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چکیده
مرگ از دیرباز مسئلهی ناشناخته ،موهوم ،و مهمی برای انسانها بوده است از این رو در بیشترعرصهها اعم از گونههای منظووم
و منثور و هنرهای نمایشی و ...نمونههایی از حضور آن را شاهدیم .تمام کنشهای انسان در راستا یا با اندیشه بوه مورگ و یوا
مقابله با آن انجام میگیرد .این مقاله قصد دارد مسئلهی مرگ را در داستانهای کوتاه غالمحسین ساعدی موورد بررسوی قورار
دهد .مطالعۀ داستانهای او نشان میدهدکه نویسنده با دید روانکاوانه و جامعه شناختی به مورگ موی نگورد .او ومن ترسویم
فضایی اندوهبار – که در نگرش ناتورالیستی وی ریشه دارد -به نقد افکار و رفتوار اقشوار متتلوج جامعوه مویپوردازد .مورگ
شتصیتها در داستانهای وی زاییدۀ عوامل اجتماعی مانند فقر اقتصادی و فرهنگی است.
واژگان کلیدی :مرگ ،غالمحسین ساعدی ،داستان کوتاه

 .1مقدمه
 .1.1تعریف مرگ
مرگ تعریج واحدی ندارد و متناسب با حوزه های متتلج علمی و ادبوی و تتصصوی و عوامانوه و ...تعریوجهوای
√ و
متفاوتی به خود میگیرد .از نظر لغوی «مرگ واژهای فارسوی اسوت کوه در فارسوی باسوتان از ریشوهی
افزودن مصوت ) (aبه دست میآید و ریشهی متوسط آن در فارسی باستان به صورت ) (mahrkaبه دسوت آموده
است .گروه صامتی ) )rkفارسی باستان در دورهی میانه به ) (gبدل شده است که نمونوهی دیگور ایون تبودیل را در
) (varkaمیبینیم که در فارسی میانه تبدیل به ) (walgشده و در فارسوی دری بوه صوورت بورگ درآموده اسوت.
) (Mahrkaنیز در فارسی میانه به ) (margبدل شده و به همین صوورت وارد زبوان فارسوی دری شوده اسوت».
(ر ایی)06 :4831 ،
دکتر معین در فرهنگ لغتاش مرگ را اینگونه تعریج میکند« :مورگ (marg) :موردن ،مووت ،فنوا .از بوین رفوتن
حیات و فقدان تظاهرات حیاتی را گویند( ».معین)4836: 4831 ،

 .4.1مرگ و ادبیات
مرگ در بسیاری از آثار برجسته ی ادبیات جهان حضوری در حد زنودگی دارد .جواودانگی کونودرا ،بیگانوهی کوامو،
مرگ در ونیز توماس مان ،مرگی بسیار آرام دوبووار ،خانوادهی تیبو مارتن دوگار ،بوف کور هدایت و. ...
بیگانهی آلبر کامو با این عبارت شروع میشود« :امروز مامان مُرد .شاید هوم دیوروز .نمویدانوم .تلگراموی از خانوهی
سالمندان به دستم رسید« :مادر درگذشت .مراسم تدفین فردا .بااحترام ».این چیزی را نمویرسواند .شواید هوم دیوروز
بوده است( ».کامو )5 :4831 ،اصلیترین مسألهی کامو در اکثریت آثارش پوچی است و بیرحمانهترین مظهر پووچی
از منظر او مرگ است« .از نظر وی [کامو] اهمیت زندگی وقتی بیشتر معلوم میشود که میفهمیم مورگ در راه اسوت
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و مرگ نیز پیام آشکاری دارد و آن این است که هیچ مصلحت و منفعتی در زندگی نیست که انسان به واسوطهی آن،
خود را از اصل زندگی منع کند( ».کمپانیزارع )165 :4830 ،در مرگ ایوان ایلیچ اثر لیو تالستوی نیز میبینیم که هر
چند وی از دوران کودکی در مورد مرگ انسانها شنیده است ،اما هیچوقت به گونهای زندگی نکرده است کوه روزی
خواهد مرد .او در کالسهای منطق و فلسفه بارها شنیده است که کایوس (ژولیوس سزار) انسان است و انسوان میورا
است؛ پس کایوس میرا است .این موجب شده است که او صدق این گزاره را بپذیرد ،اموا خوودش بگونوهای زیسوته
است که وقوع آن را محتمل نمیداند .تمام کسانی که در اطراف ایوان ایلیچاند برآناند که تنها اوست که مورده اسوت
نه آنان .این دیگراناند که میمیرند نه من .این اندیشه و گمان است که همیشه مرگ را اتفواقی توازه نشوان مویدهود،
وگرنه هیچ مرگی تازه نیست« .وقتی من نباشم ،چه چیز خواهد بود؟ هیچچیز نتواهد بود .من کجا خواهم بود ،یعنی
مگر همین است؟ نه ،نمیخواهم!» (تالستوی)04 :4836 ،
در ادبیات عامهپسند نیز مرگ اکثراً بتشی از داستان را شکل میدهد .متصوصاً که این مرگ به صورت قتل خوودش
را نشان میدهد .این امر را میتوان به صورت بسیار زیاد در آثار آگاتا کریستی ،لوی چایلود ،ژرژ سویمنون و دیگوران
یافت.
 .4.1.4مرگ در ادبیات فارسی
از ابتدای ادبیات فارسی مرگ جریان به جریان و سبک به سبک جلو میآید .در رودکی میخوانیم:
نه به آخر بمُرد باید باز» (شعار)13 :4831 ،
«زندگانی چه کوته و چه دراز
فردوسی در مقدمهی داستان رستم و سهراب با همان بیان حکیمانهی خود میگوید:
ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟
«اگر مرگ داد است بیداد چیست؟
بدیون پرده اندر تو را راه نیووست( ».جوینی)106/8 :4838 ،
ازیون راز جووان تو آگواه نیووست
مرگاندیشی در خیام به اوج خود میرسد .بوهگونوه ای کوه نسوب بوه حجوم آثوار وی مورگ یکوی از پرتکرارتورین
عنصرهاست:
وز حاصل عمر چیست در دستم؟ هیچ،
«بنگر ز جهان چهطرف بربستم؟ هیچ،
من جام جمم ،ولی چو بشکستم ،هیچ( ».هدایت)461 :4835 ،
شمع طربم ،ولی چو بنشستم ،هیچ
مرگ در عرفان نیز جریان فکری خودش را دارد .مرگ ،در عرفان جاموهی منودرس فوانی ایون جهوانی را از تون بوه
درکردن و جامهی نوی جاویدان الهی را پوشیدن ،است .مرگ برای سالک و عارف دروازهای است بوهسووی وصوال
باریتعالی ،چیزی که همیشه به رسیدن به آن آرزو میکنند« .در واقع مرگ با تمام دهشتی که دارد و برای ظاهربینوان
ترسناک است ،در نظر عارف وسیلهی رفع تمام حجابهایی میشود که او را به اصل خود باز میگردانود و در عوین
حال طریقی است هموار که او را با ملکوت پیوند میدهد .پس مرگ پایان نیست بلکه شروع فصول دیگوری اسوت».
(آقاخانی)411 :4830 ،
از مولوی شروع میکنیم .موالنا در مثنوی جایجای به مرگ اشاره میکند .مثل:
«صوورت از بیصوورتی آمود بورون بواز شود ،کوه انّوا اِلَیْوهِ راجِعووون
مصطفی فرمود :دنیا ساعتی است( ».استعالمی)410/4 :4831 ،
پستو را هرلحظه مرگو رَجعتی است
از این دست شاهد مثال ها در مثنوی بسیار است .برای عرفا مرگ پایان نیست ،ادامه و اسوتمرار در چوارچوبی دیگور
است« .با استناد به این گفتهی پیغمبر که "مومنان نمیمیرند بلکه نقل مکان میکنند" (المومنون الیموتون بل ینقلوون)
مرگ را انتقال میدانند از حالتی و شرایطی به حالتی دیگر .حتی همراه قرآن که میگویود "پوس آرزوی مورگ کنیود،
اگر راست میگویید" (فتمنوا الموت إن کنتم صادقین) (جمعه )0 ،طلب مرگ را نشانهی صودق و ایموان مویداننود».
