا مي كرد. بود

مشدي بابا كه دل خور سرش را روي زانو گذاشته بود، چرت مي زد يا زير لب 

  . مي غريد

  

 )5(   

  

  

  .گاري ايستاد. ي اسب را كشیدنرسیده به شور، اسالم دھنه 

  »رسیديم؟ « : كدخدا گفت

  »خب مشد جبار كدام طرف ھا ديديش؟ . نزديك شديم«: اسالم گفت

تو ھمون باريكه راھي كه میره طرف . باالتر از اينجا«: مشدي جبار گفت

  ». پوروس

  »پس برم باالتر؟ « : اسالم گفت
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تو را خدا كار .  ھانه مشد اسالم، طرف پوروس نري« : مشدي بابا گفت

  ». دستمان نده

به شور كه . گاري دوباره راه افتاد. اسالم شالق را برد باال. مردھا خنديدند

ديگر صداي چرخ ھا و قدم ھاي اسب شنیده . رسیدند توي خاموشي افتادند

مشدي جبار فانوس ھاي خاموش را توي . صداي ديگري ھم نبود. نمي شد

  .بغل مي فشرد

  »مي خوان برن كجا؟ « : ته از عبداهللا پرسیدمشدي بابا آھس

  ». میريم خود پوروس« : اسالم خنديد و پسر مشدي صفر گفت

شوخي نكن، مشدي اسالم ھیچ وقت اين كارو نمي « : مشدي بابا گفت

  ». كنه

اگه پوروس ھم بريم، پوروسي ھا ھیچ . نترس مشدي بابا« : اسالم گفت

  ». وقت كاري با تو يكي ندارن

  »اين طور نیست كدخدا؟ . بازم نريم بھتره« : بابا گفتمشدي 

گاري به راه باريكه ي پوروس كه رسید، سه نفر از پوروسي . اسالم خنديد

سوار اسب پیدا شدند و آمدند، از جلو گاري رد شدند و مثل برق زدند به 

اسالم گاري را نگه . مشدي بابا خودش را پشت سر ديگران قايم كرد. بیراھه

 بیلي ھا خاموش، سه پوروسي را كه به طرف میشو مي تاختند، .داشت

  »نگفتم؟ نگفتم اسالم؟ « : مشدي بابا گفت. تماشا كردند

  ». كاري كه با ما نداشتن« : كدخدا گفت

  »! بريم مشد اسالم« : پسر مشدي صفر گفت. اسالم خنديد

  ». بكنمشد جبار ھرجا كه رسیديم خبرمان « : گاري راه افتاد و اسالم گفت

  ». مثل اينكه ھمین دور و برمان بود« : مشدي جبار گفت

  .بیلي ھا دور و برشان را نگاه كردند. اسالم گاري را نگه داشت

  »كوش؟ « : كدخدا گفت

  ». بريم پايین. بريم پايین« : مشدي جبار گفت
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پسر مشدي صفر يكي از فانوس ھا را روشن كرد و . مردھا ھمه پیاده شدند

ي جبار و فانوس خاموش را خودش برداشت دسته جمعي، داد دست مشد

  .دوش به دوش ھم راه افتادند

میريم كجا؟ اگه جلوتر میريم بھتره دوباره سوارگاري « : اسماعیل گفت

  ». بشیم

ھمین طرف « : مشدي جبار ايستاد و بھت زده اطرافش را نگاه كرد و گفت

  ». ھا بود

  »عوضي نیومديم؟ « : پسر مشدي صفر گفت

  ». ھمین دور و برھا بود. نه، عوضي نیومديم« : مشدي جبار گفت

پسر . فانوس را باال گرفت و خم شد و شروع كرد زمین را تماشا كردن

دنبال چي مي « : كدخدا گفت. اسالم ھم خنديد. مشدي صفر زد زير خنده

  »گردي مشد جبار؟ مي گفتي كه خیلي گنده س و نمیشه تكونش داد؟ 

ھمان طور خمیده روي زمین . مشدي جبار جواب نداد. دندمردھا ھمه خندي

  . دنبال چیز ناپیدايي مي گشت

  

 )6(   

  

ننه خانوم و ننه فاطمه نشسته بودند روي سكوي درگاھي نبي آقا، منتظر 

بیل زير . بودند كه سر و صدا و رفت آمدھاي داخل زيارتگاه تمام شود بروند تو

 و استخر بزرگ كه از وسط خانه ھا و زير پاي آن ھا، باغ اربابي روبه رويشان

  .مھتاب رنگ پريده، مثل چشم مرده اي آسمان را نگاه مي كرد

سروصدا كه كم تر شد، ننه خانوم بلند شد و در زيارتگاه را باز كرد و رفت توي 

موش ھا كه روشنايي شمع را ديدند، . با احتیاط شمعي روشن كرد. تاريكي

ننه فاطمه كه ايستاده . خ ھاي صندوق رفتند توھجوم بردند ضريح و از سورا

يا اهللا، يا حضرت، يا علي، يا محمد، يا « : بود جلوي در، با صداي آرامي گفت
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حسن، يا حسین، السالم علیك يا اهللا، يا حضرت، يا امام، يا علي، يا اهللا، 

  » ! مريض ھاي بیل رو شفا بده

  

 )7(   

  

جلو مي رفت و دور و برش را مي مشدي جبار خم شده بود زير نور فانوس 

  .جست و بیلي ھا آرام آرام پشت سرش راه مي آمدند

  »نكند مشدي جبار چیزيش شده باشد؟ « : اسماعیل گفت

  »! خل بازي در میاره. چیزيش نشده« : پسر مشدي صفر گفت

  »! چته؟ چرا ھمچي مي كني! مشد جبار، مشد جبار« : اسالم گفت

پیدا . ايناھاش، پیدا كردم« :  دفعه داد زدمشدي جبار نشست زمین و يك

  ». كردم

مشدي جبار زمین را نشان . مردھا حلقه زدند دور مشدي جبار و خم شدند

مي بیني مشدي . مي بینین؟ ھمین جا بوده كه بردنش« : داد و گفت

  »اسالم؟ مي بیني مشدي بابا؟ 

  ». د كردهراس میگه، يه چیزي اين جا بوده كه زمین را گو« : اسالم گفت

  »چه طور شده؟ چه جوري بردنش؟ كي ھا بردنش؟ « : كدخدا گفت

زودتر نجنبیدين، اومدن . حتما پوروسي ھا بردنش« : پسر مشدي صفر گفت 

  ». و بردنش

مشدي جبار دوال دوال رفت و رسید كنار دره و خم شد و فانوس را برد باال و 

م، آھاي كدخدا، اينجاست، آھاي مشد اسال« : توي دره را نگاه كرد و داد زد

  ». توي دره است

در شیب دره، صندوق فلزي . بیلي ھا خود را رساندند كنار دره و خم شدند

  .گنده اي يك وري افتاده بود و زير نور ماه مي درخشید

  »خودشه مش جبار؟ « : اسالم گفت
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  »! خودشه! خودشه. آره« : مشدي جبار گفت 

ب دره رفتند پايین، مشدي جبار دور و بر اول مشدي جبار و بعد مردھا از شی

  ». آره، خودشه« : صندوق چرخید و گفت

پسر مشدي صفر نشست زمین و فانوس خاموش را از دست اسماعیل 

گشتي دور صندوق زد و نشست كنار ديگران . گرفت و روشن كرد و رفت جلو

  .و فانوس را گذاشت جلوي روي خودش

  »ا؟ كي ھا انداختنش اينج« : اسالم گفت

  ». اول كه من ديدم اينجا نبود، اون باال بود« : مشدي جبار گفت

  ». حتما كار پوروسي ھاست« : كدخدا گفت

  ». خوب شد كه پیداش كرديم« : اسماعیل گفت

فكر مي كني چي « : مشدي بابا چپق و كیسه توتونش را در آورد و گفت

  »چي باشه مشدي جبار؟ 

  ». ه صندوق حلبييه صندوق ديگه، ي« : عبداهللا گفت

  »معلومه كه صندوق، ولي چي توش ھس؟ « : مشدي بابا گفت

در كه نداره، وقتي در « : عبداهللا بلند شد و دور صندوق را گشت و گفت

  »! نداشته باشه كه نمي شه فھمید چي توش ھس

  ». وقتي در نداره، تو ھم نداره كه پر باشه يا خالي« : اسماعیل گفت

  »!  ماشین كه چپه شده و اين شكلي شدهنكنه« : عبداهللا گفت

  ». نه بابا، ماشین نیستش، اگه ماشین بود كه چرخ داشت« : اسالم گفت

  »چیز حموم چي؟ « :كدخدا گفت

  »چي حموم؟ « :اسالم با تعجب گفت

  »از اونا كه تو شھر پشت بام حاج عنايت ديديم؟ « : كدخداگفت

اين شكلي ھم . خته بودننه، اون توش خالي بود و آب ري« : اسالم گفت

  ». نبود

  ». اين ھیچي نیس، ھمه اش آھنه« : پسر مشدي صفر گفت
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  »و تازه به چه درد مي خوره؟ مصرفش چیه؟ « : مشدي بابا گفت

و . میشه ازش ديگ درس كرد، باديه درس كرد« : پسر مشدي صفر گفت

  ». خیلي چیزھاي ديگه م میشه درس كرد

نه « :  جذبه به صندوق خیره شده بود،گفتاسالم در حالي كه با حالت با

ديوارھاشو مي بینین؟ شبكه . اين يه چیز ساده نیستش. اين آھن نیستش

  »ھاشو مي بینین؟ دگمه ھاشو مي بینین؟ 

مشد اسالم راس میگه، اين بايد يه چیزي باشه واسه « : كدخدا گفت

  ». يه چیز خیلي مھم ھم بايد باشه. خودش

ھرچي باشه خیال نمي كنم چیز بدرد بخوري « : پسر مشدي صفر گفت

  ». باشه

  ». بدرد بخور بود كه پوروسي ھا دورش نمي انداختن« : عبداهللا گفت

  ». شايد زورشون نمي رسیده ببرن« : اسالم گفت

  ». پاشو ببین چي ھستش. تو رو خدا مشد اسالم« : كدخدا گفت

و نشست . رددست مالید و وارسي ك. اسالم بلند شد و رفت طرف صندوق

ماه روي صندوق مي تابید و ذرات نور . پھلوي صندوق، با دگمه ھايش ور رفت

چي ھستش؟ چي مي « : اسالم پیش خود گفت. به ھر طرف پخش میشد

  »تونه باشد؟ 

سرش را برد جلو و صورتش را چسباند به صندوق و بعدگوشش را گذاشت و 

  . كردندمردھا نگاھش. يك دفعه با عجله بلند شد. گوش داد

بیا ! كدخدا بیا مشدي بابا! بلند بشین، بیايین، گوش كنین« : اسالم گفت

  »! اسماعیل

  .مردھا بلند شدند و رفتند جلو و گوش ھايشان را چسباندند به بدنه صندوق

  »مي شنوين؟ « : اسالم گفت 

  ». آره، آره« : كدخدا گفت

  ». من كه چیزي نمي شنوم« : پسر مشدي صفر گفت
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  ». خوب گوش كنین« : تاسالم گف

خودش ھم نشست پھلوي ديگران و گوشش را چسباند به ديواره صندوق و 

  »مي شنوين؟ « : دوباره گفت

  ». من يه چیزھايي مي شنوم« : مشدي بابا گفت

  ». راس میگه، يه چیزايي ھس« : اسماعیل گفت

  ». من كه چیزي نمي شنوم« : پسر مشدي صفر گفت

  »ي كدخدا؟ گوش مي كن« : اسالم گفت

  ». مثل اين كه توش باد مي وزه« : كدخدا گفت

  ». نه خیر صداي آب میآد« : مشدي بابا گفت

  »نكنه يه مشت زنبور و مگس ريخته باشن اين تو؟ « : اسماعیل گفت

  ». من كه چیزي نمي شنوم« : پسر مشدي صفر گفت

تو گريه مي اين . صداي چیز ديگه نمیآد. نه« : اسالم سرش را باال برد و گفت

  ». صداي گريه و زاري میآد. كنن

  .مردھا گوش ھا را چسباندند به بدنه صندوق و با وحشت بلند شدند

  ». آره، به خداوندي خدا صداي گريه میآد« : كدخدا گفت

يعني میگي اين تو يكي ھس كه گريه و زاري مي كنه؟ « : مشدي بابا گفت

«  

ضريح . اين يه ضريحه.  نمي كنهاين تو ھیچ كس گريه و زاري« : اسالم گفت

  »نمي بیني چه جوري ھستش؟ صداي گريه ھا رو شنیدين؟ . يه امام زاده

  ». من كه نشنیدم« : پسر مشدي صفر گفت

  .مردھا عقب عقب رفتند و نشستند روي زمین

  »وحاال چكار بكنیم مشدي اسالم؟ « :كدخدا گفت

  ». مي بريمش بیل. مي بريمش بیل« : اسالم گفت

ببريم چه كارش بكنیم؟ ببريم بیاندازيم پھلوي اون يكیا « : ي بابا گفتمشد

  »توي علم خانه؟ 
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  ». حاال مي بريم و بعد میگم كه چه كار بكنیم« : اسالم گفت

پسر مشدي صفر با عجله رفت باال، . از جاده صداي شیھه اسب شنیده شد

.  را مي پايیديك نفر پوروسي قمه به دست، دور وبر گاري مي پلكید و آن ھا

تا سرو كله پسر مشدي صفر پیدا شد، مثل باد در رفت و در تاريكي حاشیه 

  .دره ناپديد شد
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  چشم در برابر چشم 

  

  امهننمایش

   ) گوهرمراد(غالمحسین ساعدي: نوشته ي 

  

  

میرشكار / آھنگر / سقط فروش / پیرزن / مرد جوان / جالد / حاكم : اشخاص 

  ازندهنو/ 

  

1  

  

یك نیمكت بزرگ با پشتی مجلل، و آن طرف پشتی تختی است ناپیدا ، برای 

چند لحظه بعد، دو پای . شود، صحنه خالی است پرده كه باز می. استراحت

شود، و بعد صدای یك دھن دره بلند، و به دنبال،  بزرگ باالی پشتی ظاھر می

بخود بند كرده، سپر، ھیكل خپله و چاق حاكم كه آرام بلند شده، ھمه چیز 

دوباره یك دھن دره، چشمان . حمایل، شمشیر، كمان، و یك طپانچه قدیمی

خزد و  زند، با تنبلی می مالد و چند مشت به سینه می اش را می پف كرده

اندازد، لوازم و اشیایی را كه به خود بند كرده، امتحان  خود را روی نیمكت می

ه انگار به خود آمده با سوءظن اطرافش شود، یك مرتب  می كند، خاطر جمع می

گذرد، حاكم خم   رود، چند لحظه این چنین می كند، به فكر می را نگاه می

زند، خبری نیست، خم شده،  كند و سوت می شده طرف راست را نگاه می
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با صدای بلند فریاد . زند، خبری نیست كند و سوت می طرف چپ را نگاه می

ھی، « : شود و با صدای بلندتر لند میخبری نیست، ب» !ھی«: زند می

برد  زند و پرده را باال می جنبد، حاكم زانو می چیزی در زیر نیمكت می. »!ھی

  .و با فریاد

  !وھوی خرس گنده، مرتیكه االغ، كثافت بوگندو: حاكم 

  ). صدای دھن دره از زیر نیمكت( 

  !خاصیت، ِد بیا بیرون آھای گامبوی گردن گلفت بی: حاكم 

چند لحظه بعد جالد چھار دست و پا را . كند ماقی به زیر تخت حواله می تخ(

ھای  ھمان لباس. با قیافه پر خورده و پر خوابیده. آید از زیر تخت بیرون می

یك . تر تر و با ساز و برگ فروان رنگ وارنگ حاكم را به تن دارد، منتھی شلخته

تا از .  به خود بستهمشت ساطور و چاقو و قمه و تخماق و خرت و پرت دیگر

زند و دھن دره بلندی  آید، چند مشت به سینه می زیر نیمكت بیرون می

  ). زند حاكم فریاد می. كند می

  !بیدار شو! مرتیكه بی ھمه چیز! دھی: حاكم 

  ). زند كند و لبخند می آید و سر و وضعش را مرتب می  جالد به خود می(

  .صبح حضرت حاكم به خیر قربان: جالد

  !عصر حضرت حاكم به خیر مرتیكه، نه صبحش: محاك

  ).  جالد با تعجب(

  عصر؟: جالد

  !آره گوساله خرفت، احمق بی شعور: حاكم

  كردیم؟ یعنی ما حاال داشتم خواب بعد از ظھرمونو می: جالد

  !آره! آره حیوون: حاكم

  شدن؟ شد، از خواب عصر بیدار نمی ولی حضرت حاكم كه تا شب نمی: جالد

  .خواستم ازت بپرسم سته مرتیكه، منم ھمینو میدر: حاكم

  چی رو بپرسین قربان؟: جالد
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  خواستم بدونم تو منو بیدار كردی؟ می: حاكم

