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تهران ٬شهر بيآسمان
آناهيد ُا جاـکيانس
تهران ٬شهر بيآسمان  ٬اميرحسين چهلتن ٬انتشارات نگاه ٬تهران .١٣٨٠
طي سالهاي  ١٣٥٥تا کنون آثار داستاني زير منتشر شده است:
از همين نويسندهّ ٬
ــ صيغه )مجموعه داستان( ١٣٥٥؛
ــ دخيل بر پنجره فوالد )مجموعه داستان( ١٣٥٧؛
ــ روضه قاسم )رمان(  ٬١٣٦٢تاريخ انتشار١٣٨١ :؛
ــ تاالر آئينه )رمان( ١٣٧٠؛
ــ ديگر کسي صدايم نزد )مجموعه داستان( ١٣٧١؛
ــ چيزي به فردا نمانده است )مجموعه داستان( ١٣٧٧؛
ــ مهرگياه )رمان( ١٣٧٧؛
ــ عشق و بانوي ناتمام )رمان( ١٣٨١؛
ــ ساعت پنج براي مردن دير است )مجموعه داستان( ١٣٨١؛
ــ کات! منطقه ممنوعه )فيلمنامه( ٬زير چاپ.

ـکالبدشکافي وضع نابسامان اجتماعي و سياسي ايران در دوران سلطنت پهلوي بنمايه
ِ
ِ
ُر مان کوتا ِه تهر ان ٬شهر بيآسمان ) (١٣٨٠به قلم اميرحسين چـهلتن است کـه ٬بـه دليـل
برخي ويژگيهاي ساختاري و سبکي ٬خواننده را به چالشي سخت فر اميخواند.

سـيال ذهـن و
ساختار پيچيده اثـر کـه ٬بـه پـيروي از شـالوده رمـان نـو ٬بـر جـريان ّ

تکگوييهاي قهرمان اثر مبتني است ٬گاه داراي چنان نوساناتي است کـه خـوانـنده را
درگير تالشي سخت در نشاندن
زمـاني
)جورچين( داستان در جايگاه
»پازل« ١
ِ
ْ
قطعات ِ
ِ
1) puzzle
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مناسب ميسازد.
در سطح بروني داستان ٬که بسـيار سـاده و مـوجز است ٬نـخست بـا شـخصيت ّاول و
يگانهـقهرمان واقعي اثر آشـنا مـيشويم» .ـکـرامت« نـوکيسهاي است مـيانهسال کـه ٬در
سالهاي ّاول جنگ تحميلي ٬در خانهاي مج ّل ل و مصادرهشده واقع در زعفرانيه با زن و
فرزندانش اقامت دارد و ٬در کنار کسب و کار روزانه ٬به معامالت غيرقانوني چون قاچاق
عتيقهجات و داروهاي کمياب ٬براي ارضاي خـواسـتههاي رنگـارنگ هـمسر جـوانش
»غنچه« ٬مشغول است.
ّام ا کرامت ٬در دنياي دروني خود ٬درگير کشاـکش ميان ناراحتي از دوران گذشته و بيم
مراجعت طاغوت و ازـدستـدادن خانه مج ّل ل ٬هـراس از پـايان
از آينده است .ترس از
ِ

يافتن جنگ و عقيم مـاندن مـعامالت غـيرقانونياش ٬از يک سـو ٬و يـورش خـاطرات
ـگذشته ٬که به هر بهانهاي سر از زندگي کرامت برميآورند ٬از سوي ديگر ٬او را دچار
ـکابوسهاي روزانه و شبانه ميکنند.
از طريق همين کابوسها و تداعيها و رجعت به گذشتههاست که خواننده به اليـه
دروني داستان کشانيده ميشود و تالش او در پيوند دادن خاطرات و دستيابي به گذشته

و شخصيّ ت کرامت آغاز مـيگردد .در تـهاجم نـاـگـهاني خـاطرات هـمراه بـا نـوساناتي
سرگيجهآور ٬بايد از فضاهايي گوناـگون چـون کـافههاي جـاهلي ٬فـيلمهاي فـارسي بـا