(آقاخانی 416 :4830 ،و )414
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در ادبیات معاصر ایران نیز مرگ حضور پررنگی دارد .ما اینجا نگاهی کوتاه به مقولهی مرگ در آثار هدایت ،سپهری
و شاملو میاندازیم.
«زندگانی از مرگ جداییناپذیر است .تا زندگانی نباشد مرگ نتواهد بود و همچنین تا مرگ نباشود زنودگانی وجوود
خارجی نتواهد داشت .از بزرگترین ستارهی آسمان تا کوچکترین ذرهی روی زمین دیر یا زود میمیرند :سونگهوا،
گیاهها ،جانوران هر کدام پی درپی به دنیا آمده و به سرای نیستی رهسپار شده در گوشهی فراموشی مشتی گرد و غبار
میگردند ،زمین الابالیانه گردش خود را در بیپایان دنبال میکند؛ طبیعت روی بازماندهی آنها دوباره زنودگانی را از
سرمی گیرد :خورشید پرتو افشانی مینماید ،نسیم میوزد ،گلها هوا را خوشوبو مویگرداننود ،پرنودگان نغموهسورایی
میکنند ،همه جنبندگان به جوش و خروش میآیند .آسمان لبتند میزند ،زمین مویپرورانود ،مورگ بوا داس کهنوهی
خود خرمن زندگانی را درو میکند( »...هدایت )843 :4838 ،این بتشی از نوشتهای از صادق هدایت است ،با عنوان
مرگ .در اکثر داستانهای هدایت مرگ را میشود در چهرههای متتلج قتل و انتقام و خودکشی و مرگ طبیعی دیود.
در بوف کور مینویسد« :حضور مرگ همهی موهومات را نیست و نابود میکند .ما بچهی مرگ هستیم و مرگ اسوت
که ما را از فریبهای زندگی نجات میدهد ،و در ته زندگی ،اوست که ما را صدا میزنود و بوه سووی خوودش موی
خواند( ».هدایت)35 :4838 ،
در شعر معاصر نیز همچون نثر مرگ از وجوه متتلفی برخوردار است .سهراب سپهری را شاید بتوان ادامهی شواعران
عارفمسلک دانست ،بهخاطر همین است که مرگ در هشتکتابِ او رنگ و بویی عرفانی دارد« .زندگی بوال و پوری
دارد با وسعت مرگ /،پرشی دارد اندازهی عشق( ».سپهری )136 :4831 ،در اینجا تقابل دوگانوهی عشوق و مورگ را
شاهدیم.
در اشعار احمد شاملو نیز کم به مرگ پرداخته نشده است« .چگونه میتوان شاعر بوود ،اموا حقیقویتورین را در موتن
زندگی تجربه نکرد؟ فکر میکنی حقیقیتر از مرگ چه حادثهیی است؟ وقتی تکلیفت را با مرگ روشن کردی ،دیگور
دروغی برای گفتن نمیماند .من همانگونه زیستهام که سرودهام( ».دیوانوش )154 :4833 ،مورگ بورای شواملو یوک،
مرگ اجتماعی است؛ یعنی مرگی که در راه رسیدن به آرمان جمعی باشد .دو ،مرگ فردی است .البتوه شواملو فورد را
در آینهی جمع میبیند« .هرگز از مرگ نهراسیدهام /اگرچه دستانش از ابتذال شکنندهتر بود /.هراس من _باری_ هموه
از مردن در سرزمینیست /که مزد گورکن /از بهای آزادی آدمی /افزون باشد( ».شاملو)106 :4833 ،
مرگ در ادبیات هر سرزمینی وسعتی به اندازهی همان ادبیات دارد .جنگها ،نابسامانیها ،شورشهوا ،حکوموتهوای
مستبد ،خستگی شاعر و نویسنده که منجر به خودکشی میشود .همگی به مرگ ختم میگردد.
 .1.9سواالت تحقیق
مرگ در جامعهای که ساعدی در آن زندگی میکند و میشناسد چگونه رخ میدهد؟ نگاه یک روانشناس که داسوتان
هم مینویسد به مقولهی مرگ چگونه است؟ مرگ در جامعهی روستایی و جامعهی شهری به زعم سواعدی چگونوه
رخ میدهد؟ در این مقاله سعی شده به این سوالها پاسخ داده شود.
 .1.1پیشینهی تحقیق
به مسئلهی مرگ در ادبیات غرب بسیار پرداخت شده اما در ادبیات ما جز چند اثر پراکنده ،به این مسئلهی مهم توجه
خاصی نشده است .در ادبیات داستانی معاصر فارسی نویسندگان متتلفی همچون ساعدی ،گلشیری ،بهورام صوادقی،
هدایت و نجدی از چشماندازهای متتلج به مرگ پرداختهاند .اما کتاب یا مقالهای به جز در ارتباط با صادق هدایت،
یافت نمیشود که خصوصا به مرگ در آثوار ایون نویسوندگان بپوردازد .موا در ایون مقالوه سوعی داریوم مورگ را در
داستانهای ساعدی نقد و تحلیل کنیم.
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در قسمتی از مقاالت و کتابهای زیر به مسئلهی مرگ در آثار ساعدی پرداخت شده است:
بازتاب رئالیسم جادویی در داستانهای غالمحسین ساعدی ،مریم سیّدان ،مجلهی دانشکده ادبیوات و علووم انسوانی،
سال  ،41شماره  ،01بهار 4833
نگاهی تطبیقی به داستاننویسی فئودور داستایفسکی و غالمحسین ساعدی ،مریمالسادات سجودی ،مطالعوات ادبیوات
تطبیقی ،سال چهارم ،شماره 41
بررسی گزارههای رئالیسم جادویی در رمانهای عزادارن بیل غالمحسین ساعدی و شبهای هزار شب نجیب محفوو،،
یُسرا شادمان ،ادب عربی ،شماره  ،1سال  ،0پاییز و زمستان 4838
همسایه هدایت ،دکتر قهرمان شیری ،نشر بوتیمار ،چاپ اول 4838
شهر گمشده ،محمدحسن حبیبی ،نشر هرمس ،چاپ اول 4838
تکه قبل از تکه شدن ،آسیه جوادی ،نشر افراز ،چاپ اول 4838
گوهرمراد و مرگ خودخواسته ،اسماعیل جمشیدی ،نشر علم ،چاپ اول 4834
همچنین در پایاننامهی بررسی تطبیقی مفهوم مورگ و مورگاندیشوی از نظور دو نویسونده معاصور (صوادق هودایت،
غالمحسین ساعدی) با دیدگاههای اروین د .یالوم ،محمد طایر قدسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز4838 ،
 .1.1زندگینامهی غالمحسین ساعدی
غالمحسین ساعدی در  11دیماه  4841در تبریز بوه دنیوا آمود .نوزد پودر خوانودن و نوشوتن را آموخوت .در دوران
دبیرستان وارد مسائل سیاسی میشود و از همان ابتدا فعالیتهای سیاسی میکند .همین امر باعث میشود کوه خیلوی
زود به زندان بیوفتد .اولین داستانهای او در سال  4886در هفتهنامهی دانشآموز منتشر شد« .بازرس» اولین داسوتانی
بود که از او چاپ شد .بعد نمایشنامهی «از پا نیفتادهها» را برای مجلهی کبوتر صلح فرستاد که چواپ شود .دقیقواً از
سال  4881بود که اولین کتاب نمایشنامهی خود را به چاپ رساند ،به نام «لیالجها» با اسم مستعار گوهر مراد.