  من؟: جالد

  !آره تو، حیوون: حاكم

  .نه خیر قربون، شما منو بیدار كردین: جالد

  پس منو كی بیدار كرد؟: حاكم

  .خبرم قربان، بنده خواب بودم بی: جالد

خودی خواب از سرم   چندین و چند روزه كه عصرھا ھمین جور بیحاال: حاكم

  چرا باید این جوری باشه؟ چرا باید خواب بعد از ظھر ما بھم بخوره؟. پره می

  .زنه به سرتون خوابی می معلومه قربان، بی: جالد

  زنه به سر ما؟ خوابی برای چی می بی: حاكم

  .شاید پر می خورین قربان: جالد

  خورم مرتیكه گاب یا تو؟ یمن پر م: حاكم

  ).  تھدیدآمیز به طرف جالد می رود(

  .خب معلومه قربان، البته كه بنده: جالد

  پس چطور میشه كه من بدخواب میشم؟: حاكم

  .ھا ممكنه داشته باشه قربان خیلی علت: جالد

  مثًال؟: حاكم

  .مثًال ممكنه وجدانتون ناراحت باشه... مثًال: جالد

  ن ناراحت باشه؟ چطور ممكنه حیوون؟چی؟ وجدان م: حاكم

  .ممكن كه نیس قربان، فقط احتمال داره: جالد

  احتمال چی داره گوساله؟: حاكم

  !ناراحتی وجدان: جالد

  به چه علت مرتیكه؟: حاكم
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ولی ون كه به نظر این چاكر . علل زیادی ممكنه داشته باشه قربان: جالد

ه مدتی است كار و بارمون رسه چنین است ك مقدار، و غالم درگاه می  بی

  . كساده، و سه چھار روزه كه یه دونه ھم عدالت اجرا نشده

  تو از كجا خبر داری كثافت الدنگ؟: حاكم

از كجا خبر دارم؟ مگه بنده عامل و مجری عدالت نیستم؟ باالخره : جالد

  .حساب دستمه قربان

  كنی؟ اشتباه نمی: حاكم

اتون بگم، آخرین چشمی كه دروردیم چند روز بذارین بر. ابدًا، ابدًا قربان: جالد

  .پیش بوده؟ ھا، سه روز پیش بوده

  پس به این علته كه خوابم نبرده؟: حاكم

ھا  و اما ناراحتی وجدان، گاه صبح. صد در صد به ھمین علته قربان: جالد

گاه با یه سردرد، گاه با چند آروغ . شروع میشه، ولی اكثر وقات بعد از ظھرھا

گاه با عطسه، گاه . گاه با پریدن از خواب و گاه با پریدن توی آب. تدبلند و مم

گاه پیش از خستگی، گاه بعد از خستگی، و ونوقت كه شروع . با سكسكه

و پشت سرش، درد كمر و قولنج شكم، رودل و . شد، دیگه شروع شده

ھا و آخر سر  ھا و راست شدن پشم صفرای زیاد و بزاق فروون، دودوی چشم

یه . ھا، در وردن یه چشمه قربان و اما عالج ھمه این.  كامل حواساختالل

  !دونه چشم

  !یه دونه چشم: حاكم

  .بله قربونت گردم: جالد

  چشم برای چی؟: حاكم

  .برای این كه عدالت اجرا بشه: جالد

  حاال ما چشم از كجا بیاریم؟: حاكم

  .چقدر فروونه چشم قربان: جالد
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باید منتظر بشیم تا یكی بیاد دادخواھی، تا ما بله، فروونه، ولی چقدر : حاكم

ھمین جوری كه نمیشه رفت و خر یكی رو گرفت و . ترتیب كارمونو بدیم

  .كشید این جا

چرا نمیشه قربان؟ بین این ھمه گو و االغ كه ریخته بیرون یه نفر پیدا : جالد

  نمیشه كه مستحق این كار باشه؟

  یشه شناختش؟حتمًا پیدا میشه، ولی چه جوری م: حاكم

تا حضرت حاكم چشم بھم . پیدا كردن و شناختن و وردنش با چاكر: جالد

  .ام بزنن، من ترتیب ھمه كارو داده

پس منتظر چی ھستی حیوون؟ عوض وراجی راه بیفت و دست به : حاكم

  .كار شو دیگه

  .سمعًا و طاعتًا: جالد

مرد . خورد رمیخواھد از صحنه بیرون برود كه به مرد جوانی ب  با عجله می(

جالد با . كند و با دو دست صورتش را پوشانده است ھای بلند می جوان ناله

  .)فریاد

  .قربان، با پای خودش ومد: جالد

  ).چسبد خندد و یقه مرد جوان را می به قھقھه می( 

  .محكم بچسب و ولش نكن! بسیار خب، عالی شد: حاكم

ھای  مرد جوان ناله. ورد جالد مرد جوان را كشان كشان به وسط صحنه می(

ھا از چشم خانه در  یكی از چشم. دارد كند و دست از صورت بر می بلند می

مرد جوان خود را از . ھای درشت خون صورتش را پوشانیده است آمده، لخته

  ).اندازد  دست جالد رھا كرده، به پای حاكم می

!  شدمبیچاره! حضرت حاكم دستم به دامنت، دستم به دامنت: مرد جوان

  !نجاتم بده! نجاتم بده! بدبخت شدم

  خوای؟ پاشو ببینم، چی می: حاكم

  !ام، قصاص، قصاص قصاص، قصاص، به تظلم آمده: مرد جوان
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  .چی شده آخه؟ حرف بزن ببینم: حاكم

خانه خالی را  شود و چشم گیرد و نیم خیز می مرد جوان دامن حاكم را می( 

  ).دھد  نشان می

  ! چشممچشم، چشمم،: مرد جوان

  ).كند  ھای بلند می ناله( 

  چشمت؟ چشمت چی شده؟: حاكم

  .قصاص منو بگیرین، قصاص منو بگیرین. در ومده! درومده قربان: مرد جوان

  درومده؟: حاكم

  ). مایوس رو به جالد( 

  مال اینھم كه درومده؟: حاكم

تا معلوم بشه كه كی این كارو كرده، . اشكالی نداره حضرت حاكم: جالد

  .كنیم ب قصاصو میدیم و وضاع و احوال و جور میترتی

  . )زند  چشمك می(

  .خب، این یه چیزی شد: حاكم

  ).خم شده به مرد جوان( 

  بگو ببینم كی این كارو كرده؟ كی چشمتو درورده؟! ھی جوون: حاكم

  . )دھد  مرد جوان در حال ناله، میله آھنی باریكی را درورده نشان می(

  !ربان، این كردهاین كرده ق: مرد جوان

جالد میله را از مرد جوان . كنند  جالد و حاكم نزدیك شده میله را تماشا می(

  . )گیرد می

  این كرده؟: جالد

م كرده، من  بله قربان، بله، بله، این كرده، این المسب بیچاره: مرد جوان

  .جوون را به خاك سیاه نشونده، علیل و بدبختم كرده

  . )كنند جالد و حاكم ھر دو با تعجب به میله نگاه می. گیرد  حاكم میله را می(

  تونیم بكنیم؟ حاال ما با این چه كار می: حاكم
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من دیگه بیچاره شدم، ! قصاص منو بگیرین! قصاص منو بگیرین: مرد جوان

  .عاجز و درمانده شدم، زندگیم از دست رفت

  تونم قصاص تورو از این بگیرم؟ ھا؟ من چه جوری می: حاكم

  . )كند ه جالد می رو ب(

  چه جوری میشه از این میله قصاص گرفت؟: حاكم

  ...اما. جون كه نمیشه قربان از این میله سخت و بی: جالد

  اما چی؟: حاكم

  .اما از صاحبش میشه: جالد

  از صاحبش؟: حاكم

بله قربان، حق ھم ھمینه كه صاحب این آلت قتاله به سزای اعمال : جالد

  .كثیف خود برسه

  . )شحال و خنده روحاكم خو(

  !ھا معلومه كه ھنوز كله پوكت از كار نیفتاده! ھا بارك اهللا، بارك اهللا: حاكم

اختیار دارین، كله حقیر كه در مقابل كله مبارك . اختیار دارین قربان: جالد

  .حضرت حاكم قابلی نداره

  . )رود و خیلی جدی رو به جالد  حاكم به فكر می(

  صاحب میله خود طرف باشه چی؟ببینم مرتیكه، اگر : حاكم

  . )مرد جوان را نشان می دھد(

  خود طرف باشه؟: جالد

  . ) فكر می كند(

  آره، ونوقت چه كار میشه كرد؟: حاكم

  . )جالد با خوشحالی(

  .اندازه راحته اگر چنین باشه كارمون بی! چه بھتر! چه بھتر: جالد

  چه جوری راحته؟: حاكم

  فرمایین؟ مالحظه می. رده س قربانون یكی چشمش كه دست نخو: جالد
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  . )دھد  جلو دویده چشم سالم مرد جوان را نشان می(

زودباش و ترتیب كارشو ! حاال كه این طوره واسه چی معطلی حیوون: حاكم

  .بده

مرد جوان جلو . گیرد كشد و موھای مرد جوان را می جالد خنجر از كمر می(

  . )كند خزیده، پاھای حاكم را بغل می

  . من، من نیستم. صاحب ون من نیستم! قربان! قربان: جوانمرد 

  .تو نیستی؟ پس كیه؟ جواب بده دیگه: حاكم

  .یه عفریته عجوزه! یه پیرزن قربان: مرد جوان

  حاال این عفریته عجوزه كجاس؟ ھا؟! خب. خب: حاكم

  .تو خراب شده شه قربان: مرد جوان

  و چه جوری چشم تورو درورد؟: حاكم

ھای دیشب به سرم زد كه یه بارم سری به كلبه این پیرزن  صفهن: مرد جوان

با این كه ناشی نیستم قربان، ولی . ھف ھفو بزنم شاید چیزی گیرمون ومد

گشتم و در و دیوار و دست  ھمین جوری تو تاریكی می. به كاھدان زده بودم

  .مالیدم كه نه تنھا چیزی گیرم نیومد یه چشمم از دست دادم می

خاصیت فقط برای  پس این ھیكل گنده و بی.  بر ون سرت كننخاك: حاكم

  چطور نتونستی با این گردن كلف از پس یه پیرزن بر بیای؟. الی جرز خوبه

و ونو، ون میله سگ مسیو كوبیده بود به ! پیرزنه تو خواب بود قربان: مرد جوان

. دم بیرونكنان دوی ونوقت فریاد كشان و ناله. دیوار كه یه مرتبه رفت تو چشمم

  .دیگه از ھیچ طبیب و كّحالی كاری ساخته نبود

  . )زند و با احساسات  نفس نفس می(

من آرزو داشتم این . ولی غصه من بابت یه چیز دیگه س قربان: مرد جوان

اما یك عفریته گدا مرا از . چشم ناقابل را در راه حضرت حاكم از دست بدم

  .چنین افتخاری محروم كرد

   ).كند زاری می(
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حضرت حاكم باید قصاص منو . ام حاال من به دادخواھی ومده: مرد جوان

تالفی چشمی رو كه قرار بود در قدوم مباركش فدا . حق منو بگیرن. بگیرن

  !عدالت! عدالت! عدالت. عدالتو اجرا كنن. بشه در بیارن

  . )كوبد و با فریاد ھا را به ھم می  حاكم دست(

  !پیرزن! پیرزن: حاكم

  

2  

  

  . )آید و در نقش یك نقال الد جلوی صحنه می ج(

افته و میره  فرستاده حضرت حاكم سالنه سالنه، غرغركنان راه می: جالد

دونه از یك پیرزن فلك  طرف خونه پیرزن، اخمھاش تو ھمه، واسه این كه می

زده و بدبخت، كه میله دوك نخ ریسیش ھم به غارت رفته چیزی بھش 

ول صبح، ناراحت و مضطرب دور كلبه گلی و خالی اما پیرزن، از . ماسه نمی

اگه میله پیدا . بینه اش نمی چرخه و اثری از میله گمشده چرخه و می می

نشه، دیگه درمانده و عاجزه، بیچاره س، ون یه لقمه نونم كه در میورد دیگه 

كی می تونه باشه؟ فرستاده . یك مرتبه در به صدا در میآد. تونه در بیاره نمی

  .حاكمحضرت 

  . )جالد با صدای مامور(

  .حضرت حاكم احضارت فرموده ن! ھی عجوزه: جالد

  . ) جالد با صدای پیرزن(

  حضرت حاكم؟ حضرت حاكم منو احضار فرموده ن؟: جالد

  . )جالد با صدای مامور(

  !آره پیرزن، زود باش: جالد

  . )جالد با صدای پیرزن(

  كنی؟ اشتباه نمی: جالد
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  . )ر جالد با صدای مامو(

  .نه عفریته، بجنب كه نونت تو روغنه: جالد

حضرت حاكم احضارش فرموده ن و نونش تو . پیرزن دست و پاشو گم می كنه

زنه، پا برھنه، ھن ھن كنان،  وقتو نباید تلف كرد، چادرشو به كمر می. روغنه

  ...رسه به بارگاه حضرت دوه، تا می دوه و می دوه و می دنبال فرستاده، می

شود و پیش از این كه لب از لب باز بكند   سر از پا نشناخته وارد می پیرزن(

  . )حاكم خطاب به جالد. شود فریاد حاكم بلند می

  !چشمشو در بیار! چشم: حاكم

  . )برد جالد به طرف پیرزن ھجوم می(

  چشم؟ چشم منو در بیاره؟: پیرزن

  .آره عفریته ملعون، چشم تو رو: حاكم

ام، من كه  ضرت حاكم، من پیرزن كه كاری نكردهدستم به دامنت ح: پیرزن

  .ام گناھی مرتكب نشده

  . ) حاكم خطاب به جالد(

  .امانش نده، چشمشو در بیار: حاكم

  . )كشد برد و خنجر از كمر بیرون می گیرد و باال می جالد سر پیرزن را می(

  !حضرت حاكم! حضرت حاكم: پیرزن

  . )زند حاكم را چنگ میكند و دامن  خود را از دست جالد رھا می(

ام؟ اگر كار خالفی از من سر زده بفرمایین تا  من، من چه كار كرده: پیرزن

  .خودم ھم بفھمم

ای و به خاك  ای؟ تو چشم این جوون بیچاره رو درورده چه كار كرده: حاكم

  .ای سیاھش نشونده

  .)شود شود و با بھت به مرد جوان خیره می پیرزن نیم خیز می(

دونم كه كیه، بار وله كه  نمی. ؟ به خدوندی خدا اگه بشناسمشمن: پیرزن

  .بینمش می
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  بسیار خب، اینو چی؟: حاكم

