تابلويي زيبا ،اما تلخ
نگاهي به داستانِ « ديدار » خسرو دوامي
حسين مرتضائيان آبکنار

« گفته بود :گفته بودم مي آيم يک روز .مي آيم و نقشهات را مي
بينم و برات قصه ها خواهم گفت تا تو ديگر در خيال از من نقش
نزني» .
« ديدار » که من دوست دارم همان نام اولش « پنجره » را به آن برگردانم ،داستان مرد
نقاشي است که سال ها در خيال نقش هايي زيبا مي زده از زني که زماني مي شناخته .و زن
حاال کنار اوست .آمده تا با حضورش قصه هايي بگويد از آنچه بر او گذشته تا مرد از آن
پس نقشي واقعي بزند از او .اما در اوج داستان ،زماني که زن به پهلو روي تخت خوابيده،
عريان ،بي هيچ پوششي ،مرد يکباره با تصويري تلخ از او _ از پاهايش _ روبرو مي شود که
تابِ ديدنش را ندارد:
« مالفه را روي پاها و بدنِ زن کشيد ( ) ...از قاب پنجره خارج شد،
بي هيچ صدا و پرسشي» .
ديدار _ پنجره _ يک تابلوي زيباست .تابلوي زني نيمه عريان در قابِ چوبي پنجره ،با چشم
اندازي از درختان ليمو و برکه اي دور دست .نويسنده مي خواهد بدون بوم و رنگ و قلم مو،
و تنها با ياري کلمات ،يک تابلوي زيبا بکشد .پس کلماتش بايد رنگ داشته باشند ،تصوير
کنند و در نهايت در ايجازِ يک قابِ داستاني قرار بگيرند .اما خلقِ اين همه زيبايي ممکن
نيست مگر به مددِ ترفندها و شگردهاي داستاني:
داستان پر از رنگ است :برکة سربي ،درختان ليمو ،قرص مسي خورشيد ،زمينة سبزآبي
دشت ،گوشواره هاي آبي بلند ،مالفه اي سرخ ،جورابهايي به رنگ شمعداني ،برگهاي زرد
پاييزي .. .انگار نويسنده قلم مو به دست گرفته و همه جاي داستان را با ضربه قلم هايش
رنگ آميزي کرده.

تمام داستان با تصوير و گفتگو ساخته مي شود .نويسنده  /نقاشِ داستان ،با اتکا به نظرگاهِ
بيروني و داناي کل محدود به ذهن ،به جاي گفتن ،نشان مي دهد .مرد لحظة اولين ديدار زن
را با تصويري مجازي و موجز به ياد مي آورد:
« نيمرخ همان بود که اولين بار سالها پيش در آينة قدي خانة
دوستي مشترک ديده بود» ...
و به جاي گفتنِ اينکه زن ديگر به جواني و شادابي گذشته نيست ،مي گويد:
« پستانهايش افتاده تر از نقشي بود که مي زد ،با نوکي سياهتر و
بزرگتر» .
در جاي ديگر براي آنکه از شورو شتابِ عشقبازي شان بگويد ،اينطور تصوير مي کند:
«از قاب پنجره کنار رفت .کف چوبي اتاق ،لباسهاي ريخته شده را
کنار زد و بستة سيگار را از کيف دستيش بيرون کشيد» .
نقاش ،بوسة خداحافظيِ آن دو را با اين تصوير از ما پنهان مي کند:
« شبِ قبل از رفتنم باران مي آمد .سرت را آوردي جلو و چتر را
کشيدي روي سر هر دومان .عطر موهاي خيست ديوانه ام کرده
بود» .
جز نگري و ايجازي که در زبان و روايت داستان هست متناسب با نگاه و ذهنيت شخصيت
قصه ،يعني مرد نقاش است .مرد چون نقاش است نگاهش به آدم ها و محيط اطرافش
اينگونه عيني و پر از رنگ است:
« بخاري که از پنجره ( حمام ) بيرون مي زد چشم اندا ِز برکه و
درختان ليمو را کدر مي کرد» .
گفتگوها ساده اند ،اما عمقي از فاجعه در آنهاست .در گفتگوها به جاي آوردنِ اطالعات
مستقيم و مفصل ،گاهي همه چيز مختصر و غير مستقيم گفته مي شود .زن سالهاي دوري و
ديدار دوباره شان در فرودگاه ،و حرف هايي را که با هم زده اند ،در تک جمله اي کوتاه
واگويه مي کند:
« چقدر تغيير کردي ،در اين سالها .صبح از لباسي که در فرودگاه
پوشيده بودم مي گفتي و حاال از اين چيزها» ...

