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 خیابانگردی تا صبح؛

 از یک کتاب برداشتی

 

ای که در حضور رئیس دانشکده و معاونش کردم خودم را وقت به خاطر گریهمن هیچ»کنم: از این جمله آغاز می
مین تیا »از کتیا  کوتیاه  برشیی. «شد برای کسی توضیح دادای داشت که نمیبخشم. این گریه دالیل پیچیدهنمی

 زبانی در اوج.بلند و با فُرمی استوار و خیلیوجور و نهعصادقی. داستانی جمجعفر مدرسبه قلم  ،«صبح بیدارم

در روز پیاندده آرر، ییر روز پییش از روز دانشیجو، « سییدد»به این شرح است: دانشجویی به نام  ی داستانماجرا  
 شود و پس از بیست روز، دری در دانشکده، برای یر ماه از دانشگاه تعلیق میظاهرا به خاطر یر دعوا در آستانه

پس از آزادی از زنیدان، یلیه در خیابیان،  ،و چند ماه بعدا .افتدبازگشت به دانشکده به شکل نامعلومی به زندان می
روز  دانیم میی چنیان کیه. بنددشکل می« روز دانشجو»نطفه داستان با دعوایی در آستانه  شهربند شبی دیرمان است.

یافته بیه مانزبرابر سرکو  سارا در طغیان  قرنبار بیش از نیم روزی که است. های سیاسیداللتدانشجو آکنده از 
امیا نیه بیه  ؛وهوای حسداسی بارگذاری شیده اسیتهای آغازی این داستان در چنین حالصحنه دوش کشیده است.

 ،های داسیتانای که تا میانهدار. به گونهشکل سرراست بلکه با شگردی پیچاپیچ برای دورزدن این حسداسیت هدینه
دارد و ی این تردید تَرَک برمیهاست که پوستهدارد و تازه پس از زندان و بازپرسیما را در تردید و تعلیق نگه می
های وبیانی شیلوغیپرشیور و انالببیی کیه باع  ،شود. سیددی ناسیازگاردِرو می« سیدد»توفان نامرییِ نخست توسط 

ای خوردهبینیم و سپس کتیردعوایی نامربوط به این قضایا می دانشکده معرفی شده است. هر چند ما او را تنها در
نهد و با طرح دعیوای نخسیت، ی دیگری را پیش روی ما نمیصحنه ،نویسنده. زیرکاه در دفتر رئیس دانشکدهآ 

 ای از تیراز رخیداد درپردهست که نیم«شعارها» هایی نظیرتنها داللت. ماندآن آشو  و اغتشاش حالیالی ناگفته می



به کسی خورده که هییچ رددی در ملیت . اَنگ عاکندگذاری میو آن آشو  را رندانه نشانه نمایانددانشکده را می
از  زداییاز سیاسیت هاسیتعارتوانید در آن گییرودار میطیرح ایین دعیوا  بنیابراینبینیم. ی اغتشاش از او نمیصحنه

هیم، رواییت  مانید. در ایینمستور و در پیرده میچرا که در فضای تاریر سیاست، حالیالت . باشد حالیالتی سیاسی
کیار شیطنت عامبن حکومت با خرابکاری دانشجویی حسداس گره خورده است. پیدا کردن این کبف سیردرگم 

 .ای نیستساده

ده، هم کارکردی سیاسی یافتیه و هیم در حالیالت، آن گرهی که در آغاز داستان با درافکندن دعوا در روایت افتا  
کنید و میا را بیرای حیل پوش میامتیازی ببغی پیدا کرده است. امتیازی ببغی از آن رو که امر حالیالی را استعاره

 ،شیودبودن ماجرا آشیکار میافکنی نید در چندالیهکشد. کارکرد سیاسی این گرهچیستان داستان به دنبال خود می
های انتهیایی داسیتان پوشییده ییا های سیاسی این دعوا را تا بخشکوشد داللتخوددارانه مینحوی که نویسنده به

تر است. هم اوسیت کیه ناگفته بگذارد. اگر رئیس دانشکده را نماد اقتدار سیاسی بدانیم دریافت این موضوع ساده
بی بر آتش آن آشو  بپاشد و ربط)دعوای دم دانشکده( و انگ اغتشاش به سیدد، آخواهد به بهانه موضوعی بیمی

ی مهم در اینجا، کسر روایتی توسط نویسینده اسیت کیه بیا ایجیاد . نکتهحالیالت را در پرده پنهان کند به این شکل
حفره در خط روایت، به آن کیارکردی ببغیی بخشییده است.کسیری کیه در فییول مییانی داسیتان، خواننیده را 

و اشیاری  هانشیانهرود دقی انتظیار مییصیامدرسی ایجیازگویی چیون چنیان کیه نویسیندهتیه، . البکندغافلگیر می
 ست.زیرکانه

هرگونه تبارشناسی های روایتی، آنچه برای ما مهم است محتوای شخییت اصلی داستان است. گیفارغ از پیچید  
صیلی اندازی رو به ما و تاریخ پرماجرای معاصرمان بگشاید. سیدد در قالب شخیییت اتواند چشماین شخییت می

میان میوج شناخت او شناخت ما هم هست؛ مایی که میل به رهیایی در تن ،بدین رو .های بسیاری با ما داردشباهت
 آید.زند و به قول آن استاد، سرمان به دنیا و عاُلبا فرو نمیمی

وار قهرمیان داسیتان اسیت کیه بیا انگییدد سیتیهندگی دیوانیهاندن این داستان در ما برمینخستین احساسی که خو   
تیا  و سرشیار اندازد که از رهگذر نیروی بیهای کهن میانگیدش ما را به یاد پهلوانان حماسهناسازگاری شگفت