  . )گیرد میله را جلوی چشم پیرزن می(

  شناسی یا نه؟ این میله آھنی رو چی؟ می: حاكم

از ول صبح دنبالش . این میله دوك نخ ریسی منه. بله قربان، بله: پیرزن

  .كردم گشتم و پیداش نمی می

  . )حاكم با خشم فروان(

  .چشم، چشمشو در بیار، معطل نشو: حاكم

  . )پیرزن با ناله. خواھد دست به كار شود جالد می( 

  ...حضرت حاكم، حضرت حاكم، آخه این دو تا: پیرزن

  . )میله و مرد را نشان می دھد( 

  چه ربطی بھم دارن؟ آخه واسه چی چشم من باید در بیاد؟: پیرزن

ات نزده  سه این كه تو ھمچو چیز خطرناكی رو به دیوار خراب شدهوا: حاكم

  .داد بودی، وقتی این جوون نصف شبه ومده خونه تو، چشمشو از دست نمی

  كرد؟ آخه این جوون نصف شبی تو خونه من چه كار می: پیرزن

  . )حاكم عصبانی( 

 و چشم مالك این میله لعنتی! از این شاخ به ون شاخ نپر پیرزن خرفت: حاكم

  .درآر تویی و باید چشمت در بیاد

  . )به جالد( 

  !چشم! چشم! چشم: حاكم

قربانت گردم، اگه به خاطر یه میله باید چشم من در بیاد، سقط فروش : پیرزن

ھا داره باید صدھا چشم ازش در  سر كوچه ما كه چندین جعبه از این میله

  .وختهبیارین، تازه این یكی را ھم ون پدر سوخته به من فر

! سقط فروش! گناھكار اصلی معلوم شد، سقط فروش! ھای ھای: حاكم

  !فروش حاضر بشه سقط
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  . )جالد جلوی صحنه می آید و در نقش نقال( 

ظھر، . سقط فروش، تو دكه اش نشسته، مشغول چرت بعد از ظھره: جالد

 زند، صورتش مثل ھمیشه، نان و پیاز مفصلی خورده و ھر وقت كه باد گلو می

فرستاده حضرت حاكم . نشیند اندازد و عرق زیادی روی دماغش می گل می

سقط فروش به خیالش كه خواب می بیند، مگه . شود دم دكه ظاھر می

ممكنه بنده خدایی ھم این وقت روز دم بساط و ظاھر شود؟ چشمانش را 

نه خیر، واقعیت داره، یك مشتری، ونھم چه مشتری پر زرق و برقی . مالد می

  .در روی و ایستادهرو 

  . )جالد با صدای سقط فروش( 

  !سالم واقعی عرض می كنم! سالم عرض می كنم قربان: جالد

  . )جالد با صدای مامور( 

  كردی پیرمرد؟ خواب غیلوله می: جالد

  . )جالد با صدای سقط فروش( 

  .شدم نه فدایت شوم، نه دردت به جونم، داشتم آماده خدمتگزاری می: جالد

  . )با صدای خودجالد ( 

  .رود كند كه فرستاده حاكم چند قدم عقب می و بعد باد گلویی رھا می: جالد

  . )جالد با صدای سقط فروش( 

چی تقدیم حضور حضرتعالی كنم؟ سه پایه، تله موش، زنجیر، كفگیر، : جالد

نظر قربانی، مرگ موش، دوای زرد زخم، پرسیووش، طاس كاله، دوای 

  چشم؟

  . )مامورجالد با صدای ( 

حضرت حاكم احضارت كرده و كار . ھمه را برای خودت نگردار پیرمرد: جالد

  .بسیار مھمی بات و داره
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  . )جالد با صدای خود( 

  .چرخد سقط فروش دست و پا گم كرده، دور و بر خود می: جالد

  . )جالد با صدای سقط فروش(

ه داری این ھات، نكن با من؟ حضرت حاكم با من كار دارن؟ جون بچه: جالد

  پیرمرد بیچاره رو دست میندازی؟

  . )جالد با صدای مامور( 

  .زود باش و بجنب كه دیگه وضاع و احوالت رو براس: جالد

  . )جالد با صدای خود( 

پرد، دست و پا گم كرده، وارد دكه  اندازان بیرون می سقط فروش شلنگ: جالد

كند،  یه میگیری برای حضرت حاكم تھ شود و ھدایای چشم عطاری می

كشد، در حالی كه پشت سر ھم باد گلو رھا  دستی به سر و ریش خود می

  .شود كند، وارد بارگاه مبارك می می

بعد از . شود سقط فروش، چند كیسه به دست، داخل بارگاه ھل داده می( 

  . )چند تعظیم مفصل

بزرگوارا، تصور این كه بخت یك سقط فروش فقیر و درمانده آن : سقط فروش

نان بلند شود و وج بگیرد كه یك روز به چنین بارگاه مقدس و مجللی راه یابد چ

و جمال بی مثال حضرت حاكم را از چند قدمی زیارت كند، برای ھیچ 

من از شدت خوشحالی، نمی دانم با سر . ای قابل تصور نیست تنابنده

رور و و اكنون آن چنان احساس غ. ام ام یا با پا، ولی بھر حال دویده دویده

. كنم كه انگار در یك آن، چند مشتری دم دكانم پیدا شده است نشاط می

  .ام، تقدیم حضور مبارك بكنم خواھم ھدایای ناقابلی را كه ورده اجازه می

  . )حاكم با لبخند( 

  ای؟ بسیار خب، بسیار خب، چه ورده: حاكم

رای یك كیسه حنای بسیار خوب و بسیار معطر و بسیار پررنگ ب: سقط فروش

  !ریش مبارك
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  . )اندازد كیسه را جلوی پای حاكم می( 

  دیگه؟: حاكم

و یك كیسه عناب درشت، برای موقعی كه وجود مقدس گرمی : سقط فروش

  .كرده باشند

  . )اندازد كیسه دوم را جلوی پای حاكم می( 

  و بعد؟: حاكم

و یك كیسه نبات بسیار خالص برای روزھایی كه گرفتار سردی : سقط فروش

  .ه باشندشد

  بسیار خب، دیگه؟: حاكم

  دیگه؟ دیگه؟: سقط فروش

. آید داند چه كار بكند، یك مرتبه به خود می  كند و نمی دور و برش را نگاه می( 

(  

و دیگه جان ناقابل خودم را كه زیر قدوم مبارك فدا كنم و معنی : سقط فروش

  .جان نثاری را به تمام عالمیان نشان دھم

ولی جالد از پشت سر و را . ود را به پای حاكم بیاندازدرود كه خ جلو می( 

  . )می گیرد

  !جان ناقابلت را الزم نداریم پیرمرد: حاكم

  . )سقط فروش دست و پا گم كرده( 

  …پس… الزم ندارین؟ پس: سقط فروش

  .فعًال یه دونه چشم الزمه: حاكم

  . )سقط فروش مبھوت( 

  چشم؟ چشم برای چی؟: سقط فروش

  .مصرف تو یه چشم كوچولو، اندازه چشم بیبله، : حاكم

  . )سقط فروش با بھت بیشتر( 

  كه چطور بشه؟: سقط فروش
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  !كه عدالت اجرا بشه پیرمرد: حاكم

  . )به جالد( 

  منتظر چی ھستی مرتیكه آشغال؟: حاكم

  .منتظر فرمان مبارك: جالد

  !صادر شد: حاكم

  . )پا گم كردهسقط فروش دست و . جالد سقط فروش را به زیر می كشد( 

قربان، قربان، آخه عدالت را چه كار به چشم من؟ یا اصًال چه : سقط فروش

كار به خود من؟ یا چه كار به حرفه و كار و كاسبی من؟ خدا شاھده كه من 

اصًال با چیزھای خیلی خوب و خیلی عالی مثل نجابت و شجاعت و صداقت و 

ام و دارم تله موش  شستهمن یه گوشه ن. ضیافت و عدالت سر و كاری ندارم

و پنجه ابوالفضل و دوای چشم و زرد زخم و نعل االغ و یوغ گو و شاھدانه و 

من كه آزارم به احدی ! فروشم قربان آتش گردان و بادبزن و دوای شپش می

  !نرسیده قربان

ببینم، تو غیر از ون آت آشغاال كه شمردی، گاه گداری ھم از این چیزا : حاكم

  ه؟فروشی یا ن می

رود و به دست حاكم خیره  سقط فروش از دست جالد رھا شده جلو می( 

  . )می شود

  چی چی یه؟: سقط فروش

  از اینام می فروشی؟. میله دوكه، دوك نخ ریسی: حاكم

  . )سقط فروش با تواضع و خشنودی( 

  .فروشم بله قربان، بله، البته كه از اینام می: سقط فروش

  . )حاكم با تشر. می خندد(

  !چشمشو در آر: كمحا

  . ) كند جالد ھجوم می ورد و سقط فروش را دنبال می( 
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اگه تو ون میله لعنتی رو به این . دیگه گناھت ثابت شد و كارت تمومه: جالد

عجوزه مفلوك و درمانده نفروخته بودی، ھیچوقت چشم ون جوون معصوم و 

  .ومد ناكام از كاسه در نمی

سقط فروش در . كند  صحنه تعقیب میخنجر به دست، سقط فروش را دور( 

  . )زند دود، با التماس فریاد می حالی كه دور صحنه و حاكم و دیگران می

نذار منو بگیره، به من رحم كن، نذار . قربان، قربان، فدایت گردم: سقط فروش

  .منو بگیره، نذار منو بگیره

  . )كند پاھای حاكم را از پشت بغل می( 

  .ترسم من ازش می. سممن ازش می تر: سقط فروش

  . )می لرزد( 

فروختی  ھمه چیز، چرا وقتی این آلت قتاله رو می پس پدرسوخته بی:حاكم 

  ترسیدی؟ از ھیچ چی نمی

من ونو واسه نخ ریسی فروخته بودم قربان، نه برای چشم : سقط فروش

  .دروردن

  می فھمی؟. با این بھانه ھا بخشوده نمیشی: حاكم

وم؟ من تا امروز، با دوا و درمان، ھزاران چشم چرا فدایت ش: سقط فروش

ام و ھیشكی در عوض یه چشم بھم پاداش نداده،  معیوب را خوب خوب كرده

حاال كه یه ھمچو وضعی پیش ومده، می خواھین چشم منو در بیارین؟ تازه، 

گناھكار اصلی ون آھنگر ملعونه كه شب و . گناھكار اصلی من نیستم قربان

  .كنه ینا درست میروز نشسته و از ا

  آھنگر؟: حاكم

  .ھمه این كارھا، ھمه این جنایتھا زیر سر ونه! بله قربان، آھنگر: سقط فروش

  .بسیار خب، بسیار خب: حاكم

  . )رو به جالد( 

  بله؟. به حال ما چه فرق میكنه كه سقط فروش باشه یا آھنگر: حاكم
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  .كنه قربان اصًال فرق نمی: جالد

  . )دھد  نیمكت لم میحاكم در حالی كه روی( 

  !آھنگر حاضر بشه: حاكم

  

4  

  

  . )رود آید و درنقش نقال، خرامان خرامان راه می جالد جلو صحنه می(

از این ھمه آمد و رفت . رسه فرستاده حاكم جلو دكان آھنگر می: جالد 

آھنگر پشت كوره مشغوله و داره میله، آره . ھاش تو ھمه خسته شده، اخم

  .كنه رست میھا د از ھمین میله

  . )جالد با صدای مأمور( 

  !یا اهللا رھا كن و راه بیفت! ھی پیرمرد خنزر پنزری: جالد

  . )جالد با صدای خود( 

بیند، چكش و گیره را رھا  گردد و فرستاده حاكم را می آھنگر برمی: جالد

  .آید اندازد و با لبخند جلو می كند و دور می بند چرمی را باز می كند و پیش می

  . ) جالد با صدای آھنگر(

  راه بیافتم؟ كجا راه بیافتم؟: جالد

  . )جالد با صدای مأمور( 

  .حضرت حاكم آشی برات پخته كه یه وجب روغن روش وایستاده: جالد

  . )جالد با صدای آھنگر( 

  .فرمایید؟ بنده كه قابلیت چنین لطف و احسانی را ندارم جدی می: جالد

  . )جالد با صدای مأمور( 

خودتو به خریت نزن مرتیكه خرفت، زود بجنب كه حضرت حاكم : دجال

  .منتظرند

  . )جالد با صدای آھنگر( 
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  اطاعت میشه قربان، ولی ممكنه بفرمایید كه چه كاری با من دارند؟: جالد

  . )جالد با صدای مأمور( 

  .خوان چشمتو در بیارن بیچاره، زود باش و معطل نكن می: جالد

  . )رجالد با صدای آھنگ( 

   برای چی؟ چشم منو،: جالد

  . )جالد با صدای مأمور( 

  .سازی به خاطر ون چیزایی كه داری می: جالد

  . )جالد با صدای آھنگر بعد از خنده بلند خوشحالی( 

 چه افتخاری باالتر از این؟ یك عمر تمام آرزوی چنین ساعتی را  به به،: جالد

ه جفت چشم ناقابل را كه قرار خواھم كه این ی ای اجازه می لحظه. كردم می

  .است فدای حضرت حاكم شود زینتی بدھم و راه بیافتم

  . )جالد در حال قدم زدن( 

  .كشند دانید كه تنھا چشم گو و گوسفند قربانی را سرمه می البد می: جالد

  . )كند و خطاب به حاكم تعظیم بلند باالیی می. شود آھنگر وارد می( 

  !ازات است، حضرت حاكمگناھكار آماده مج: آھنگر

رساند و  خزد و خود را به حاكم می افتد روی دست و پا می به خاك می( 

گردد و  مالد، با ھمان حال برمی بوسد و صورت به خاك می پاھای حاكم را می

آھنگر تا . كنند تمام حاضرین با تعجب و را نگاه می. رساند خود را به جالد می

  . )گیرد و با استغاثه باال میرسد، سرش را  پیش پای جالد می

  !در آر! در آر! در آر: آھنگر

  در آرم؟ چی چی رو درآرم؟: جالد

  ! ھر دو چشممو ھر دوتا رو،: آھنگر

  . )آید تر می حاكم نزدیك( 

  این دیوونه كیه؟: حاكم
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آھنگر جنایتكاری كه باید به جزای گناھانش برسه تا عدالت واقعی : آھنگر

  .اجرا بشه

  نگر تویی؟پس آھ: حاكم

  .بله قربان، بله، من رو سیاھم: آھنگر

  مطمئنی كه واقعًا گناھكاری؟: حاكم

  .بله قربان، اطمینان كامل دارم: آھنگر

  ای؟ این اطمینان را ازكجا پیدا كرده: حاكم

  ! از اراده حضرت حاكم: آھنگر

  اراده من؟: حاكم

مًا گناھكارم و پس حت. اند كه من گناھكارم حضرت حاكم اراده فرموده: آھنگر

  . جز این ھم نیست

  به این حرف ایمان داری یا نه؟: حاكم

درایت و روشن بینی حضرت حاكم ھیچوقت به . ایمان راسخ دارم: آھنگر

  .رود اشتباه نمی

  با این حساب در گناھكاری تو ھیچ شكی نیست؟: حاكم

  !درسته قربان: آھنگر

  . )با التماس رو به جالد( 

منتظر چی . كنم كنم، تمنا می خواھش می! ر آر، در آرپس در آر، د: آھنگر

  !ھستی؟ دست به كارشو

  فرمایید قربان؟ اجازه می: جالد

  . )رود آید و جالد عقب می حاكم جلو می( 

  از لطف و كرم ما خبر داری یا نه؟: حاكم

  .مثل روز بر ھمگان روشن است: آھنگر

  كنی؟ چرا طلب بخشش نمی: حاكم
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ام و باید به عقوبت  ؟ گناھی است كه مرتكب شدهطلب بخشش چی: آھنگر

  .برسم

  كنی كه بعدھا پشیمان شوی؟ خیال نمی: حاكم

  … فقط ممكنه تأسف بخورم كه… فقط. ھیچوقت پشیمان نخواھم شد: آھنگر

  تأسف چی؟: حاكم

توانم برای ایلخی حاكم نعل بسازم، و یا شمشیر  كه دیگر نمی: آھنگر

شمارش غل و زنجیر درست  ای زندانیان بیسردارانش را صیقل دھم و بر

  .كنم

  چرا نتونی؟: حاكم

  !برای این كارھا یك جفت چشم الزم است حضرت حاكم: آھنگر

  . )رود و بعد با صدای بلند حاكم به فكر می( 

  با این حساب كه نمیشه چشم تو رو درورد؟: حاكم

  .چرا قربان، خیلی ھم راحت میشه درورد: آھنگر

  ارارو كه گفتی كه بكنه؟پس این ك: حاكم

  .شناسم ای نمی این كارارو؟ كس دیگه: آھنگر

  و اگه چشم تو رو درنیارم قضیه قصاص چطور میشه؟: حاكم

مصرف، یكیشیو در آرین، ھمه چی  قربان، چقدر فروونه چشم بی: آھنگر

  .درست بشه

  .كوش؟ نشون بده ببینم: حاكم

  . )كند و یك مرتبه آھنگر فكر می( 

  .م راست جناب میرشكارچش: آھنگر

  چشم راست میرشكار؟ میرشكار من؟: حاكم

  .بله قربان، چشم راست میرشكار شما: آھنگر

مصرفه و به درد  تو از كجا خبر داری كه چشم راست میرشكار من، بی: حاكم

  خوره؟ نمی
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ھمه خبر دارن قربان، مگه ندیدید كه جناب میرشكار موقع شكار، : آھنگر