در سال  4816از پایاننامه ی دانشگاهی خود دفاع کرد .پس از آن به سربازی مویرود .بتواطر فعالیوتهوای سیاسوی
سالهای قبل ،او را به عنوان سرباز صفر به خدمت می گیرند ،در حالی کوه طبیوب پادگوان بوود .در مواههوای پایوانی
سربازی ،همراه برادر بزرگ خود که او نیز پزشک است ،در جنوب شهر تهوران در باالخانوهی خانوهای مطبوی شوبانه
روزی برپا میکنند که زندگیشان هم همانجا می گذرد .این مکان ،محل تجموع بسویاری از روشونفکران آن دوره ،از
جمله :احمد شاملو ،آلاحمد ،بهآذین ،طاهباز ،م.آزاد و دیگران بود.
در دورهی کارشناسی ارشد وارد رشتهی روانپزشکی میشود .کماکان ساواک راحتاش نمیگذارد .اموا او هوم کوار
طبابت را انجام می دهد ،هم نویسندگی ،هم به درسهای ارشد میرسد .در دههی پنجاه و شصت یکی از نویسندگان
بسیار مقبولی بود که آثارش ،در بین متاطبان ،اندیشهزا و حرکتآفرین بود ،و همچنین نوشتههایش سوتیز آشوکار بوا
سیاست های استعماری ،خرافات و جهالت داشت ،و ایضاً در همسویی با سیر مبارزات د اسوتبدادی بوود .بوه ایون
خاطر ،او یکی از نویسندگان مغضوب ساواک بود که بارها به وسیلهی مأموران امنیتی تهدید میشد و مورد ورب و
شتم قرار میگرفت .در همین سالها تعداد زیادی از آثار او در سالنهای تئاتر و تلویزیوون بوه وسویلهی کارگردانوان
مطرح اجرا شد و به نمایش درآمد .در این سالها ساعدی بزرگترین نمایشنامهنویس ایران محسوب میشد.
در سال  4851بهوسیلهی انتشارات امیرکبیر مجلهی الفبا را منتشر میکند ،که تنها شش شماره از آن انتشوار موییابود.
زیرا که ساواک باز ساعدی را دستگیر مویکنود و حودود یوازده مواه در زنودان نگهوش مویدارنود؛ در ایون زموان او
شکنجههای ستت و زیادی را تحمل میکند.
ساعدی یکی از فعاالن کانون نویسندگان ایران نیز بود .او ،شاملو ،براهنی ،رویایی و طاهباز هسوتهی اصولی تشوکلیل
کانون نویسندگان بودند .بتاطر داستانی به نام «قصاص» که چاپ نشده بود و باعث بسته شودن مجلوهی آرش شود،
در سال  4804با چهرهی مبدل و از طریق پاکستان به فرانسه میگریزد .در پاریس او به همه مشکوک است .شکی که
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سال ها پیش ساواک در دل او انداخته بود .در همانجا کانون نویسندگان در تبعید را پایهگذاری کرد .و انتشار مجلهی
الفبا را از سر گرفت.
در سال های پایانی عمر خود تصمیم به ازدواج با دوستی قدیمی به نام بدری لنکرانی گرفت .شرایط زنودگی بورایش
خیلی ستت و دو سال آخر نیز به بیماری کبد دچار شده بود .با این که پزشوکان او را از نوشویدن الکول منوع کورده
بودند اما او مینوشید و ستت هم مینوشید .سرانجام در آذرماه  4801در سن پنجاه سالگی از دنیا رفت و او را کنار
صادق هدایت در گورستان پرالشز خاک کردند( .شیری)18-1 :4838 ،
در این مقاله با بسامدی که از پنج کتاب داستانهای کوتاه ساعدی به نامهای آشفتهحواالن بیوداربتت ،تورس و لورز،
شبنشینی باشکوه ،عزادان بیل و واهمههای بینام و نشان صورت گرفته ،داستانهای زیر با توجه به پررنگتر بوودن
وجه مرگ در آنها نسبت به داستانهای دیگر برای بررسی انتتاب شدند.
 .2بررسی داستانها
 .2.1عزادارن بیل :قصهی چهارم
«داستان چهارم با یک صحنهی هراسآور و کش دار آغاز شده است .با آن که طوالنی شدن آن ،بیشتور بورای مبالغوه
است و ایجاد انتظار و کنجکاوی تا واقعنمایی ،اما زمینهی مناسبی است برای پر اهمیوت جلووه دادن حادثوهی مورگ
گاو مشد حسن که کل داستان بر محور آن میگردد ،تا واقعهی دیوانه شدن مرد در مرگ گاوش در نیمهی دوم که آن
نیز البته جز افزودن بر غلظت واقعیت نیست ،توجیهپذیر جلووه داده شوود( ».شویری )11 :4838 ،گواو مشود حسون
میمیرد ،روستاییان تالش می کنند که این قضیه را پنهان کنند اما نمیتوانند .مشد حسن نیز نمیتواند گم شدن گاوش
را بپذیرد ،حتی وقتی اسالم به او میگوید که گاو گم شده است به طویله نگاه نمیکند .نمیتواند بپذیرد و رفته رفتوه
مسخ میشود .گمان میکند که گاو مشد حسن است ،خودش را به طویله مویبنودد و علوفوه و یونجوه مویخوورد و
عاقبت به صورت رقتانگیزی میمیرد.
ساعدی برای ما از مسخ انسانها ستن می گوید .گاو مشد حسن مرده اسوت ،اموا او نمویخواهود بواور کنود .حتوی
نمیخواهد صدای علوفه خوردن گاوش را بشنود .میترسد با این حقیقت مواجه شود که گاوش مرده است« .گاو بوه
عنوان اسطورهی زایندگی شناخته میشود .به تعبیر آلاحمد گاو در یک ده ،رابطهی انسان با زمین است و قدیمتورین
و اساطیریترین چارپای عالم است .این اسطوره ،به حدی قوی است کوه در گواتهوای اوسوتا ،بعضوی از بنودها بوا
سوگند به نام گاو آغواز شوده اسوت( ».شوادمان )416 :4838 ،مشود حسون آنقودر در فکور از دسوت دادن گواوش
فرومی رود که خودش را گاو میپندارد .مثل گاو کاه میخورد و صدای گاو درمیآورد .میگوید و اصرار میورزد که
گاو مشدی حسن است و خود مشدی هم روی پشتبام نشسته است تا نگذارد که پوروسیها بیایند و او را بدزدند.
«مشدی حسن ،همچنان که نشتوار میکرد ،گفت« :من مشد حسن نیستم ،من گاوم ،من گاو مشد حسون هسوتم... ».
مشدی جبار گفت« :مشدی حسن ،این حرفو نزن ،اگه پوروسیها بفهمن ،مویآن مویدزدنوتهوا ... ».مشودی حسون
نشتوار کرد و گفت« :نه ،نه پوروسیها نمیتونن بیان اینجا ،مشدی حسن نشسته باالی پشتبوام و مواظوب منوه».».
