
 

 بیل سمبولیسم فرانسه در عزاداران
 

 مدینه کرمی
 دانشگاه شیراز -دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

 چکیده
است. مکتب سمبولیسـم  هاي ادبی در ادبیات دیگر کشورها، از موضوعات پژوهشی ادبیات تطبیقی بررسی بازتاب مکتب

در فرانسه به وجود آمد، تأثیرات عمیقی بر ادبیات جهان و از جمله شعر و داستان معاصـر فارسـی    19که در پایان سدة 
حسین ساعدي است. ایـن پـژوهش بـر آن اسـت کـه      گذاشت. یکی از نویسندگانی که از این مکتب تأثیر پذیرفته، غالم

تب سمبولیسم را در داستان عزاداران بیلِ ساعدي تحلیل و بازخوانی کند. بر این هاي مکچگونگی حضور عناصر و مؤلفه
-پردازي ساعدي با تکیه بر عزاداران بیـل مـی  هاي آن، به شیوة داستاناساس، پس از بررسی پیشینۀ سمبولیسم و ویژگی

دهد ساعدي در این داسـتان بـا   شان میکنیم. این بررسی نها اشاره میها و جملهپردازیم و به معانی پنهان در وراي واژه
استفاده از شگردهایی چون حسامیزي و ترکیب عناصري مانند رنگ، صدا، بو و تصویر، تکرار و تأکید، طنـز و طعنـه، از   

آلود ترسیم کرده و حس مرگ و تاریکی و تنهایی را، آور و وهمروستایی که احتماالً نماد ایران عصر اوست، فضایی رعب
 کند.هاي سمبولیسم فرانسه است، به مخاطب القا میگیکه از ویژ

 حسین ساعديواژگان کلیدي: ادبیات تطبیقی، سمبولیسم، عزاداران بیل، غالم
 
 مقدمه -1
 بیان مسئله -1-1

هاي ادبی در آثار منظوم و منثور دیگر کشورهاست. مکتبـی  هاي پژوهش ادبیات تطبیقی بررسی تأثیر مکتبیکی از زمینه
کـه نخسـتین بـار گروهـی از     » سمبولیسـم «). مکتـب ادبـی   23: 1389شود. (کفافی،میان ادبیات چندین ملت رایج میکه 

گذاري کردند، به تدریج در بسیاري از کشورهاي اروپایی و پـس از آن دیگـر   آن را پایه 19شاعران فرانسه در پایان سدة 
 هاي ادبی معاصر بر جاي گذاشت. یانگیري جرها گسترش یافت و تأثیرات شگرفی در شکلادبیات
هـاي بیـان و   شاعران و نویسندگان معاصر ایران پس از آشنایی بـا زبـان و ادبیـات فرانسـه و تأثیرپـذیري از شـیوه            

ها به آفرینش آثاري متناسب با فضاي جامعه و فرهنگ عصر خود دسـت  هاي مدرن، کوشیدند با الهام از آنتصویرسازي
ترین تأثیرپذیري از ادبیات فرانسـه و مکتـب سمبولیسـم و نیـز     توان گفت نیما یوشیج و صادق هدایت بیشبزنند. شاید ب

اي هاي تازهنویسی راهترین تأثیرگذاري بر جامعۀ ادبی زمان خود را داشتند. نیما در شعر و صادق هدایت در  داستانبیش
هاي نوین ادبی در ایران داشته باشند. اما نکتۀ مهـم در  ري جریانگیاي در شکلرا پیشنهاد کردند و توانستند جایگاه ویژه

ها نیمـا، بـه سمبولیسـم بیشـتر بـه      هاست. شاعران معاصر و در رأس آندر آثار آن» سمبولیسم«کارگیري معناي تفاوت به
هـا و معـانی   بـه واژه توجه داشتند؛ این برداشت از سمبولیسم، همان نگاه رایج سـنتی  » رمزگرایی«و » نمادپردازي«عنوان 

دهد که در ادبیات عرفانی ایران سابقۀ طوالنی داشت. البته با نگاهی تازه به زبان و فضاي ها را نشان میچندگانۀ پشت آن
شعر. اما در داستان معاصر، نویسندگانی چون هدایت کوشیدند ضمن تصویر واقعی(رئالیست) جامعـه، آن را بـا فضـایی    

 ندیشانه به مخاطب ارائه دهند. و این همان فضایی است که سمبولیسم فرانسه به دنبال آن است. اآلود، مبهم و مرگوهم
هاي موفقی نامهحسین ساعدي از جمله نویسندگانی است که پیرو شیوة هدایت بود و توانست آثار داستانی و نمایشغالم

 چون رئالیسم، سمبولیسم و رئالیسم جادویی است. هایی هاي ساعدي متأثر از مکتبپدید آورد. فضاي بسیاري از داستان
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از ساعدي است. این مجموعه را از این جهت عزاداران بیل موضوع این پژوهش، بررسی سمبولیسم در مجموعه داستان 

که مجموعۀ هشت داسـتان پیوسـته اسـت کـه     برگزیدیم که هم فضاي سمبولیک حاکم بر آن بسیار قوي است، و هم این
ها را تحلیل کرد و به نتیجه توان آنمکان، زمان و فضاي داستان تقریباً ثابت و منسجم است. بنابراین بهتر میها، شخصیت

 رسید. 
 
 روش پژوهش -1-2

هاي مکتب سمبولیسم فرانسه کوشد بازتاب عناصر و مؤلفهاین پژوهش کیفی است و با استفاده از شیوة تحلیل محتوا، می
و تأثیرپذیري ساعدي از این مکتب را نشان دهد. پس از معرفی سمبولیسم فرانسه و عزاداران بیل را در مجموعه داستان 

جا از آن کند.را بررسی میعزاداران بیل پردازد و به طور موردي داستان هاي آن، به حضور این مکتب در ایران میویژگی
هاي متنوع از آن است، این مقاله هاي مکرر و برداشتپذیر با قابلیت خوانشها آفرینش اثري تأویلکه هدف سمبولیست

 ها دست یابد. ها و ارتباط ظریف میان آنکوشد با نگاهی تأویلی به بعضی از معانی پنهان در وراي واژهمی
 پیشینۀ پژوهش -1-3

کـه بـه تاریخچـۀ    ) است 1389از سیدحسینی(هاي ادبی مکتبترین منبع موجود، جلد دوم دربارة سمبولیسم فرانسه، مهم
) 1388از  چـدویک( سمبولیسـم  حجـم  چنین کتاب کمپردازد. همگیري، پیشگامان و بیان کلی اصول این مکتب میشکل

» نگاهی به فلسفۀ شعر از دیدگاه پل والـري «اي با عنوان ) در مقاله1384کند. امینی(بخشی از بینش سمبولیسم را بیان می
) در 1380پـور( پردازد. شمیسا و حسیناز او، به بیان اصول مکتب سمبولیسم می ضمن معرفی این شاعر و ترجمۀ شعري

 دهند. تأثیرپذیري شاعران معاصر فارسی را از سمبولیسم نشان می» جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر ایران«
و  را براي بررسی زندگی، اندیشـه  شهر گمشده) 1393حبیبی( ونامۀ ساعدي شناخت) 1378دربارة ساعدي، مجابی(     

حسـین  رئالیسم جادویی در آثار       غالم) «1389هاي ساعدي، مسجدي(هاي او نوشته اند. در زمینۀ نقد داستانمصاحبه
ارائـه   عـزاداران بیـل  ) از دیدگاه امپرسیونیستی نقد مختصري از داستان 1386را بررسی کرده است. نوري صفا(» ساعدي

بررسی تطبیقی رمان صد سال تنهایی و رمان «) به 1390سودا و توللی(چنین در حوزة ادبیات تطبیقی، آتشداده است. هم
عـزاداران  « هايرمان                هاي رئالیسم جادویی در  بررسی گزاره به  )1393و ناظمیان و همکاران(» عزاداران بیل

 پرداخته اند.  محفوظنجیب » هاي هزار شبشب«غالمحسین ساعدي و » بیل
 
 مبانی نظري پژوهش -1-4
 پیدایش مکتب سمبولیسم -1-4-1

مند کالسیسیسـم، و همـانطور کـه    همانطور که رمانتیسم، عکس العملی بود براي گریز از سنت خشک و چارچوب نظام
-ان پاسـخی بـه   واقـع   ها به وجود آمد، مکتب سمبولیسم نیز به عنوحد و حصر تخیل رمانتیکرئالیسم در پی آزادي بی