مخملي آن ٬جريانات سياسي ٬چاقوکشي و عربدهـکشي شـعبان بـيمخ و
قهرمانان کاله
ِ
نوچههايش عبور کرد .بايد مهوش خواننده را در رقص و آواز ديد ٬در سوگ پهلوان تختي
اوباش شعبان بود ٬سر از کازينوهاي
مبارزطلبي
نشست و نظارهـگر غارت منزل مصدّ ق و
ِ
ِ
دمـخور
تهران درآورد ٬با سوگليهاي محافل عيشـوـنـوش اعـيان و اشـراف و بـا زنـان
ِ
روحي کرامت و به زيارت رفتن و آب توبه
ـکالهمخمليها آشنا شد و سپس شاهد تحول
ِ

بر سر ريختنش بود و آنگاه ٬پيش از رسيدن به فصلهاي آخر رمان ٬نفسي تازه کرد و از
خود پرسيد که با ٔال خره اين کرامت کيست و شخصيت واقعي او چيست؟
براي يافتن جواب اين سؤال نيز ٬بايد بهمرور مجدّ د خاطرات ورجعت به گذشتههاي

دور و دراز کرامت و پسـوـپيش کردن آنها پرداخت و کوشيد تا بـه نـحوي ٬بـا نشـاندن
»پازل « اليه زيرين داستان ٬به تصويري کامل از گذشته کرامت دست يافت.
قطعات
ِ
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کرامت
جستوجو را با بررسي خاطرات کودکي او آغاز ميکنيم .در تصاويري گسسته٬
ِ
نوجوان ٬فقير ٬گرسنه و لرز انـازـسرما را در کوچههاي تهرانـي کـه در اشـغال نـيروهاي
متّ فقين است ميبينيم .سپس او را در حالي مييابيم که شاـگرد دکان قصابي حبيب شده
است .زدن دخل مغازه و متعاقب آن ولگرديهاي چندماهه و با ٔال خره سرـازـدارالتأديب
درآوردن فصلهاي بعدي زندگي اوست.
حال به نقطه کليدي زندگي او و آشنايياش بـا شـعبان بـيمخ مـيرسيم .رفـتهرفته
کرامت تنومند و پرقدرت ٬با آن خلقـوـخوي زورگويانه و مـهارت فـراوان در
شخصيت
ِ
چاقوکشي ٬با هيبت يک کالهمخملي تمامعيار و نوچه محبوب شعبان در ذهن ما شکل
ميگيرد .از اين سرفصل به بعد ٬شناخت کرامت آسان مـيگردد؛ زيـرا او داراي هـمان
خصلتهاي جاهلمسلکانه و پر از تـناقضي است کـه در تـيپ کـالهمخمليها آشـناي
خاصـو عام است .شکمبارگي ٬معاشرت با زنان بدنام و سرکيسه کردن آنها بـراي راه
انداختن کسب و کار و مغازه ٬عياشيهاي شبانه در کـافههاي رقـص و آواز ٬قـلدري و
عربدهـکشي بهـدستور شعبان ٬سرسپردگي به اعليحضرت و قلعـوـقمع هر که خائن به او و
دشمن اوست ٬همزادپنداري با قيصر و ديگر قهرمانان فيلمهاي فارسي و الگوبرداري از
ناموسپرستي آنان و ستايش پهلوان تختي و عزاداري در مرگ او و مهوش خـوانـنده و
حتي شروع روابط عاشقانه با »طال« ٬زني که در محافل اشرافي آمدـوـشد دارد ٬و مقابله
با رقباي عشقي چون سرهنگي ساواـکي و کارمندي از دفتر اشرف و غيرهـــ جملگي آشنا
و واقعي مينمايند .حتي گهگاهي نيز ميتوان او را در حال صدقه دادن تکّه گوشتي به
زني بيبضاعت مشاهده کرد.
ولي کرامت ٬بهتدريج بـا شکسـتن حـصارهاي ايـن تـيپ اجـتماعي ٬نشـانههايي از
شخصيت فردي خود را در مـعرض تـماشا مـيگذارد .بـا مـرگ پـهلوان تـختي ٬شـاهد
نخستينـترديدهاي او در صداقت و ح ّق انيت شاه هستيمـــ ترديدي که بعدها ٬با شروع
قـوت
زمزمههاي نارضايتي و تظاهرات مردمي در آستانه اوج
گـيري انـقالب اسـالميّ ٬
ِ