(ساعدی ،ع)460 :4838 ،
صمد بهرنگی میگوید« :خوانندگان این قصه ممکن است دریافتهای گوناگونی از مسخ مشدی حسن بکنند و رفتار
او را در انکار مرگ گاو خودفریبی و دری وری گویی و اصرارش در نشتوار کردن خاطرهی گاو و عودم شوجاعتش
در روبه رو شدن با حقیقت و قبول و تحمل آن و طرحی نوافکندن – گوناگون تعبیر کنند( ».سیجالدینی ،بویتوا)16 :
در واقع گاو در اینجا کنشگر اصلی است و زندگی صاحبش به حیات او وابسته است .همین اسوت کوه بوا مورگ او
تعادل روانی مشد حسن به هم میخورد و گسست روانی به وجود میآید ،همچنوان کوه انسوان مودرن در گسسوت
رابطهاش با زمین و طبیعت در عصر حا ر تجربه کرده است« .گاو مش حسن که عاشوقانه موورد محبوت صواحبش
است ،به مثابهی زمین و طبیعت میمیرد و عاشق خود را محکوم به جنون ،رانده شدن و نابودی میکنود .اکنوون ایون
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شهر و فرهنگ است که باید او را درمان کند ،ولی در عوض نابود میکند .مش حسن نرسیده به شوهر مورده اسوت».
(تدینی)11 :4830 ،
گاو تنها دارایی مشد حسن بود .در فقر ،از دست دادن چیزی کوچک نیز مصیبت بزرگی است ،چه برسد بوه گواوی
که تمام زندگی مشد حسن بر دوش او بود .شاید اگر مشدحسن چند گاو داشت هیچوقت با مرگ گاوش ایونگونوه
دچار مسخ شدگی نمیگردید« .از نظر روان شناختی ،مضمون دیوانه شدن یک فرد بر اثر مردن گاوِ خود به اِلینه شدن
یا از خودبیگانگیاش بر اثر وابستگی مفرط به چیزی تفسیر میشود که فقدانش در حالت عادی صرفاً یوک خسوارت
مالی به حساب می آید و نه بیش از آن .همین غیر عادی و اغراقآمیز بودن این رابطه توجهها را به نقوش غیور عوادی
گاو در زندگی مشد حسن معطوف می کند؛ به این صورت که وابستگی شدید او به گاو خود ،در بُعد وسیعتر ،نشوان
از خأل عظیمی دارد که روح و روان جامعه به آن دچار است؛ کمبودی که باعث شده موجوودی تقریبواً کوم اهمیوت
(گاو) به یک تکیه گاه روحی بزرگ برای فرد (و در بعد وسیعتر برای جامعه) تبدیل شود .برخی نیز زمینهی سیاسوی
و روانشناختی داستان «گاو» را با رمان مسخ فورانتس کافکوا ،نویسوندهی اهول چوک ،مقایسوه کوردهانود :گواو ،اثور
غالمحسین ساعدی و مسخ ،نوشته ی فرانتس کافکا ،از جمله آثار داستانی کوتاه معاصر به شمار مویرونود کوه دارای
ژرف ساختی کامال شبیه به یکدیگرند .این دو اثر در واقع بیانی اکسپرسیونیستی از جامعهی اثر سواعدی و کافکاسوت
که می کوشد با رویکردی جادویی ،رئالیسم ترس و خفقان استبداد حاکم بر ایران بعد از کودتوای  13مورداد و پوراگ
 4366را به تصویر کشد .مطابق این تحلیلها ،ساعدی در گاو جامعهای را تصویر کرده است که فرد بر اثور اسوتیالی
وحشت و خفقان بر تمام بتش های آن احساس امنیت خود را از دست داده است و تکیهگاههایش چنوان وعیج و
لرزان شدهاند که به کوچکترین تلنگری فرومیریزند و او را دچار ا طراب و حس ناامنی میکننود( ».حبیبوی:4838 ،
)414
 .2.2آشفتهحاالن بیداربخت :بازی تمام شد
سایمون کریچلی در کتابِ کتاب فیلسوفان مرده به نقول از لوکرتیووس_ ،شواگردِ بوا واسوطهی اپیکوور_ مویگویود:
«لوکرتیوس من بحث دربارهی میرایی و در واقع مادیت روح ،با بیان "مرگ برای ما اهمیتی ندارد" به اسوتاد خوود
اپیکور میپیوندد .مرگ چیزی نیست که از آن بترسیم زیرا ]لوکرتیوس[ :هنگامی که این زندگیِ میورا ،مغلووب مورگ
جاودان میشود ،کسی که دیگر نیست ،رنجی هم نمیکشد و با کسی که هرگز به دنیا نیامده فرقی ندارد( ».کریچلوی،
 ) 30 :4834اگر ما داستان بازی تمام شد ساعدی را از آخر به اول بتوانیم به همین نظر لوکرتیوس میرسیم .کوودکی
که برای جلب محبت قصهای سر هم میکند که سرآخر همان سناریو باعث مرگ وی میشود .حسنی در واقع قربانی
نقشهی کودکانهی خود میشود]« .حسنی[ میخواهد مثل قهرمانهای فیلم هنگامی که همه شیون و زاری را در مرگ
او سر دادهاند سر برسد و به همه بگوید من زندهام .تا او را یک بار هم شده ببوسند و طعوم بوسوه و دوسوت داشوته
شدن را بچشد .ولی ناکام و نامراد در چاه جهل و نادانی فرو میافتد( ».جوادی)430 :4838 ،
حسنی از طریق دوستش تالش می کند که به دیگران بفهماند که غیبت او یعنی مرگ .و بازگشت او هم چیوزی جوز
یک رستاخیز نیست تا به سوگ و غم شدید پدرش پایان بتشد .غافل از اینکه همین تالش منجر به مرگ حسونی و
جنون پدر میشود .در پایان بازی ،مرگ ،حسنی را در چنگال خونآلود خود میفشارد و دوستش که خبر مورگ او را
به مردم می دهد با دست و پا و دهان بسته شده مواجه میشود ،تا کسی از مرگ حسنی مطلع نگردد« .فریوب و درو
حسنی موجب مرگ و نابودی او و پدرش می گردد .بیکواری و تهیدسوتی پودر موجوب بودبتتی و مورگ فرزنودش
می گردد و کل بازی با دروغی ساختگی و به ریا آلوده شده و با آن تمام میشود( ».سیجالدینی ،بیتا )414 :هر چنود
مرگ تلخ و نادلپذیر است اما گاهی زندگی چنان ستت میشود کوه انسوان مورگ را بور چنوین زنودگانیای تورجیح
می دهد .حسنی برای رهایی از کتکهای پیدرپی پدر ،به حیلهی مرگ متوسل مویشوود .اموا ایون مورگ بوود کوه از
حیلهی حسنی قویتر عمل کرد« .حسنی یه مرتبه از جا پرید و گفت« :گوش کن ،یه کلکی پیدا کردم .توو االنوه بلنود
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میشی و بدو بدو میری تو زاغهها ،و شروع میکنی به گریه و زاری و داد و بیداد و سر و صورت خودت میزنی و
می گی که حسنی افتاد تو چاه!» من یه مرتبه از جا پریدم و دلم ریتت پایین و گفتم« :یعنی میخوای خودتو بنودازی
تو چاه؟» گفت« :مگه خرم که خودمو بندازم تو چاه ،تو همینجوری میگی که افتاد تو چاه .اون وقوت مویبینوی کوه
بابام چه غش و عفی میکنه ،چه به روز خودش میآره( ».».ساعدی ،آ464 :4838 ،و)461
اما آخر بازی آن چیزی نشد که حسنی می خواست .به عبارتی تقدیر مرگ بر کلک حسنی چیره گشت .روز ختم کوه
دسته و آخوند آمدهاند که مراسم را باشکوه برگزار کنند حسنی جلوتر از راوی میدود کوه بوه هموهی زاغوه نشوینان
عموماً ،و به پدرش خصوصاً بگوید که زنده است و نمرده« :حسنی پاشو زد رو تل زبالوههوا پریود و هموین جووری،
افتاد ،صاف افتاد تو یه چاه .من خیال کردم ،یعنی خیال نمیکردم که حسنی بیفتوه توو چواه ،خیوال کوردم کوه زموین
خورده ،جلو دویدم ،حسنی نبود ،حسنی افتاده بود تو چاه ،تو یه چاه گنده ،گندهتر از همهی چاههوای دیگوه .زبوونم
بند اومد ،لبام رو هم کلید شد ،خواستم داد بزنم ،داد بزنم و بگم حسنی ،اما نتونستم ،صدا کوه نداشوتم ،دهونم کوه وا
نمیشد .هرچی زور زدم ،نتونستم بگم حسنی! نشستم رو تل آشغاال و شونههامو چنگ زدم ،نفسم باال نمیاومد ،سوه
بار سرمو کوبیدم رو آشغاال و بعد بلند شدم ،خودم که نه ،انگار یه چیزی منوو بلنود کورد و گذاشوت رو دو توا پوام.