 گرایان افراطی به میدان آمد. 
خواستند شعر را یک بـار دیگـر تعریـف کننـد و معنـی      اي از شاعران فرانسوي بودند که میآغازگر این گرایش عده     

بودنـد  معروف شده بودند، شاعرانی » منحط«اش را به آن بازگردانند. در کنار کسانی که در عصر جدید به شاعران حقیقی
هـا بیشـتر و قواعـد فکریشـان     هایی شبیه آنان تا حدي با منحطان تفـاوت داشـتند. مطالعاتشـان از آن   که با داشتن اندیشه

خواستند بر ضد قاطعیت پوزیتیویسم (فلسفۀ اثباتی)، شعرهاي خشن پارناسین، ادبیات رئالیستی تر بود. میتر و مهممحکم
بـه معرفـی و دفـاع از     شاعران نفرین شدهن شاعران پل ورلن بود که با انتشار کتاب  و سورئالیستی قیام کنند. یکی از ای
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هاي استفان ماالرمه و آرتور رمبو برخاست و اندیشۀ سمبولیستی را به همگان معرفی نمـود. بعـدها شـعر و    اشعار و ایده
شـعر   هـاي بـدي  گلبا چاپ  1875ن در اندیشۀ شارل بودلر نیز مورد استقبال واقع شد؛ هرچند او بسیار زودتر از دیگرا

خود را معرفی کرده بود. عالوه بر نشر کتاب ورلن، اثر دیگري که در شناساندن نگاه سمبولیک به جامعۀ ادبی بسیار مؤثر 
 بود.  کارل هویسمانس -از ژوریسوارونه بود، رمان 
مورد این مکتب به کار برد و از آن پس مکتـب   را در» سمبولیسم«نژاد براي نخستین بار کلمۀ آس، شاعر یونانیژان موره

توان هنر بیان افکار و عواطف نه از راه شرح مستقیم، نه به وسیلۀ تشبیه سمبولیسم را می«جدید به همین اسم نامیده شد. 
اي ها و اسـتفاده از نمادهـ  آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهاي عینی و ملموس، بلکه از طریق اشاره به چگونگی آن

چـه  ). در نگـاه سمبولیسـتی آن  11: 1388(چدویک، » توضیح براي ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده دانستبی
» گنگی ذاتـی «است، نه بیان صریح موضوع و هدف غایی نویسنده و شاعر. شعر سمبولیک با نوعی » اشاره«اهمیت دارد، 

 ذهنی خود از اثر ادبی رمزگشایی کند. همراه است. این وظیفۀ مخاطب است که بنا بر دریافت 
کننـد،  و احساسی که این عناصر القا مـی » منظره«، »رنگ«، »صدا«، »بو«در سمبولیسم توجه به حس بسیار مهم است؛      
خواهد پیامی مبهم را به مخاطب منتقل کند. براي ها میها و رمزهایی باشد که هنرمند با آوردن آنتواند در حکم نشانهمی
شوند. آرتـور رمبـو بـراي    مهم است نه توصیف آن. از این رو در بسیاري موارد حواس با هم ترکیب می» القاي حس«او 

 است. » آمیزيحس«ترین ویژگی اثر سمبولیک، کرد. شاید بتوان گفت مهمصداها، رنگ تعیین می
کنند که در وهلۀ نخسـت قابـل   یی اشاره میهاانگیز و مبهم است. توصیفات به پدیدهفضاي حاکم بر شعر و داستان، وهم

درك نیستند و حتی شاید با چندین بار خواندن متن نیز چهرة حقیقی خود را نشان ندهند. و اصالً هدف نویسنده القـاي  
هاي زرد هاي راکدي که برگقصرهاي کهنه و متروك و شهرهاي خراب و آب«همین حس ترس و ابهام و غرابت است. 

خورند و ها تکان میوشیده باشد و نور چراغی که در میان ظلمت شب سوسو زند و اشباحی که روي پردهها را پروي آن
و چشمانی که به افق دوخته شده است. . . همۀ اینها جلوة عالم رؤیایی و اسرارآمیزي بود کـه  » سلطنت سکوت«باألخره 

 ). 544: 1389(سید حسینی،» شد.ها دیده میدر اشعار سمبولیست
ویـژه در  بود. سمبولیسم عالوه بر شعر، در رمان و به  20و  19کتب سمبولیسم از تأثیرگذارترین مکاتب هنري در سدة م

تـوان  بلژیکـی  مـی   نامۀ سمبولیک را در میان آثار موریس مترلینـگ هاي نمایشتئاتر تأثیر فراوانی گذاشت. بهترین نمونه
شناسی زیگموند فروید بررسی کرد. ورود سمبولیسم به رمان، در نتیجـۀ  انتوان در رویافت. تأثیر نگرش سمبولیک را می

هایی براي تغییر قالب و شکل این فن بود که هنري جیمز آن را آغاز کرد. زیرا او به ضـرورت دگرگـونی قالـب    کوشش
کـرد.  مـی  سنتی و لزوم تغییر دایـرة توجـه از وقـایع خـارجی بـه حـوادث درونـی، یعنـی حـوزة روان دعـوت                   

 )178: 1378(محمدسعید،
اصول سمبولیسم به طور خالصه تخیل و رؤیا، معماگونگی، اشارة ضمنی، بدبینی، اصالت احساسات، حسامیزي، تأکید بر 

 ها، ابهام و وهم است. ارزش واژه
 سمبولیسم در ایران -1-4-2

بگیریم، ادبیات فارسـی از پیشـینۀ پربـاري در ایـن زمینـه      » بیان داستانی«و » تمثیل«، »رمز«، »نماد«اگر سمبول را به معنی 
برخوردار است و ادبیات غرب نیز بسیار متأثر از این منبع عظیم به ویژه ادبیات عرفانی ایران بوده است. اما اگر بخواهیم 

مطرح است ارجاع دهیم، باید در ادبیات معاصـر ایـران پیشـینۀ آن را    » سمبولیسم«کتب واژة سمبول را به معنایی که در م
 بیابیم. 
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توان نیما یوشیج را آغازگر سمبولیسم در ادبیات معاصر فارسی دانست. نیما به دلیل آشنایی با زبان و ادبیات فرانسه و می

هاي خود مناسب یافت. او بـا انتشـار شـعر سـمبولیک     آرمانها و تأثیرپذیري از آن، این مکتب ادبی را براي بیان اندیشه
هـا،  و نمـادپردازي از سمبولیسـت   گیري شیوة بیاناي در ادبیات معاصر ایران گشود. نیما عالوه بر وامفصل تازهققنوس، 

ا صـد در صـد   توان گفت که او این نـوآوري ر ها فراگرفت. هرچند نمیها و اوزان رایج شعري را نیز از آنگریز از قالب
 هایی هرچند جزیی در راه تغییر شعر فارسی صورت گرفته بود. هاست؛ چرا که پیش از او نیز تالشوامدار آن

) سمبولیسـم اجتمـاعی بـر    40و  30هـاي  ویژه در دهـه در شرایط اجتماعی زمان نیما و شاعرانی که پیرو او شدند(به     
» نمـاد «با تغییراتی در اصول سمبولیسم فرانسه به وجود آمـد، اسـتفاده از   فضاي ادبی ایران غالب شد. در این گرایش که 

هـاي ایـن   آمد.    ویژگـی هاي اجتماعی و سیاسی بهترین و مؤثرترین شیوة مبارزه و دعوت به شمار میبراي بیان اندیشه
اعتقاد بـه تعهـد و    -3ی نوعی درك و دریافت فکري و فلسف -2پذیر زبانی سمبولیک و تأویل -1جریان عبارت بود از: 

). در مـورد اخیـر سمبولیسـم ایـران بـا      32: 1380پـور، التزام در برابر جامعه و اصول انسانی و اخالقی (شمیسا و  حسین
ها، به تعهد در برابر جامعه و اصول اخالقی ها و رئالیستهاي فرانسه برخالف کالسیکفرانسه مغایرت دارد. سمبولیست

-شدت خـود را مسـؤول و متعهـد مـی    هاي ایران بهدانستند. اما سمبولیستغایت شعر را خود آن می پایبند نبودند، بلکه
ها معتقـد  دادند. آنگفتند مورد تمسخر و طعنه قرار میجا که شاعرانی را که شعر رمانتیک یا حتی عرفانی میدیدند، تا آن