رود و ماشه را  ندد و با چشم چپ نشانه میب چشم راستش را می

  چكاند؟ می

  . )ادای در كردن تفنگ( 

  !كه این طور! پس اینطور! ھا: حاكم

  . )در حال قدم زدن( 

  تا حاال ما خبر نداشتیم كه چشم راست میرشكار ما بیفایده است،: حاكم

  !بسیار خب

  . )زند ماند و فریاد می یك مرتبه از راه رفتن می( 

  !میرشكار! میرشكار: حاكم

  

5  

  

  . )آید و در نقش نقال جالد جلوی صحنه می( 

ھای ظھر تنور شكم را از كباب تیھو انباشته و  جناب مرشكار دمدمه: جالد

خواب غیلوله مفصلی كرده، و بعد از خواب بیدار شده، توی حمام مشت و 

چند گیالس شربت مقوی سركشیده، ساعتی در برابر . مال مفصلی داده

شمارش ایستاده و خوش خوشانش شده، حال پای آینه  تخارات بیاف

كند كه ناگھان  ھایش را میزان می نشسته و با یك قیچی عظیم پای سبیل

  .زند فرستاده حاكم در می

  . )جالد با صدای میرشكار( 

  خواد؟ چه كسی اجازه دخول می: جالد

  . )جالد با صدای مأمور( 

  فرستاده حضرت حاكم؟: جالد

  . )د با صدای میرشكارجال( 
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  !بیا تو كه حتمًا خبر خوشی داری: جالد

  . )جالد با صدای خود( 

  .شود مأمور باادب فروان وارد می: جالد

  . )جالد با صدای مأمور( 

  .اند حضرت حاكم، جناب جاللت مآب میرشكار باشی را احضار فرموده: جالد

  . )خندد جالد با صدای میرشكار به شدت می( 

  !ھا، بازم یك مدال دیگه، یك افتخار دیگه ی جانمیھا: جالد

  . )جالد با صدای خود( 

  .كند و آنوقت در یك چشم به ھم زدن خود را آماده می: جالد

  . )جالد با صدای میرشكار( 

  .تا دیر نشده راه بیفتیم: جالد

ھای رنگ وارنگ، تنفگ به  میرشكار با بند و بساط و لباس شكار، مدال( 

  . )كند شود و تعظیم می دست وارد می

  .میرشكار آماده خدمت است: میرشكار

  .سالم بر تو میرشكار عزیز: حاكم

  . )شود نزدیك می( 

امیدوارم كه امروز ھم مثل ھمه روزھای دیگر، از جان و دل آماده : حاكم

  .خدمت و جانبازی باشی

  .فرمایند چنین است كه حضرت حاكم می: میرشكار

  . )كند كار را برانداز میحاكم سر تا پای میرش( 

  !ای به به، به به، خیلی مجھز و با ساز و برگ شكار خدمت ما رسیده: حاكم

خیال كردم حضرت حاكم باز ھوس یك تذرو چاق یا یك كبك درشت : میرشكار

  .اند و یا حداقل یك بز كوھی جوان و پر خونی را كرده

.  و لذیذ را داریمالبته، ما ھمیشه ھوس و اشتھای این چیزھای خوب: حاكم

  !ایم اما این بار ھوس چیز دیگری كرده
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  ھوس چی قربان؟: میرشكار

  !ھوس یك چشم: حاكم

  چشم چی، قربانت گردم؟: میرشكار

  .مصرف یك چشم بی: حاكم

خب قربان، چشم یك شیر ! مصرف مصرف؟ چشم بی چشم بی: میرشكار

  افراشته یال را، یا چشم یك شاھین تیز بال را؟ 

  !م یك حیوان دو پا را، میرشكارچش: حاكم

  چشم یه حیوون دو پا؟: حاكم

. كند و بعد یك مرتبه انگار متوجه مطلب شده با لبخند دور و برش را نگاه می( 

(  

  .ولی، ولی این كار از عھده جناب جالد باشی ساخته است: حاكم

  .آید بله، درسته، اتفاقًا تنھا از عھده این مرتیكه الدنگ بر می: حاكم

  . ) میرشكار با سینه جلو داده(

  تواند انجام دھد؟ چاكر چه خدمتی می: میرشكار

  .تا عدالت واقعی اجرا شود! یك فداكاری كوچك: حاكم

  .ام سرور بزرگوار از جان و دل آماده: میرشكار

  . )حاكم رو به جالد( 

  !بسیار خب، خر شو بچسب: حاكم

. شود میرشكار نزدیك میكشد با لبخند و تعظیم كنان به  جالد خنجر می(

  . )رود میرشكار عقب عقب می

  .جسارتًا زانو بزنید! جناب میرشكار: جالد

  زانو بزنم؟ برای چی زانو بزنم؟: میرشكار

  . خواھم این لنگ را به گردن مبارك ببندم می: جالد

  برای چی؟: میرشكار

  .چشم راست حضرتعالی الزمه: جالد
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  . )برد میمیرشكار وحشت زده به حاكم پناه ( 

  چشم راست من؟ برای چی چشم راست من؟! قربان! قربان: میرشكار

   مگه تو با عدالت موافق نیستی؟ جناب میرشكار،: حاكم

  ولی چشم راست من كه كاری نكرده؟: میرشكار

مصرف، چشم راست تست،  درسته، درسته، ولی چون تنھا چشم بی: حاكم

  .به ناچار چاره دیگری نیست

  مصرفه؟ مصرفه؟ كی گفته بی راست من بیچشم : میرشكار

ھمه باخبرند میرشكار، مگر یادت رفته كه موقع شكار چگونه چشم : حاكم

  گیری؟ بندی و با چشم چپ ھدف را نشانه می راستت را می

بندم كه شكار پیدا  درسته قربان، ولی موقعی چشم راستم را می: میرشكار

  . كردن شكار كه ھر دو چشم الزمهاما برای پیدا. شده، در تیررس قرار گرفته

  مصرف نیست؟ خواھی بگی كه چشم راست تو بی یعنی می: حاكم

  .ھمین طور است قربان: میرشكار

  . )حاكم عصبانی( 

تونیم یه دونه چشم دربیاریم و خیال  پس با این حساب، ما نمی: حاكم

  خودمان را راحت كنیم؟

ًال چشم به درد كارشون چرا قربان، چه فروون آدمھایی كه اص: میرشكار

  .خوره نمی

  چطور ھمچو چیزی ممكنه؟: حاكم

  !ممكنه قربان، ممكنه: میرشكار

  مثًال؟: حاكم

  !زن بارگاه حضرت حاكم مثًال نی: میرشكار

مصرفه و به درد كارش  زن بارگاه ما بی به چه دلیل چشم نی: حاكم

  خورد؟ نمی
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 ھنرنمایی ھر دو چشم را به این دلیل كه ایشان موقع نوازندگی و: میرشكار

  .بندند می

  بندد؟ ھا را می برای چی چشم: حاكم

  .شود نی نواخت برای این كه با چشم بسته بھتر می: میرشكار

  بستن چشم چه ربطی داره به خوب نواختن نی؟: حاكم

شاید در این مسئله حكمتی نھفته . دلیل این كار روشن نیست: میرشكار

  .وشن نشده، اما یك نكته را نباید فراموش كرداست كه تا امروز بر ھمگان ر

  . )با لحن قاطع و آرام( 

  .اند ھا در تمام دنیا، ھمیشه از ھر دو چشم كور بوده بھترین نوازنده: میرشكار

 علوه بر اجرای  پس با این حساب اگر ما ھر دو چشم و را در بیوریم،: حاكم

  .ایم عدالت، خدمت بزرگی ھم در حقش كرده

  . )جالدرو به ( 

  نظر تو چیه مرتیكه؟: حاكم

تر  عدالت ما اجرا شده، و ھم ھنر ھنرمند بارگاه حضرت حاكم، شكوفان: جالد

  .شود و پربارتر می

وقتی نوازنده به حضور ما رسید، ! پس گوشاتو وا كن و خوب بشنو: حاكم

ھیچ نوع بگو مگو و بحث و جدلی با و نخواھیم داشت، ھیچ نوع استدالل 

را نخواھیم پذیرفت، و اصًال ضروری نیست كه ھنرمند احمق ما لزوم وبرھانی 

. تراشی كند چشم را برای حرفه و ھنر خود واجب بداند و برای ما دلیل

ھیچ  بنابراین تا به حضور ما رسید و شروع به ھنرنمایی و نواختن نی كرد، بی

عتال كشی و ھنر و را ا خانه بیرون می گفتگویی ھر دو چشم و را از چشم

  .كنی بخشی و در ضمن ما را ھم راحت می می
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6  

  

  . )آید و در نقش یك نقال جالد جلوی صحنه می( 

فرستاده حضرت حاكم كه از این ھمه رفت و آمد خسته شده، حیله : جالد

بسیار خوبی اندیشیده، حال در خانه نوازنده، به مخده رنگ وارنگی تكیه 

  . استداده، ضمن شكستن تخمه، مشغول وراجی

  . )جالد با صدای فرستاده( 

بله، ھمین جوری شد كه دیشب كلی تعریف تو را برای حضرت حاكم : جالد

فرمودند كه تو در ھنرت مھارت  و حضرت حاكم قبول نداشتند و می. كردیم می

ھای بزرگ و استاد، موقع ھنرنمایی چشم  چرا كه مثل نوازنده. الزم را نداری

ه عرض رساندیم كه قربان، و در ضمن نواختن نی، و ما ب. گذاری بر ھم نمی

فشارد كه انگار از شكم مادر، كور روی خشت  ھا را بر ھم می چنان پلك

حال حضرت حاكم تو را احضار فرموده كه خودی نشان بدھی و اگر . افتاده

  .ایم صله بسیار مفصلی به تو ببخشد چنان باشد كه ما گفته

  . )جالد با صدای خود( 

گذارد و با عجله به  وازنده بدبخت مشتی زر در چنگ آن نابكار مین: جالد

  .افتد ھمراه فرستاده راه می

  . )بوسد شود و چاپلوسانه تعظیم كرده زمین را می زن وارد می نی( 

بسیار خب، بسیار خب، مدتی است كه دلمان ھوای ساز تو را كرده : حاكم

كله مباركمون زد كه تو را بود و ھم اكنون ضمن اجرای عدالت یك مرتبه به 

احضار كنیم و با نوای دلنواز نی تو، دل و روح خود را تشفی بدھیم و 

دانی ھنرمندان در جوار ما  تو كه می. خستگی وظایف خطیر را از تن برانیم

بر باشند چگونه  ھارو به راه و مطیع و فرمان و اگر آن. چه قرب و منزلتی دارند

بسیارخب، جلوتر بیا، جلوتر بیا، و . كنیم  میرسیم و عزتشون به ایشان می

  .ھمین جا رو به روی جایگاه ما بنشین



 علیرضا ذیحق

  107  

  . )نشیند آید رو به روی نیمكت، پشت به تماشاچیان می زن جلو می نی( 

ترین  ترین و سوزناك ترین، عاشقانه بسیار خب، حال دلنوازترین، شیرین: حاكم

  !ھا را برای ما بنواز آھنگ

كند، حاكم جلو آمده، خم  شود و شروع به نواختن می  میزن جا به جا نی( 

خواند  شود، جالد را به اشاره پیش می زن خیره می شود، و به صورت نی می

حاكم به اشاره ھمه را . دھند كنند و سر تكان می و ھر دو خم شده نگاه می

. دھند كنند و سر تكان می زن را نگاه می خواند، ھمه خم شده نی پیش می

چرخد و پشت سرش قرار  زن می  در حال تیز كردن كارد چند بار دور نیجالد

دھد و لبخند  حاكم انگشتانش را جلو چشم نوازنده تكان می. گیرد می

گیرد و صدای نی  جالد یك مرتبه سر نوازنده را میان دو زانو می. زند می

از ھر دو چشم . شود به فاصله بسیار كوتاه فریاد خفیفی بلند می. برد می

  . )حدقه درآمده، نوازنده با سر روی زمین افتاده است

  !بسیار خب، عالی شد: حاكم

  . )ھمه با فریاد( 

  !حكومت حاكم عادل پاینده باد: ھمه

  . )حاكم رو به مرد جوان( 

  .قصاص چشم تو گرفته شد: حاكم

  . )مرد جوان با فریاد( 

  .سایه حاكم دادگستر از سر مظلومین كم مباد: مرد جوان

  !كه راحت شدیم...  آخ: حاكم

  . )زند كند و با مشت به سینه می دھن دره می( 

ای فارغ شدیم،  بسیار خب، بسیار خب، حال كه از بار سنگین وظیفه: حاكم

  .بھتر است چرتكی بزنیم و استراحتكی بكنیم تا حالمون جا بیاد

  . )گردد و رو به دیگران افتد و برمی با سنگینی به طرف تخت راه می( 
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اكنون بروید و به صدای بلند تمام مردم شھر را خبر كنید كه عدالت : حاكم

  .اجرا شد وحقداری به حق رسید

رود و بعد آرام آرام در تخت خواب پشت نیمكت ناپدید  روی نیمكت می( 

جالد ھم به آرامی . ماند شود و پاھای بزرگش روی لبه نیمكت می می

آیند و روبروی تماشاچیان   با ھم جلو میدیگران. رود خزد و زیر تخت می می

  . )گیرند و با صدای بلند قرار می

  .عدالت حاكم عادل اجرا شد! عدالت اجرا شد! عدالت اجرا شد: حاكم

كنند، به عقب  شوند و با احتیاط و تردید اطراف خود را نگاه می ساكت می(

اش وج  اسهشود و صدای خرن گردند، پاھای حاكم آرام آرام ناپدید می برمی

شوند و از تماشاچیان  آیند و با احتیاط خم می ھمه با ھم جلوتر می. گیرد می

  . )پرسند می

كدوم عدالت ! راست راستی عدالت اجرا شد؟ بله؟ عدالت اجرا شد: حاكم

  اجرا شد؟ عدالت چی اجرا شد؟
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  ریشه در خویش   
  

  

  

  غالمحسین ساعدی:  مقاله اي از 

  

  

 ی و چھار و پنج بود که کودکان دبستانستی بی سال ھایتنھا در فاصله ... 