دوباره شروع کردم به دویدن .تندتر از همیشه ،تندتر از حسنی ،دلم میخواست میپریدم و میافتادم تو چاه ،یه وقت
دیدم که رو جاده هستم ،پای فشاری که رسیدم ،نفسم باال اومود ،زبوونم وا شود و آهسوته گفوتم« :حسونی! حسونی!
حسنی!»( ».ساعدی ،آ411 :4838 ،و)418
بازی با دست و پا و دهان بستن راوی تمام میشود .ساعدی به خوبی نشان میدهد که خشونت محیط زنودگی چوه
نقش عظیمی در سرنوشتسازی قهرمانان داستانهایش دارد که در واقع بازیای بیش نیست .و ایون در واقوع هموان
سرنوشت شومی است که حسنی و پدرش را در چنگال قدرتمند و شوم خودش مستحیل میکند« .نحووهی بیوان و
لحن کالم مردم چنین وانمود میکند که ساعدی با نقشی یک جانبه و یک بعدی به موشکافی دنیوای موردم خوودش
پرداخته و حسنی و پدرش در شامگاه مرگ میزیند زندگی آنها جز یک مرگ زندگیآور بیش نیست؛ مرگی زنده و
بیدار و پایدار .توجیه چنین مرگی هم چیزی جز بستن دست و پا و دهان و چشم به همراه ندارد .آن هم برای طفلوی
که برای کمک به دوست خود زندگیاش را به متاطره افکنده است این یعنوی آفورینش و خالقیوت هنوری در قبوال
مرگ و راه مبارزهای برای ادامهی بقا( ».سیجالدینی ،بیتا)418 :
در جامعهی فقیر و جامعهی حاشیه ای ،مرگی که باید پایان مصیبت باشد ،خود بانیِ مصیبتی بوزرگ اسوت .بورای آدم
فقیر گاه مرگ رهایی نیست ،بلکه جان کندن است .و هنرمند کسی اسوت کوه بتوانود زبوان گویوای موردم فرودسوت
جامعهی خود باشد« .هر اثر هنری نشانهی مغلوب شدنِ رنج و فقدان است و با درگیر شدن با هنر نمیتوان از تروموا
و رنج گذر کرد؛ رنج و فقدانِ درون ماندگار تا پایان هستی همراه آدمی میماند و تنها گذاری که میتواند روی دهود،
همان مرگِ جهان است( ».ارواحی و کریمی)01 :4830 ،
 .2.9شبنشینی باشکوه :شبنشینی باشکوه
این جلسه فقط برای انجام وظیفه برپا شده است .بازنشستگان بیحواس ،که تعداد کمی ازیشان در قید حیواتانود ،و
همین تعداد کم نیز در انتظار مرگ اند ،یا اختالل حواس ،مشاعرشان را کوامال از بوین بورده اسوت .سواعدی بوا نگواه
طنزآمیز به این نوع ارتباطاتِ مضحک اداری و جلسات فرمایشی نگاه میکند .قصهی طنزی که بورای آقوای لوکپوور
هیچ چیز خنده داری در آن نیست .برعکس حضار که از خنده رودهبر میشوند« .در مردگان خویش /نظر میبندیم /با
طرح خندهئی /،و نوبت خود را انتظار میکشیم /بیهیچ /خندهئی!» (شاملو)141 :4833 ،
روزی از روزها دوازده شناسنامه را نزد لکپور میآورند تا طبق معمول مهر باطل بر آنها بزند .لکپوور هور کودام از
شناسنامهها را که باز میکند نام خود را بر آن میبیند« :روزی از روزها اتفاق عجیبی افتاد ،متصدی یکی از قبرستانها

 / 8نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

وارد شد و آهسته سالم کرد و یک دسته شناسنامه جلوی بنده گذاشت و خم شد و گفت :دوازده نفور .مهور را آمواده
کردم و شناسنامهی اول را باز کردم ،میدونین چی دیدم آقایون؟ دیدم صاحب شناسنامه محمدعلی لکپوور نوام دارد.
از وحشت سر جای خود خشک شدم .من زنده بودم و بوا دسوت خوود الزم بوود شناسونامهی خوود را باطول کونم.
لحظهای مکث کردم و شناسنامهی بعدی را باز کردم ،موی دونوین چوی دیودم حضوار محتورم؟ محمودعلی لوکپوور.
شناسنامهی سوم لکپور ،شناسنامهی چهارم لکپور ،شناسنامهی پنجم لکپور ،هر دوازده تا لکپور .هموه محمودعلی
لکپور .سرم گیج رفت( ». ...ساعدی ،ش)11 :4838 ،
داستان بیان نمادینی است از مرگ لکپور در زنده بودنش .او در زنده بوودن مورده اسوت و ایون معنوای کارمنودی و
فرایند کار کارمندی است .قصهی لک پور در عین عجیب و غریب بودن چنان عادی روایت شده است که گویی هیچ
چیز عجیبی در این میان وجود ندارد .دیالوگ میان لک پور و متصدی قبرستان به عادی کردن این امور غریوب بسویار
کمک کرده است .اگر این دیالوگ نبود این بتش از قصهی لکپور چنین موفق از آب درنمیآمد .چون مووفقیتش در
گرو عادی نمودن امر غریب است .درست مانند رئالیسم جوادویی .ایون نمونوهای از رئالیسوم جوادویی غالمحسوین
ساعدی است ...« :برگشتم و با گوشهی چشم متصدی قبرستان را نگاه کردم که آرنجوش را روی میوز سوتون کورده،
سرش را روی دست گرفته ،با چشمها و دهان باز به من خیره شده بود .جرأتی به خود داد و گفتم _ :ایونهوا چیوه؟
گفت _ :مال مردههای دیروزه .گفتم _ :دوازهتاس؟ گفت _ :آره .پرسیدم _ :اسمهاشون چی بوده؟ گفوت _ :اون توو
نوشتهن .گفتم _ :همهشون مرد بودن؟ لحظهای فکر کرد و گفت _ :به خیالم سه نفرشون زن بودن .گفتم _ :اینها که
همهشون مردن؟ گفت _ :هر چی هست ایناس ،من که سواد ندارم .شاید مرد بودن( ».ساعدی ،ش11 :4838 ،و)18
ساعدی با تأمل اندیشه ورزانه بر روی ادارهی ثبت احوال و شناسنامهها و بحث و حیرانی اشتاص داسوتانی درصودد
نشان دادن بحران هویت است .این بحران پیش از آن که دامن آدمها را بگیرد ،ریشه در نهادهای تازه بهوجود آمودهی
جامعه دارد .اداره جاتی که ارمغانی جز زندگی یکنواخت و مطیع چیز دیگری از کارمندانش نمیخواهود« .در داسوتان
کوتاه شبنشینی باشکوه ،همه ی زندگان یک شناسنامه دارند .یک اسم و یک هویت دارنود؛ محمودعلی لوکپوور .از
طرفی همه ی مردگان نیز مثل همند .نوام تموام مردگوان یکوی اسوت .زنودگی مشوترک ،درد مشوترک و سرنوشوت و
سرگذشت مشترک( ».عمرانیپور)445 :4835 ،
یک جایی در ستنرانی آقای شهردار ،ساعدی از نیش طنز برای بیان مقصود خویش استفاده میکند .مویگویود« :مون
کارمندان و خدمتکارانی را میشناسم که آنچنان گرفتار خدمت به وطن عزیزشان بودهاند که دچوار اخوتالل حوواس
شده ،و آخر سر در راه میهن عزیز جان به جان آفرین تسلیم کردهاند( ».ساعدی ،ش)3 :4838 ،
کار طنزِ راستین در واقع همین است ،مبارزه با ایدئولوژی .ایدئولوژیای که جان مردمش برایش هیچ ارزشی ندارد .و
سنگ محک هنرمند و شبههنرمند در همینجا مشتص میشود.
