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گمان مي كنم تمثيل “گوي گردان” باختين در باب احوال اين رمان، كاملاً وافي به مقصود باشد. از منظر دانش فيزيك، به قصد سنجش گردش گلوله اي كه حول دايره اي مي گردد حداقل دو نيرو لحاظ مي شود. نخست نيروي درون مركز ـ كه گرايش به فرو كشيدن گلوله به سمت درون دارد ـ و دو ديگر نيروي گريز از مركز. باختين اين قاعده را در مورد آثار ادبي نيز صادق مي داند. چنانچه، نيروي درون مركز به نيروي گريز از مركز چيره باشد، سخن به خودش رجعت مي كند و نفس زبان مختصات بلاغي و بوطيقايي اثر مطمح نظر قرار مي گيرد. به زعم باختين شعر چنين سخني است. اگر غلبه از آن نيروي گريز از مركز باشد، اثر خصايص ذهني و نظري نثر را به خود مي پذيرد. از اين نظر، رمان در مقوله نثر مي گنجد. چه اصولاً در رمان عرصة جولان براي همه گفتمان ها هست و رمان مظروف مناسبي براي جميع قوالب مندرج در علوم انساني است. اين تئوري باختين، از جانب بسياراني مورد نقد و پرسش قرار گرفته. و هر چه باشد ادبيات جهان عاري از رمان هايي كه شاعرانه باشند نيست في المثل، يوگني اونگينِ پوشكين، يا دروازه طلايي استيونس يا آتش بي فروغ ناباكف و در عرصه ادبيات ايران آثار ابراهيم گلستان و هوشنگ گلشيري چنين اند. منتها در بادامهاي زميني راوي زبان شاعرانه را طوري استخدام كرده كه به سير وقايع، شخصيت پردازي و مهمتر از همه كنش روايي آدمهاي داستان لطمه وارد آورده به طوري كه مخاطب اسير همنوايي آوايي واژگان شده و لايه زيرين زبان خاموش مي ماند. راوي از عهدة كاوش ضمير آدم هاي روايت خود برنيامده، از اينرو رمان به رماني تك صدا تبديل شده است. گرايش به ايجاد رابطة آوايي و جايگزين ساختن آن در جاي معنا، همانطور كه كريستوا و سيزو خاطر نشان ساخته اند ـ از ويژگيهاي زبان زنانه است در اين زبان آوا، استيلاي معناي يك سويه و تك بعدي را سرنگون مي سازد. پاره اي قسمتهاي اين رمان به اين صورت در آمده است كه دست مريزاد دارد. منتها در كليت كتاب راوي در وجود مخاطبش عطش معنا را ايجاد مي كند. به معاينه پيداست كه آثار كلاسيك زبان فارسي و همچنين متون مذهبي را خوب مي شناسد. اما خيل ارجاعات و نقل قول ها در تاروپود رمان تنيده نمي شود و ارزش ساختاري پيدا نمي كند. در رمان، همه چيز در خدمت روايت است. پاورقي ها و تعيين مرجع و منبع نقل قول ها در كيفيت روايت چندان دخيل نيست. تجربه موفق اين كار را در آثار جويس و ناباكف مي توان جست.
راوي جهان مدرن بنا بر اصل روايت ـ كه آنهم بر خلاف نقل و داستانپردازي و سخنساري از لوازم و ادوات جهان مدرن به حساب مي آيد ـ به عزم متقاعد ساختن مخاطبش تلاش مي كند. مخاطب متون ادبي بر خلاف متون مذهبي از اين حق برخوردار است كه حرفهاي راوي را باور نكند. در روايت هيچ سروكاري با واقعيت نداريم، هرچه هست“توهم واقعيت” يا “واقع غايي” است. راوي مي تواند دروغزن و جاعل باشد ولي هرچه مي كند مي بايست با منطق داستان سازگار باشد. در اين رمان با اينهمه نقل قول و استدلال، باز خواننده از آدمهاي داستان دور مي ماند.