روشینی ببیننید و ود را بهجهانِ پییش روی خی های آشکار و نهانِتوانند بازیجوانی، شورمندی و ماجراجویی، نمی
زنند یا سیرافکنده تین بیه ابتیذالی یا جان خود را بر سر آن تاخت می ،هم از این روست که در فرجام کار به ناچار

دهند که از مرگ بدتر است. تنها تفاوت در این است کیه سرشیت و سرنوشیت آن ییبن را مالاومیت و میرگ می
« هیچ چید اعتالاد ندارد»که به قهرمانی خبری نیست و   انهمرگ قهرمان جا ازاما در این .ساختی آنان میپیروزمندانه

بیه آنیی از ایسیتد و ای که قهرمانش بر اصول اخبقی خویش نمیسراید؛ حماسهی روزگار ما را میتُهیایی حماسه
 برای هیچ اصلی پشیدی ارزش قائل نیست.کشد و دست میخود های آرمان

گذارد و پیوسته در کار انکار عالمسوزی روبروییم که سر به آستان هیچ قیدوبندی نمی ، ما با رندبه عبارت دیگر  
بخشِ آن، معطوف های نهادی که فارغ از توان تعیدنی شکلهر مرجعیتی از معناست. مبارزه و نبردی نابرابر با همه



گرفتن کیار فرهنگیی هیچتشاش و بهوشلوار تا اغبه رهایی از رهگذر نفی و یا انکار است. نفی پدر با نپوشیدن کت
کیه در سییدد این ستید . خانواده و دوست در سودای ناکجاآباد است ،دانشگاه ،زدن درسدوست و غریبه. او با پس

با زمیین »آید. او زند و بر زبان میکند و بیرون میسرشت داستان نهادینه است گاه از نهاد و نهان داستان سررید می
عییب کیار مین »گوید رد. و ما اگر بپرسیم چرا، خودِ او پاسخ این پرسش را داده است. او میدا« و زمان سر جنگ

ام نبود. فالط بیا چی توی چنتههای دیگر باشم، اما خودم هیچی آدمخواستم مثل همهاین بود که به هیچ قیمتی نمی
به نحوی که  ؛ستای منفیرگیر مبارزهدهد که دسیدد در اینجا نشان می«. همه دعوا داشتم، با همه سر جنگ داشتم

راهیی موهیوم و نیامعلوم کیه کنشیگرانه نیسیت و الگیوی  .گدینیدبا ارجاع به قدرتی بیرونی، راهیی مخیالب برمی
و او را  ببخشید ست تا به این مرکدگریدی او معنای مثبتی ندارد. به همین دلیل، او مدام نیازمند مرکد ثاللیاندیشیده

. برای همین است که پس از آزادی از زندان، آرزومند دیدار پدر و حاضر بیه اقیرار دهدی از گسست محض رهای
گرفتن و در خیود او گرچه به ظاهر از پدر گریدان است اما ریشه در پایگاه پیدر دارد. فاصیله به خطای خود است.

 ؛دچیار بحیران پیدر اسیتسیدد . دردناکی داردنشان از دوگانگی سیدد دواندن رویای اوست. این ستید و آوید ریشه
های ناآشینای روزهیای نوبلیوغی را پشیت سیر گذاشیته و در ی زمیان بیه در آمیده و تجربیهکه تازه از پیلیه کسی
روزهای خوش پیشین پاشیده است و او دیگر نظام خانواده و سامان امن  اوهای تفردد سرگردان است. برای راهکوره

ی همیین فاصیلهدرسیت روسیت. و ی خود بیرون رانیده روبهی مادری که مُرده و پدری که او را از خانهبا خاطره
نخستین است که  ین پدری سنگشدن سایهبا کمرنگ. با پسر را دگرگون کند ست تا نظام رابطهمکانی از پدر کافی

دارد ست که آدمی را از حرکت باز میپدر، سدد بدرگی شود. حضوران اخبقی سیدد برداشته میها در ساختمتَرَک
همچون خدایی که آزادی مومنان را -شودت درآوردن امکانات و آشکارگی هویت فرد میو مانع آزادی و به فعلید

به جهیانی بیگانیه پرتیا  بینیم که ی سرگشته را میسیددیا  پدر، در غ بنابراین لگدکو  حضور فراگیر خود کند.
به آن، از  شدنکننده. او در مواجهه با چنین جهانی، به جای نددیرمعناباخته و پریشان ،مرکد؛ جهانی بیشده است
بیا شیدن، و نهیادی درگییر مناسیبات واقعیی  از جهانی خییالین و زداییدر واقع، سیدد به جای افسون گریدد.آن می

کنید کیه زنید و اقیرار میدر جایی بیه قلیب فاجعیه می او برخاسته است. خودِآن اجتنا  و ایجاد فاصله به ستید با 
کننید بیه و در جهانی که مردمش بر اساس اصول و مالیردرات مشخییی زنیدگی می« ساز خود را بدند»خواسته می

در اینجا گیرد. نهیچ غیرشخیی و قوانین کلدی را بهها و آرزوهای شخیی خودش برود و هنجارهای دنبال خواسته
در میرز  :تری گییر کیرده اسیتاو تنها نافرمانی از پدر نیست بلکه او در کشاکش کبن یمسألهشود که روشن می

 .یمبهم ضرورت و آزاد

یابید. تیبش و خیورد و راهیی بیه بییرون نمیسیدد دارد در تناقضی الینحل غوته می توان دریافت کهبه خوبی می  
کس اش بیه گیوش هییچای تنهاست و نجوای نومیدانیهتالبی او نید ثمربخش نیست چون در بیابان پرت دورافتاده