پاسکال میگوید« :تصور کنید که عدهای انسان در زنجیر و همه محکوم به مرگاند .بعضی از آنها هر روز در مقابول
چشمان دیگران کشته میشوند .و آنهایی که باقی میمانند سرنوشت خود را در سرنوشت همبندانشوان مویبیننود و
نوبت خود را انتظار می کشند ،در حالی که با اندوه و بدون امید به یکدیگر مینگرند .این تصویری از شرایط انسوانی
است( ».کریچلی )435 :4834 ،ساعدی در شبنشینی باشکوه بهگونهای همین را بیان مویکنود؛ کوه زنودگی و مورگ
همهی انسان ها (کارمندان) به هم گره خورده است .وقتی کارمند یا کارگری در مقابل ظلمی قرار میگیرد ،به هموهی
کارمندان و کارگران ظلم شده است .لکپور این را بیان میکند .سیلی خوردن خودش را از رئیس بیان میکند ،گریوه
و زاری خود را پیش رئیس ،از بابت اینکه گزارش برایش رد نکند .همهی اینها را میگوید ،اما به جای همدردی بوا
خندهی همکاران سابق خودش مواجه میشود .در لحظهی آخر میگوید« :آقای لکپور سرش را جلو بورد و دهوانش
را دم میکروفون گرفت و گفت _ :به زودی مجلس دیگری محض خاطر ما برپا خواهد شد ،در آن مجلوس از خنوده
و خاطره گویی خبری نتواهد بود ،و این جانب عقیده دارم ،تا لحظهای که زندهام باید زندگی کنم .هر چند که ممکن
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است خائنین و مغر ین بگویند که این زندگی ادبار و نکبتی ،جداً ادبار و نکبتی ...آقای مدیر آهسوته بوه پوای آقوای
لکپور زد .لکپور برگشت ،مدیر را نگاه کرد و ساکت شد( ».ساعدی ،ش11 :4838 ،و)15
ساعدی مشکالت کارمندان را به عنوان نمونهی گویایی از مشوکالت تموامی آحواد موردم و جامعوهی شوهری نشوان
می دهد .و از زندگی محقر آدمهایی می گوید که از گذران زندگی یکنواخت و کار بیسرانجام و عدم امنیت اجتماعی
به جنون و مرگ میرسند« .بیپناهی کارمندان ،که به خاطر نداشتن ذخیورهی موالی و پشوتوانهی اجتمواعی ،آینودهای
مبهم توأم با ا طراب دارند؛ پوچی زندگی آنان (استتدام در اداره ،تالش برای رتبه گورفتن ،بازنشسوتگی و مورگ)،
دلتوشیهای تو خالیشان با لحنی سرد و تاریک توصیج میشود( ».سیجالدینی ،بیتا)166 :
 .2.1ترس و لرز :قصهی دوم
در داستان ترس و لرز ،مرگ و بال یکسره بر زندگی ساحلنشینان سایه انداخته است .در قصوه کوودکی پوس از یوک
لبتند کوتاه میمیرد .زنی پس از فار شدن وسط اتاق با دست و پایی کبود شوده دیگور نفوس نمویکشود .و محمود
احمد علی که به شدت از مرگ میترسد و راه گریز از این ترس را دریا میداند« :محمد احمد علوی سورش را بلنود
کرد ،و در حالی که دریا را نگاه میکرد گفت« :هر وقت یکی میمیره ،حال من خراب میشه ،لرز میگیرم و وهم توو
جانم میافته .همیشه این جوریم و ناچار می رم دریا .دریا خوبه ،وقتی زیر پام خاک نباشه دیگوه واهموه نودارم .لورز
نمی کنم .حاالم اگه شما نبودین ،من خودم تنهایی میاومدم روی دریا ،چند ساعتی میگشتم و دعا میخوندم و ماهی
می گرفتم ،خودمو مشغول میکردم .حاال نمیتونم برگردم و خاک را ببینم ،تازه حالمم اگه خوب بشه برگردم ساحل،
پامو که رو زمین بذارم ،دلم میریزه ،زهرهترک میشم .من خوش ندارم پا روی مرده بوذارم( ».».سواعدی ،ت:4838 ،
)00
وقتی میمیریم دیگر قادر به تجربه کردن نیستیم .ما یا هستیم یا نیستیم .اگر باشیم مرگ نیست ،بنوابراین دلیلوی بورای
ترس از آن وجود ندارد .اگر هم نباشیم ،پس مرده ایم و چیزی وجود ندارد که ترسی از مورگ داشوته باشویم .محمود
احمد علی نیز در گفت وگویی با زکریا از ترس خود حرف میزند و از این میگوید که هر بوار کوه در موورد مورگ
حرف میزند دلش تکان میخورد« .محمد احمد علی گفت« :چرا اینجوری شده زکریا ،انگار همه میخوان بمیورن».
زکریا گفت« :تو چقدر از مرگ میترسی محمد احمد علی .پس چه جوری میخوای بمیری؟ از مرگ مویترسوی ،از
مرده میترسی .آخرش باهاس مرد دیگه .مگه نه؟» محمد احمد علی گفت« :درسته زکریا .من که نمیگم نباس مورد.
مرگ ارث پدره ،آخر سر همه باید بریم .امان از دست این خاک ».زکریا گفت« :اگه خاکو دوست نداری برو توو آب
زندگی کن ».محمد احمد علی گفت« :دستِ خودم نیست زکریا ،من هر وقت خبر مرگ یکی رو میشنفم ،دلم تکون
میخوره ».زکریا گفت« :حاال که دلت تکون میخوره دیگه این همه از مرگ نگو( ».».ساعدی ،ت)14 :4838 ،
«المتری در کتاب نظام اپیکوری مینویسد :لرزیدن در پیشگاه مرگ ،رفتار کردن همچون کودکی است که از اشوباح و
ارواح هراسان است( ».کریچلی )111 :4834 ،محمد احمد علی در جهالت کودکانوهای نسوبت بوه مورگ قورار دارد.
ترسش نسبت به مرگ را با روی دریا قرار گرفتن و به خشکی نیامدن بازگو میکند .بوا وجوود ایونکوه ثبوات خواک
بیشتر از دریا است .یا شاید ساعدی بهگونهای میخواهد از دل به دریا زدن مردموان سواحلنشوین حورف بزنود« .از
حس حادثهی هشدار دهندهای که در آخر عینیت مییابد ،فاجعهای آفریده میشود که او را روانهی دریا میکند توا از
بالیای خشکی برهاند( ».جوادی)481 :4838 ،
مال وارد روستا میشود و با چربزبانی و پررویی سر مردم سادهی روستا را شویره مویمالود و باعوث مورگ دو نفور
میشود .همان طور که در روستای پیشین باعث مرگ کسی شده بود و احتماالً در روسوتای بعودی نیوز هموینطوور.