 شود ی و مستی ھم نی وحشتناکی چندان جا که مدرسهافتندی درجانیآذربا

 ھم لذت ُبرد، چرا اری که بسدی و نترسدیاز درس و مشق، نه تنھا عذاب نکش

 شد و ھمه ده رانرونی کالس ھا بی از توی زبان خارجیوالی باره ھکیکه به 

  . زدندی نوشتند که حرف ھم می خواندند و می میبه زبان

 بود، انگار بچه را ھر روز یوحشتناک از آن ھر روزه به مدرسه عذاب شیپ

 و ماجوج اجوجی آن مجبور بودند با زبان نی دادند که ساکنی می ارهی جزلیتحو

 ی عالوه بر عقوبت، خفت و خواربهی کلمات غرنی ادنیحرف بزنند و نفھم

 ھمراه بود با نوازش کف ی ھم ھمراه داشت و حرف زدن، زبان خودیفراوان

 نی زبان از چنی فارسیو اگر بچه ھا. دی خورده بسی خیدست ھا با ترکه ھا
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 ھم کم تر یلی جمعه و تعطی در امان بودند مطلقًا از روزھای ھائیسخت

  . بردندیلذت م

  

 بود ی جائ،ی مدرسه عوض سوادآموزیجانی آذربای بچه ھای ھر صورت برابه

 هی بار اگر ھم مانی اینیو سنگ. ی فارسیعنی ،ی زبان خارجادگرفتنی یبرا

در عرض .  طاقت فرسا بوداری شد، درعوض بسی از مدرسه نمیزپائی گری

 آشنا شدند که ورد شانی لغات زبان مادرقی دقی سال، بچه ھا به معنکیآن 

و درست بعد از ورود .  کوچه و بازار بودی ھا و کارگران و مردم عادیزبان دھات

 برگشت و یس دوباره به زبان فاری درسیبود که کتاب ھا" آرتش ظفزنمون"

 به طور کامل قدغن شد، چرا که زبان یخواندن و نوشتن به زبان محل

.  ھا شده بودرست پی ھا و اجنبی زبان اجنبجان،ی در خود آذربایجانیآذربا

  )کذا(

 ،ی تسلط جابرانه قدرت شاھنشاھی براجانی در آذربای حکومت مرکزمأموران

 از ھمه شتری را بیفارس جورواجور، دشنه زبان ی سالح ھایعالوه بر ھمه 

 و چند کلمه به نی چندی بردند تا آنجا که نوشتن و چاپ کردن حتیبه کار م

 ی ھانی شد تا آن جا که حروف چی محسوب می ُجرم بزرگیزبان محل

 ترجمه کنند و ی را به فارسیجانیچاپخانه ھا دستور داشتند که کلمات آذربا

  .نندیدر متن خبر بچ

 ی ھای روزنامه ھا و آگھدنی خواندن و فھمی برای به ناچار مردم عادو

 داشتند، بخصوص در اجی شھرھا، به مترجم احتواری بر در و دمیمجالس ترح

 نی وقال و ھمھمه مترجملی قزی تبرینماھای در سی اغراقچی ھی بنماھا،یس

 ی ھالمی فشی بلندتر بود و تنھا زمان نمالمی خود فی از صدای ارحرفهیغ

  . گرفتندیه روزه ُصمت مصامت بود که ھم

 روزنامه و یادی مقدار زینیرزمی، به صورت ز32 قبل از ی مترقی جنبش ھااما

 کرد که به دست جوانان و نوجوانان ی منتشر می و کتاب به زبان محلهینشر
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 مردم، چرا ی بود در زنده نگھداشتن زبان اصلی بزرگلهی وسنی و ادی رسیم

 کوچک و ی ھا و قصبه ھا با شھرھا زبان دھات با قصبهسهیکه در مقا

 که لغات و کلمات یدی دی منی العی بزرگ به رأی کوچک با شھرھایشھرھا

.  زبان زنده استکی در حال خوردن و نابود کردن ی چگونه مثل چنگاریفارس

 ی درخطر نابودی به طورِ جدزی نی زبان محاوره ای حتچ،ی مکتوب که ھاتیادب

 رقابلی لغات غی و تعدادالُجز افع" درس خوانده ھا" از یاریدر محاوره بس. بود

 ھا شور ی رفت و بعضی بود که به کار می کلمات فارسشتر،یترجمه، ب

 در خانه خود و با زن دندی کشی را به آن جا رسانده بودند که خجالت مهیقض

  . حرف بزنندیجانیو بچه خود ھم به آذربا

 را بر ھمه جا حاکم کرد و ین رضاخای باره فضاکی به 32 ی ضربت کودتایول

 که بله، یزورچپان کردن زبان فارس.  سالهستیباز ھمان راه و روش دوران ب

 سان اگر قدرتشان نیبد.  استی زبان واحد الزم و ضرور،ی وحدت ملیبرا

 ی رنگ و شکل ساختن، ھمه را وامکی ھمُگن کردن و ی برادی رسیم

 حق تکلم زبان ی کستختین پا تر زباقی دقای یداشتند که ُجر زبان فارس

. ستی درکار نی اغراقتخت،ی زبان پامی گوی میوقت.  را نداشته باشدیمحل

لھجه .  حقنه کنندی زبان فارسی خواستند به جای را میلھجه تھران

 تخت،ی پای ھمه در برابر لھجه ،ی و شمالیرازی و شی و جنوبیخراسان

 حفظ و زنده ینست برا توای می چه کسانی منیدر ا.  خوردندی میسرتو

 توجه ی ب؟ی مالحظه اچی ھی بگذارد؟ بشی خود، پا پتینگھداشتن زبان مل

  به صدھا خطر ممکن؟

 در ظاھر خاموش ی فرزانه به حد کمال داشت، مردی شھامت را محمدعلنیا

 ی مشی و پدی کوبی راه را منیو در باطن آتش فشان که با ظرافت کامل ا

 و یدر تمام محافل مثًال علم" یجانیستورزبان آدرباد "یکتاب او درباره . رفت

من در دانشگاه شھر ....  کشور با سکوت کامل روبرو شد، انگار نه انگار یادب
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 ی معتبر در زبان شناساری حادثه بسکی اثر به عنوان نیُکلن شاھد بودم که ا

  .معاصر به حساب آمده بود

شھرت فروبست و مدام  چشم بر یکه عمر) سھند. ق. ب( قره چورلو ای و

 می آن که بتواند چاپ کند و درست چندماه بعداز سقوط رژینوشت و نوشت ب

 که از انعکاس آثار خود در نیسھند با ا.  خاموش شدشهی ھمی برایپھلو

 کار کرد و در ی متعددی ھانهی در زمی نُبرد، ولیذھن توده ھا بھره ا

 برد و گاه کار را یستفاده را م حداکثر ایجانی لغات آذربابی از ترکیرسازیتصو

  . رساندیبه اعجاز م

 سدی بنوی نداشت که به فارسی که از فشار دستگاه، چاره اقیصد. م.  حبا

 که به یجانی آذرباسندگانی شعرا و نو،یجانی مکتوب آذربااتی ادبیو در معرف

 کند و امروزه روز ی کرد و می نوشتند حداکثر تالش را می خود میزبان مادر

 بخصوص ،یجانی مکتوب آذربااتیام ھمت خود را در راه زنده کردن ادبتم

 یفتگی مقوله شنیو اما صمد، در ا.  گذاشته استیجانی معاصر آذربااتیادب

 قبول نداشت که تنھا تسلط و ستم و اختناق حکومت لیاو اوا.  داشتیگرید

 و چاپ میسی گذارد من و تو به زبان خود بنوی است که نمیشاھنشاھ

 به دی که باست حق مانیا.  کم تر استزی معتقد بود که جسارت، نم،ینک

پاره " که یو درست زمان. می و منتشر بکنمیسی بنوم،ی زنی که حرف میزبان

 که از دی خود برگزی نام مستعار برالی دلنی و چاپ کرد، تنھا به انیرا تدو" پاره

 ی ُجنگ که براکی خواست با انتشار ی بود و نمزاریشھرت کاذب، به شدت ب

 ی که ھر چه را منی بود، ُجز اکرده نیانتخابش، به قول خود کار عمده ا

ھنوز خوب " پاره پاره. " و کنار ھم گذاشته، ُجزوُ فضال جا بخورددهی چدهیپسند

بله، .  و معدوم گشتی جمع آوریتی امننیپخش نشده بود که از طرف مأمور

 ی و ارزش ھاارھای با معیجانیا آذربی از شعرھایمجموعه ا" پاره پاره"

 ای کھنه ده،ی قصای غزل رمی و اشکال مختلف گوناگون گیمتفاوت و با محتوا

  . بودیتی فرھنگ مسلط، ضدامنانی بود، در نظر متولیجانینو، چون زبان آذربا
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 یمنتشر شد، صمد سرازپا نم" سھند"اثر "  سوزونیسازم" که یزمان

 تمام مردم یت شوق و ذوق خود را برا بود که نتوانسیشناخت و تنھا کس

 یراھنما"و عمدًا در "  کتابیراھنما" نوشت در ی فاش نسازد و مقاله ارانیا

  . عصاقورت داده بکشدی حادثه را به ُرخ ُعلما و فضالنیکه ا" کتاب

 وطن خود غافل یبای زاری و بسفی نبود که او از زبان ظری لحظه اچی ھبله،

 ی ھا و دفترچه ھاادداشتی ُپر بود از شی دستفی ھا و کبیبماند، تمام ج

 تازه، و َمثـل و باتی لغت گرفته تا ترککی از دی شنیھرچه را که م. متعدد

 فکر افتاد نی به اجیبه تدر.  آوردی کاغذ می روی ھمه را فورره،یافسانه و غ

" رالیاتیبا"چاپ .  باز کندیراھ" یجانیفولکلور آذربا"که بھتر است فعًال با نشر 

فرزانه به شدت او را سرشوق و ذوق آورده بود و دست در دست بھروز 

 ی توأمان آگاه که در برابر ھر مسئله نیا.  مھم کمر بستنی به ایدھقان

 ی مرپای و درشت را ززی ری ھایاد زد، دھات و آبی نبض شان با ھم میمھم

د، البته نه  آوردنی مری گی مختلفی ھر َمثـل متن ھاایگذاشتند و از ھر قصه 

 نقص ی و بنی به کامل تریابی دست ی بلکه برا،ی بدل سازی نسخه یبرا

  . ھاتی صورت روانیتر

 بود از یانبان گرانبھائ. بود" جانی آذربایافسانه ھا "ری محصول چشم گنیاول

 عمده یو آن وقت مسئله .  توده ھانی رنگی ھایالبافی خیباورھا و شکفتگ

 حاضر نبود متن ی ناشرچیھ.  کرددیکار با ھا را چه نی که اگر،ی دی

 امکانات و در دامو تازه اگر حاضر بود، با ک.  قصه ھا را منتشر کندیجانیآذربا

 یروزھا و شب ھا.  به دست مردم رسانددی بایکدام چاپخانه و به چه صورت

 قانع شدند، صمد و بھروز، که فعًال متن یعنی تا قانع ِشه، می کلنجار رفتیادیز

 در صورت صمد یتی رنگ رضایول.  آن ھا منتشر شود که منتشر شدیفارس

 را به زبان ی متن اصلود شی میظاھر نشد، بارھا گفت و نوشت که ک

  . نشدهی که تا امروز عملی چاپ کرد، آرزوئیاصل
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 ی قصه ھامی و مجبورمی ھستی گفت حاال که ما دو زبانطنتی بار به شکی

 ی شعرھانیباتری چرا زم،یجمه و چاپ کن تریملت خودمان را به زبان فارس

 ھمان طنتی شنی ام؟ی برنگردانیجانی دوره خودمان را به زبان آذربایفارس

 و و و شاملمای نی او شد، شورع کرد به ترجمه کارھای قطعمیلحظه تصم

 مترجم کی جا چھره صمد ظاھر شد، چھره نیدر ا. اخوان و فرخزاد و آزاد

 رتی ھمگان را به حمای ترجمه از ننیاول. امل شاعر ککیزبردست نه، چھره 

  !".گجه دور، باخ، گجه دور: "انداخت

  

 دهی کالم او را به زبان بکر و نورزیقیموس.  شعر شاملو، حادثه دوم بودترجمه

 ی او مارانی و شاملو، ھمه مای صمد را به نیفتگی برگرداندن؟ تازه شیا

 دو، مدد نیمداوم او با زبان ا که ممارست و وررفتن الی خنیدانستند و به ا

 ی شعرانی آدم در قالب چه نوع بکی بعد؟ یول.  بوده استشیکار عمده برا

 ی آن که نه کالم، نه وزن، نه محتوا، نه فضای تواند غوطه بخورد؟ بیم

 نی فروغ؟ شعر غمگی و حسکی شعر بارند؟ی ببی لطمه انی کوچک تریشعر

   اخوان ثالث؟ برحقی ھادنی پوئای آزاد؟ و میو مال

 ی ھا را تجربه گفت، و راست ھم منی شد ای نم،ی قول بھروز دھقانبه

 اقتی را لدهی زبان به بند کشنی جا بود که ھمه متوجه شدند، انیدر ا. گفت

  !ری ھم دست کم نگادیھا فراوان است، ز

 وقت او چی صمد بود، ھی براتی از مسئله ملی که قسمتیجانی زبان آذرباتب

 کی بود که از ی برجسته اش، طرح کتابی از کارھایکی. رد که نکردرا رھا نک

لمس روزمره و لحظه به لحظه .  گرفته بودهی ماقی عماری بسیفکر ساده ول

 مثل الی صمد روشن کرده بود که فی جماعت، برای روستائی زندگی

 آن ھا نه تنھا یدر زندگ...  و کی و کارت تبری ناھارخورزی و میصندوق پست

 نی نکته اول، نکته دوم انیا.  تواند داشته باشدی ھم نمید ندارد که معنوجو

با توجه به . ستی کم نیجانی و زبان آذربای زبان فارسنیکه لغات مشترک ب
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 نیو از ا.  زباندو نی لغات مشترک اینکته اول شروع کرد به جمع آور

 کتاب ینی که مطلقًا سنگیجانی آذربای بچه ھای ساخت برایدستاورد، کتاب

 توانست محل ی حال نمنی را نداشت و درعتختی صادره از پای فارسیھا

.  بچسبانندشیشانی را بر پی پرستی و انگ اجنبردی قرار بگزی ازمابھتران نرادیا

 ی ھم وجود داشت که بچه ھایفی ظراری بسی کتاب نکته نی انیدر تدو

 ی و با راحتجی را به تدری لغات فارس- اولی بخصوص در سال ھا-یدبستان

  . گرفتندی مادی

  

 نجات بچه ھا از بختک زبان ی و برای ناچاری کار شگفت که فقط از رونیا

آل احمد به تکاپو افتاد و .  آوردجانی نوشته شده بود، ھمه را به ھیرمادریغ

 داشت دی تا کتابش را به چاپ برساند و امی چندماھیصمد به تھران آمد برا

.  بشودی رسمی کتاب درسجانی آذربایات و شھرھا کار در تمام دھنیکه ا

 ی به جای فرھنگ شاھنشاھنی گذشته و نگذشته، متخصصیاما چند

و " عھدیول"و " شھبانو"و " شاھنشاه"پس نام .  انگشت گذاشتندیحساس

  ...که الزم بود حتمًا و حتمًا در اول کتاب باشد واال" ی سلطنتلیخاندان جل"

 در رخوردهی تریار شده بود، صمد مثل ش اخطنی که ای ھمان روزظھر

 و فحش جدوآباد نثار دی چرخی رفت و دورخود می منی باال و پائلیانتشارات ن

 الزم نبود به او گفت که چه کار م،ی که، چه کار بکننی کرد و ایدستگاه م

 اتوبوس و برگشت به ھمان ی تودی و پرربغلیروز بعد کتابش را زد ز. یبکن

با . دی بخششی را به لقای دستگاه رسمیب خود و عطا محبویدھکوره ھا

 یزی ناشر تبرکی ی لهی به وسن،ی پائراژی که کتابش را ھرچند در تدی امنیا

 دای پی کار چه عاقبتنیچاپ کند که آن ھا ھم چاپ نشد و معلوم نشد که ا

  .کرد

 و اعتقاد، یفتگی ھمه شنی سئوال که چرا صمد، با اکی حال جواب و

 ھم گرانی که دلی نوشت؟ به ھمان دلی نمیجانیا به زبان آذربا رشیکارھا
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 ی توانستند بکنند؟ کارھای نوشتند چه کار می اگر میعنی نوشتند، ینم

 ی می معدودی عده نی بسی که به صورت دست نونیمگر نه ا" سھند"

 به زبان اری آنچه را که شھرای خورد؟ و ی آن ھا ھنوز ھم خاک مبوهگشت و ان

   نوشته؟یانجیآذربا
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 نامه غالمحسین ساعدي به همسرش" بدري لنکرانی"