از زيبايي هاي كتاب، نيشتر زدن به پندارهاي مردسالارانة قومي و فرهنگي ماست. في المثل هالة معنايي كاتب در پسزمينه تاريخ مذكر ايران همواره مدلولي مردانه داشته است و در متون كهن، كاتب بودن متضمن مرد بودن نيز هست. حال اينكه در كتاب كاتب مرد نيست و زن است. زن نويسي هاي راوي هم درخور تأمل و تحسين برانگيز است و به هرحال رگه هاي درخشان و باشكوهي در آن ديده مي شود. بهره گيري از لحن پر طمطراق و مطنطن دورة قاجار براي وقايع داستان به كتاب لون و لحني خاص بخشيده، طنز روايت را خوب تغذيه كرده ولي به سير وقابع صدمه وارد آورده از خاطر نبايد برد كه نثر قاجار تهي از ظرفيت هاي روايي شدن است براي همين وقتي راوي از زمانه حرف مي زند، چيزي مي شود شبيه به بحر طويل.
قاعدة “مكافات در خود” هم از مسايل مبتلا به كتاب است. به بيان بهتر آدم هاي بد، بد روايت مي شوند و آدم هاي خوب، خوب هم نوشته مي شوند. نويسنده همة آدم هاي كتابش را دوست ندارد. حال آن كه چند صدايي بودن خصلت ذاتي رمان است. تداخل قضاوت اخلاقي و روايت، خواننده را از اعمال نظر خود باز مي دارد و در بسياري موارد نظر خودش را تحميل مي كند ولو اين كه خواننده همباور او باشد. از اين جهت، از هنجارهاي مألوف رمان عدول شده است كه اين في نفسه چيز بدي نيست. ديالوگ ها موجه ارتباط آدم هاي كتاب هست ولي بحر طويل نويسي حق مطلب را ادا نكرده. از جملگي اشخاص داستنا اعم از خوب يا بد در ذهن خواننده مي مانند اما مخاطب بيشتر مسحور و مجذوب نشر و نگارش نويسنده مي شود.
راوي و كاتب بر اثر فاجعه اي كه رخ نموده، دو پاره شده اند از اين رو كاتب حايز راوي سوم شخص است و راوي اول شخص روايت مي كند و حال آن كه هر دو يك كس اند اما از آنجا كه كاتب بودن فقط به وقت نوشتن معتبر است در لحظات ديگر راوي خود را كاتب نمي داند كه اين از شيوه هاي فوق العاده و تحسين برانگيزي است كه نويسنده در كار كرده و در نوع خود كم نظير است.
نويسنده هميشه تبعيدي است. در بادي نوشتن، با ضايعه اي روبروست كه بايد نوشتن علاج آن باشد. دگرگون ساختن كابوس به عزم آسودگي از آن. به هر ترتيب هر نوشته اي گزارشي است از شرح تبعيد شدن، دگرگون شدن و رها شدن. طنز زيباي كتاب از چنين فحوايي برخوردار است. باز نويسي انسان، آخرين منزلي است كه با بادامهاي زميني اتراق مي كنيم. انساني كه، “اقتباسي است از اسارت تاريخي و سرقت آزادي” 11برگرفته از متن كتاب بادامهاي زميني 




سوختن
م. بي شتاب
ديدي از عشق چه آمد به سرم 
آسمان گشت زمين زير پرم
اخگري بود فروزنده و ارزنده خيال 
كهكشان كاشت دمي دور و برم
اختران پولك پاشيدة فرخنده به شب
ماه فرزانه همان همسفر و پر به پرم
نازنيم لرزشكي داشت دلم داغ و غريب 
شوقِ انديشة پر ريختن آمد به سرم 
آنچنان آتش تابنده هوايش به دلم