ساعدی چه رابطهای را بین مرگ و مال می خواهد ایجاد کنود؟ آیوا سواعدی اصوو ًال بوا حضوور و ورود ایون الیوهی
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اجتماعی متالج است؟ کامخواهی و تن آسانی مال چه ربطی به بیماری خواهر زکریا و نوزاد او دارد؟ آیا مال رموزی
از بالیای آسمانی است؟
ساعدی از آن جایی که پزشکی و روانپزشکی خوانده است .به الیوههوای متتلوج اجتمواع توجوه خاصوی دارد .در
داستان بازی تمام شد نیز ساعدی به زیبایی حضور آخوندی را برای مراسم سوگواری حسنی نشان میدهد .وقتی که
مردم را با رو هی قاسم به گریه می آورد .و شاید خود ازین مصیبت هیچ ناراحتیای به دل راه نمیدهد« :آخونود بوا
صدای گرفته و تودماغی گفت « :بشینین ،همه بشینین ،بشینین تا در عزای یک جوانِ معصوم بیچاره رو وهی قاسوم
بتونیم و گریه کنیم ».اول ،دعای عجیب و غریبی خواند و بعد شروع کرد به رو ه ،که یکدفعه صدای گریه و نالوه
بلند شد .همه گریه میکردند ،کردها کریه میکردند ،زنها گریه میکردند ،بچههام گریه میکردنود ،حتوی مونم گریوه
می کردم .تنها بابای حسنی بود که گریه نمیکرد و هی جابهجا میشد و زبانشو دور لبهای خشوکیده مویچرخانود.
گریهها بلندتر و بلندتر که شد ،سیاهچادریها بلند شدند و سینههاشونو باز کردند ،آخوندم بلند شود و سوینهشوو بواز
کرد و با صدای بلندتر گفت« :حاال برای شادی سیدالشهدا و این جوون بیچاره ،سینه مویزنویم ».و شوروع کورد بوه
نوحه خوندن .سیاهچادریها شروع کردند به سینه زدن .مردای دیگهم بلند شدند و سینههاشونو بواز کردنود و شوروع
کردند به سینه زدن .جیغ و ویغ زنها بیشتر شد که همدیگرو بغل کرده بودند و زار مویزدنود( ».سواعدی ،آ:4838 ،
416و)414
خود را باسواد و کتاب خوان معرفی کردن ،دعای عجیب و غریب خواندن و در کل خود را از مردم جدا پنداشتن مال
از چشم نویسندهای تیزبین مثل ساعدی متفی نمیماند.
سکوت همیشگی زنان در داستانهای ساعدی در این داستان به اوج خود میرسد .زنهای جنوبی در داستان ساعدی
کامالً ساکت به تصویر کشیده می شوند .مردان زبان گویای زنان هسوتند .زکریوا در موورد ازدواج موال بوا خوواهرش
لزومی نمی بیند که این مو وع را با خواهرش در میان بگذارد .با وجود اینکه زن قبال ازدواج کرده بوود و شووهرش
گفته بود که می آید و با او مجدداً ازدواج میکند .حتی پس از مرگ نیز رتق و فتق امور تماماً در اختیار مردان است و
زنان فقط به شیون و زاری میپردازند .به دو نمونه از سکوت زنان در این داستان اشاره میکنم:
 .4زکریا که لب آب آمده بود ،با صدای بلند تکرار میکند« :هر طوری شده پیداش بکنوین ،بهوش بگوین زنوش
مرده و بیاد و خاکش کنه( ».ساعدی ،ت05 :4838 ،و)00
 .1یکی از جوانها گفت« :ما بیخود میریم سرا مال .تازه اگهم پیداش کنیم که طوری نمیشه .حاال کوه زنوش
مرده ،چه اون بیاد و چه نیاد دیگه کار از کار گذشته ».محمد احمد علی گفت« :صوحبت سور اینوه کوه اون
صاحبشه و باید به خاکش بسپاره ،تا یه شبانه روز اگه پیدایش نکردن کوه خودشوون ایون کوارو مویکونن».
(ساعدی ،ت00 :4838 ،و)01
همین دو نمونه نشان میدهد که زنان در داستانهای ساعدی در حاشیه قرار گرفتهاند ،که البته از واقعیت جامعهی آن
روز حکایت دارد .و حتی پس از مرگ نیز نیاز به صاحب دارند که آنها را به خاک بسپارند.
 .2.1واهمههای بینام و نشان :تب
نمی دانیم نتستین انسانی که دست به خودکشی زده بود که بود و چرا چنین کاری را انجام داد آیا بیمار روانی بوود و
در پاسخ به توهم آزاردهندهاش اینگونه عمل کرد یا گناهکاری بود که برای زیر پا گذاشوتن قووانین قبیلوهاش عوذاب
وجدان به او دست داد و دست به خودکشی زد .یا شاید کنجکاو جهانِ دیگر بود و برای تسریع بتشیدن رسویدن بوه
آنجا قتل نفس انجام داد .اما با همهی این اوصاف دور از ذهن است که تصور کنویم انسوانِ نتسوتین بورای نیول بوه
آزادی یا رهایی از احساس پوچی دست به خودکشی زده باشد.
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تب داستان زندگی کاف است که دست به خودکشی میزند .برای چه؟ دلیل محکمی برای ایون کوار نودارد .بوه جوز
این که امروز روز خیلی خوبی برای خودکشی است با همه ی روزها فرق دارد ،که آن هم دوستانش بهش مویگوینود
که برای تو فرق میکند برای ما که روزی است مثل همهی روزهوای دیگور« :آخور شوب ،محمود و پرویوز هور کوار
میکردند «کاف» حا ر نمیشد از سر میز بلند شود ،با صدای بلند میخندید و اشوتهای فووقالعوادهای بوه مشوروب
نشان میداد .محمد که بیحوصله شده بود گفت« :مگه قرار نیس صبح سر کار بریم؟» کاف گفوت« :اگوه فوردام مثول
امروز خوب باشه که نه ».محمد گفت« :امروز کجاش خوب بود؟» کاف پرسید« :کجاش خوب نبود؟» پرویوز گفوت:
«غیر از اون بازی مستره که پدر مارو درآوردی اتفاق دیگهای پیش نیومد ».کاف گفوت« :غیور از اون چیوز دیگوهای
نبود؟» پرویز گفت« :چه چیز دیگهای؟» کاف گفت« :شما امروز آفتابو ندیدین؟ آسمونو ندیودین؟ ندیودین کوه چیوز
خوبیم تو دنیا بود؟» محمد گفت« :خلبازی در نیار ،اون چیز در تو بود نه در دنیا( ».».ساعدی ،و483 :1581 ،و)416
کاف به دو تا از دوستانش تلفن میکند و از خودکشی خودش میگوید .اما هر دوی آنها یوک جوور بوا او برخوورد
میکنند .هیچکدام از دوستانش حرف او را باور نمیکند و به شوخی میگیرند .میگویند که سر صبحی اصال شووخیِ
قشنگی نیست که میکنی .شاید همین بی توجهی از جانب دوسوتان اسوت کوه کواف را بوه سومت خودکشوی سووق
میدهد .اما بیتوجهی دلیل خودکشی نیست و الاقل دلیل اصلی خودکشوی کواف نیسوت .دلیول خودکشوی را روزی
زیبا و آفتابی اظهار میکند .روزی که همهچیز جور دیگری است .حتی خود او نیز زیباتر شده است« :کاف دیروقوت
از خواب بیدار شد ،آفتاب خوش رنگی اتاق را پر کرده بود و از هوای تیره و ابری روز پیش خبری نبوود ،هموهچیوز
رنگ و بوی روزهای تعطیل را داشت ،صدای فروشندهها و دورهگردها و زنهای طبقهی پوایین کوه بلندبلنود حورف
میزدند و میخندیدند ،و صدای گنجشکهای گرسنهی پاییزی که جای بورگهوا را روی درخوتهوا گرفتوه بودنود.