ان جهی اهیدخونمی .گرییددهای بدرگ و جهان جیدی میاو از خشونت آدمرسد؛ او با خود و در خود است. نمی
 دهد.قرار « قالبی»در ما را که است ضرورت زندگی از اما  پیرامون به او نالشی تحمیل کند



اما صداقتی کیه در ایین سییمای  .کوشد آن غوغای درون نمود نیابدست که میایبستهچون آتشفشان یخهمسیدد   
بیر میا « ای نیازمنیدکنندهنفی»آمید ضکند و سرشت تناقسرد نطفه بسته است آن آتش گیرا را پخش و پراکنده می

هیای بیوداری از لنیین، بیاکونین و کتا »ی مطالعیهبیا  ،آییدشود. کسی کیه پیوسیته از درِ انکیار در میآشکار می
سیر از کیدام دوز   دهد کیهنشان میو  کندشخییت خود را فاش می« گواراهای چریکیِ چهکروپاتکین و جدوه
تیرس از  چه معنای دیگری نهفته است جید شورمندانه،در زیر نالا  این ناسازگاری در حالیالت، در خواهد آورد. 
خویی با هر مرجع قدرت، از پدر گرفته تا دانشگاه و سیاست، همیه مخیرج مشیترک این ستیده؟ برخورد با واقعیت

ی ویرانی آن کیرده، خیود . او هنوز درنیافته است واقعیتی که پا در پاشنهیگرید اوست از واقعیتی اجتماعی و نهاد
های نهیادی هسیتیم و جید ایین اگیر باشید، ست. هنوز درنیافته که ما محکوم به زندگی در چارچو گیکلید زند

 های دوردست، تر و تنها و پرت افتاده است.بیابانی نخواهد بود که هر انسانی همچون جانوری در دشت

از  واقعییت سیت؟یچ یبیرا تیاز واقع ددیاما هراس سی فرو افتادن در وضعیت مرگبار واقعیت است. در آستانه وا  
ایین  کنید.در ابتذال غرق می ریدبلعد و ناگهای آدمی را میست که تمام امکانشا  و دمبیآن غول بی، نگاه سیدد

معمیول و  شیدن در میوقعیتیو پرتا  هیای زنیدگیگرید دردناک او از واقعیت، بیه خیاطر دودشیدن تمیام امکان
های خود را قربیانی داند با انتخا ، تمام امکان. چون میهراسدمی از انتخا  و ابتذالِ پس از آناو متعارف است. 

زند و به ستید با واقعییت و پذیر و نامتناهی خبری نیست. بنابراین تن به انتخا  نمیکرده و دیگر از آن امر گسترش
ه فضیاهای راهی به رهایی بیابد. بیرای همیین اسیت کی ،یازد تا از این رهگذری آن دست میاقتدارهای مالیددکننده

انگار این تنها راه مبارزه است. مبارزه و نبرد  اند یا در خاطره.د؛ یا در خوا انصادقی، از واقعیت کَنده شدهمدرس
سیت بود و نیست. از این رو، خوا  و خاطره بیرای او امکانیعلیه غیبت، علیه فالدان. فالدانِ آن چیدی که باید می

های واری که ریشه در کودکی تاریخ دارد. در اسطورهکیشوتجانکاه دُنبرای رویارویی با چنین جهانی. کوشش 
اند؛ گاه با خیودِ ی فراروی خود در ستید و آوید بودهغوالن و یبن و پهلوانانی هستند که با جهان و جامعه نید کهن

دمیان را نیاچید و خیوار ی خیود، مرشان، گاه با پادشاهان بیدادگری که با فرمیان فروگیرنیدهکنندهفرارونده و غلبه
 ست.و گاه با خدایان خویشکامی که حضورشان بندگی و اسارت آدمی ،دارندمی

ست در جدال با زورمنیدترین اییدد ا دوستیپرومته، این غول مغرور غمناک که خود سردودمان آزادگی و انسان  
ترین ساالرِ دریادل رهایی فرد در برابر فربیه، کاروانرشُستن از امور حالیشورد و با دستزمان، بر بند و بیداد او می
انسیان « نیاچیدبودگی و خیواری»که خود روزگاری کارگدار خدایِ خدایان بیود از  پرومتهفُرم اقتدار زمان است. 

. سرشیت پرومتیه از خیون و بر بیداد جهیان بشیورد« امیدی موهوم»چگونه با  خت. بنابراین به انسان آموردبُمیرنج 
این شور خردگرید، بهانه رنیج و شیکنجی آتش است. به همین خاطر است که آرام ندارد و در جنگی مدام است. 

کیه خیدایی بیودی و پیروای خشیم خیدایان »اش را نیوشا نیسیت ست؛ شوری که ناله سوزناک دوست جانیابدی
ها عمر فرسود اما از آرمان خود دسیت برنداشیت. ها در زیر خرسنگسالاو . «نداشتی، پای از گلیم فراتر گذاشتی

دُخت برادردوست در کشیاکش این شاهآنتیگونه. برآمد و بالید به نام دختری  اوسالیانی گذشت تا از تبار سرانجام 
ی خودفرمان به این خیال که بند از اراده کردبر ضدد پادشاه بیدادگر طغیان نید چه کرد؟ او  -پادشاه زمان-با کرئون



گوربَرنیدگانش بهاش را در پیش نگهبانان و زندهخویش گشوده است. در این کشاکش بیداد، او فریاد دادخواهانه
همسیرایان بیر او  همدمیان گییرد، انگیار فریادرسیی نیوشیای ایین اسیتغاثه نیسیت.هییچ نمیکند اما کسی بهبلند می