بيشتري مييابد و ٬متعاقب سفر طال به خارج از کشـور ٬بـه تـحول عـميقي در کـرامت
ميانجامد .بهـزيارتـرفتن و پيوستن بـه نـيروهاي مـردمي و بـه گـوشه عـزلت خـزيدن
خطوط ــجديدي از شخصيت کرامت را ترسيم ميکنند .مراجعت طال به ايران و دعوت
ِ
او از کرامت براي همراهي با او در سفر آينده نيز ديگر تأثيري بر روي کرامت ندارد .او
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»عوض شده است« و اينک آماده است تا ٬با وصلت با غنچه شانزدهساله ٬فصلي جديد
از زندگي خويش را آغاز کند.
در اين مقطع ٬هرچند خواننده ميتواند گذشته کرامت )اليه دوم( را به زندگي حال او
)اليه اول( پيوند دهد ٬اما جاي خالي قطعاتي از »پازل« همچنان باقي است .ر ّد آنها را در
دنياي ذهني و ناخودآـگاه کرامت يا در اليه سوم داستان مييابيم.
محو گروهبان انگليسي که ٬در قبال هتک حرمت از کرامت دوازدهساله گرسنه و
تصوير ِ
ِ
هر اسان ٬اسکناسي پنجريالي در مقابل چشمان او تکان ميدهد و نيز يـادآوري تـجربه
صحنههايي مشابه در پستوي دکان حبيب و احساس سوزش داغي جسماني و کهنه که به
شعبان مست و به قصد تحقير و ارعاب بر بدن کرامت نشانده شده است تصاوير
دست
ِ
بيرحم و کوبندهاي هستند که کرامت را در گذشته سخت آزرده و در دنياي خودآـگاه و
حس حقارتي ژرف دمخور ساختهاند.
ناخودآـگاهش با ّ

حس حـقارت ريشـهدارش او را اسـير
زخم روحـي عـميق و التـيامناپذير کـرامت و ّ

تناقضاتي حا ّد نموده است .در تضاد با شيوه زندگي او ٬که سرشار از بيبندـوـباريهاي
پرستي مـفرط و جـاهلمسلکانه بـازتاب
جنسي است ٬گاه اين زخم بـهصورت نـاموس
ِ

سياسي شعبان ٬او را به تهديدي
مييابد و گاه ٬به رغم مشارکت کرامت در نمايشهاي
ِ
خشمگينانه اما بيصدا ٬بهصورت »سوزاندن« همه کساني که با نام شاه و اعيان و اشراف
ـگرسنگي را براو تحميل کرده و عاقبت طال را ازاو ربودهاند ٬واـميدارد و به حرصـوـآزي

سيرابنشدني سوق ميدهد.
انتقام! ...دويد ٬توي ذهنش دويد .دويد به گذشتهها و ديد که يک قبيله آدم در همه اين سالها
رنجش دادهاند .ارباب! ماشين را دم خرمنجا نگه ميداشت ٬سفره را از زير دستشان ميکشيد
و کوزه آب را ميشکست .به دنبال طلبش آمده بود .حتي مـادر! سـفرهي نـان را از او قـايم
مي کرد .تهرون! شهر بزرگ که از خانههايش بوي پلو به هوا ميرفت .گروهبان انگـليسي! و
بعدتر حبيب! که در خلوت پستوي دکان ...مشت را به کف دست کوبيد؛ درون سينهاش تولهي
يک جانور ٬خونين و مالين صيحه کشيد .دندان به استخوان ساعد فرو برد .نميخواست غنچه
صدايش را بشنود.