عیال نازنازي خودم حال من اصًال خوب نیست، ديگر يک ذره حوصله برايم 

خانماني، از يک طرف، و  باقي نمانده، وضع مالي خراب، از يک طرف، بي

اگر . ام ناامید شدهناامیِد . وجور کنم توانم خودم را جمع که ديگر نمي اين

کنم فقط به خاطِر تو است، واال يکباره دست مي کشیدم از  خودکشي نمي

ترين عشِق  ام، بزرگ از ھمه چیز خسته. کردم اين زندگي و خودم را راحت مي

فھمم چه خاکي به سرم  من که نوشتن است برايم مضحک شده، نمي

خیلي . م بکنمتصمیم دارم به ھرصورتي شده، فکري به حال خود. بکنم

وطنان در  تمام ھم. ام بخت شده تیره و بدبخت و تیره. ام خیلي سیاه شده

مِن بیچاره چه گناھي کرده بودم که . اند کثافت محض. اند اينجا کثافت کامل

سه روز پیش به نیت . ام من از ھمه چیز خسته. بايد به اين روز بیفتم

حت شوم و تنھا و تنھا فکر خودکشي رفتم بیرون و خواستم کاري بکنم که را

کس حوصلة مرا ندارد،  ھیچ. ھاي تو بود که مرا به خانه برگرداند غصه

ديگر چند ماه است که از . گويم کس مرا دوست ندارد، چون حقايق را مي ھیچ

لب . دگمه ھايم ريخته. شلوارم پاره پاره است. ام کسي ديناري قرض نگرفته
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به . به من خیلي ظلم شده. واري بمیرمخواھم پاي دي مي. زنم به غذا نمي

من . تمام اعتقاداتم قسم، اگر تو نبودي، االن ھفت کفن پوسانده بودم

من حاضر . گیرد تمام مدت جگرم آتش مي. درم خانمانم، دربه ام، بي خسته

من زنم را . خواھم من وطنم را مي. ام حتي يک کلمه فرانسه ياد بگیرم نشده

من اگر تو . ئن باش تا چند ماه ديگر خواھم مردبدون زنم مطم. خواھم مي

نباشي خواھم مرد، و شايد پیش از اين که مرگ مرا انتخاب کند، من او را 

 !شوھر....به دادم برس، . انتخاب کنم

 
  

  نشر معاصر–گران معاصر ايران  از کتاب پژوھش
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  : به ترکی آذري " سعادت نامه "ترجمه ي داستان 

  

  

  

  سعادت نامه 
   یغالمحسین ساعد

  

   ذيحقرضایعل :)ترجمه به تركي آذري  ( رنیچئو

  

1  

بیر تاختا كؤرپو، چايین او أل بو  باالجا و ساده . ی چايین اوزبه اوزونده ايدائو

 چايین او ألینده قارانلیق و تانینماز بیر بؤيوك ی بیرينه پاپیشديريرد- بیریألین
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 راحات ی گلیب ايوانداكی قوجاكیش،یھر گون آخشام چاغالر. یيدمئشه وارا

 یگنج آرواد. ی آلیشديريب اورمانا گؤز تیكیردین  یشركن پیپ صندلده َايله

 دالیندا اوتوروب نین  یرك اتاقدا خیاطلیق چرخ  اونا چئويرهیايسه دالین

ه اولوب دا اؤزوند  و گاھدانیگاھدان بیرزاد تیكیرد. ی دوموك ائديردیباشین

  .یتومورد

 باالجا ی و دالداكیيه باخماقدان قورخورد  آرواد مئشه،ی اولوردی الركآخشام

 فیكر ائديردي كي آروادي خیاط لیق و ده  یكیش. ی باخیردیدن ديشار پنجره

لري ايله چالیشیري و اونا گؤره ده اونو راحات بوراخیب  يا باشقا ائو ايشي

زادجان، «: ردييیب دئیی يني سسلهله آرواد تكجه ھردن بیر اوجا سس

  »بیه يوخ؟! دي بوسسي ائشیديرسن؟ نم نه جوردي اصًال، چوخ عجیب

كي تكرار سؤزلريندن يورولوردي  نین گونده  واخت داكي قادين، كیشيھر

آمما . گرامافونا ساري گئديب موسیقي سسي ايله اتاقي دولدوروردو

ه گئديردي، گنج آرواد ي سحرلركي كیشي، اؤز مولك امالكینا باش چكمه

 وگلیردي و ايوندا دوراركن ساعات الرال اورمانا گؤز تیكیردي و آنالشیلماز 

سحرلر بوغونتولو و توتقون بیر ايشیق، . لره قوالق آسیردي تانینماز سس

اورماندان گؤزه ويريردي و آنالما سیغمايان باشقا بیر گونش، بوداغ الر و 

ركن، اومود وئريجي   اؤزونو آزاجیق گؤسترهالر آراسیندان بويالنیب يارپاق

 مئشه ولوغونوتانینماز بیر گولوش سسي، يئني بیر گون چیخمانین موشت

  .اھلي نین قوالق الرينا چاتديريردي

  

بئله . دان ھئچ قورخموردي  أري ائوده اولمايان چاغالري اورمانا باخماقآرواد،

لیك و آرامش له  ري، چوخ دينج بیر لريندن آي-  آروادين ياشايشي بیر-لیك له أر

ديللي باشلي، گولش قاباق، آزدانیشان و ديري باش  كیشي چوخ. كئچیردي

  .بیر قوجا ايدي
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 گون چیخمادان يوخودان قالخیب چوخ سئوينج و راضي لیق ال ائوده ھمیشه

سو . ني حاضیراليیردي ركن سماوري يانديرماقال سفره او أل بو أله گئده

ركن اوتوروب  لريني قیراغا وئره  به اوز پنجره نین پردهقیزديريردي و اوز 

 اؤز ونالرينین باشالرينا دوشوب ا يردي كي گونش، مئشه آغاجالري گؤزله

نا ساري  رك خانیمي سونرا ياتاق ُاتاقینا گئده. بوياسي ايله قیزيل النديرسین

میققیلي عزيز -منیم جیققیلي! باالجا خانیم«: يردي أيیلیب اونو سسله

دور داھا، قوشالر آيیلیب، گونش چیخیب، سن به آيیلماق ! جانیم

 و كیشي ائودن ديلريني آووور  آرواد گؤزونو آچیب چیگین» میرسن؟ اسیته

نه جان، اوزاناق حالدا سقفه باخیردي و سونرا دوروب  يه چیخیب گئتمه

  .گیني توماراليیب فیكره جوموردي  بیله-اوتوراركن قول

  

كیشي چوخ يورقون حالدا، مولك امالكینا باش چكمك دن  اولوردي ناھاركي

ندن سونرا، اوزو  ك يئیه شیب خؤره يله قايیديردي و ايكي سي بیرلیكده أ

لي  نین اؤنونده اوتوراركن كیشي باشاليیردي گولمه ساري آچیالن پنجره چؤله

 كي آروادين ا و كئچمیش دن سؤز آچماقا و او واخت دهی سؤزلر تاپیپ دئمه

 سیزلیك دويوردي، ِايوانا گئديردي و اورمانا  اسیندا، كسالت و حوصلهسیم

  .باخاركن اونوتك بوراخیردي

  

 چالیشییردي كي جوان آروادي نین نازيني چكیب اونون ھر زادينا باجارديقجا

لر كیمي ياشايیب دوالناكي ائده  دؤزه و اؤزوده ايسته يیردي كي گنج

  .بیلمیردي

  

 باال - له نیردي و بوجوره تئز آياقدان دوشوب باال غصه اؤزتك لیگینده، ھمیشه

دوشونوردي كي جوان آروادي دول . نیردي آرادان گئتمه سینه تأسف له
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ل و گنج ايگیت لر بیر به بیر اوناساري گلیب اوايسه  قاالندان سونرا، گؤزه

  .اونالرا خوش اوز گؤستريب يئني بیر حیات باشالياجاق

  :ردي چه يول اورمانا ساري اوز دؤنده ريب دئیه ايسه، گونده نئبوناگوره

يیب اوقدر ياشايیم كي  منه يارديم گؤسترين كي بو تئزلیك ده آرادان گئتمه «-

اوندا الپ او پیس اؤلوم لره ده . خانیمیم دا اؤزوم كیمي قوجالیب بوكولسون

  ».يام راضي

ز بیر نین أن أل چاتما  واخت دا كي دعاسیني ائديب قورتولوردي مئشهھر

ركن برك دن اونا  دئیه» آمین«يئريندن، بیر جاناوارين سسیني ائشیديردي كي 

. لي و سوسموش كیمین ايدي گنج آرواد يالقیز، يورقون، حیرص. گولوردي

. موردينین باشینا دؤنوم قاداني آلیم سؤزلري اونا بیر اثر قوي كیشي

دالیني . شیديلن ديرمی سي اونودا خسته نین أل دن آياقدان دوشمه كیشي

كي أرينه چئويريب چؤله ساري باخیردي، اوگونو دوشونوردي كي اؤلو آپاران 

 تانیش دان و -بیر ماشین اوفوق دان تاپیلیر و دالیسیجادا نئچه ماشین قوھوم

دركن   و باشالريني ترپهيئتیريرلرك لي جوان الردان  لي و أنلي كوره قارا كیراوات

ندان شمعداني گولو كیمي ايشیلدايیر، باشین ساغ اوناكي قارا پالتارالر آراسی

» آمان تانريم«كدن بیر آه چكیب  سونرا اوره. اولسون دئییب گولومسه يیرلر

  .دئییردي

  

يازيق . دا اوالن بو سكوت، بو انتظاري داھا آرتیق قیزيشديريردي  و اورمانائوده

آخیرالردا . لر كئچديگیني ھئچ بیلمیردي نین اوره يیندن نه كیشي آروادي

دن چیخماغا خاطیر، كیشي راضي  لیك خانیمي نین يالوار ياخارينا گؤره و بو تك

بونا گؤره ايسه گون لرين . ناولدوكي ائوين آشاغي مرتبه سیني اجاره وئرسی

ك بیر جوان  نین موباشیري قارا كیراواتلي و أنلي كوره بیر گوني، كیشي

 آرواد يوخاري داكي -یني چاالندا، أرقاپي نین زنگ. كیشي ايله، اونالرا گلديلر

  :آرواد چوخ سئوينج ايله دئدي. دن بويالنیب باخديالر پنجره
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  »! مستأجرآه،«

  

آرواد اؤز سئوينجیني . ركن أري قايیديب اوناباخدي  اوزونو گولوش بورويهآروادين

گیزلتمك ايچون، تئز اؤزونو يیغیشديردي، آمما أري اونون گولوش و 

آمما . میشدي يیب بیرزاد دئمه ده، اوزونه گلمه وش سهسئوينجیني گؤرم

 مكريندن روادالرينندنسه او گئجه ايلك دفعه اوالراق ألینه بیر كتاب آلدي كي آ

  .سوز آچمیشدي

  

دان   او منطقه ده مأمور اولدوغونا باخماياراق، گونده ايكي ساعاتمستأجرين

چیردي و اورمانین سیني آ اوتاغینن بؤيوك پنجره. چوخ ائشیگه چیخمیردي

قاالبالیغیني و چؤلون سس سیزلیگیني سايمادان فیشقا چالیردي و اوزوني 

 گلركن، ائوهقوجا كیشي . سويونوردي و اُوتاقدا ورزش ائديردي. قیرخیردي

 كويونه قوالق آسیردي و سونرا يوخاري قالخیب - نین سس جوان كیشي

. دي ده ئمك پیشیرمكلیقال، ي آرواديني گؤروردي كي چوخ سئونیج و راضي

آخشام . دي یشیلمیشی دن، پیشمیش لرين ده رنگي دادي ده مستأجر گلن

 آلتیندان انینچاغالري گنج كیشي، كپنك اووالماق ايچون چؤله چیخیردي و ِايو

ني اوسته قويدوغو اوو توروني گؤتورردي و چوخ احترامال ائو  كئچركن، چیي

قوجا كیشي آزجا يئريندن . رديسي اوالن آغا و خانیما سالم وئري يییه

قالخاركن، سالمین جوابیني آلیردي و ايچري ده كي كین و حیرصیني 

آمما ندنسه . رديگیزلتمك ايچون، ياالنچي بیر گولوش له اونو قارشیاليی

 فیكیرلر جايناغیندان قورتارا  لوقدان و جانیني سیخان پیرتالشیق اؤزوني پوزقون

  .بیلمیردي

  

لردن يوخاري قالخدي  له   چاال پیل-جوان كیشي فیشقا چاال لردن بیري، گئجه

 آرواد دوردوالر -أر. و بیر نئچه آن قاپي دالیندا داياناركن اھمالجا قاپیني چالدي
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قوجا كیشي قاپیني .  بیر لرينه باخديالر-و قاپي يا ياخین الشاندا، نئچه آن بیر

ي اؤز اوتاقینا شاما  و أر آروادگیرديجوان كیشي ايذين آلیب ايچري . آچدي

نیلمز ايدي كي قوجا كیشي  بو چاغیريش او قدر گؤزله. دعوت ائتدي

جوان كیشي اونالرا تانینماز و عجیب بیر قوش . دي نمه دئیه» ريك گلنمه«

شامدان سونرا اوتورب . ايدي اووالمیشدي و عطیرلي بیر چاخیر میز اوستونده

 شھرلرده ياشاماقدان توتدو اؤز باالجا و بؤيوك. ھر بیر يئردن سؤز آچديالر

جوان قادين چوخ اوجا .  بیرلرينه دانیشديالر-شخصي احواالتالرينا جان بیر

 آيدين بیر -لرين آچیق سسله گولوردو و قوجا كیشي بیلیردي كي بو گولمك

نئچه يول چالیشدي كي اورمانین سیرالريندان و اورانین . علتي يوخدور

آمما مستأجر ايله گنج آرواد بو . سوز آچسین جاناوارالريندان غريب - عجیب

  .مك ايچون چوخ كؤنولسوز ايديلر سوزلري دينله

  

 كیشي اووالديقي كپنك لري اونالرا گؤستريردي كي جانسیز حالدا چوان

ھا بئله قوروتدوغو . ويترين دالینداكي آغ مخمل اوستونده قاناد آچمیشديالر

جا كیشي بئله نكي بیر زادالرا بیتگي لرين آلبومونو نشان وئريردي كي قو

نك لري   كپهلوانگنج قادين بو آل ا. ھئچ واخت اؤزونده بیر عالقه دويمامیشدي

جوان كیشي ده باشالمیشیدي . گؤرمك ايچون چوخ سئوينجك اولموشدي

نك لريندن  نین سئونیجك كپ نك لريندن و گئجه گوندوزون دردلي و غملي كپ

  .سؤز آچیب دانیشماقا

  

دن سونرا نوبت قوجا كیشي يه يئتیرمیشدي كي جوان كیشي ني  گوننئچه

لردن  له ھله گون باتمامیشدي كي گنج كیشي، پیل. شاما دعوت ائتسین

اونالر . قوجا كیشي ايله گنج كیشي اوز به اوز اوتوردوالر. يوخاري چیخدي

 قوجا. لردن سوز آچديالر  بؤيوك شھرلردن و باشدان ساوديقالري واقعه-باال

پیرتالشیق قافا ايله . نین اوره يینده آمما بیر نیگران چیلیق وارايدي يكیش



 علیرضا ذیحق

  125  

ريب دعا  نئچه يول يئريندن قالخدي، ايوانا گئتدي و اورمانا ساري اوز دؤنده

  »!تانري مني اؤزون قورو آي «: ائتدي

  

دن ائشیگه چیخاركن میزين دالیندا اوتوروب باشالدي جوانال   مطبخآرواد

 ائشیتدي كي مستأجر، اونون آلديقي تحصیالتدان صحبته قوجا كیشي

سوروشور و اودا واخت سیز أره گئتديگیندن و اوخودوغو درسي قوھوم 

گنج . قارداشین ائتدگي اصرارالرا گؤره ياريمچیلیق بوراخماغیندان سؤز آچیر

ھله بئواخت اولمايیب يئنه ده ائله يه بیلرسیز باشاليیب «:  دئديكیشي

قادين آه چكدي و قوجا ظن ائتدي كي جوان كیشي » !درس اوخوياسیز

  .ايندي اوره گینده اونا گولور

  