ها براي ایستادن در مقابل ظلم و فسـاد و مبـارزه بـا    ج آنبودند که وظیفۀ شاعر و نویسنده بیدارسازي اذهان مردم و تهیی
ماندگی است. پس به دلیل فضاي تنگ و فشار سیاسی موجود در اجتماع، بـه بیـان سـمبولیک رو آوردنـد.     جهل و عقب

توانـد از پـس   دانسـتند کـه مـی   برخالف شاعران سمبولیست فرانسه که تحت تأثیر فلسفۀ افالطون، شاعر را شاهدي می«
یاي واقعی، صور آرمانی و هستی مطلق را به نظاره بنشیند، عمدة تکیه و تأکید شاعران سمبولیسم فارسی بـر عینیـت و   دن

که از نظر فکر، سمبولیسم بیشتر تحت تأثیر جهانی بود، نه صور آرمانی و ایدة افالطونی؛ توضیح آنواقعیت موجود و این
هـاي مهـم جریـان سمبولیسـم اجتمـاعی      که یکی از ویژگیگرفت، در حالیمیفلسفۀ ایدئالیسم بود که از متافیزیک الهام 

 همان). »(گرایی و رئالیسم است. فارسی گرایش به واقع
اند، بلکه به معـانی و مفـاهیم   کار رفتهها اغلب در معنایی فراتر از معناي ظاهري و سطحی خود بهدر این اشعار واژه     

توان گفت با یک تحلیـل و یـک رویکـرد خـاص     کند. پس به هیچ وجه نمیبردار میأویلبسیاري نظر دارند که شعر را ت
توان منظور نهایی آن را دریافت. پیشگامان این جریان، پس از نیما، اخوان ثالث، شاملو، فـروغ فرخـزاد(در دفترهـاي    می

 اخیرش)، شفیعی کدکنی، منوچهر آتشی و . . . بودند. 
توان دید، امـا نویسـندگان نیـز در ایـن دوره بـه نوشـتن       این جریان را در شعر معاصر می درست است که جلوة بارز    

ها حقایقی را گنجاندند که نامه در این حال و هوا رو آوردند و آثار درخشانی خلق کردند و در ضمن آنداستان و نمایش
 بر اذهان روشنفکران داشت.  توانستند بگویند و نه تأثیر چندانیپرده نه میشاید با زبان آشکار و بی

تـوان نادیـده   هاي پیگیرانۀ محمدعلی جمالزاده و پیشگامی او را در ادبیات داستانی معاصر ایـران نمـی  هرچند تالش     
پردازي و چه از هاي داستانشک صادق هدایت است؛ چه به لحاظ تکنیکترین نویسنده در این زمینه بیگرفت، اما موفق
ر نویسندگان پس از خود گذاشت. صادق هدایت در ادبیات داستانی معاصر همان اندازه مؤثر اسـت کـه   نظر تأثیري که ب

سـه قطـره   ، سـگ ولگـرد  هایی از توان به داستانمی بوف کورنیما یوشیج در شعر معاصر. در فضاي سمبولیسم عالوه بر 
 از هدایت اشاره کرد.  گورزنده بهو  خون
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پذیرند صادق چوبک، بزرگ علـوي، غالمحسـین   اش میبیشترین تأثیر را از او و شیوة تازهپس از هدایت کسانی که      
ها از هدایت به یک توان نام برد. هرچند میزان تأثیرپذیري آنساعدي، تقی مدرسی، جالل آل احمد و بهرام صادقی را می

 اندازه نیست. 
 
 بحث و بررسی موضوع -2
 سمبولیسم در آثار ساعدي -2-1

کارهاي ساعدي اغلب واقعی(رئالیست) است که بیانگر دنیاي عینی عصر او یا پیش از او(دورة مشروطیت) است.  فضاي
داننـد.  مـی »        هـاي رنگینـی از سمبولیسـم   ترکیبی از سورئالیسم، امپرسیونیسم و رئالیسم بـا قطـره  «برخی ساعدي را 

داننـد. (ن.  رئالیسم جادویی را در آثار ساعدي غالب        مـی ). بعضی نیز 544(محمود کیانوش به نقل از جواد مجابی: 
 ك. مقالۀ حسین مسجدي).  

آنچه مسلم است در وهلۀ اول رئالیسم انتقادي اوست که اعتراضی است علیه فقر، جهل و خرافه، ستم و مذهب کـه       
ش از رئالیسـم، آرام آرام بـه سـمت    مانـد و آثـار  از دید او به شکلی خرافی درآمده است. اما ساعدي در یک فضـا نمـی  

گویـد کـه بـه تمثیـل و     شود. ساعدي خـود مـی  ها مسلط میرود و جوي موهوم و غریب و دردآور بر آنفراواقعیت می
-مند است؛ چون ماندگاري بیشتري دارند و محدود به زمان تألیف نمیالیگوري و نوشتن داستان در این فضا بسیار عالقه

هاي ساعدي به شکل تمثیلی نوشـته  ها و بعضی داستاننامهپسندد. بسیاري از نمایشلیله و دمنه را میشوند. براي مثال، ک
هایش، فضاي نامهدر نمایش. «نامهسعادتو  هاي ورزیلچوب به دست، پرواربندان، کاله، آي باکالهآي بیاند. مانند: شده

 ). 150: 1386(میرعابدینی،» اجتماعی شود. -گیرد تا بیانگر مفاهیم سیاسیرئالیستی به تدریج رنگ تمثیلی می
طنز نیز از جمله شگردهاي غالب ساعدي است که معموالً به شکلی ظریف در راستاي انتقاد از شرایط موجـود بـه کـار    

تر باشد، جنبـۀ  زیرکانه تر ونماید. و هرچه طنز ظریفرود. اصوالً هرجا نگاهی منتقدانه باشد، حضور طنز ضروري میمی
 هنري اثر باالتر خواهد بود. 

تـوان نمـود   سیاسی ایران معاصر بگیریم و چه به معناي فرانسوي آن، می-سمبولیسم را چه به معناي نمادگرایی اجتماعی
تر و نـاگفتنی،  انتر، پنهآن را در اغلب آثار ساعدي دید. در مورد اول، یعنی استفاده از نماد و رمز براي بیان مفاهیم عمیق

شود که دربارة ادبیات تمثیلی گفتیم. از طـرف دیگـر بسـیاري از اصـول مکتـب      همان بعد از سبک ساعدي را شامل می
آلود و غریبـی کـه بعضـی منتقـدان از آن بـه      سمبولیسم فرانسه در کارهاي ساعدي قابل بررسی است. همان فضاي وهم

دارد.  19اند در وهلۀ نخست شباهت بسیاري با سمبولیسم پایان قـرن  یر کردهرئالیسم جادویی و بعضی به سورئالیسم تعب
زیرا سمبولیسم هم از نظر زمان، بر انواع دیگر مقدم است و هم از نظر استقبال نویسندگان و شاعران این دوره از ادبیات 

 معاصر فارسی از این مکتب ادبی. 
کارهـاي او دارد. او بسـیاري از اوقـات خـود را صـرف شـنیدن        آمیزياي در وهمحرفۀ روانپزشکی ساعدي سهم عمده

-هاي روحی را خوانده و در  آنهاي روانپزشکی و انواع بیماريمشکالت روحی و روانی بیماران کرده، بسیاري از کتاب
نفـوذ در  اندیش هسـتند یـا   ها تحقیق کرده است. با آثار نویسندگان مدرن که اغلب مرگها ژرف اندیشیده و بر روي آن

ها درنگ کرده است. در کنار همـۀ ایـن   سازد، آشنا بوده و در آنها مایۀ اصلی کارشان را میعالم ذهن و روان شخصیت
کـه در  توانـد باشـد. چنـان   ترین دلیل براي فضاي سمبولیک آثارش میعوامل، ذهن پیچیده و غرق در اوهام خود او مهم

ام ام، نتوانسـته ها و اوهامی را کـه در زنـدگی داشـته   هزارم کابوسه من یکحقیقت این است که ک«گوید: اي میمصاحبه

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۷۰۰

 
ها کنم جلوي آنها هرچه هم که سعی  میام. کابوساي داشتهبنویسم. چون همیشه زندگی شلوغ و ذهن جوشان و آشفته

 ).  218: 1378مجابی،»(ترسانند. آیند و اندکی آدم را میرا بگیرم می
عدي به نیروهاي عجیب و فراواقعی که قدرت ویرانگري و تأثیرگذاري فراوان بر جسم و روح آدمی توجه ذهنی سا     