رغم او در کارند. آنچه که به دیده ی نیروها بههمه«. ی روح خویشتنیروح تو سرکش است، تو کشته»سرایند: می
خویشیکامی  خیدایانامیا چنیین نیسیت. او بیا  .بخشیدت میاش را در برابر جهان فعلیدیآید این است که او ارادهمی
تابنید و اااخیایی گسیتاخی را برنمی»کیه  . خدایانیدهدان را بر باد میتمام باش و بودشروست که باد غیرت روبه
این پایان ماجرا نیست. فاجعه در جیای دیگیری خانیه کیرده تازه . «دهندهای گران، سدا میسران را به ضربتخیره
ناگدیر این مییل فرارونیده و ازخودبرگذرنیده چییدی جید شکسیت یابیم سرانجامِ میکه در ستآنجافاجعه است؛ 
کنیم اما او راه  مان را بر او بارخواهیم از او و نظامش پیشی بگیریم و ارادهکجی جهان به ماست که میدهن ،نیست
 دهد.نمی

ی تن راست که بیر همیین قیرار و میدار، کورانیه قمیار کیرد و جیان بیر سیر آن باخیت. شیاهدادهاسپندیار رویین  
بینایی و خرد بیود بنییاد او را  یطبع کارمایه. چشمی که بهشدی آشیل او نشانش پاشنهچشمان شاهپرستی که یددان

تنها ناآگاهانه و اتفاقی نیسیت بلکیه گوییای جا و گدندگاهِ اسپندیار دانستن نهرا آسیب« چشم»بر باد داد. در اینجا، 
یار پیش از رستم نخستین تیر را از نگاه خود خورده است، از نگرش و رسای این حالیالت است که اسپندیار نابخت

 .خویشتنواقعیت در پس پشت مردمکان اوست، در سرِ سرکشِ بی بینش خویش. چرا که

تواند که ببیند. شور تر نمیبیند یا به بیان روشنسیدد از تبار این سرکشانِ گردنکش است. او نید چون اسپندیار نمی  
ستانده اسیت. در کردن، توان دیدن را از او و غرور جوانی برای فرارفتن از تنگنای تن و جهان را در خود مستحیل

ای که برآمده از غنای تخیدل خدشه با جهان سیبن دارد. اندیشهای بکر و بیی ساختنِ رابطهی خرا  او اندیشهکلده
ی خیاالنیهای بسیازد. جهیان خوشخواهد بیا اسیتعاره خیود را از جهیان جیدا کنید و جهیان جداگانیهاوست و می

 مکان لنگر انداخته است.کند. جهانی که در آینده، در زمانی بیمالید نمیای که هیچ قاعده و قانونی آن را شاعرانه

شیود کیه سییدد ای روشین میی مرگبیار و منفجرکننیدهی این سرسختی و لجاج بیدفرجام در آن لحظیهنتیجهاما،   
نشیجویان، در سالن اجتماعاتِ دانشکده حاضر شود تیا بیرای دا« وشلوارکت»خواهد با شکسته میو شا  فروریخته

تلخ است تماشای فروپاشی کسی کیه سیراپا سرکشیی  بگوید. دالیل این شکست را با اعترافِ آمیخته با عبرت باز
شیباهت بیه سینت اعتیراف در مسییحیت نیسیت کیه بود و بند بندِ بدنش را به تاق طغیان بسته بودند. این صیحنه بی

شیان شیعله شوند و نیدای رسیتگاری در درونمی مومنان با واگویی گناهان خویش در پیش کشیش از خود خالی
نیست تا کسی را شفاعت کنید.  یگرهتر است چون دیگر مسیح مهربان و معجدزند. اما در اینجا وضع دردناکمی

 تنها شاید پدری خشمگین چشم به راه او باشد؛ پدری با دلِ چنان پُری که به بازجوهیا گفتیه بیود بیرای چنیین آدمِ
تنهیا »ی زندان نیست! حال باید دید، پدر ناراحتی کیه آرزو داشیت جا بهتر از گوشههیچ ،رناکیخوانِ خطمخالب

بخشیود و بیر جیان دید آییا او را میوشلوار می، فردا که  او را با کت«وشلوار ببیندیادگار اولین زنش را توی کت



خیونی کیه پسیر خیود را از یا پیدر دلآ کرد؟کشید و رستگارش میهای گرانبار او دست شفاعت میو شانه خسته
 گرفت؟خانه رانده بود دوباره او را در پناه اقتدار خود می

کنید کیه در مالاومیت سییدد کنیدوکاو ما را مُجا  می ،وشلواردر نپوشیدن کت« اصرار عجیب»و با ادر حالیالت،   
وشلوار در اینجا تنهیا ییر لبیاس نیسیت تککنیم و اشباح وهمناک خفته در آستر این جامه را پیش چشم کشیم. 