خواهي روزافـزون و
حس انتقام
ـکرامت ٬اسير عقده حقارت ٬شهوتي سيريناپذيرّ ٬
ِ
آز مفرط ٬هيچگاه به اصالح و پااليش روحي و رستگاري نايل نميگردد و
در ِ
ـبند حرص و ِ
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مشارکت در تظاهرات مردمي ٬دلجويي از ايتام و فقرا ٬انتخاب همسري نجيب ٬و همکاري
در اعدام عناصر طاغوت )ـکه با اشاراتي کوتاه و بهتلويح بيان شده است( به فروکش کردن
جوئي او نميانجامد و او را به آرامش درون و غناي روحي نميرساند.
عطش انتقام
ِ
در کشاـکشهاي دروني کرامت ٬بهندرت شاهد پشيماني عميق او از رفتارهاي فردي
ـرنگ بـازوانش ٬کـه
و اجتماعياش هستيم .تالش براي پاـک کردن خالکوبيهاي بنفش ِ
طرحي از شاه و ملکه را منعکس ميسازند ٬يگانه تمايل خودآـگاهانه او به زدودن گذشته
و رهايي از آن است.
خالکوبي بازوها افتادَ .د َم غ شد و دوباره دلش به شـور
بيهوا جلوي آيينه رفت .چشمش به
ِ

افتاد .پرسوجو کرده بود ٬فايدهاي نداشت .گفته بودند با هيچ دوايي نميشود پاـکش کرد .مگر
احي پالستيک ٬پيوند پوست ...٬نه زير بار اين يکي نميرفت .خُ ب گيرم که بفهمند؟
اينکه ّ
جر ِ
جنايت که نکرده بود.
احدالنّاسي نيست که توي پروندهاش يکي دو لکّهي سياه نداشته باشد .الحق که اين م ّلت
نجات پيدا کرد .همه تغيير کردند .خدا را شکر!

جسماني بهـيـادـمـانده از
او ٬کماـکان ٬با ياد طال و ديگر زنهاي زندگياش و با داغ
ِ
شعبان ٬در کنار غنچه يا در باغ خانه و يا غرق در بخار حمامهاي سونا ٬سوداي معامالت
غيرقانوني را در سر ميپرورانَد و آماده »سوزاندن« هـمه کسـاني است کـه راه را بـر او
مسدود سازند.
ُر مان تهر ان ٬شهر بيآسمان سرشار از تضادها و آشفتگيهاست ٬که نهتنها در قهرمان اثر

بلکه در لحن و ديدگاه نويسنده مشهود است.

بيگمان نويسنده مايل است از منظري انتقادي و هجوآميز به پديدههاي اجتماعي و
سياسي يک دوره خاصـــ سالهاي سلطنت محمدرضاشاهـــ بپردازد و ٬با انتخاب طبقه
اجتماعي خاص که در شخصيت کرامت تبلور يافته ٬نخستين گام را بردارد .تالش او در
بيان عيني نحوه زندگي ٬نوع تفکّر و نقش سياسي طبقه مورد نظر کامًال موفقيتآميز بوده
و زبان به کار گرفته شدهـــ بيپرده ٬عاميانه و گاه رکيکـــ در تطابق کامل با شخصيتهاي
داستان اوست.
تر اجتماعي ٬که به بيانيه
تجربه بعدي او در گسترش زاويه ديد و فر اـگيري ابعاد وسيع ِ
هجوآميز او منجر ميگردد ٬نيز در نوع خود موفق است .اما اين دو منظرـــ يکي محدود و
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ديگري وسيعـــ هيچگاه به همپوشي مطلوب نميرسند و ٬بـهرغم تـالش نـويسنده در
پيوند دادن آنها و انسجام بخشيدن به آنها از طريق شخصيت کرامت ٬همچنان گسسته و
منفرد بهصورت دو پاره جدا در رمان باقي ميمانند .به عبارت ديگر ٬تمهيدات نويسنده
کلمات داراي باري سنگين
در استفاده از همان زبان عاميانه و بيپرده و انتخاب مفاهيم و
ِ