نامه، چه داستان) اهمیت شود. در آثار او (چه نمایشدارند پیوسته او را در نوشتن آثاري حاکی از این نیروها رهنمون می
-هاي او هم مینگاريه تنها در آثار داستانی، بلکه در تکخورد. این گرایش را نها بسیار به چشم میدادن به این اندیشه

هاي ساعدي است از سفر به سواحل خلیج فارس و نحوة زندگی مردمان که شرح یافته اهل هواتوان دید. براي نمونه در 
وزند و ا مینشین دربارة نیروي بادهاي عجیب که از نقاط مختلف دنیا به دریآن دیار، ساعدي به اعتقادات ساکنان ساحل

را با شرح و بسط بسیار بـه مخاطـب   » زار«اي نشان داده است و انواع آورند، توجه ویژههاي گوناگون میبا خود بیماري
زا بـه وجـود   ها از تأثیر بادهاي بیماريها و شنیدهرا تحت تأثیر همین دیده» ترس و لرز« کند. مجموعه داستانمعرفی می

کشـد،  اي از قهرمانـان سـاعدي را بـه عصـیان مـی     آور زندگی، عدهگریز از واقعیت مالل اختالل عصبی و«آورده است. 
: 1354دستغیب،»(دهد. اي را به افسردگی، بیگانگی و نفی معناي زندگانی سوق میدارد، عدهگروهی را به خودکشی وامی

25  .( 
نۀ شوپنهاور به این مکتـب راه یافتـه بـود. ایـن     است که تحت تأثیر فلسفۀ بدبینا» بدبینی«هاي سمبولیسم، یکی از ویژگی

هـاي  هاي بدي، هارمونی شامگاه، مالل پاریس، ترانهتوان دید: گلهاي شاعران سمبولیست میبدبینی را در عنوان سروده
ست؛ هاي ساعدي نیز این موضوع قابل بررسی اها و عناوین داستانکالم، جنایت عشق، فصلی در دوزخ و . . . . در نامبی

 و . . . . هاي بی نام و نشان، ترس و لرز، آرامش در حضور دیگران، عزاداران بیل، گدا، اهل هوا واهمه
 عزاداران بیل -2-2

منتشر کرد. مجموعۀ هشت داستان کوتاه است که همگی در یـک روسـتاي    1343این اثر را غالمحسین ساعدي در سال 
جا که اغلب عناصر داستانی اعـم  باهت چندانی با روستاهاي ایران ندارد. از آندهد؛ اما شدرظاهر واقعی در ایران رخ می

 دانند. ها ثابت هستند، آن را یک داستان بلند میها، فضا و . . . در این داستانها، مکاناز شخصیت
 داستان اول-2-2-1

کنند، کدخدا از خانه بیرون اب را تماشا میاند و مهتها خوابند و کسانی هم که بیدارند در تاریکی نشستهدر شبی که بیلی
آید تا گاري اسالم را بردارد و ننه رمضان(همسرش) را که سخت بیمار است، بـه شـهر ببـرد. همـۀ نگرانـی کدخـدا،       می

آیـد. او را بـه   اش را خیلی دوست دارد و اگر او بمیرد معلـوم نیسـت چـه بـر سـرش مـی      پسرش، رمضان، است که ننه
آیـد، خبـر مـرگ ننـه رمضـان را بـه       برند و دکتر که دیگر کاري از دستش  برنمیده و محقر در شهر میاي آلومریضخانه
ات را بـراي عمـل بـه یـک     گوید که فردا ننهدهد. اما کدخدا که نگران رمضان است به جاي حقیقت به او میکدخدا می

گردد و رمضان که اصرار دارد تا موقـع  یل برمیبریم. صبح فردا پس از کفن و دفن ننه رمضان، کدخدا به بجاي دیگر می
ماند. بعد از یک هفته که قرار بوده دربان، رمضان را راهـی  شدن مادرش در شهر بماند در اتاق دربان مریضخانه میخوب

ا خـود  آید و او را بوزد، ننه رمضان با لباسی نو و تمیز به دنبال رمضان میبیل کند، در شبی عجیب که باد وحشتناکی می
 برد. می

وجود عناصري عجیب و تکرار آن به داستان فضایی فراواقعی بخشیده است؛ از همان آغـاز داسـتان، کدخـدا کـه از          
کننـد و  هاي دیگر سر بلنـد مـی  که سگشود. پس از اینوق پاپاخ، سگ اربابی، شنیده میشود، صداي وقخانه خارج می

شد؛ صداي خفه و از بیرون ده شنیده می زنگوله کدخدا ایستاد و گوش داد: صداي«خوابند. کشند، دوباره میخرناسه می
 )   11ص»(زد. شد و دور ده چرخ میشد و نزدیک میمضطربی که دور می



 ۱۷۰۱/  بیل سمبولیسم فرانسه در عزاداران
 

هاي عجیب و پیامی که دارند، در سمبولیسم بسیار بااهمیت اسـت. ایـن صـداي    »صدا«طور که گفتیم، توجه به همان     
ها خواننده از دهد. چند خط بعد از این جملههشداري است که از وقوع حادثه یا حالت عجیبی خبر میزنگوله، در حکم 

-هاي مختلف داستان تکرار میها همچنان در بخششود. صداي زنگولهبیماري و حالت رو به موت ننه رمضان مطلع می
افزایـد و اغلـب حـاوي    ردن فضاي داستان مـی یکی دیگر از شگردهایی است که بر موهوم ک» تکرار«شود. و اصالً خود 

 پیامی است براي مخاطب یا حداقل القاي یک حس مبهم به او. 
 شنود:ها را میبرند، این بار اوست که صداي زنگولهدر راه که ننه رمضان را با گاري به کنار جاده می     

 خوام بدونم این دیگه چیه؟ننه رمضان گفت: می
 رمضان گفت؟ کدوم؟

 )15ننه رمضان گفت: این صدا که میاد. (ص
 شد. از دور شنیده می زنگوله گاري را نگه داشتند. صداي

اند و ها، نه صداي زنگولۀ گوسفندهایی است که پوروسیها دزدیدهشود نه صداي خلخال پاي کولیو بعد که معلوم می   
 شنوم. ها از این صداها زیاد میگوید که من شبنه صداي زنگولۀ پاپاخ است، اسالم براي دورشدن از قضیه می

آید. وقتی که دکتر در حـال معاینـۀ ننـه رمضـان     برد، باز هم صداي زنگوله میها را به شهر میفردا در ماشینی که آن     
 گوید: است به آذر(همسرش) می

 ها نده؟بازي دست بچهبینم اسبابچند دفعه بگم که وقتی من مریض می
 ها به انتظار نشسته بودند. ها را نشان داد که ساکت روي پلهآذر بچه

 )25آرام آرام دور شد. . . (ص زنگولهاش گذاشت. صداي دکتر برگشت و گوشی را روي سینه
هـاي  زنگولـه از دوردسـت صـداي   «آید تا او را با خود ببرد، در پایان داستان وقتی روح ننه رمضان  دنبال پسرش می   

 )33ص»(شد. میدیگري شنیده 
بـراي نشـان دادن نیـروي مجهـول، حـاجتی بـه سـاختن        «شود. ها حضور مرگ در همه جا حس میدر نگاه سمبولیست

ترین حوادث زنـدگی نیـز اثـري از تـراژدي وجـود دارد.      رنگترین و بیهاي تراژیک نیست، زیرا حتی در عاديموضوع
توان توان آشکارا نشان داد اما     میکشد. خود او را نمیمان را میدر هر لحظه از زندگی در کنار ماست و انتظار» مرگ«

» هـا آورد تـا خواننـده آن را حـس کنـد     شود، در نوشتهگردش او را و صدایی را که هنگام نشستن او از صندلی بلند می
 ).  550(سیدحسینی:

. نور مهتاب و توجه دادن مخاطب به آن. شودعالوه بر صداي زنگوله، عناصر عجیب دیگري هم در داستان دیده می     
هـاي اساسـی مکتـب سمبولیسـم     هاي گوناگون از شـیوه اصوالً تصویرسازي با فضاي تاریک شب و نور مهتاب به شکل

 است. 
 )11کردند. (صرا تماشا می مهتابهایی هم که بیدار بودند، نشسته بودند توي تاریکی و ها خوابیده بودند؛ آنبیلی

 اي روستایی بیخوابی به سرشان بزند و بنشینند به مهتاب نگاه کنند!ه آن وقت شب عدهجالب است ک
ها آمدند کنار استخر و مردها را نگاه کردند. پاپـاخ خـم   آن طرف استخر که رسیدند، روشنایی فانوس افتاد تو آب. ماهی