 سس سیز و قارانلیق ايدي و قوجا كیشي ايندي يه جان گؤرمه اورمان،

ھمیشه بو كؤرپونون نه ايچون . میشدي كي كیمسه كؤرپودن كئچمیش اوال

: اؤزونه دئدي- زآمما او گئجه اؤ. له نیردي رينه قويولماسیندان تعجب چاي اوزه

دن ده  شبھه سیزكي اونو بیر أل قايیريب و بو ايش. كؤرپوده بیر حكمت وار«

كیمسه اونون اوستوندن كئچمه لي اوالجاق كؤرپونون ! بیر منظور وارايمیش

  ».يیر، آمما اونون كیم اولدوغو بللي دئییل  نم كیمي گؤزله. گؤزويولدارير

  

. ؤزونو يیغیشديريب دويغوالريني گیزلتديآرواد تئز ا.  و اوتاغا گلديقايیتدي

: قوجا كیشي دئدي. جوان كیشي ده اؤزديرناقالرينا باخیب تومدي

  »... نین ھاواسي چوغ آغیر، نملي و سويوق دي و ھله ده كؤرپودن  مئشه«

. دن چؤله باخديالر الريني چئويريب باشقا پنجره  قادين و مستأجر باشگنج

 اونون دال چراغي نین ايشیقي گاھدان گؤرسه يولدان بیر ماشین كئچیردي و

شام كي بالیق أتي ايدي يئديلر و . ده چوخ واخت دا گؤزدن ايتیردي نیرسه

 و تكجه دي نمه ده، ندنسه ھئچ يئیه قوجاكیشي بالیق أتیني چوخ سئوسه
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يه كفايت لندي مستأجر شامدان صونرا بیر دسته ورق  بیر پییاال قاتیق يئمه

. ركن اونالري اويونا دعوت ائتدي له میزين اوستونه سپهائشیگه چیخاريب 

گئجه نین بو واختي اويونا گیريشمك . چوخ بئواخت دي«: قوجا كیشي دئدي

  ».اولماز

  

. دوغرودان دا ائله بئواخت دي«: لري يیغیشديريب دئدي  كیشي، ورقگنج

آرواد اونون سؤزوني قبول ائتمك ايچون باشیني » !لره قالسین گلن گئجه

نین باشینا بیرزاد آغیرلیق  گي دركن، قوجانین كؤنلونه اضطراب چؤكوب اوره  ترپه

دئیه چوخ پوزقون حالدا » لر ندير؟ داھا قورتولمادي مگر؟ گلن گئجه«. ائتدي

ركن  ايوانا گئديب اورمانا گؤز تیكدي كي عجیبه بیر حالدا بؤيويوب شیشه

  .دوواركیمي اوجالمیشدي

  

بوجاناوار الر ألیندن ھارايا گئتمك اوالر؟ نه ايش «: ئدي اؤزونه د- اؤزاھمالجا

. دن يئره بوشالتدي ني آلیشديردي و چوخ چكمه سونرا پیپیي» گؤرمك اوالر؟

كیشي  قوجا. ك لر كیمي يئره ساوريلدي لر قیزيل پیله اود توتموش نارين توتون

گؤردوكي  بیر بؤيوك جاناوار ر چايین قیراغینا دوشن ايشیلتي دا، قوشا بنزه

ك ده اونون لوت بدنینده  اوزون آياقالري وارايدي و بیرجه دانا تئله

نئچه . دي آمما چوخ دؤزمه. قوش دايانمیشدي و اونا باخیردي. میردي گؤرسن

ركن  دركن چايا ساري گئتدي و بیر بوداغا مینه آن سونرا باشیني اھمالجا ترپه

: تاغا قايتیدي و دئدياو. قوجاچوخ قورخدي. يسودان كئچیب اورماناچاتد

سیندا دايانیب منه  ھئچ بیلدينیز نه اولدي؟ عجیبه بیر قوش ايوانین آشاغي«

سودان كئچدي و اورمانا . اوزون آياقالري و لوت بدني وارايدي. باخیردي

  ».گئتدي
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قوالغ  « :آرواد دا دؤنوب أرينه دئدي» .حتمًا كي تولكي ايدي«:  دئديمستأجر

دن باشاليام، بو آغادا   من قرارا گلديم كي صاباح گئجهم، آس گؤر نه دئییره

-: ، قوجانین جانینا اوشوتمه دوشدي و دئدي»دير جك منه يارديم گؤستره

دن باشاليام   يئنيم يیره ايسته« :- : قادين دئدي» يي باشالياجاقسان؟ نه«

  ».درس اوخويام

، ياتاغیندا جان ني سحره  يیني قورخونج بوردودي و او گئجه  اورهقوجانین

ني  يا اينامسیز اولورسادا، بوتون گئجه يیب اسدي و ايللر بويو تانري تیتره

  . تانري دئییب دعا اوخودي-تانري

  

  

3  

جوان آروادين . الر  باشالنمیشدي، قوجا بیلمیردي ھاردان باشاليیبدرس

. له چالیشیردي دان چوخ اؤز رؤياالري ألینده ھمیشه كتاب اولورسادا، كتاب

. لديردي لر دوزه يه آز قوالق آسیردي وجور به جور پیشمیش  موسیقيداھا

.  باخیردييا يرک اوتوروب ديشار  لريني چكه نین پرده اورمانا باخان پنجره

قوجا كي . لیق چرخیني بوراخاراق ائو ايشلري ايله چوخ چالیشیردي خیاط

ارشیالركن ايشدن قايیديردي، آرواد آياغا قالخیب چوخ مھربان حالدا اونو ق

آمما قوجا داھا قاباقكي الر كیمي، اونون نازيني . سؤزلرينه جاواب وئريردي

اونون نظرينه ھرزاد . انمیرديچكمیردي و ايوانداكي صندلده راحات اوتور

لر اينامسیزلیق دان سونرا، يئنه  نئچه ايل. نیردي داغیناق و پیرتالشیق گؤرسه

والراق قارانلیق و نابلد بیر ماغارايا ايلك دفعه ا. لیردي دعا كتابالريني ورق

لردن  ن انسانالركیمي، حس ائديردي كي اونا قارشي اوالن توطئه گیره

نییه كي اونون توتقون .  عالمیندن يارديم آلمالیديبقورتولماق ايچون غی

بويالي اورماندان باشقا و او چیپپالق قوشون گتیرديگي خبرلردن عالوه، آيري 

  .ايدي داياقي يوخ
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له  و اومود ائديردي كي بئله لیك.  ناماز و عبادته باشالمیشديدن يئني

نئچه گئجه دوشوندي و نھايتده . حیاتیندا دينجلیك و آرام لیغا أل تاپاجاقدير

لركي مستأجر  گئجه. تصمیم توتدو كي درس ساعاتالري اونالرين يانیندا اوال

 گؤز اؤرتوردي و قداناونالرين اوتاغینا گلیردي، قوجا كیشي اورمانا باخما

 اؤزوني ركی   دوداغیني چئینه-آرواد ديل. اونالرايله اوز به اوز اوتوروردي

قوجا . سايمازلیغا ويريردي و جوان كیشي ده ديرناقالريني تاماشا ائديردي

رك مرتب دوشونوردي كي ھاچاناجان بو ايشه دوام  گؤزونو اونالردان گؤتوره

سن   باشقا بیر ايلگي ده وارمي؟ گؤرهآراسینداگؤره سن اونالرين . جك لر وئره

 اوز وئريرمي؟ آمما  لر ائوده سحرلر ائودن ديشاري چیخديقیندا، بیر پارا ايش

 ھر گون يئني ندهیين شیردي و مستأجرين أه له جوان قادين گوندن گونه گؤزل

سن او دؤره برده باشقا بیر كیمسه واركي  گؤره. نیردي بیر پالتار گؤرسه

 جور به جور پالتارالري اونا خاطیر گئیمیش اولسون؟ قوجا كیشي ر،مستأج

لري چوخ گئژ ياتیردي و سحرلر چوخ تئز يوخودان قالخیب و آرواديني  گئجه

فیكر ائديردي كي او ديشاري چیخديقدا آرواد . آيیلتمامیش چؤله چیخیردي

 ئچيه ھ ھم ده مستأجرين اوزوني سحرلر گؤرمه. دير يوخودا اولسا ياخشي

آمما قوجا كیشي كي ائودن آرا آچیردي، جوان كیشي چؤلدن . ايدي گؤزو يوخ

لري اھمالجا يوخاري چیخیب ياتاق اوتاغینا  له ايله، پیل درديگي بیر دسته گول

قاپیني كي . ياواش قايیديردي-لري میز اوسته قويوردي و ياواش رك گول گیره

 كي باشالريني اھمالجا اؤرتوردي، گنج قادين گؤزلريني آچیب او گول لره

  .ترپتمك له اونا سحرين خیر اولسون دئییرديلر، گولوردي
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 غريب بیر دعاني اسگي بیر كتاب دان   گون كي قوجا كیشي، عجیببیر

ايدي كي اوقوش باالجا فانوس ال،  گون باتانا ياخین. اوخودو، لوت قوش تاپیلدي
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ینا گلدي و قوجا كیشي يه كي ايوانین آلت. بیر بوداغا مینه ركن چايدان كئچدي

لیب باخاركن   أيياقوج. شیب پیپ چكیردي، عالمت وئردي راحات صندلده أيله

 ايله اونو  قوش، فانوسي تر پتمك. قوشو تانیدي آمما اؤزونو سايمازلیقا ويردي

قوجا كیشي دوردي آياغا و اوتاقدان كئچركن گنج قادين . دي  يا سسله آشاغي

 -: قوجا دئدي» ھارا؟«-: آرواد سوروشدي. يالرال مستأجر اونا باخد

 باخدي و مستأجركیشي، راحاتلیق اسیناآرواد اونون نگران سیم. »قايیديرام«

قوش فانوسي بیر داش اوسته قويوب . يا گئتدي قوجا آشاغي. دويوب گولدي

يیرسن؟ منله نه  نه ايسته«: و قوجانان اوز به اوز اوتوروب سوروشدي

  »وار؟ ايشین

  !منه يارديم ائله:  دئديقوجا

  سان؟ چوخ ناراحات:  دئديقوش

  .آز قالیر دلي اوالم:  دئديقوجا

  .دير ن دن بللي يین قیافه يورقونلوغون و أل آياقدان دوشمه:  دئديقوش

  .يیب شبھه مني يازيق ائله. سؤزون دوز دور، چوخ يورقونام:  دئديقوجا

  نییه داريخیرسان؟:  دئديقوش

  مايیم نئیله يیم به؟داريخ:  دئديقوجا

سن ائتديگین دعاالري اورماندا . سنه بیر موشتولوق گتیرمیشم:  دئديقوش

  !لر ائشیديب

  لي يم؟ ايندي نئیله مه:  دئديقوجا

قیرخینجي گون . قیرخ گئجه تامام. ائتديگین دعاالرا دوام وئر:  دئديقوش

  سنه عیان اوالجاق دير

  قیرخ گون تامام؟:  دئديقوجا

  دؤزومون اولسون و اومودونو اوزمه؟. بلي، دوز قیرخ گون تامام:  دئديقوش

  .قوجالیق مني اينجیدير و اؤلوم دن قورخورام:  دئديقوجا

  .لي اول عاغیللي و دوشونجه. قورخودان فايدا يوخدور:  دئديقوش
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آمما ايندي داھا ناخوش و . لي ايديم من عاغیللي و دوشونجه:  دئديقوجا

  .يازيغام

  !جك لركي راحات اوالسان ئله بونا گؤره ده، سنه يارديم گؤسترها:  دئديقوش

  .رك اومودومو آرتیرير سنین سؤزلرين مني سئوينديره:  دئديقوجا

  .يم اومودون اولسون، صاباح گئجه يئنه ده گله جه:  دئديقوش

جوان قادين مستأجردن آرا آچدي و كتابا ساري .  بیرلريندن آيريلديالر-بیر

قوجا كیشي اونالري سايمادان اوتاقدان كئچیب ِايوانا گئتدي و آمما . یلديیأ

  .چايا گؤزتیكدي

نده، قوجا  رك سودان كئچدي و او أله يئتیره  ألده فانوس، بیر بوداغا مینهقوش

و قوش جاواب » !الوداع اولسون لوت قوش«: در كن سسلندي أللريني ترپه

  »!لیك آي لوت ھله«: وئردي

: آرواد دئدي» نه خبر اولوب؟«:  مستأجر سوروشدي. مستأجره باخديآرواد،

. آمما قوجا كیشي اونالرين سسیني ائشیتمیردي» .ھئچ نه آنالمیرام«

. فیكري ذكري اورماندا ايدي و او آندان كي قوش فانوسیني سؤندورموشدي

 نزهاونا ب.  كويون سسي، قوالغا چاتیردي-اروماندان آنالشیلماز بیر ھاي

 -له يیب ھي سورغو  بوتون جاناوارالري قوشي دؤورهيیردي كي اورمانین

قوجا باشیني .  كوي ايدي-شیرين بیر ھاالي. سؤال ايدي كي اوندان ائديرلر

اي منیم بئینیمین ارومانیندا اوالن «: أل لري آراسیندا توتوب اؤزو ايله دئدي

  » سینیز؟يیر جاناوارالر، من كیمي خبرسیز بیر لوت دن نه ايسته
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دن، ھر گئجه او دعاني تكرار  يي گؤرمه لر كئچدي یشي اطرافیندا نه كقوجا

بولور گولدانا قويوالن گول لري سايمادان، آروادين بوسبوتون . ائديردي

 گون   باخمادان و مستأجرين اوزلولويونو اؤزونه آلمادان،سینه یشلمهی ده

 لري یميه كي تلگراف س چیخمامیش ائودن چیخیردي و جوان بیر سئرچه
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بوگون يیرمي دؤردونجي . سالم عزيز دوست«: اوسته قونوردي دئییردي 

و جوان سئرچه قاناد » .اونون آلتي گوندن سونرا منه عیان اوالجاقدي. گوندي

قوجا كیشي آخشام باشالري باشقابیر . نیردي آچیب اورمانا ساري گؤتورله

 او لوت قوشي باوتوروندن سونرا  ك يئیه سئوينج ايله ائوه قايیديردي و خؤره

اولوت قش ھر گئجه گلیردي و فانوسون ترپه نیشي له، قوجاني . يیردي گؤزله

 -آشاغا چكیب صحبته توتوردي كي مستأجر ايله گنج قادين، داھا آرتیق بیر

 ايدي  قوش اوقدر خوش صحبت و شیرين دانیشیق. لر بیلسین بیر لرينه يئتیره

دن   سیني بیلمه  زامانین كئچمه.میرديكي قوجا اونون صحبتیندن أل اوزه ن

اوقوش يئر اوزونون أن . گاھدان ساعاتالرال بیرلیكده اوتوروب دانیشیرديالر

  .ايدي سیرلي و صمیمي وارلیقي دئمك

سن ائله بیل اونالرين بیر يئرده اوتوماق الريندان ناراحات «:  سوروشديقوش

  »سان؟

  !البت كي ناراحاتام:  دئديقوجا

  ي، نه ايچون؟نییه آخ:  دئديقوش

دن باشقا آيري بیر شیئ ده اونالرين آراسیندا  م كي درس اگر بیله:  دئديقوجا

  .وار، منیم ايچون بیر بؤيوك توھین اولوب

  سن؟ يیب مه سن اؤزون، عؤمرونده بو توھین لردن ائله:  دئديقوش

  .يوخ، ھئچ واخت:  دئديقوجا

  !ي واردوزونو دء، حقیقتدن بوتون اورمانین خبر:  دئديقوش

  ....بیر دفعه .. نییه : ....  دئديقوجا

  ...له گؤروم  تعريف:  دئديقوش

جوان چاغالريمدا، قونشولوغوموزدا ألدن آياقدان دوشموش يازيق :  دئديقوجا

  ....بیر قوجا وارايدي و اونون بیر گنج خانیمي 

دونن گئجه ... چوخ ياخشي ... سونراسي بللي دير:  گولوب و دئديقوش

  دعاني اوخودون؟ھانسي 
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  !اوتوز اوچونجو دعاني:  دئديقوجا

يئددي گوندن سورا سنه عیان اوالجاق . چوخ قالمايیب:  گولوب و دئديقوش

  ...دي

  