کارکرد و معنای در اینجا ها، خوبی به عنوان سرنمون استعارهبه «وشلوارکت»عنیر ست آکنده از معانی. بلکه دالدی
سیت ی تمام آن چیدیدهندهواقعی و سرراست خود را از دست داده است و به شکلی نمادین، دربرگیرنده و نشان

راس داشت: از رفتن در لباس انسان متوسط. از پذیرفتن چیدی که در وضع واقعیِ خیود، ابتیذال و که سیدد از آن ه
کهین چیون  سیت و بیا ییادآوری الگیویوشیلوار طلسیم بندگی. در نگیاه سییدد، کتکندروزمرگی را پدیدار می

در دستان بندناپذیر بیود و بیه هیر نید م را در آستین دارد. درد رستم سرافکندگی رست بندگی و ست که کلیدبندی
ایسیتاد و تین بیه ایین ابتیذال « کارزشت»رستم در برابر این شکستِ «. مگر بند، کد بند عاری بُوَد»داد چیدی تن می
ید چون خویشیکاری شلوار نوپافشاری سیدد در نپوشیدن کت«. اندبه مردانگی و انسانیت او دست یازیده»نداد چون 

خواهند سر خم کنند اما ی نوعی حماسه است و پوشیدنش شکست آن. شکست تمام کسانی که نمیرستم به مثابه
واقعیت چون شغاد نابرادر، گودال تاریر و تهی خیود را پییش پیای آنهیا پوشیانده اسیت و آنیان همیه نیاگدیر از 

 اند.فروافتادن در آن

چیه بهتیر کیه  . پسرویارویی در برابر این تُهیایی و معناباختگی را ندارد او تواناست.  سیدد در این آستانه ایستاده  
ای که نه سازهای این داستان است. هترین سازهیکی از بنیادی« بودنبازفرجام»نهادینه سازد. « بازفرجام» با امر آن را

در واقیع،  های گوناگون با تار و پود داستان دربافتیه اسیت.صرفا در ساخت صوری اثر درآمیخته که با نهادن نشانه
نهد که آن هیراس وجیودی در برخیورد بیا جهیان را در ایهیام بازنهادن فرجام داستان، امکانی را پیشاپیش سیدد می

ی اصلی داستان انگشت پنگ، بر هستهی پینگند. راوی در گرماگرم آن بازی جاندار و تپندهپایانی بکارد و بپوشا
« به امتیاز گرفتن، به بیردن»صادقی به نتیجه و غایت بازی، ی مدرسگذارد. بازیکنان در آن فضای اثیریِ ساختهمی
بیی هییچ »کننید فکیر می« ه بیازیفالیط بی»ست که برای آنیان موضیوعیت دارد و اندیشند بلکه این خودِ بازینمی

سرانجام را که در دیگر عناصر داسیتان چیون و ما اگر این میل به بازیِ بازفرجام و بی«. اصراری برای امتیاز گرفتن
ایم. ایین گیرایش راه نرفتهبدانیم بی« ناکجاآبادی»صبح بازتافته است، به شکلی نمادین برآمده از گرایشی شبِ بی

ست که در دسترس ما نیست و پایان ندارد. ایین پذیر و بازفرجام در زندگیه چیدی گسترشحاوی این معناست ک
بیرای  اسیت کهین جهیانِ ایمیانِزدوده و ناسیوتیِ افسون ،ناپذیری و امر نامتناهی، همان صورت مدرنمیل به پایان

 شدن با امر سرمدی، با خداوند.یکی

کیرد ناپیذیر آرزو میکه در روییای خیود، آرمیانی آراسیته و احاطه مکر عالل و طند روزگار این است که هم او  
سیت. نیامدنی دسیت خواسته است استعبیی و بهمیچون همان را به او عرضه کنی، پس خواهد داد، زیرا آنچه او 

 از خواند تا با گسترش هستی خود باکاوی، پیوسته او را به پیش میگرایی و جاناین جوشش احساسات، این درون



باخته بدند. دوزخییانِ هایی بلندتر را فتح کرده و چنگ در الوهیتی جانبرداشتن هر مانعی که پیش روست قله میان
شکوه خداوندی را برنتافتند و خود خواستار خدایی بیر روی زمیین بودنید. دانته نید کسانی بودند که بارگاه کیوان

خواهید از زمیین جیدا شیود و در خوی خدایگانی است کیه می ینااو با  جوشد.همین خویی که در خون سیدد می
وپاگیر دیگری. بله، آنجا بایستد و هماواز جایی استعبیی بایستد. جایی که نه قانون است و نه هیچ بندوبست دست

 ی بلخ، به بانگ بلند بگوید:با مولوی، آن پیر دیوانه

 یالی بین روانوش باشد خیال اندر روان          تو جهانی بر خنیست

 بر خیییالی صلحشان و جنگشان          وز خیالی فخرشان و ننگشان.

های ی خواسیتهیای آدمییان برسیاختهی کنشکند. برای همین اسیت کیه از دییدگاه او همیهسیدد از باال نگاه می
های ایین عیالَم جداسیت و از خیوی و خییالی خیدایگانی تنهیا اوسیت کیه از هنگامیهانگار  .آمید آنهاستغفلت

خواهید چیون ای کیه آتیش آن بیه دامین سییدد افتیاده اسیت و میسیمای اهریمنانیهبرخوردار است. سودای خوش
از آشیان کنید. هیم او کیه « شهرستان جان»به « اُشکو نُه کوشر»سوی سخت، از این سیمرغی از این زمین شش

آسیودِ خیود در بیه گرییه افتیاد و بیا وادادگیی دل -تجسیم اقتیدار-ناچیدی و تنهاییِ خود در برابر معاون دانشکده
داد که حتدا اگیر روزی بیمیار عیدالت نشان  . او با این کاربنیان اخبقی خویش را رسوا کردها، آن نظام بیشکنجه

 هیر ست کیه ارادهدرد کار آنجاست که این سیدد همان کسیا امارزد. آشوبش نمیهای تنبوده باشی باز به دردسر
زییر تییط طعین و هجیو  -معیاون دانشیکده ،خیواندرس ،نویسروزنامیه ،نویسرمیان بگییر تیا شاعراز  -کنشگری
و یا همچیون پیدرش، خشیمگین از ایین  ؛گشتاعتنایی قلندوار او مییا مبهوت بی ؛داشتی او زخم برمیزیرکانه