 )13د دنبال مردها. (صزده برگشت و دویافتاد وحشت ماهها را ببیند، اما چشمش که به شد که ماهی
ویژه بر دو ها است. در این داستان ساعدي بهیکی دیگر از عناصر فضاساز، رنگ است که بسیار مورد نظر سمبولیست     

برد. با توجه رسد او رنگ سبز را آگاهانه و با قصد خاصی به کار میرنگ سبز و سیاه تأکید خاصی کرده است. به نظر می
رسد، ها که بسیار خرافی و جاهالنه به نظر میدي نسبت به دین و مذهب مردم جامعه و اعتقادات آنبه دیدگاه منفی ساع
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نشاند که با آن، این اندیشۀ خـود را معرفـی   شاید بتوان گفت در بسیاري موارد نمادهایی را به عنوان نشانه در داستان می

 رود. نماد دینی به شمار میکند. مثالً رنگ سبز در دین اسالم رنگ مقدسی است و خود یک 
هایش نشسته بـود.  دور لب سبزتر شده بود. چشمهایش را گرد و خاك پر کرده بود. یک مشت مگس هاي ننه کوتاهنفس

 )18کدخدا گفت: کاش یه قرآن ورداشته بودیم. (ص
 شود. این موتیف در داستان بعدي نیز تکرار می     

 ) 24شد. (صپیرزن سرد می سبزباز کرد. بدن اتاق که خلوت شد، دکتر یقۀ مریض را 
 )28ي به زمین افتاد. (صسبزاش شمع بزرگ و رفت، از زیر پردهکالسکه که از میدان بیرون می

 شود. اما این بار در روستا نه در شهر:شمع سبز در یک جاي دیگر نیز دیده می      
ها. موشی که جلوتر بود شمع بـزرگ  به دست رفت طرف موش آمدند. . . . اسالم شالقآرام پیش میدو موش گنده آرام

ي به دهان داشت. . . . موش اول شمع را انداخت و دررفت و موش دوم زیر پاي اسالم له و لورده شـد. مشـدي   سبزو 
سـه  بابا شمع را برداشت و نگاه کرد و بو کشید و گفت: چه کارش بکنم؟ اسالم گفت: ببریم بدیم به دختره، نگر داره وا

 )29شب عروسیش. چطوره؟(ص
آید و داستان با ماند که به بیل برگردد و با هم ازدواج کنند، رمضان نمیو نهایتاً دختر مشدي بابا هرچه منتظر رمضان می

 شود:این جمله تمام می
تپه تا در و بزرگ را برداشت و آمد بیرون. رفت طرف  سبزبام رفت پایین و شمع شب که شد، دختر مشدي بابا از پشت

 گاه روشن کند. نشانه
کند. مثالً به دعا البته به جز شمع و رنگ سبز، ساعدي در چند جاي دیگر همین داستان به نمادهاي مذهبی اشاره می     

، برگشتن دختـر مشـدي   20، دعاگرفتن براي بهبود حال رمضان (ص)18)، قرآن (ص)14کردن بیل براي ننه رمضان (ص
)، تختـه سـنگ   20تـري دارد (ص هاي بعدي حضـور پررنـگ  هاست و در داستانکه زیارتگاه بیلی» آقانبی«بابا از زیارت 

 ). 27سیاهی که نبش کوچه افتاده بود و علم کوچکی با پنجۀ مسی باالسرش زده بودند (ص
-آور مـی ش را وهمهایاست که ساعدي نیز با استفاده از آن فضاي داستان» باد«هاي سمبولیک، یکی دیگر از موتیف     

چنین مجموعه داستان ترس و لرز کند. باد عالوه بر این داستان در داستان سوم این مجموعه نیز حضوري فعال دارد. هم
 را نیز بر اساس باد و تأثیر عجیب آن ساخته است. 

ببرد، » زاربنفشه«خود به آید که پسرش را با در داستان اول عزاداران بیل، همان شبی که ننه رمضان، پس از مرگش می   
 آید:پیش از آمدنش باد می

بینین کـه بـاد چـه    گفت: میهایش میآمد. آذر. . . به بچهمی باددربان و رمضان رفتند تو اتاق و در را بستند که بخوابند. 
 برد بیرون. کرد و میداشت، بلند میهاي آلوده را از حیاط برمیکنه؟ باد، کثافات و پنبهکارا می

 داستان دوم -2-2-2
و حاج شیخ را بیاورند تا بر » سیدآباد«خواهد که بروند شود. کدخدا از چند نفر میداستان با مرگ آقا (سید بیل) آغاز می

جنازة آقا نماز بخواند. در سیدآباد بیماري عجیبی شایع شده و جان بسیاري را گرفته است. کسانی که براي آوردن حـاج  
جا خانۀ گداخانم است که همۀ اهـالی  اند. آنبینند که صدها علم به آن زدهاي را میاند، از دور خانهرفتهشیخ به سیدآباد 

علی فرار کـرده،  اند! حاج شیخ هم که بیمار شده و از طرفی پسرش با دختر امتسیدآباد براي دعا و شفا به آن پناه آورده
بینند با دیدن ند که خبر مرگ آقا را به حاج شیخ بدهند. اما وقتی او را میشوها وارد خانه میبه خانۀ گداخانم آمده. بیلی

آورنـد و در  کنند. از طرفی اهالی روستا اسباب کفن و دفـن آقـا را فـراهم مـی    اش بسیار تعجب میدست و پاي بادکرده
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آورند. جالب است که یت میکه حاج شیخ را براي نماز مکنند. تا اینسمت راست شیر سنگی قبرستان قبرش را آماده می
زند زیر اي میآید و با نعرهتا پیش از آمدن حاج شیخ، حتی یک نفر هم در مرگ آقا گریه نکرده بود، اما حاج شیخ که می

دهنـد.  سرایی و شـیون و زاري سـر مـی   افتد که باید براي فقدان آقا گریه کنند! همه نوحهها تازه به یادشان میگریه، بیلی
-هاي آغاز داستان، به پایان مـی ماند.  داستان دقیقاً با همان جملهجا میکه به شدت بیمار است، شب را همانحاج شیخ 

آباد بروند و میرحجـت را بـا خودشـان    خواهد که به خاتونمیرد. کدخدا از چند نفر میرسد. یعنی این بار حاج شیخ می
نی از سرگیري ماجرا و شاید همان بالیی که بر سر آقا و حاج شـیخ  بیاورند تا بر جنازة حاج شیخ نماز بگزارد. و این یع

 آمد در انتظار میرحجت هم باشد!
هاي محوري در این داستان، انتقاد ساعدي از مذهب و اعتقادات خرافی مردم نسبت به دین شدیدتر است.  شخصیت     

سـرایی شـده بـراي    نۀ گداخانم که شـفاخانه و علَـم  چنین خاگردند، روحانیان هستند. همها میداستان که وقایع حول آن
آمیـز اسـت.   طعنـه »     گـداخانم «یابند. اصالً نـام  یک هم شفا نمیدخیل بستن بیماران به قصد شفا. جالب است که هیچ

و سـبز   سقایی بـا لبـاس  «زنند. اند و زار میاش همه نشستهاند. در خانهمحتاج نابینایی که دیگران به او چشم امید دوخته
 )51ص»(داد. ها آب میگشت و به تشنهبین جماعت می سیاه
اند بر اساس عادت قـدیمی منتظرنـد   اي اشک نریختهها که پس از گذشت چند ساعت از مرگ آقا حتی قطرهو بیلی     

صیر، پسـر آقـا، بـه    که میرنخوانی را شروع کنند. جالب آنها هم گریه و زاري و نوحهیک نفر بناي گریه را بگذارد تا آن
اش پنهـان شـده و   جاي رسیدگی به امور کفن و دفن پدر و یا حداقل گریه کردن براي او( مانند دیگران)، در خانۀ خالـه 

-کند. اما نه براي پدر بلکه براي دخترخالۀ محبوبش که به شدت بیمار است و او خواب دیده مرده است. جالبگریه می
دانـد دختـرش در   اش است و اصـالً    نمـی  که نگران دخترش باشد، نگران خواهرزادهآن که خالۀ میرنصیر بیش ازتر آن

 بیمارستان زنده است یا تمام کرده است. 
 افزایند عبارتند از:چند عنصر دیگر که به جنبۀ نمادین داستان می     

 خواب -1
بینـیم کـه دخترخالـه از    اواخر داسـتان مـی   خونه مرده است. دراش تو مریضیک بار میرنصیر خواب دیده که دخترخاله