 آنالردا كي كؤرپونون اؤنونده او ايكي سي بیرلیكده آدديماليیب دانیشیرديالر او

اقدان بو قوجانان ياشام«: مستأجر، آروادين أللريني ألینه آلیب سوروشدي

  »سان؟ يورولمايیب

  يه بیللم؟ م يوخدور، نئیله چاره:  جواب وئرديآرواد

  نییه اونو بوراخمیرسان؟:  دئديكیشي

   !يیم يانیر سینه اوره گوناه دي آخي، بیله:  دئديآرواد

ل لیگه يانسین كي  يین بو گؤزه يین اؤزونه يانسین، اوره اوره:  دئديكیشي

  .گونو گوندن سولغونالشیر

  !قسمت بوايمیش:  دئديدآروا

  !گینا، باشقا بیر يول تاپ آيريل:  دئديكیشي

  .قورخورام:  دئديآرواد

ندن قورخوسان؟ بیر واخت دا كي بوتون دونیا سني سئوه :  دئديكیشي

  ....يم بیلر، بیر واخت داكي من ھمیشه لیك سنین فیكرينده 

. ن، اوتاغا گیرديلرده اوداليارك له  كیشي قوش دان آيريلیب پیپیني پیلقوجا

 اوضاع نه -وضع«: قوجا دئدي.  بیر لريندن آرا آچديالر-آرواد ال كیشي بیر

  حالدادي؟ درس لر ھئچ قاباغا گئديرمي؟

  »!برك عالي دي«:  چوخ اوزلولوك له دئديمستأجر
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 گونده، گون باتان چاغي ايدي كي قوجا كیشي چوخ توتقون و قیرخینجي

رموشدو و قادين ايله مستأجرده، اونون نگران و نگران حالدا، ايواندا اوتو
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قوجاھي دوروب آدديماليیردي و أللريني . قرارسیز اولدوغونو آنالمیشديالر

 چايا باخیب وسینه قوياركن، اورمانا و كؤرپويه گؤز تیكیردي  ايوانین نرده

 بیرلرينه - گؤزايله بیر-قادين ايله كیشي اونون احوالینا باخیب قاش. توموردي

يه، نه  قوجا دوشونوردي كي اگر او وعده سینه عمل ائتمه. شاره ائديرديلرا

ائله او آنحا بیردن، اؤلو آپاران بیر ماشینین قیژيلتي سیني . لي دير قاباغا گلمه

لرين و جنازه   اوجادان ھیريلدايیب گولمكستأجرينائشیتدي و گنج قادين ال م

ماق الرين و كتابالرين ماشیني اوزاقالشديقجا اونالريندا ياخین الش

آمما ھاوا قارانلیق اولمادان اول، اورمانین سیخ و بويالنان . جیريلماسیني

آغاجالري آراسیندان، بیر كیشي كي ديلنچي لیك تورباسي چیگنینده و 

 گؤزه گؤرسندي و كؤرپودن كئچركن ايوانین آلتیندا ايدي، دهاوزون چلیك ألین

ايله آياغا قالخدي و اوتاقدان كئچركن آشاغي   ك آياغالري قوجا تیتره. داياندي

كي اوجا بويلو بیر » او«ركن اونا ياخین الشدي و  قوجا قورخوب تیتره. يئندي

 من ان،اي يازيق انس«: كیشي ايدي ألیني قوجانین باشینا قويوب دئدي

سنه عیان اولدوم ايندي كي سنه ظاھر اولموشام، نه چتین لیگین وارسا 

  ».يیرسه منه دئه ن نه ايستهيی اوره! منه دئه

:  بوروش و پیرتالشیق قباسیندان ياپیشاركن دئدي-نون أزيش» او «قوجا

  »!م يیره اوزون عؤمور ايسته«

  يیرسن؟ اوزون عؤموري نه ايچون ايسته:  دئدياو

  يه؟ نكي جاناوارالر ألینه دوشمه م اومندن سونرا بئله يیره ايسته:  دئديقوجا

سندن سونرا ھر شئ . له كي حیات قورتولمايیر گین سنین گئتمه:  دئدياو

ندن سونرا ھر نه اولور اولسون، سنه نه فرق  دي اوال، سن گئده ممكن

  جك؟ ائده

  .ال كیمسه نین ايشي اولماسین تكجه بو قادين:  دئديقوجا

  نییه؟:  دئدياو

  .لیق مني اؤلدورور لیق، پاخیل پاخیل:  دئديقوجا
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   ! ايندي منله گلچوخ ياخشي،:  گولوب دئدياو

  

قوجا اورمانین . ركن و اورمانا گیرديلر  ألیندن ياپیشیب كؤرپودن كئچهقوجانین

آغاجالر . لیك دويدو ھاواسیندا، غريبه بیر آغیرلیق، سويوق لوق و نم

گینده آمانسیز بیرنگران چیلیق يووا  آراسیندان كئچركن قوجانین اوره

 ركن قورخوب تیتره. يرديسالمیشدي و تانیش بیر زادين دالسیجا گز

لوت قوش باشقا بیر تاپشیريق «: جواب ائشیتدي» او ھاردادي؟«:سوروشدو 

  »!سیجا گئديب دالي

قايیتدي و اورمانین . نین قورخوسونو قات با قات آرتیردي  خبر كیشيبو

پیرتالشیق بوداغ الري آرديندان، اؤز ائويني گؤردوكي اتاقین ايشیقلي 

دي آمما،  قايیتماق ايسته. ن بوش صندلیني ايشیلداديرچراغي، ايواني و اونو

  .او برك دن اونون قولوندان ياپیشمیشدي

 توتقون و قاال بالیق يئرلرينه كي چاتديالر، آريق جیالز و اوجا بويلو بیر اورمانین

كئل  سي رك، چوخ بؤيوك بیر باي ني گؤردولر كي دالیني اونالرا چئويره كیشي

ركن ألیني  آياق سسي ائشیده. ينه دايامیشديچرخیني آغاجالرين بیر

 چكدي و اونو چرخه ساريگیندن توتاركن، اؤزونه  اوزالتدي و قوجانین بیله

لي  ايره. يه مینديريب باشالدي يئل كیمي سوروب آغاجالر آراسیندان كئچمه

قوجا . گئتديكجه اونون اوزون أللري قوجانین جانیني باجارديقجا سیخیردي

چرخچي نین سويوق و . ك ائله میردي ب اونون اوزونه باخماقا اورهدالي يا دؤنو

 توخوندوقجا، اونو حالسیز و حركت سیز كؤكونهلري بوينونون  دؤندرايجي نفس

ھارا «: دن سوروشدو دي و چرخچي قوجا نئچه يول اينیلده. ائديردي

كي سويوق دان باشاقا بیرزاد يوخ  آمما چرخچي نین كؤكسونده» گئديريك؟

 باال -گئجه دن چوخلي كئچیردي و گئتديكجه ده باال. نمه دي دي، جواب وئرهاي

گئجه اولدوغونا باخماياراق، قوجا الپ باالجا بوئوجك . ياورمان ايشیقالنیرد

بويوك بیر گئجه ايدي و . لرين يئري مه سینه يارپاقالردا و بوداغالردا گؤروردو
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اندان دوشموشدي يالواريجي قوجا كي ج. اونالر يئل كیمي اوزاقالشیرديالر

 چي،سن اول تانري دئه گؤروم مني ھارا آپاريرسان؟ چرخ«: حالدا سوروشدو

و الپ » اورا«: له كي ائله بیل میس شیپوردان چیخیردي، دئدي بیر سس

لیق دا، عیان  له درين بیر باتالقي گؤستردي كي نئچه آدديم اوزون بارماقي

  .اولدي
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چه ساعات دان سونرا قوجانین غیب اولماسیني  ايله گنج كیشي، نئقادين

ديلنجي بیر كیشي ني گؤردولر كي كؤرپو اوستونده . آناليیب ايوانا چیخديالر

قوجا بیر «: يیب سوروشدي جوان آرواد اونو سسله. اوتوروب و بیرزاد يئییر

  »لرده ھئچ گوروبسن؟ كیشیني بو طرف

اوزاق بیر سفره . وسو اولديگؤردوم، او بیر اوزون يولون يولچ:  دئديديلنچي

  .چیخدي

  سفره چیخدي؟ نه سفرينه؟: ال سوروشدي  چوخ نگران چیلیقآرواد

لرده گلن  او ھله بو تئزلیك. نیزي اونا خاطیر سیخمايین يي اوره:  دئديديلنچي

  .دئییل

نین أللري اونون  آمما اونداكي جوان كیشي.  جانینا اضطراب دوشديآروادين

و او آنداكي . لیق حس ائتدي  يئني بیر دينج لیك و آراملندي، وجودونا حلقه

ركن كؤرپويه ياخین الشیردي، مستأجر كیشي گنج  لوت قوش بیر بوداغا مینه

 قورتاردي و بیر اويون نآمما آرواد اؤزونو اونون ألیند. آروادي ياتاقا آپاردي

 دن سونرا، موسیقي نئچه مدت. ركن گرامافونا ساري گئتدي ھاواسي سئچه

  .سسي يئنه قادينین اوتاغیني دولدورموشدو

  

   تاريخيرمهیچئو

   25/1/73 -خوي
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گوهر  (ي ساعدنیغالمحسزندگی و آثار شناسی 

  )مراد
  

   دانشنامٔه آزادا،یپد یکی و: از به نقل

  ١٩٣۶ هی ژانو۴ / ١٣١۴ ،ی د١٣  :تولد

  رانی از،یتبر

  )یسالگ۵٠ (١٩٨۵ نوامبر ٢٣ / ١٣۶۴ آذر، ٢  :مرگ

   فرانسهس،یپار

  شزگورستان پرال   :مدفن
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  گوھرمراد   :ھا لقب

   ، فیلمنامه نويسسینو نامه شینما، سینو قصه    :تی فعالنهیزم

  

  یرانیا   :تیمل

  

   و تھرانزی تبری پزشکیھا دانشکده  : مرتبطنھاد

 زی در تبر١٣١۴ ی د١٣ معروف به گوھرمراد متولد شنبه ی ساِعدنیُغالمُحس

در (از داستان گاو او .  استیرانی معاصر اسندگانی نونیتر  از بزرگیکی

 یتیاست که موفق  نام ساخته شدهنی به ھمیلمی، ف)لیمجموعه عزاداران ب

  .افتی یجھان

 در یپزشک  روانشی گرا،ی پزشکی خود را با درجه دکتراالتی تحصیساعد

 یھا  آغاز کرد و سالی سالگ١۶ را از سن یسندگینو.  رساندانیتھران به پا

 در روز یو.  گذراندی فارسیسینو  و داستانیسینو نامه شی را به نمایادیز

دق  صاار درگذشت و در گورستان پرالشز در کنسی در پار١٣۶۴ آذر ٢شنبه 

  ]١. [شد  به خاک سپردهتیھدا

 عالقمند بود و در اری بسزی نشی خوی بود و به زبان مادری که خود ترک آذراو

  . کرده بودی ھمکارجانی با فرقٔه دموکرات آذربا،یروزگاران نوجوان

  

   مندرجاتفهرست
   یشناس  کتاب١  •

o  ھا   مجموعه داستان١٫١  

o  رمان ١٫٢   

o  نامه شی نما١٫٣   

o  ١٫۴نامه لمی ف   
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o  ١٫۵ ترجمه   

o  ١٫۶اجرا شده یھا نامه شی نما   

  

  

  یشناس کتاب

  

  ها مجموعه داستان

  

  . ی شھر ریھا  خانه - ١٣٣۴  •

  .  باشکوهینیشب نش - ١٣٣٩  •

  . وستهی داستان پ٨ لیعزاداران ب - ١٣۴٣  •

  .  داستان۴ لیدند - ١٣۴۵  •

  )  داستان کوتاه٣(گور و گھواره  - ١٣۴۵  •

  )  داستان کوتاه۶( و نشان نام  ی بیھا  اھمهو - ١٣۴۶  •

  ) وستهی داستان کوتاه پ۶(ترس و لرز  - ١٣۴٧  •

  )  داستان کوتاه١٠ ( بخت داریآشفته حاالن ب - ١٣٧٧  •

  رمان
  ١٣۴٨ توپ

  ١٣۵٣ خندان تاتار

  ١٣۵۵ در شھر بهیغر

  

  نامه شینما
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  ١٣٣٩ھا در سنگر    بافککار

  ١٣۴٠  گل کالته

  ١٣۴٢ می نامه پانتونشیما ن١٠ ی الل بازده

  ١٣۴۴ لی ورزیھا   به دستچوب

  ١٣۴۴ ای دنی بابانیبھتر

  ١٣۴۵ تی از انقالب مشروطشنامهی نماپنج

  ١٣۴۶ کاله ی بیآ,  با کاله یآ

  ١٣۴۶ شنامهی نما۵ ی روشنخانه

  ١٣۴٧ شنامهی نما٢ هی و زاوکتهید

  ١٣۴٨ بندان پرواز

  ١٣۴٩ بر مغلوب یوا

  ١٣۴٩ امهشنی نما٣ میشنو  ی نمما

  ١٣۴٩ نیجانش

  ١٣۵٠ در برابر چشم چشم

  ١٣۵٢ در معبد مار

  ١٣۵۴ شنامهی نما٢ یی قلم فرساعاقبت

  ١٣۵۴ انی آراھنگامه

  ١٣۵۵ ضحاک

  ١٣۵٧ عسل ماه

  1352 قوردالر

  نامه لمیف] شیرایو[

  ١٣۴٨ ی گستاخفصل

  ١٣۵٠ گاو

  ١٣۵٧ تگاهیعاف

  ١٣۶١ کورپوس مولوس
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  ها  ينگار  تک
  

  ١٣۴٢ یلخچیا

  ١٣۴٣ شھر نی مشکای وایخ

  ١٣۴۵ ھوا اھل

  ترجمه] شیرایو[

  ١٣۴٢ ی براھنی با محمد نقلد،ی از آرتور جرسشی خوشناخت

 ی با محمد عل،یبله کسل.  و فشار خون نوشته هی قلبیھا  یماری بقلب،

  ١٣۴٢ نهینقش

  ١٣۴٣ ی براھنی با محمد نقاکازان،ی نوشته الکای آمرکایآمر

  

  

  

  ه اجرا شديها نامه شینما

  ١٣۴٢ ونیزی در تلوی جعفر والیبا باز" ریفق "میپانتوم

 نیبھتر "شی و نمای جعفر والیبه کارگردان" لی ورزیچوب بدستھا "شینما

  ١٣۴۴ در تئاتر سنگلج ی انتظامیبه کارگردان" ای دنیبابا

 در ی جعفر والیبه کارگردان"  ھافتادهیاز پا ن"و "  بامھا ریبامھا و ز " شینما

 شی در تئاتر سنگلج، نمای جعفر والیبه کارگردان" یننه انس" ون،یزیتلو

  ١٣۴۵ ونیزی در تلوی جعفر والیبه کارگردان" گاو"و " گرگھا"

 درتئاتر سنگلج، ی جعفر والیبه کارگردان"  کالهی بی با کاله ، آیآ "شینما

 شنامهی و نماانیری نصی علیبه کارگردان" یخانه روشن "ی ھاشنامهینما
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 یدست باال "شنامهی در تئاترسنگلج، نمای جعفر والیکارگردانبه " دعوت"

 یکارگردانبه " خوشا به حال بردباران" و ی جعفر والیبه کارگردان" دست

  ١٣۴۶ ونیزی در تلویدیداوود رش

  ١٣۴٧ درتئاتر سنگلج یدی داوود رشیبه کارگردان" هی و زاوکتهید " شینما

 در تھران و شھرستانھا ی جعفریل محمدعیبه کارگردان" پروار بندان "شینما

١٣۴٨  

  ١٣۴٩ در تئاترسنگلج یدی داوود رشیبه کارگردان"  بر مغلوبیوا "شینما

 در سالن تی ھرمز ھدایبه کارگردان" چشم در برابر چشم "شینما

  ١٣۵١ ییدانشجو

 نژاد در فرانسه ی ناصر رحمانیبه کارگردان" بی عجانیاتللو در سرزم "شینما

  ١٣۶٣روپا  اگریو چند شھرد

  سی گورستان پرالشز، پار٨۵ در قطعٔه ی ساعدنی غالمحسآرامگاه
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