از اشارات جنسي هيچيک جاري بودن اين هجويه سياسيـ اجتماعي را بر زبان کرامت
موج ه و پذيرفتني نميسازند.
ّ
طنز گزنده هجويه و تجزيه و تحليل اجتماعي آن ٬که آماج و مـوضوع آنـها رئـوس
نــاهنجاريها و لجـامگسيختگيهاي دوران پـهلوي است ٬هشـيارانـهتر از آن است کـه
چهرهاي داستاني چون کرامت بر زبان جاري سازدـــ چهرهاي که خود ٬بهتناوب ٬زماني
مظلوم بوده سپس به حمايت از ظلم برخاسته و بهناـگاه از آن روي برگردانده و ٬سرانجام٬
آـگاهانه يا ناخودآـگاه ٬باز بدان روي آورده است ٬با نمونههايي از اين هجويّ ه در پارههاي

زير ميتوان آشنا شد:

تنها بود .از کي بايد سراغ ميگرفت؟ مردهاي ميهمانيهاي اعياني؟ نه؛ از جنس آنها نبود.
نرينگي صريح اين ملت زير فشار اداهاي زنـانه مـردها٬
از همهشان حالش به هم ميخورد.
ِ

عطرها و پودرهاي گران ٬جواهرات و غذاهاي فرنگي ٬زبانهاي خارجي و اسـتيکهايي کـه

فقط با کارد و چنگال ميشد آنها را خورد ٬دامنهاي کوتاه و شلوارهاي چسبان ٬دانشگاهها و
َطفار تهرونيها به سمت زنانگي ميرفت.
ـکتابفروشيها و خالصه زير
فشار ا ِ
ِ
غيرت مردهاي تهرون ته کشـيده بـود و زنهـا اللهزار و کـوچه بـرلن را پـر کـرده بـودند.ــ...
شهرشتانيها هاجـوـواج به اين بازار مکّاره نگاه ميکردند .چارهاي نبود جز اينکه بـه مـيدان
بيايند .بچههاي شهرستان باـغيرتشانِ ٬ع لمشان ٬عـملشان ٬مـعرفتشان ٬نـاموسپرستيشان؛
زندهـباد بچههاي شهرستان.
آنها همه جا بودند؛ بيشتر از همه در حاشيهي تهرون... .
اما نه ...٬هرچه وکيل و وزير و امير بود بچه شهرستان بود .رضاشاه اهل سوادکوه بـود٬
اهل سوهانک .تهرونيها چه داشتند؟
هويدا اهل جهنّمدرهَ ٬ع َلم اهل بيرجند ٬ننهي احمدشاه ِ

فقط افاده! به نان ميگفتند نون .به جان ميگفتند جون... .