شود. آیا در نگرش سـمبولیک  جا بستري میزند، اما میرنصیر که به دنبال او به بیمارستان رفته، در آنبیمارستان بیرون می
 شود؟! خواب مردان چپ می

 بیند:یک بار هم دخترخالۀ میرنصیر خواب می
خواهند به ته چاه بزرگی اند و میاند و یک عده جمع شدهپاي آقا طنابی بسته دید که بهشبی که آقا مرد، او خوابش را می

دهند و گاري اسـالم ایسـتاده سـر    هایشان را تکان میاند پشت بام آقا و بالاند و جمع شدهها آمدهسرازیرش کنند. کالغ
چرخـد.  ش            مـی اي به دست دارد و توي کاسـه مـاهی قرمـز کـوچکی دور خـود     کوچه. پسر مشدي صفر کاسه

 )47(ص
خواهند او را در چاه بیندازند که نمادي است از مرگ آقا و چاه که همـان قبـر   اند و میکه به پاي آقا طناب بستهاین     

ه زنند، اهل بیل بویژهایشان را بر هم میها که روي بام آقا بالاست و چه بسا منظور از آن سنگینی بار گناه آقا باشد. کالغ
اي که در دست پسر مشدي صفر است و ماهی زنان هستند که با چادرهاي سیاه نشستند و گریه و زاري کردند. اما کاسه

 گردد که کدخدا مشغول کندن قبر آقا بود:چرخد به موقعی برمیقرمز کوچکی در آن می
ون آورد. خـاکش را پـاك کـرد و    ریخت، یک دفعه خم شد و کوزة لعابی کوچکی را بیرها را بیرون میکدخدا که خاك

 )46گرفت باال. کوزه لعاب آبی داشت و ماهی قرمز کوچکی را روي لعاب نقاشی کرده بودند. (ص
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 سنگ کنار جاده -2

[مشدي جبار و پسر مشدي صفر] رفتند و رفتند تا رسیدند به سنگ بلند و چارگوشی که مثل منبر افتاده بود کنار جـاده.  
 ).  42(ص
 ها نظر داشته باشد. اند به مردن آقا و حاج شیخ و معطل ماندن منبر آنتوکه می     

 سرفه -3
که کدخدا کوزه را از خاك بیرون آورد و وارونه کرد و تکان داد، خاکستر نرمی بیرون ریخـت کـه همـه را بـه     پس از آن

 کنند:ه میسرفه انداخت. از این به بعد در چند جاي داستان و به صورت مکرر، افراد مختلف سرف
هـاي  کردنـد بـه حیـاط و داالن   مـی  سرفهها و آویزان شدند و در حالی که هاشان را بلند کردند به میلهمردم رفتند دست

 )48باریک خیره شدند. (ص
 کرد. (همان)می سرفه. . . رسیدند جلو دکتر الغر و قدبلندي که جلو آینه دستمال به دهان ایستاده بود و 

 )49کرد. (صمی رفهساش زنی توي کاسه
 اي؟خاله گفت: گرسنه

 )62کرد و چیزي نگفت. (صسرفه آقا میرنصیر 
 هاي این داستان است. ترین درونمایهمرگ، بیماري و اعتقادات خرافی مهم

 داستان سوم -2-2-3
ها براي کرده است. بیلیاین داستان دربارة قحطی و پیامدهاي آن است که نه تنها بیل بلکه روستاهاي مجاور را نیز درگیر 

-اند. هرکس براي سیرکردن شکم خود و خانوادهها خود به دزدي معروفکه پوروسیروند؛ حال آندزدي به پوروس می
هاي اصلی این داستان گردد. ننه فاطمه و ننه خانوم از شخصیترود و با مرغی یا گوسفندي دزدي بازمیاش به دزدي می

زنند. ساعدي در و رفع این بالي گرسنگی به اعمال عجیب و غریبی دست می» آقایان«دل  هستند که براي خشنود کردن
 گیرد. هاي دیگر اعتقادات خرافی اهل بیل را به سخره میاین داستان بیش از داستان

غریب آن هاي ویژه بر فضاي ها و توصیفدهد، ساعدي با نمادپردازيدر این داستان که بیشتر وقایع در شب رخ می     
 کند. استفاده میسیاه افزاید. از رنگ می

 )69کرد. (صآمد تماشا میبزرگی را که از سیدآباد می سیاهیهاي غروب ننه فاطمه روي بام نشسته بود و طرف
 آورد. (همان)و چرکی را دید که چیز سفیدي را با خود میسیاه آقا که رسید، ننه فاطمه باد کنار تپۀ نبی

 )72کنار باغ اربابی پیدا شد. (صسیاهی مردي از 
 گیرد:عالوه بر رنگ، ساعدي از بو هم کمک می

ها بامها و پشتجا پیچید و باد داخل ده شد و مقدار زیادي کهنه که با خود آورده بود توي کوچهي کثیف و تندي همهبو
 )70پخش کرد. (ص

 کند:چنین از صدا استفاده میهم
 )  76کرد. (صمی گریه توي باغ اربابی یک نفر

 شود:تصویر مهتاب از میان ابرها موتیفی است که چندین بار تکرار می
 )85خوردند. (صها آمده بودند و کف میتابید. ماهیماه از پارگی ابرها توي استخر می

 وجود دارد. خواب در این داستان هم 
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رود. طنابی به کمرش بسته بودند، امـا کسـی بـاالي    دید که در پوروس توي چاه بزرگی پایین میمیخواب مشدي جبار 
 )101چاه نبود که طناب را بگیرد. طناب از پارگی ابرها آمده بود. او از ماه آویزان بود. (ص

چنـین بـه دلیـل    ها) را در خواب دیـده. هـم  توان گفت او نتیجۀ عمل زشت خود(دزدي از پوروسیدر تعبیر خوابش می
 یاور یافته است. اند، خود را در چاه تنها و بیدر حق او کردهخیانتی که حسنی و خواهرش 

شود؛ اعتقـاداتی کـه بـا    لوحانه برخاسته از اعتقادات خرافی بسیار دیده میطور که گفتیم در این داستان اعمال سادههمان
رونـد، بـا مـرغ دزدي    یها از یک طرف به دزدي  مـ چون دزدي و زنا و . . . در تعارض است. بیلیها همسایر اعمال آن

شوند گردانند و به مقدسات متوسل   میبندند، علم میکنند، دخیل میخورند و از طرفی عزاداري میپزند و میاشکنه می
هایی که دست مسیشان به سمت آسمان بلند است، که دستۀ عزاداران با علمکه بالهاي اخیر از بیل رخت بربندد. در حالی

خوانند: سر حسین تشنه لب به خاك کربال ببین/ تن حسین تشنه لب کنند و نوحه میروند و گریه میها راه میدر کوچه
-رود و با او مـی به خاك کربال ببین، مشدي ریحان، خواهر مشدي جبار، پس از خواب کردن شوهرش سراغ حسنی می

جۀ بزرگش با دو انگشت دراز بـه آسـمان   به علمی که آن پشت ایستاده بود و پن«که حسنی قبل از خواب خوابد. حال آن
 )100(ص»! یا حضرت، یا محمد، یا علی«گوید: کند و زیر لب مینگاه می» کرداشاره می

 داستان چهارم -2-2-4
شوند که دیشب گاو محبوب مشدي حسن، شود و اهل بیل متوجه میداستان با گریه و شیون زن مشدي حسن شروع می

کـه طوبـا(زن   خـورد. پـیش از آن  هم یکی از شگردهاي سمبولیک در این داستان به چشم می در غیاب او مرده است. باز
دهد تا از پیش او را مشد حسن) آرامش خود را بیابد که خبر مرگ گاو را به اهالی بدهد، راوي یک سرنخ به خواننده می

 براي شنیدن خبري چون مرگ آماده کند و حس ترس را به او القا کند:
-چرخیدند و ذرات چربی را که روي آب شناور بود مـی ها دور و برش میکرد که ماهیر الشۀ مرغی شنا میروي استخ

 )112بلعیدند. (ص
کوشند خبر مـرگ گـاو را از او   اي با گاوش دارد، به همین دلیل مردم میمشدي حسن ارتباط روحی و عاطفی ویژه     

-گویند گاوش گم شده و اسماعیل رفته دنبالش، باور نمیبه دروغ به او میکه پنهان کنند. پس از بازگشتش به ده، با این
-کند وارد شود. از این رو از اسالم مـی برد. اما جرأت نمیکند و به سرعت سطل آبی را که از استخر آورده به طویله می