درونماية اصلي داستان شايد تقابلِ دو دنياي متفاوت است .تقابل دو مکان و دو وضعيت ،و
در نهايت تقابل ذهنِ مرد با واقعيتِ زن.
داستان انگار گذار از جهانِ زيباي رومانتيسم است به جهانِ خشنِ معاصر .مرد در دنياي
ذهني و حتي بيروني اش ،با نقش ها و چشم اندازهايش ،انگار در البالي تابلوهاي عصر
رومانتيسم زندگي مي کند و از جهانِ معاصر بي خبر است .از خشم و خشونت و زشتي اي
که در مکاني ديگر ،وضعيتي ديگر ،و دنيايي ديگر جريان دارد بي خبر است .اما با آمدن زن
و شنيدنِ قصه هاي اوست که خياالتش در هم مي ريزد ،با واقعيتي زشت و خشن روبرو مي
ب جهانش بيرون مي رود.
شود و فانوس به دست از قا ِ
رنگ ها و تصويرهايي که در اول داستان آمده جهانِ اولية مرد را مي سازند:
« بايد باشي اينجا و بهار را ببيني .عطر شکوفه هاي ليمو و نارنج با
بوي نرگسهاي وحشي ديوانه ات مي کند .سحر ،آهوها مي يان کنار
پنجره و سرشان را به شيشه مي زنند .پرنده ها غوغا مي کنند … »
« سالها ،طرحي از زن کنار پنجره را در حالتهاي گوناگون کشيده
بود .برهنه و باال بلند با گلدانِ نرگسي در دست و چند گلِ ريخته
روي زمين … »
اما اين تصويرهاي زيبا ،در انتهاي داستان جايشان را به تصويرهاي خشني مي دهند که زن
براي مرد وصف مي کند:
« روي سينه ام نشسته بود ( … ) تا باالي ران طناب پيچ شدم (
… ) از زير چشم بند ابزار اطراف صندلي و زير پام را مي ديدم.
کابلِ چهار سر ،چند نوع دستبند ،صليبِ آهني ،تيغ موکت بري ،اتو
…»
« … همه ي آنها که صدايشان در نُه توي ديوارهاي سيماني گم
شده بود ،با سرهاي کرم خورده ي زير خاک ،و موريانه ها که
استخوان هاي پوکيده را اين سو و آن سو مي بردند» .

عنصر مرکزي درونماية داستان ،مانند نقش هاي تکراري تابلوها ،پاهاي پوشيده يا عريانِ زن
است .در طولِ داستان ما دو گونه وصف از پاها داريم .نويسنده  /نقاشِ داستان ،در صحنه
هاي اولية داستان ،پاها را مي پوشاند .پنهان مي کند .و وصفي که از پاها مي دهد شبيه همان
گذشتة زيباست که در نقاشي هاي رومانتيک هست:
« ( طرح ) برهنه و باال بلند با گلدان نرگسي در دست و چند گلِ
ريخته روي زمين که پاها را مي پوشاند … »
ن ران در
« پاها را نتوانسته بود بکشد ( … ) در نقشي ،پاها را از پايي ِ
مالفه اي سرخ پنهان کرده بود» .
« خطِ وسط پيشاني و شيارهاي زير چشم را هنگام عشقبازي ديده
بود .اما پايين پاها زير مالفه ي سفيد بود» .
اما با وصف هاي زن ،همانطور که سرگذشتِ زن و آنچه بر او رفته آشکارتر مي شود ،پاها
عريان مي شوند و مرد مي بيند آنچه را که سال ها نديده بود و الي گلبرگ ها و مالفه هاي
رنگي پنهان کرده بود:
« … پاهام ورم کرده و خونين بود .ساعتي در همون حال از پا
آويزانم مي کردن» .
« پوتين سياه و بزرگش را روي پاهام گذاشت .ورم پاها ترکيد .پاش
را از روي پاهام برداشت و با تيغ موکت بري از انگشتِ بزرگ تا
قوزک پا را پاره کرد» .

زن از جايي آمده که مرد سال ها قبل آنجا بوده .مرد آنجا را ترک کرده .گفته چاره اي
نيست و همه سخت عصباني بوده اند .مرد به سرزمين ديگري آمده که چشم اندازش برکه
است و درختان ليمو … حاال زن بعد از سال ها آمده کنارِ مرد ،و مرد همة اين زيبايي ها را
نشانش مي دهد … اما خاطرات گذشته ،زن را آزار مي دهند .بس که سنگين اند .بس که
تلخ اند.
پنجره يکي از عاشقانه ترين داستان هاي سياسي ماست .زيباست اما تلخ.