هيمة مشتعلي شد همة برگ و برم
آه اگر سوختنم خانه چراغان سازد
سوختن خوشتر از اين نيست دگر در نظرم

           
   عقاب
ناصر خسرو
روزي ز سر سنگ عقابي به هوا خاست
از بهر طمع بال و پر خويش بياراست
بر راستي بال نظر كرد و چنين گفت
امروز همه روي زمين زير پر ماست
گر اوج بگيرم بپرم از نظر شيد
مي بينم اگر ذره اي اندر تك درياست
گر بر سر خاشاك يكي پشه بجنبد
جنبيدن آن پشه عيان در نظر ماست
بسيار مني كرد و ز تقدير نترسيد
بنگر كه از اين چرخ جفاپيشه چه برخاست
ناگاه ز كمينگاه يكي سخت كماني 
تيري ز قضا و قدر انداخت برو راست
بر بال عقاب آمده آن تير جگر دوز 
وز ابر مر او را به سوي خاك فرو كاست
بر خاك بيفتاد و بغلتيد چو ماهي 
وانگاه پر خويش كشيد از چپ و از راست
گفتا عجبست اين كه ز چوبست و زاهن
اين تيزي و تندي پريدنش كجا خاست
زي تير نگه كرد و پر خويش برو ديد
گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست
حجت تو مني را ز سر خويش بدر كن
بنگر به عقابي كه مني كرد چها خواست




























































































به مناسبت ماجراهاي عشقي رئيس جمهوري آمريكا
آژادن تر از آژدان

ايرج پزشك زاد  
در ميان شاخشانه كشيدن ها و سرتقي هاي متبادله بين پرزيدنت كلينتون و پرزيدنت صدام حسين، تن آدم هاي آدم دنيا، براي زن ها و بچه هاي مادرمردة بغدادي كه هر لحظه ممكن بود زير آوار بمب ها له بشوند، مي لرزيد. و قاطبة مردم ساده دل آمريكائي تازه به صرافت افتاده بودند كه اگر اين صدام اينقدر اخ است چرا آن دفعه كه تا كفش كن خانه اش رفتند كلكش را نكندند. بهرحال، بعضي اهل بصيرت مي گويند كه مشكلات پيش آمده براي رئيس جمهوري آمريكا بوسيله اين دوشيزگان ناموس پرست، بخصوص آن خانم پائولا جونز كه خيال مي كرده آقاي كلينتون براي ارتقاء مقام صدايش زده و بعد ديده كه مي خواسته پائين تنه اش را نشانش بدهد ـ در تصميم رياست جمهوري به گوشمالي صدام بي تأثير نبوده است. خدا مي داند. ما كه از پشت پرده هاي ابر سياست جهاني ابر قدرت ها خبر نداريم. حالا هم كه آقاي “كوفي انان” در بغداد ظاهراً غائله را خوابانده، خطر برپا شدن شر تازه اي بكلي مرتفع نشده است.
ماجراي اين خانم پائولا جونز را كم و بيش شنيده بوديم. اما اين جزئيات مندرج در مجله نيوزويك كه در “جهان” نقل شده بود، برايم تازگي داشت. البته بعضي از آنها مبتذل است. مثلاً آنجايي كه از قول خانم جونز نوشته كه افراد پليس ايالت اركانزا ميان كلينتون و زنان ملاقات هايي ترتيب مي دادند. و بعد هم كمي آن طرف تر توضيح داده كه : “ خانم جونز  مي خواهد نشان بدهد كه مأموران شهرباني براي كلينتون خانم مي برده اند.” كه وقتي خواندم، بي اختيار گفتم : واقعاً ! چه آدم هاي نديد بديدي ! 