و تازه همه دلشان ميخواست مثل تهرونيها حرف بزنند.
هر روز جشن بود .جشن نجات آذربايجان ٬جشن قيام مـلّ ي بـيستـوـهشت مـرداد ٬جشـن
انقالب شاه و مردم ٬جشن دوهزارـوـپانصد سـال شـاهنشاهي ٬جشـن پـنجاه سـال سـلطنت
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پهلوي  ...٬تهرون روي درياچهاي از فضوالت شناور بود .اين درياچه پنهان به هـر تکـان بـه
سمت کاخ نياوران لبپر ميزد...
کوچک کت ٬با کارتلهاي نفتي وهاورکرافت امريکايي فيلم
شاه ٬انگشت شست در جيب
ِ
ِ
دروازه تمدن بزرگ را ميساخت .فيلم با نمايش نور و صدا در خرابههاي تخت جمشيد شروع
سمفوني آندره کاستلو ٬يکهو تمامقد برابر دوربين ميايسـتاد .غـربيها را مسـخره
ميشد ٬با
ِ
ميکرد ٬به آنها ميگفت ٬شما چشمآبيها! گاه خيرخواهانه از آنها مـيخواست خـودشان را
اصالح کنند...
هويدا با عصا و پيپ و اُرکيده فيلم ديگري ميساخت .کارگران و زنان و دانشجوايان هم
همينطور .چريکها فيلم نميساختند ٬اهل تئاتر خياباني بودند؛ هفتتير ميبستند ٬مستشار
امريکايي و سرهنگ ساواـکي ميکشتند ٬به بانکها حمله ميکردند و در آخر هم دفتر مجله
»اين هفته« را ٬که عکسهاي بدـبد منتشر ميکرد ٬منفجر ميکردند...
فارسي خودش را ميساخت و بچههاي شهرستان ٬با دستمزدي
در تهرون هر کس فيلم
ِ

نازل  ٬سياهيلشکر همه اين فيلمها بودند .بر سطح درياچه پنهان ٬حبابها يکي پس از ديگري
ميترکيد و گازهاي مسموم ٬چون چتري سياه ٬در آسمان شهر مع ّل ق ميماند...
نزديک صفر بود.
سر کار ميگذاشت .نرخ بيکاري
ِ
درعوض ٬تهرون آباد ميشد .شاه همه را ِ

اين نرخ پيش از به قدرت رسيدن رضاشاه به صددرصد رسيده بود .حاال هيچکس بيکار نبود.
سلمانيها همه رشتي بودندّ ٬
دال ـکها همه مازندراني .سبزواريها عملگي ميکردند... .

جـان کـردي مـيکندند ٬غـربتيها کـانال لوله آب .عشـاير هـم غـيرت مـيفروختند٬
ـکردها
ِ
ـکرمانشاهيها پهلواني... .
شاه نفت ميفروخت ٬اشرف هروئين .حسن عرب ر ّقاص وارد مـيکرد ٬شـا ْه آواـکس و
موشک کروز .آدم هم وارد ميشد :راننده از کُره و پاـکستان ٬کلفت از فيليپين ٬دکتر از هـند٬
ِ
ـکارشناس نظامي از آمريکا...٬
تهرون مرکز کارهاي غريب بود ٬مرکز حرکات عجيب... .
ضجهي واحده.
مملکت شده بود ّ

فرياد اعتراض کرامت به ناهنجاريهاي دورـوـبرش نميتواند از دايره زندگي گذشته
و حال و دنياي آشفته ذهني او تجاوز کند و اين امر بـهخوبي از وراي تـجزيه و تـحليل
شناختي خود نويسنده از اين شخصيت محسوس است.
روان
ِ
ال ذهن صرفًا به قصد روايت داستان نيست.
بهرهـگيري نويسنده از شگرد
سي ِ
جريان ّ
ِ
آشفتگي ذهني و دنياي درون کرامت را نيز نشان ميدهد .هرچند استفاده پربسامد از اين
خاطرات درک اثر را دشوارتر ساخته است ٬اما نويسنده بـدين بسـنده
شگرد و تداخل
ْ
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نکرده و بار ديگر ٬با وفاداري کامل به بنيانهاي جديد رماننويسي ٬به تجزيه و تحليل
شناختي متمايل به مکتب فرويد پرداخته است.
روان
ِ