خـوردنش  آب صدايحتی  کند وکه گاوي در طویله نیست، او وجودش را احساس میخواهد گاو را سیراب کند. با این
 شنود. را می
کنـد کـه   شناسد. پس باور نمـی ي گاوش را میبوشود. او جا آغاز میحاالت توهمی و خیالی مشدي حسن از همین     

 اند. اند؛ بلکه آن را در چاه حیاط انداختهکه الشۀ گاو را از خانه بیرون نبردهگاو از خانه خارج شده باشد. به ویژه آن
 )127خواب کرده بود. (صگشت همه را بیهاي بیل مینفسی که در کوچهب، نعرة گاو تازهتمام ش

آورد؟ بله. صبح که مشدي طوبا از سـوراخ  ي گاو درمیصداگردد و ها میآیا این همان مشدي حسن است که در کوچه
کوبـد و  فرو برده، پا به زمین مـی  اش را توي کاهدانمشدي حسن را دید که کله«پشت بام طویله، درون آن را نگاه کرد 

 )  127کشد. (صنعره می
دهد: من مشـد  پرسی مردم پاسخ میرود که در جواب احوالجا پیش مییکی شدن مشدي حسن با گاو مرحومش! تا آن

 )131حسن نیستم، من گاوم، من گاو مشد حسن هستم. (ص
-کنند و دست خالی برمـی گاو شده بود، به بیل حمله میها براي دزدیدن مشد حسن که حاال که پوروسیپس از این     

-زند بلکه هرچه از او میشود. او دیگر حرف هم نمیعیار میگذرد که مشد حسن دیگر یک گاو تمامگردند، چیزي نمی
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آورد. غذایش هم یونجه و علوفه است. دیگر حتی راوي هم مشد حسن را فراموش کرده و او را پرسند صداي گاو درمی

 بیند. او میگ
بیننـد ده در  گردنـد و مـی  مردان روستا که مشد حسن را به شهر برده بودند که به مریضخونه بسپارند، غـروب برمـی       

 شادي است و صداي دایره و دهل از آن بلند است. 
دایـره و   آمد که تک و تنها با فانوس روشنش نشسته بود پشت بام طویله و صدايتنها صداي گریۀ زن مشدي حسن می

 )142شد و نعرة درماندة گاو ناشناسی از درون یک طویلۀ مخروبه. (صتر میها که رفته رفته تندتر و نزدیککف زدن
داند. چون وقتی مشدي بابا اسـالم  یابد. اما بر سر مشد حسن بیچاره چه آمد؟ خدا میها پایان میداستان با این جمله     

مشدي حسن؟ نرسیده به شـهر. . . . حـرفش را خـورد و    «دهد: گیرد، پاسخ میاز او میبیند و سراغ مشد حسن را را می
 )142ص»(اش و دراز کشید و از دربچۀ پستو خیره شد به بام همسایه. رفت به خانه

وفایی اهل روستا نسبت به یکدیگر نشان داده شده که به زودي مشد حسـن و طوبـا را از یـاد    در این داستان نیز بی     
 بردند و به جشن عروسی خود پرداختند. 

دربارة این داستان و تبدیل شدن مشدي حسن به گاو نقد و نظرهـاي فراوانـی صـورت گرفتـه اسـت. بعضـی آن را            
اند. جمال میرصادقی فضا و رنگ عزاداران بیل و به طورکلی، همۀ آثار ساعدي را متأثر از ادگـار  دانسته» استحالۀ روحی«

اند(ماننـد عبـدالعلی دسـتغیب). امـا     کافکا مقایسـه کـرده   مسخیونسکو و  کرگدناند. بعضی این داستان را با دآلن پو می
دانـد.  ها تغییر شخصیت مشدي حسن را در فضاي یک روستا معقول و قابل قبـول           نمـی  دستغیب در این مقایسه

 ).  51: 1354(دستغیب،
 داستان پنجم -2-2-5   

افتد آباد پشت سر عباس راه    میگردد و از خاتونو تنهایی است که به دنبال صاحبی براي خود میداستان سگ زخمی 
گیـرد او را پـیش خـود    راند، باألخره رام شده و تصمیم میآید. عباس که در آغاز او را از خود میو تا بیل به دنبالش می

موافق نیستند و از همان برخورد اول بناي ناسازگاري با سـگ   نگه دارد. اما هیچ یک از اهالی بیل با نگهداري آن در بیل
 گذارند. پناه را میبی

هاي پیشین، به شکلی رمزي جا نیز مانند داستاناندازد. در اینصادق هدایت می» سگ ولگرد«این داستان ما را به یاد      
-زنند اما از هیچانسانیت و دیانت و انصاف دم میشود؛ مردمی که از هاي رفتاري اهل بیل نشان داده میو ظریف تناقض
کشند، اما در حـق یـک   هایی که ادعاي دینداري دارند، جانماز آب میاند. در این قصه نیز راوي، به انسانیک بویی نبرده

 زند. دارند، طعنه میپناه، نهایت ستم و سنگدلی را روا میبستۀ بیحیوان زبان
 جا نماز بخواند:تواند در آننجاست خانه است که دیگر نمیخاله نگران آلودگی و      

 )164فکر من بدبختو بکنین که باید تو اون خونه نماز بخونم. (ص
-دستی او شکل مـی همین خاله، کسی است که صحنۀ دلگزاي کشته شدن سگ در برابر چشمان او و با آگاهی و هم     

 زند. گیرد و دم نمی
 ها مهمتر است:ه ویژه توجه به اعتقادات خرافی از اصل دین براي آنچسبیدن به ظاهر دین و ب

وقت اذان رسـیده بـود، از   ». علَمخانه«هاي زیر بغل راه افتاد و رفت طرف اسالم بلند شد و رفت. عموزینال هم با چوب
 )163صداي اذان خبري نبود. (ص

همـۀ  « گویـد: اي دردناك مـی با طعنه» تمیز میشه؟ کنی سگ با شستنخیال می« گوید:اش که میو عباس در جواب خاله
 (همان)» کنین که فقط با کشتن تمیز میشهشما خیال می
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-بی» اجنبی«آبادي، پسر مشدي صفر است که از ابتدا چشم دیدن این ترین شخصیت داستان در قبال سگ خاتونرحمبی
کنـد امـا   بسـته را مجـروح مـی   با سنگ تیزي پاي زبان فایده را ندارد. پیوسته با عباس بر سر سگ مشاجره دارد. یک بار

 را به طرز وحشتناکی بکشد:» مظلوم«کند تا شبی دور از چشم عباس سگ خباثت وجودش او را وادار می
پسر مشدي صفر یک قدم دیگر جلو آمد و ایستاد. کلنگ را دو دستی باال برد و مثل برق آورد پـایین و کوبیـد بـه کمـر     

اي را که ناگهان منفجر شـد و تبـدیل   ل صدایی بلند شد، انگار که درختی را انداختند. بعد زوزة درماندهخاتون آبادي. او
آبادي را گرفته بود و کلـۀ الشـه   ها شنیدند. . . . خون دلمه شده دور خاتونشد به نعرة وحشتناك و عجیبی که همۀ بیلی

 )171ثل درختی که باد شکسته باشد. (صافتاده بود توي بشقاب شله و تن از کمر دوال شده بود، م
 داستان ششم -2-2-6

داستان ششم که به شیوة رئالیسم جادویی بسیار نزدیک است، دربارة شیء عجییب و غریبی است که مشد جبار در جاده 
گوید می گوید شبیه گاو بود، بازدهد. یک بار میهاي عجیب میپرسند، پاسخها از چگونگی آن میدیده است. وقتی بیلی

گیرند به دنبال آن بروند. که همگی تصمیم میکند. تا اینچشم و گوش و سر و گردن نداشت و اهالی را حسابی گیج می
دهـد.  ها دربارة این موجود عجیـب نظـري مـی   یابند. این بار نیز هریک از آنوجو آن را میپس از قدري تالش و جست

ي درون آن گـوش دادنـد، بـاز هـرکس     صـدا بع آب) است. وقتی بـه  یکی گفت ماشین است. یکی گفت چیز حموم(من
ها هـم کـه منتظـر    آید. این یک ضریح است. بیلیکه اسالم گفت از توي آن صداي گریه میبرداشتی از آن داشت. تا این

تنـد. دیـگ   چنین چیزي بودند آن را به ده بردند و در بلندي، در کنار علمخانه قرارش دادند و شمایل و علم بـه آن آویخ 
 اي براي خود ترتیب دادند. آش نذري را هم بار گذاشتند و امامزادة تازه

 کدخدا گفت: دیدین چه زود تموم شد؟
 مشدي بابا گفت: به خدا که معجزه بود. 