اما در متن مقاله خوانديم كه : “ آلت جنسي فرماندار سابق ويژگي هاي بارزي دارد. جونز اين ويژگي ها را در گواهي نامه اي كه به قيد قسم آن را ضمانت كرده و در جاي امن و پنهاني نگاهداري مي شود شرح داده است.” و باز در دنبالة همين مقاله در توضيح و تفسير اين ويژگي، مي خوانيم : “ نشرية واشينگتن تايمز گزارش داد كه در گواهي به قيد قسم جونز آمده است كه كلينتون خميدگي زاويه داري را كه به هنگام نعوظ كاملاً بارز و رؤيت پذير بود در برابر او به نمايش مي گذاشت.”
و در نهايت اظهارات آقاي“ بنت” وكيل مدافع كلينتون كه در برنامة تلويزيوني سي.بي.اس. اظهار كرده و گواهي به قيد قسم جونز را جعل محض خوانده، نقل شده است : “ مطابق معاينه كامل پزشكي كه روز 3 اكتبر از رئيس جمهوري به عمل آمده مطلقاً هيچ ويژگي خاصي از هيچ نوع در او مشاهده نشد.”
براي درك مسئله از نظر قضايي در اين فكر بودم كه : خانم جونز مدعي است كه آلت جنسي رئيس جمهوري به هنگام نعوظ و فقط در آن هنگام، داراي خميدگي زاويه داري است كه بارز و قابل رؤيت است. از آن طرف وكيل رئيس جمهوري مي گويد كه روز 3 اكتبر رئيس جهموري را معاينه كامل پزشكي    كرده اند و ابدأ زاويه اي ملاحظه نكرده اند. اين اظهار وكيل مدافع در يك صورت       مي تواند محكمه پسند باشد كه در حين معاينه، همان شرايط رويارويي با خانم جونز فراهم شده باشد. يعني وضعي پيش آمده باشد كه زاويه نمايان شده باشد. اما ملاحظه كنيد كه در اين معاينه پزشكي عده اي حضور داشته اند. پزشك اصلي، و پزشك دوم كه در معاينات پزشكي رسمي بايد در كنار پزشك اول باشد. پرستار هم كه بايد باشد كه دستكش دست دكتر بكند. وكيل مدافع آقاي كلينتون هم كه حضورش صد در صد ضروري است. حالا فرض كنيم بادي گاردها را كه مكلفند آقاي رئيس جمهوري را تنها نگذارند، زور آورده باشند كه پشت در منتظر بمانند. بهرحال     مي شود چهار پنج آدم حاضر در اتاق معاينه، و در اين صورت آن چيزي كه بايد بخصوص مورد توجه و حتي تمجيد قرار گيرد، قدرت و صلابت آقاي كلينتون است كه توانسته در حضور چهار پنج نفر گردن كلفت، “ مورد معاينه” را به صورت“ زاويه دار” به معرض نمايش بگذارد.
نكته ديگري كه در اين قال و مقال روابط جنسي آقاي كلينتون مي بينيم اينست كه خوب، آن خانم مونيكا لوينسكي باز يك حرفي است. بر و رويي دارد كه با بر و روي آقاي رئيس جمهوري و شأن و هيبتش جور در مي آيد. اما اين سركار خانم جونز كه چندان ريخت و رؤيتي ندارد كه آدم آجان بفرستد و او را بياورد توي اتاق و زاويه دار را نشانش بدهد ! آدم بايد از قحطي در آمده باشد كه براي خاطر خانم جونز اينقدر خطر بكند و اصلاً زاويه بسازدو درست كه فكرش را مي كنم مي بينم اين قضاوت ما آدم هاي پا به سال است. آقاي كلينتون آن موقع جوان بوده و بر جوان حرجي نيست. چه جوان هايي را ديده ايم كه به خاطر هيولاهايي خودشان را به آب و آتش زده اند.