 پرهیخت.می« سَمد مهلکی»خواست کوفت و از همنشینی با چنین اش را به سنگ میخراباتیگری شاعرانه، کلده

 ،ی سیدد ساده نیست. اما هسیتند کسیانی کیه همچیون دوسیتان اییو ناگفته نگذرم که با این همه، داوری درباره  
اند کیه در شیبِ گیرند. اینیان از آن دسیته کسیانیخام سیدد را به باد ریشخند میکشند و تخیبت کمان مبمت می

کننید و در سیرمای غمانه و بهنجار، روز را شب میاند و بیبخش نگشتهتنهایی روح، گرفتار تیرباران تخیل رهایی
را بیه خیاطر  سیددکه هستند گیرانی خرده هنوز قناعت کنند.« همینی که هست»زنند تا بمانند و به وپا میعالل دست

غرور از اینجاست که  بینند که او با عدم و انتخا  دست از طلب نداشت.نمی . اماکنندخطایی معرفتی سرزنش می
کند خواهد بگوید که معیارهای او واالست و آنچه دیگران را خرسند میچون با این کار می شود؛می او هم خوانا

ی نییر غرور او از سر نابسندگی جانی ناشکیباست. تنها، اشکال کار او این است که با اندیشه برای او بس نیست؛
کردن را بیازیهمچون رقینده ییا ورزشیکاری کیه خیو  رقیییدن ییا خیو   زند.دست به اعمالی بدفرجام می

سر و دست سییدد یکیی نیسیت. گریدند. تواند؛ گویی بدن به اختیار او نیست و اندام از فکر میدریافته است اما نمی
تنها این ییادآوری بیس، کیه سییدد بیا جیانی مشیتاق و مَنشیی نییر در راه دگرگیونی جهیانی گیام نهیاد کیه کیار 

بُرد. هویتی و پوکی رنج میی قرون ماضی بود؛ او از این بیبرداری از نویسندگان بیگانهروشنفکرش، تاللید و گرته
 شود.بین نیست و با عمل هماهنگ نمیاگیر و عاقبتی او فرکه اندیشه . افسوسافسوساما 



درد سییدد « ا دراز اسیتدست نادانی به سوی جیان مشیتاق می»با این همه، داستان سیدد را پایانی نیست. تا وقتی که   
ای ای کیه تیو از چیاه خیوردهدرییا بیه جرعیه»م: به او از قول آن شاعر بدرگ بگوی مخواهست. و من میهمگانی

 «کند.حسادت می

 

*** 
 
چگونه آفریدگارش  که تا دریابیم فراگیر بنگریمکبن و سیدد را در وضعی  ،با دورشدن و ایجاد فاصلهبد نیست اما 
شیور و  ی ازمیا را بیه مییان آتشسیتان ،کننیدهخیره خونسردیآن  با صادقیمدرسدر واقع،  .افسون کرده است ما را

انگیار کیه کشید. انگارنیها میبرد و آن میل سرکش به ویرانی را در زمستان سوزان جوانی به ر  مشرار انسانی می
عاطفه و خیالی از عشیق، میا را بی یخیال، در جهاننشیند و خداوار و بیسوزان است. می یهصحن بازیگر این خود
و  ،گریاند ولی نه از عشق که از تنهایی و ضعبکند. گاهی میرها میرستیدمان پُ دورمهارِهای رانه یهدر چنبرتنها 

م کرا دسیت یم کیه دروغیابدرمی ،راستیآن در اوج  آییم واز صداقتش به خشم می گی. گاهیدرماندناچیدی و 
او  یهآفریید آدمِ. ی که دورانیدیش و فراگییر نیسیتکور صداقت بخش در برابرهمدالنه و تسب ایم؛ دروغِگرفته
گویید، نیه اهیل نیه دروغ می .است خام طبیعی و ،چون آدم اعیار کهن م تاریخ نیفتاده،خَوپیچ گذارش به گویی

 ،و نامهربیانی کیه بیا ایین صیداقت انگیار مناسباتش از جنس سنگ با سینگ اسیت. .دارد هر و گرماریاست و نه مِ
گشودگی  نیست. تنهاایم و امید هیچ معجدی ساحتی و دربسته نشستهبه یادمان بیاورد که در جهانی تر خواهدمی
چنیین بیه  بخشیدنهستی ی برایشگردی بنیاد ،که خوا  از این روست خوا  و خیال است. دلخوشی جهان او و

 پا و رها از آنچه سخت و استوار است.سبر ،جهانی گریدنده ؛ستجهانی
شدن نرم و نامحسوس در عالم شکستن منطق عادی و عِلدی وقایع و پرتا درهم، این رو، از شگردهای روایی اواز   

ییا بیازی  ،در آن پییدا نیسیت ایبنیدهجن هییچار به خیابانی در خیوا  کیه پیکرد زدن از خیابانینالب :است خوا 
شیگردی کیه صبح ندارد. که  پایانیاز شب بیروایت شده یا  رویا که به لطافت نگپپینگ سرانجامبیبازفرجام و 

 هایکیه در پسیغوله سیتیگریدقطعیت یهو نااسیتواری جَوَنیددودلیی  ،تردیدتخم  پاشاندن اش،کارکرد حالیالی
این بیداری و رویا.  ، میانو واقعیت خیالق میان علدگی مُهمچون آون. شناور روزگار ما مسکن گدیده استشناخت 
پود بافت داستان نشسته است کیه گیاه میرز ایین دو از دسیت چنان در تارو ،امر واقعی و امر خیالی آمد میانورفت
بیرای  .رودزبیان پییش میی یهموسیالی کِشیندبا  فضاهای واقعی و موهوم، ود و خواننده در تعلیالی دلخواه دررمی