 )195مان کردن. (صاسماعیل گفت: آقاها کمک
خواست. اگـر سـید باشـد کـه بهتـر      ولی هم میهایشان را براي شفا به اینجا بیاورند. امامزادة جدید، متو قرار شد مریض

 دهند که مادرش از سادات بوده:است. زینال را پیشنهاد می
 )196کرد. (صرفت تو محال گدایی میآره خدابیامرز سید فاطمه که می

 ي پیچید دور سر مشدي زینال. مشدي زینال . . . شروع کرد به قرآن خواندن. (همان)سبزاسالم عمامۀ 
-آیند. سربازان امریکایی که در جستها میبه خوبی پیش رفت، از دور دو کامیون را دیدند که به سمت آن همه چیز که

خواستند همه را با خود ببرند وجوي آن شیء فلزي گم شده آمده بودند، امامزاده را ویران کرده، آن را برداشتند. چون می
 دهند. ها تحویل      میار را به عنوان مقصر اصلی به آنکنند و مشدي جبوفایی و خیانت میباز هم اهل بیل بی

 داستان هفتم -2-2-7
دهد. او که از جوانان بیل ها به نام موسرخه رخ میدر این داستان نیز یک تحول عجیب شخصیتی در وجود یکی از بیلی

ـ  هاي قبلی نیز حضور داشت، ناگهان به مرض عجیبی دچار میاست و در داستان ارزترین نمـودش گرسـنگی   شود کـه ب
 گوید: گرسنمه. خورانند باز هم میاي که هر قدر به او میبسیار و پرخوري مفرط است. گرسنگی

شـوند او را بـه   اي ندارد. از دستش کـه عـاجز مـی   ریزند اما هیچ فایدهاهل روستا هرچه دارند به شکم موسرخه می     
دانند، از او به دلیل تغییر که او را بال میگریزند. چون عالوه بر ایناز او می جا نیز همهبرند اما در آنروستاهاي دیگر می

 ترسند. شکلی که داده و به جانوري عجیب و غریب تبدیل شده، می
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هاي سر و صورتش به هم ریخته بود. دست و پایش ورم کرده و کثیف بود. اش دراز شده بود مثل پوزة موش، پشمپوزه

 )222توانست. چند تکه کهنه از اندامهایش آویزان بود. (صچشمهایش را باز کند و نمی زد که. . زور می
 شود. نشین میهاي آبی همها و سگها با موششود و در فاضالبباألخره موسرخه آوارة شهر می

م که از در این داستان استحالۀ شخصیت، در وهلۀ اول جسمی است، برخالف مشدي حسن، شخصیت داستان چهار     
 شود. نظر فکري گاو می

 داستان هشتم -2-2-8
در داستان آخر، شاه تقی از روستاي سیدآباد دو نفر را فرستاده دنبال اسالم تا برود و براي عروسی پسرش ساز بزند. در 

ار به اسالم دهاي نیشها مدام با حرفشود، جعفر و سیدآبادياین راه که جعفر، پسر مشدي صفر، هم با اسالم همراه می
اندازند. شب، بعد از اینکه اسالم از نوازندگی ها میمندي اسالم به مشدي رقیه را بر سر زبانزنند و شایعۀ عالقهطعنه می
آید، معاینه کند. وقتی اسالم دهان اسب خواهد بیاید و اسبش را که خون از دهانش میشود مشدي رقیه از او میفارغ می

شود که زالویی در ته زبان او مانده و موجب خونریزي شده است. زالو را جـدا کـرده و اسـب آرام    بیند متوجه میرا می
 شود. می

شود که جعفر که پیوسته بدذاتی خـودش را در  اي میهمین مالقات شبانه آن هم براي درمان اسب مشدي رقیه بهانه     
گـردد و متوجـه   و او را بدنام کند. اسـالم وقتـی بـه ده برمـی    ها نشان داده بود، زهرش را به اسالم هم بریزد این داستان

 رود. گیرد و غریبانه از بیل میاش را گل میبیند. خانهشود دیگر ماندن در بیل را صالح نمیشایعات می
بیرون هاي دلمه شدة خون هایش تکهاز گوشۀ لب«در پایان، بیماري اسب مشدي رقیه به اسب اسالم سرایت کرده و      
هـاي ریـز و درشـتی کـه از     گرفت. مثل قورباغـه ریخت، جان میها توي استخر میریخت. و خونی که از دهان اسبمی

 فاضالب تنگ و تاریکی نجات یافته به استخر پرلجنی رسیده باشند. 
ر نشـان داده شـده   در این داستان، استحاله به شکل انتقال بیماري اسبی به اسب دیگر و تبدیل خون به موجودات جانـدا 

 است. 
    
 گیري:نتیجه -3
ها بال یا بالهایی اعم از بیماري جسمی، عزاداران بیل مجموعۀ هشت داستان تقریباً پیوسته است که در هر یک از آن 3-1

روحی، مرگ، قحط و گرسنگی، استحالۀ جسمی و روحی(موسرخه و مشدي حسن)، چیز عجیبی که کنار جاده افتـاده و  
توانسـت بـال نباشـد اگـر جـور      آبادي (که مـی خوانند، سگ خاتونآن به بیل، سربازان آمریکایی را به بیل فرا می با بردن

ها پیوسته عزادارند؛ چه بداننـد،  شود. از این رو گویی آنکردند) و . . . بر سر اهالی بیل نازل میدیگري از او پذیرایی می
 چه ندانند.  

-شود یک یا چند شخصیت از بیل حذف میها نازل میالیاي طبیعی و انسانی که بر سر آندر هر داستان در اثر ب -3-2
تر از دیگران از خـود  تر و پسندیدهها رفتاري شایستهترین شخصیت داستان، اسالم است که در همۀ داستانشوند. معقول

خواهند. اما باألخره بـه دلیـل ناشایسـتگی    یکنند و نظر او را مدهد. کدخدا و دیگران در کارها با او مشورت مینشان می
 شود. ها او هم از داستان حذف میبیلی
براي این شخصـیت  » اسالم«به نظر نگارنده با توجه به نگاه ضدمذهبیِ( مذهب توأم با خرافات) ساعدي انتخاب نام      

ها د و اگر از او پیروي شود بهترین نتیجهاندیشها را میدلیل نیست. اسالم نمایندة اصل و حقیقت دین است که بهترینبی
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اي از گذارند حقیقت ناب حاکم باشد و براي نابودي آن لحظهگاه نمیبینان هیچاندیشان و کوتهحاصل خواهد شد. اما کج
 نشینند. پا نمی

تبدیل واقعیت  شود: تبدیل یک انسان به حیوان(جسمی یا روحی)،هاي گوناگون دیده میاستحاله و مسخ به شکل -3-3 
 به خواب و خواب به واقعیت، انتقال کنش و حالتی از یک شخص به شخص دیگر و حتی از حیوانی به حیوان دیگر. 

آور و نمادین را بـه  ، حالتی وهمی، ترس»تکرار«حسامیزي و ترکیب عناصري چون رنگ، صدا، بو و تصویر بر اثر  -3-4
 کند. خواننده القا می

-آنوفایی    ها و بیآمیز و دوگانۀ بیلیادات خرافی و افراطی اهالی بیل و نشان دادن رفتارهاي تناقضطعنه به اعتق -3-5
 ها  نسبت به یکدیگر و حتی حیوانات. 

سمبولیسم را به هر دو معناي آن شاهد هستیم؛ هم سمبولیسـم  عزاداران بیل توان گفت که در داستان در نهایت می -3-6
به معناي رمزي و تأویلی آن کـه  » نمادگرایی«وار نظر دارد و هم ترسیم فضا، القاي حس و بیان اشاره فرانسه که بیشتر به

هایی هستند براي راهنمایی مخاطب به مفـاهیمی در وراي خـود. هرچنـد ایـن بعـد از سـمبول در مکتـب        ها، نشانهواژه
وستاهاي زمان نویسنده، بلکه نماد ایرانِ آن زمـان باشـد   تواند نماد رمی» بیل«سمبولیسم فرانسه هم اهمیت دارد. بنابراین 

ناگزیر به ترك آن خواهد شد. و شـاید  » اسالم«چون برده و همکه ساعدي به عنوان روشنفکر نگران از احوال آن رنج می
 اسالم، خود اوست.  
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