روابط قهرمان اثر با »طال« و نشستن او به جاي »ننه« در ناخودآـگـاه کـرامت و مـيل

درون ر ِح م مادر همراه با تأـکيد فراوان بر فضاهاي
امنيت
برگشت به سکون و آرامش و ّ
ِ
ِ
مبين اين ديدگاه نويسنده است.
مشحون از »نرينگي« و »مادگي« جملگي ّ
سحر ٬که عاقبت چشمي هم گذاشت ٬ننهاش را ديـد .تـوي يک بـيابان درنـدشت بـيآب و
آباداني ٬کرامت را بر سنگي نشانده بود و ميرفت .کرامت را ترس برداشته بود .ننهاش را صدا
زده بود .نميتوانست بلند شود و دنبالش بدود .انگار کسي او را ميخکوب کرده بود .ننهاش از
نيمه راه يک لحظه برگشته بود .جوان و زيبا .با ْ
هول ننه را دوباره صدا زد و از خواب پريد.
طال نيمخيز بود و به او نگاه ميکرد .گفت :خواب ميديدي.
ـکرامت غلتيد ٬پاها را توي شکم جمع کرد ٬انگشت شست را به سمت دهان بـرد .طـال
ـگوشه مالفه را به پيشاني کرامت ماليد.
ــ همهشم منو صدا ميزدي.
ساعد دست را برابر صورت گرفت .انگار از هـجوم چـيزي نـامنتظر
نور چشمش را ميآزرد.
ِ
ميترسيد .به دنبال جايي امن ميگشتـــ امنتر از خيابانهاي اشغال شدهي تهرون ٬امنتر از
بهشت تهرون ...آنوقت دستهاي مادرش را
دکان حبيب ٬امنتر از باغچه بتول ٬امنتر از کافه
ِ
ديد .دستهاي يک زن! از دستها نور بلند ميشد .يکي به او گفت که اينها دستهاي مادر
توست .هميشه همين را ميگفت .اما نبود و دفعه بعد باز هم باور ميکرد.

هرچند روايت داستان از منظر داناي کل به نويسنده فرصت ارائه توصيفات عيني از
سرشت و خصايص منفي و گاه مثبت قهرمان اثر را ميدهد ٬اما نوعي تزلزل در موضع و
حس همدردي و ميل وافر بـه
لحن نويسنده در سرتاسر رمان محسوس است .او ميان ّ
تمسخر و ماـبين نفي قهرمان يا پذيرش او سرگردان است که اين خود شايد زاييده تقابل
ميان تحليل روانشناختي و اجتماعي او باشد.
در هر حال ٬با ناديده گرفتن بخش هجوآميز اثر ٬که گويي موجوديتي مستقل از رمان
طي مسيري پرفراز و نشيب
دارد ٬درک مضمون اثر و توجيه شخصيت کرامت ٬که پس از ّ
ميس ر ميگردد.
به نقطه شروع و عدم تکامل بازگشته است ٬تنها با تحليل روانشناختي ّ

زيرا اشارات تلويحي و گنگ به منظور تبيين انگيزههاي اجتماعي کرامت براي بازگشت
مسموم
آسمان تاريک و پوشيده از گازهاي
به نقطه آغازين ٬آنهم پس از آنکه در زير
ِ
ِ
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اجتماعي تهران به فرجي دست يافته است ٬بهقدري کم است که ٬بر خالف بخش
ـگنداب
ِ

اول )دوران پيش از توبه( ٬امکان استفاده از نقد اجتماعي را فراهم نميسازد .دعوت طال
از کرامت به انتخاب »راه ديگر« از جمله اين اشارات گنگ و بسط نيافته است کـه هـم
ميتواند دعوتي سياسي باشد و هم دعوتي معنوي به بينيازي از ديگران.
تـوج ه
شخصيت طال ٬با نمودي هرچند کوتاه اما با نقشهاي چندگانه ٬نيز درخـور ّ
است .او نيز ٬همچون کرامت ٬ستمديده و از »خاـکستر بلند شده« است .اما ٬بهخالف او٬
به آرامشي دروني و صلح با خويشتن و ديگران دست يافته و قادر به بخشيدن ديگران
بوده است و هم اوست که ٬با وقوف بر سرشت کرامت ٬ميگويد:
ميسازي ٬خراب ميکني .هميشه کارت همين بـوده است .مـن مـردها را مـيشناسم٬
آدمهايي از جنس تو را بيشتر...ــ.
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