 کیه خواننیده را از دلِ سامان و شیکافنده داردبه ،هماهنگزبان چنان چرخشی پنگ، در لحظات بازی پینگنمونه 
و  جهیان سنگین هایدست این همان رهایی از نا  در زبان. ؛ یر بازیِکشاندبازی می واقعیِ در خودِ وضعِ ،زبان

بینیم کیه مییدر اینجا  . اماخواستی علدی خود میزنجیرها جهانی که ما را زندانی آن است؛ یهفروکشند گرانشِ
 این رهیاییِ .کنیممیآشیانه خانه یم و از رهگذر زبان در خیالگذرمیدرز قوانین آن رویم و افراتر می از اوچگونه 



ترین و لطیییبگیییرد و تییا ابتییذال میعییادت و  یهگالنییددسییتان مییا را از میینجب  چِ کییهاسییت  کمیییا نییا  و 
 .بَردوازترین آنات انسانی میدورپر

ابدار گدارش نیست  ا. زبان در اینجا صرفن استبا آصادقی با زبان در راستای ساختن نسبتی سرشتین رفتار مدرس  
وغشیی کیه غلیبیایی بیبیا ز بنیدها،گرهاندازها و زبیانی آزاد از دسیت .رخداد است دنکرجسمانی زبان کارِکه بل

کاربرد از همین رو،  .زندکه ایجاز از آن فواره میای خوردهچکش یهپخت زبانزیوری نیست. هیچ  یهحُسنش بست
آورد فردوسی را به یاد میی زبان موجد روایت قرار گرفته است یهاستادانهای کوتاهی که در خدمت ایجاز زباندد

خواننیده  یهعاطفی یهپیکیرپهلیو و بیر چنیان اس داستان، شبق پرزور زبیان را های حسدها و موقعیتکه در گردنه
، پس از در پایان داستان رستم و سهرا  ،استاد توسچنان که  د.کنمیاز دردی خوشایند سرشار را  کوبد که اومی

و درد و درییط خیود را از بیازی  کنیدبه این بیت فشرده بسنده می تنها پسر به دست پدر، یهشدن ناجوانمردانکشته
 :کندآشکار می ،سرنوشترستم و ناگدیر 

 دل نازک از رستم آید به خشم              شمچَ ر آ ِپُست ییکی داستان
میا را  اتو احساسی بیاردبیر میا میچیون تگیرگ و  عیاطفی داسیتان را در خیود دارد یهکه هسیت دهندهبیتی تکان

 .اوباردمی
 خرابکاریو خوانی ی کسی که در مخالبهاو شکنجه هابازپرسی ی چوناگاه در پایان صحنهصادقی هم مدرس  

این  .«یر استخوان الی زخم ،مهلر جامعه هیچ نبود مگر یر سَمد برای» اشچرکیناز نگاه پدر دل مانندی ندارد
ن طنینیی صیادقی، چنیامدرس یهدر عیین اختییار اسیتادان، واپسین وصب سیدد از زبان پدرش هم هستکه  جمله

پیس از آنجیا کیه  ییا. ددهمغد استخوان ما نفور میتا  چون کارد ،را قهرمان رفتار گدندپُر د که پژواککوبنده دار
ریدد و به آ  میدرخشانی از  یهدر کاس د راپذیر سیدسرد و آسیب ،ن حساسدر عین سادگی، جا از زندان آزادی
وقتی که از در زندان آمدم بیرون، احساس سبکی شدیدی به من دست داده بود. مثل اینکه به بیادی » :نوشاندما می

توانست از روی زمین بلندم کند و این زندانی آزاد شده را با خیودش بیه هیر بند بودم. مثل اینکه هر باد سبکی می
 «ام بود ریختیه بیودم بییرون.روده دل ودانستم گفته بودم. هر چه توی هر چه می... خواست ببردجایی که دلش می

ای که سنگ فتهرُستهزبان پاک و پیراسته و شُ .انگیدشگفت نمایای این زبان سادهآسهاین است ایجاز معجد ببینید!
و وااگیانی خویشیتنداری اقتیاد زبانی توام با این خبری نیست و  خودنمایی در این کتا  از از پشت آن پیداست.

در توصیب وضع ظاهری  کند.که خواننده را میخکو  می هاستنویسنده در پرداخت رویدادها و آدم یهصمیمان
خیود نشیانه کیه تیرو بیا ایین کنید بسینده می «کوتیاه پسیرانهورو رفته و پیراهن آستینشلوار جین رنگ» به مریم
 .آییدمی او از کجا و با چه تفکری دهد کهزند و نشان میقلب موقعیت میست به کلید شناخت این شخییت اشاه

د سیید .نید سرشته است دشخییت سیدقهرمان داستان یعنی که در  ،این حساسیت زبانی نه تنها در ساخت صوری اثر
نگیاه  ،گونیهینبید .تربیشی پسندد و شعر را از این دوگوید داستان کوتاه را از رمان بیشتر میدر جایی از داستان می

ایین  ،نهاده -همایون نشیمُ-بر مریماو د و تاثیری که سیدهمین از زبان دهد و روایت نشان می چونوچندخود را به 
و انضیباط بیین بافیت داسیتان و  ،تثبییت مراستواری فُ ،گونهاینو  ه استاقتیاد زبانی در بافت داستان گسترش یافت