بگذريم. اينها عوارض جواني است و كاريش نمي شود كرد. صحبت آقاي كلينتون بود. موضوع ديگري كه در اين باب قابل توجه است اينست كه آدم فكر مي كند رئيس جمهوري را كه مي آورندو مي خوابانند و زاويه اش را در حضور جمعي امتحان مي كنند، ديگر سرش را مي اندازد پايين و مدتي نيش ها و متلك ها را مظلومانه زير سبيلي در مي كند. اما نه، اين تصور ما آدم هاي كم روي خجالتي است. آن جورش كه صدا را كلفت كنند و توپ ببندند توي دست و پاي مردم، انگار نان و آبدارتر است. اصلاً از قديم مي گفتند يكي كه تصادفاً توي يك مجلس گوزيده، بيشتر از همه تق و توق مي كند كه آن صداي مشكوك را بپوشاند. بگذريم. خدا خودش به دل رئيس جمهوري بيندازد كه كوتاه بيايد. چون صدام حسين كه از رو برو نيست. حسابش هم اينست كه مي گويد آن دفعه كه ديديم به شخص من كاري نداشتند. فقط يك عده مردم تلف شدند. اين دفعه هم همان است. يك  عده اي زن و بچه تلف مي شوند. اين هم لابد مشييت الهي است. مرگ هم حق است. كل نفس ذائقه الموت. به حيثيت و آبروي من هم لطمه اي نمي خورد. چرا كه مردم چشم دارند. يك چيزهايي را مي بينند و مي فهمند. مي پرسند مگر فقط صدام يك چيزهايي توي صندوقخانة كاخش قايم كرده ؟ مي گويند يعني توي دنيا ظالم تر و زورگوتر از صدام نيست ؟ چطور كسي به آنها كاري ندارد ؟ از همة اينها مهم تر، من براي خودم خيالم جمع است. چون اين آقاي كلينتون كه من مي بينم به اين خوش بنيگي و قبراقي، هيچي كه لازم نداشته باشد صدام را لازم دارد. دنيا را چه ديدي ؟ آمديم فردا همين خانم مادلن آلبرايت، وزير خارجه اش را خواست ارتقاء مقام بدهد، صدايش زد توي اطاق و زاويه دار را نشانش داد و قال چاق شد ! آن وقت توي سر كي بزند ؟ توي سر ژاك شيراك كه نمي تواند بزند. دوباره، ياالله، صدام را درازش كنيد ! 
باري، وسط اين هورم و هبا و هيمنة آقاي كلينتون، كه انشاء الله به خير و بي خونريزي بگذرد، ياد ماجراي گروهبان سيف الله خان آژدان، ابوابجمعي كلانتري 2 بهارستان افتاده ام. البته يك نوع تداعي معاني شده است. يادش بخير آقاي نبهي كرماني، كه معلم روانشناسي همة همسالان ما در مدارس متوسطة تهران بود. در شرح درس تداعي معاني، با دست پرواز يك كبوتر را مجسم مي كرد با لهجه غليظ كرماني مي گفت : كبوتري را در هوا مي بينيد، ياد بالون مي افتيد. حالا هم شباهت قضيه گروهبان سيف الله خان با قضيه پرزيدنت كلينتون بيشتر از شباهت كبوتر به بالون نيست. اما آدم هايي در وضع و سن ما وقتي يك چيزي يادشان مي آيد اگر نگويند گلو درد مي گيرند.