...خود را در آیینه نگاه کرد ،از این که صورتش آرام و جاافتاده و زنده بود خوشش آمود ،چشومهوایش درشوتتور و
زیباتر و چینهای صورتش کم تر شده بود... .همه چیز در نور زعفرانی آفتواب غوطوهور بوود و دنیوا نشواط توازهای
داشت( ».ساعدی ،و)414 :1581 ،
انگار همه چیز تقصیر روز خوب و زیبایی است که شروع شده است .کاف مویخواهود شوادی ایون روز را بوا تموام
زیباییهایش_ ،هرچند که اگر تنها به چشم او زیبا برسد_ با مرگ خود در وجودش به تثبیت برسواند .کواف تواب و
تحمل این همه خوشی و زیبایی را ندارد .بهمانند همهی ما که در پس هر خوشیِ گذرایی نگران سررسیدن ناخوشویِ
بزرگی هستیم.
«ساعدی به وسیلهی دو نشانه ،موقعیت اجتماعیِ شتصیت محوریِ داسوتان را نشوان مویدهود .نشوانهی اول ،واژهی
«دانشکده» است و نشانهی دوم« ،مداد» که «کاف» با ته آن قرصها را در لیوان ،هوم مویزنود( ».عمرانویپوور:4835 ،
 )411ساعدی همانطور که در نمونههای پیشین گفته شد به اقشار و الیههای متتلج جامعه توجوه ویو های دارد .او
در این داستان به سردرگمیهای قشر تحصیلکرده و دانشگاهی توجه نشان داده است.
غالمحسین معتمدی در کتاب انسان و مرگ ذیل مطلب خودکشی میگوید« :بیشتر خودکشیها به طور مستقیم و یوا
غیرمستقیم و کالمی یا غیرکالمی قبالً به نوعی اعالم و یا به صورتی در یک ارتباط ناموفق ابوراز شودهانود 16 .توا 36
درصد کسانی که خودکشی میکنند ،پیشتر فکر و یا قصد آن را به دیگران اظهار کردهاند .یعنی از هور ده نفوری کوه
خود را می کشند هشت نفر قبالً نیت خود را در جامهی افرادی برای درخواست کمک اعوالم مویکننود( ».معتمودی،
 )844 :4836کاف قصد خودکشی خود را با دو دوست و دوستدخترش در میوان مویگوذارد .بوه دوسوتدختورش
اینگونه میگوید« :کاف گفت« :همهچی خوب و روشنه ،همهی صداها خوبه ،امروز واسه هور کواری مناسوبه ،واسوه
تفریح ،خوش گذرونی ،حتی خودکشی ».دریه گفت« :خودکشی؟» کاف گفت« :آره ،حتوی خودکشوی ».دریوه گفوت:
«چهطور شد که به فکر خودکشی افتادی؟» کاف گفت« :همین جووری ».دریوه گفوت« :پوس اموروز روز خطرناکیوه،
باهاس مواظب خودت باشی ».کاف گفت« :می گم هیچ معلوم نیس که مرگ همیشه بد باشه ،از کجا معلوم اونایی کوه
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خودکشی میکنن از کارشون لذت نمیبرن؟» دریه گفت« :من بیخبرم ،امتحان نکردهم ».کاف گفت« :جدی مویگوم،
تو همچو روزی ممکنه یکی خوشش بیاد که به خواب ابدی بره( ».».ساعدی)481 :1581 ،
این گفته که "از کجا معلوم اونایی که خودکشی میکنن از کارشون لذت نمیبرن؟" ذهن آدم را بوه سومت جملوهی
شوپنهاور میبرد« :شوپنهاورِ بدبین که معتقد بود در خودکشی سرانجام فکر و تتیل به نحوی شوگفتآور بور غریوزه
پیروز میشوند میگفت که خودکشی به شیء فیذاته یعنی انواع ،حیات و ارادهی کلی صدمهای نمیزنود و در برابور
هر مرگ عمدی هزاران تولد غیرعمدی روی میدهد( ».معتمدی )113 :4836 ،در واقع شووپنهاور در خودکشوی نیوز
نوعی حسن نیت میبیند .کاف می خواهد در بهترین شرایط خودش بمیرد .میخواهد خوشی را در خودش به ابدیت
برساند .شوپنهاور از فکر و خیال حرف می زند ،تری ایگلتون در کتاب معنای زندگی مینویسد« :حتی خودکشی نیوز
ی عروسوکهوای
ی آن بوه نحووی چشومگیر در مقابول میرایو ِ
نماشگرِ نوعی پیروزی زیرکانه ی اراده است ،که نوامیرای ِ
انسانیاش به جلوه درمیآید( ».ایگلتون )00 :4830 ،کاف نیز بوا ارادهی توام و تموام دسوت بوه خودکشوی مویزنود؛
هم چنان که خالق او ،ساعدی ،به مرگ خودخواسته ،زندگی خویش را به پایان میرساند« .نظر سیمین دانشور درست
است ،ساعدی در دههی پنجاه یک عرقخور تمامعیار شده بود .مرگ او هم بر اثر افراط در مصرف الکل اتفاق افتواد.
در واقع ساعدی با کمک الکل و عمداً و آگاهانه مرگ خود را طلب کرده بود( ».جمشویدی )434 :4834 ،هور دو بوه
الکل روی می آورند .هم ساعدی هم کاف .با این تفاوت که روز خودکشی کاف روز خوشی بود و روزگار سواعدی،
روزگار ناخوشی.
 .9نتیجهگیری
مرگ در آثار غالمحسین ساعدی رنگ و بویی اجتماعی به خود گرفته است .همانگونه کوه از هموه نووع قشوری در
داستانهای او به زندگی میپردازند ،مرگ نیز به همین وسعت در داستانهای وی رخ مینمایاند .مرگ شوهادتگونوه
یا مرگ ارادی (آنگونه که در عرفان مشاهده میشود) در داستانهای او دیده نمیشود ،زیرا که دیدگاه چپگرایانه بر
آثار او حاکم است .مرگ مردم فرودست ،خودکشی جوان دانشجویی که نمایندهی نسل تحصیلکردهی زمان است .او
برای مرگ گاو مشد حسن و مسخ مشد حسن ،خودکشی جوان دانشجو و کودکی که تنها برای جلب محبوت دسوت
به قماری با مرگ میزند به دنبال دلیل میگردد و آن را زاییدهی عوامل اجتماعی مانند فقر اقتصوادی و فرهنگوی موی
داند .خودکشی جوان دانشجو آن هم در روزی زیبا ،رسیدن به پوچی است .این پوچی از دنیای مدرن سرچشمه موی
گیرد ،انسان هر چه از طبیعت دور میشود و در دنیای مدرن غرق میشود احساس پوچی بیشتری میکند.
ارمغانی که مدرنیته به بشر هدیه کرد داشتن آسایش در ازای از دست دادن ارامش بود .کارمندان در داسوتان سواعدی
نمونهای از این نوع زندگیاند که در روزمرگی و یکنواختی زدگی خود را سپری میکنند .از نظر ساعدی این زنودگی
نیز مرگ تدریجی است.
در مجموع مطالعهی داستانهای ساعدی نشان میدهد که نویسنده با دیدی روانکاوانوه فقور اجتمواعی و فرهنگوی را
نشانه گرفته است اگر چه فضای تلتی بر داستانها حاکم است اما نقد رفتارها ،جهل ،خرافات و ...هنرمندانه صورت
گرفته است.
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