جیاده  یهی رنگارنیگ در حاشییهای زیبیاشالایق» یهجمل مریم برای نمونه آنجا که .شودها تالویت میزبان و آدم
د را  ، آشکارا الالائیات سییدکندویرایش می «کنار جاده پر از شالایق بود»به را  «بخشیدندخاصی به منظره می یهجلو
از  یاثیردیگیر های همایون ن در رمانکه پس از آ د و مریم استهای سیدششهمین کوبه خاطر و  .آوردمییادفرا
 .بینیمنمی «بهسلممبههای قلهای طوالنی و کلمهو توصیب هانفسیچس»
. فُیرم سیازوار داسیتان اسیت یهدهندو نشیان وار بیر زبیان داردتسیلط سیعدینیاز به  نهاو استادعمیق  این سادگی  

ست که با تسیلط بیه صادقیریشه در نگاه نویسنده به زبان دارد و نمودار سبر خاص مدرسکه  یسادگی غنامند
 هیایوپاشپردازی و ریختتعنو پرهیید از صینحیوی  هیایگییری بهینیه از امکانو بهرهزبان فارسی  هایتوانایی
 ،فریبیداش خواننیده را میسیادگی زبانی که .فتا آ مثل ؛خود گویای خود استزبانی آفریده که  ،و بیانی بدیعی

های ییهیا و پارسیاچه دشواریبه به این زبان دانیم که رسیدن و زودیا  است اما نیر میتکلب و بیچون برهنه 
 .زبانی نیازمند است

ها و تکییه ،صیادقیسهای موسیالی نثیر مدرمایهبناز  نید چشمگیر است. به موسیالی نثر صادقیتوجه ویژه مدرس  
برای رسیدن به کمترین  فعل است کلِبهحذفِ قرینه و یا به حذفِ های جمبت ون سازهکردوپیشپس ها ودرنگ
های بدرگی روی دییوار پشیت میید، قا  عکس: »ایجاز در کلیت آنآهنگ و و  بیاناسلو  ترین خوردهو تراش
های تلنبیار روی هیم و ها و پوشیهو روی میید پیر از پرونیده .همیدیگر.. یهطیرف، قرینیطرف، یکیی آنیکی این
 در هکی گفتار؛ زبان مردمییبه سادگی و روانی زبان « .های سرامیرو خودکارهای فراوان توی لیوان هاخودنویس

 یهنکتی .صیادقی پختیه اسیتنیست، سادگی زبیان مدرس گویند. اما این سادگی روستاییخن میو بازار س کوچه
هاسیت کیه ها و درنگتکییه ها کمیا  است و نحو گفتار دری در سطح صوتی واجایموسیالهای مایهکه دیگر این

و مین کشییده  بود و برده بیود جابهبازی کرده بودیم و برنده»آفریند: کند و موسیالی میخود را بر نوشتار سوار می
بودم کنار و تماشا کرده بودم و او بازی کرده بود و من فالط تماشا کرده بودم و دیده بیودم کیه چیه خیو  بیازی 

کس دیگیری، و چیه خیو  بیازی زد، نه با من، نه بیا هییچکرد، حرف نمیکرد و دیده بودم که فالط بازی میمی
در « ا فاصله بیازی کیردنش، آرام و کشییده تیون زدنیش.ب کردنش تماشا داشت،برد و بازی کرد و از همه میمی

زبیان  موقعیت را در تنِ جانِ قنفس و بدون تُپُیرهماهنگی موسیالی زبان با وضع واقعی در اوج خود است؛ اینجا 
آن دختیر دیگیر فالیط »دهید: نشیان میدختری را وقتی که هیستریای نهفته در رفتار یا شاهکار است. ؛ ه استنشاند
آهنگ جمله به خوبی حالت عیبی موقعییت را  ا تکرار دوم،ب که« خندید.گفت، فالط میچی نمیهیچ ،خندیدمی

ای کیه من هیچ وقت خودم را به خاطر آن گرییه»شود: گونه آغاز میکه این سوم فیلآغاز در  کند. یانمایان می
بیرای کسیی  شیدای داشت که نمیبخشم. آن گریه دالیل پیچیدهکردم نمی در حضور رئیس دانشکده و معاونش

از خیاطرش زدوده  و سیالیان آهنگ سخن چنان تاثیری بر خواننده دارد که تیا روزهیا و حتیا ماهییان .«توضیح داد
 شود.نمی
چسیبیده ییا  همبههای و عبارتوااگان  ،و بسته به نیازاست خود کرده  از آنِ همرا خط  یهشیوحتا  موسیالی نثر،  

 .از اصل موسیالا رهایی ندارند ،جدا



سرشکسیتگی در انیدوهی کیه حاصیل  ؛گسترانده اسیت داستان بر سپهررا  ایاندوه شاعرانه زبان آهنگدر کل،   
درونیی و میبل آن سیردی  داسیتانفراز و فرود و بییکنواخت کند و هنگ ضرباکه چناناست.  پرتا  تاس توهم

وجوشی مثل دعوا یا های پر جنبنهصح دو جا،نها یکی تسراید. را می انالب  افسونِ یهمرثی و نمایدرا بازمید سید
 قعلدیمُآلود شیب امیا همچنیان در آن فضیای کیدر و ناشیادِ آییمبه در مییو زمان زبان  ندِکه از ریتم کُاست  بازی
و هیا موقعیت حیالوکشید تیا حسرا به دوش می آن تیویریبار بی ،پیرایهین نثر بیهنگ اآ در حالیالت،زنیم. می
یابید و ان ادامه میتا پای وتا  زبانتبنواخت بیسانی که به .کندو این کار را به خوبی می را در ما برانگیددها آدم

 شیبِدچیار کیه  نیگمَ مبلیی .نهیدرا در ما به یادگیار می معناباخته یاستمرار مبل ،هنگ زبانیاین پایندگی ضربا
 زند.وپا میو در خوا  تاریر تخیل دست صبح شده استبی