همان وقتي كه در جواني در دادسرا خدمت  مي كردم، در كوچه نظاميه نزديك بهارستان ساكن بودم. گروهبان سيف الله خان، چون چند دفعه متهمان جرايم را به دادسرا آورده بود مرا مي شناخت و حين عبور در كوچه سلام نظامي محكم و صداداري مي داد. به علت اين آشنايي وسيلة اِعمال زور بنده هم در محله شده بود. به اين معني كه موقع چرت بعدازظهر ما، كوچه را خلوت مي كرد. آن وقت ها رژة رديف كسبه و فروشندگان دوره گرد و آواز تبليغاتي شان در تمام روز ادامه داشت : “ عسل طالبي طلا گرمك ـ يخ بلوري ـ گل انار هندوانه ـ كاسه بشقابي ـ رخت نو نيمدار ـ شيشه بطري ليموناتي دواجاتي مي خريم…” آن وقت گروهبان سيف الله خان براي رعايت حال ما اداره جاتي ها، از ساعت 2 تا 4 بعدازظهر، كوچه را به اين فروشندگان قدغن كرده بود و قدر اين محبتش را مي دانستسم. اما، يك روزي از روزها، با كمال تعجب ديدم كه خلاف هميشه كه گروهبان سيف الله متهمان را به دادسرا مي آورد، خودش را به عنوان متهم، همراه پاسبان ديگري آوردند. يك جوانك سر و كله شكسته خونين و مالين، شاكي پرونده بود و جمعي به عنوان شاهد و مدعي و بيكاره دنبالشان بودند.
گروهبان سيف الله خان اين حق را به گردن ما داشت كه لااقل از نظر تشريفات، رعايت حالش را بكنيم. او را تنها به اطاق خواستم و ماجرا را كه در پروندة“ ايراد ضرب و جرح نسبت به حسن معروف به حسن موش” عنوان شده بود، پرسيدم. همان شرح مندرج در پرونده را تكرار كرد كه جوانك از عقب به او حمله كرده و در جريان زد و خورد، مضروب و مجروح شده است. چون اين شرح با هيكل درشت سيف الله خان و اندام ريز طرف، درست نمي خواند، اصرار كردم كه واقعيت را بگويد تا در حد امكان كمكش كنم. بعد از مدتي مٍن و مٍن و ترديد، عاقبت سركلافش باز شد. گفت :
ـ والله، خجالت مي كشيم جلوي شما عرض كنيم، اما چون امر مي فرماييد، عرض مي كنيم. آن چند وقت پيش، يك روز، ما هندوانه زيادي خورده بوديم، توي آن كوچه پشت لقانطه، بي ادبي است، خيلي تند ادرارمان گرفت، طوري كه نمي شد صبر كرد. ناچاري وايستاديم كنار كوچه، پايين تر از مطب دكتر رستگار، بي ادبي است، ادرار كرديم. كوچه خلوت خلوت بود. اما نگو اين فاطمه خانم بند انداز بالاي پشت بام رخت پهن مي كرده، ما را ديده. يعني زنيكه سليطه نكرده چشمش را هم بگذارد و سرش را برگرداند. بي ادبي است، يك خال سياهي از بچگي روي نفسمان داريم، كه زنيكه گويا ديده. حالا ما از همه جا بي خبر، كارمان را كرده ايم و رفته ايم. اما فاطمه خانم، تا شب اينور آنور رفته نشسته موقع پرچانگي با زن هاي محل گفته كه نفس سيف الله خان خال دارد. اينها هم هر و كرشان را كرده اند. شوهر اين فاطمه خانم كه در بازار نايب السلطنه دكان جگركي دارد، رفيق زن آبشاهي است. يك وقت زنك، يعني همان زن آبشاهي، به شوخي بهش گفته : ببينم، مال تو هم مثل سيف الله خان آژدان خال دارد يا نه. جگركي پرسيده تو از كجا از خال آژدان خبر داري ؟ زنك روي بدجنسي زنانه بهش گفته از زن خودت شنيدم. جگركي به ناموسش برخورده، رفته خانه، فاطمه خانم زنش را زده، زنش اول انكار كرده، بعد كه كتك خورده، قسم خورده كه از بالاي پشت بام چشمش افتاده. بعد همسايه ها آمده اند آشتي شان داده اند. اما اهل محل ول نكرده اند. هي چاقش كرده اند كه بله، فاطمه خانم مي گويد خال نفس سيف الله خان اين جوري است و آن جوري است. حالا ما، لام تا كام هيچ خبري از اين قال و مقال ها نداريم. تا اينكه اين آبشاهي روي بدجنسي، يك روز كه ما خانه نبوديم، به منزل ما خبر آورده بود كه جگركي شب كه عرق خورده زير بازارچه به ما فحش زيادي داده و گفته من نامردم اگر خال سيف الله خان را نبرم بدهم زنش گلوبند كند بيندازد گردنش. منزل ما، روز ما را سياه كرد كه تو يك چيزيت مي شده كه، اين همه ديوار بوده رفته اي پاي ديوار فاطمه خانم وايستادي ادرار كردي. با هزار زحمت ساكتش كرديم. اما در غياب ما، وقتي اين حرف جگركي را شنيده پا شده رفته دم دكانش فحشش داده، گفته جلوي زنت را بگير. ما كه بيست سال است زن سيف الله خان هستيم خالش را نديده ايم. چطور زنت از بالاي پشت بام چهار ذرعي  ديده ؟ جگركي هم دكان را بسته رفته خانه، زنش فاطمه خانم را گرفته تا مي خورده زده، بعد كارد برداشته كه سرش را ببرد. فاطمه خانم فرار كرده رفته خانة قوم خويش هايش قايم شده. آن وقت جگركي با داداشش هم قسم شده اند كه دور از جان شما، ما را نفله كنند. ما خودمان اينها را كه شنيديم خواستيم برويم سراغ جگركي، اما منزلمان نگذاشت. گفت اين لات چاقوكش است مي زند لت و پارت مي كند. ولش كن، يواش يواش يادش مي رود. اما قضيه آنجا بيخ پيدا كرد كه ننة جگركي آمد پيش جناب سرهنگ زاهدي رئيس كلانتري چغلي ما را كرد. گفت شما يك فكري بكنيد و گرنه خون راه مي افتد. جناب سرهنگ هم ما را خواستند بازجويي كردند. بعد هم كه قضيه را گفتيم كلي دعوا كردند كه تو چرا بايد كنار ك.چه ادرار كني. بعد هم تازه بي ادبي است، ايراد مي كردند كه چرا خال داري. با اين بازجويي آبروي ما را جلوي سر و همسر توي كلانتري بردند. آخر، جناب سرهنگ، دور از جان شما، گوششان خيلي سنگين است. يعني در واقع كرند. ما بايد موضوع خال ناموس نفسمان را داد مي زديم تا بشنوند. بعد فرستادند جگركي را آوردند كلانتري. هرچه به گوشش خواندند كه عيالت از بالاي پشت بام ديده، زير بار نرفت. يعني اين داداشش هم هي فتنه و فساد كرده بود كه بله، خال بايد به اندازه يك فندق باشد تا از پنج ذرع بلندي پشت بام ديده بشود. بعد از رفتن آنها، جناب سرهنگ باز هم ما را خواستند سرمان داد كشيدند كه يك فكري بكن قال قضيه را بكن. من از صبح تا شب با اين توده اي ها و نيروي سومي ها و سومكاها كه مي ريزند دم مجلس تظاهرات مي كنند اينقدر گرفتارم كه ديگر نمي توانم مرافعه خال ترا هم داشته باشم. بالاخره جناب سرهنگ براي اينكه قال را بخوابانند قرار گذاشتند كه داداش جگركي همراه سركار ستوان فيروزي و استوار كريم آبادي بروند بالاي پشت بام كلانتري، ما هم بي ادبي است وايستيم كنار ديوار ادرار كنيم. از آن بالا ببينند خال پيداست يا نه. ما اولش زير بار نمي رفتيم. اما جناب سرهنگ گفتند يا بايد اينجوري مرافعه تمام بشود يا ما را به يك كلانتري دور منتقل كنند. ما هم چون تازه توي محل دو تا اطاق به زحمت اجاره كرده بوديم ناچاري قبول كرديم. بعد تا آن ها رفتند بالاي پشت بام، ما را مجبور كردند كه رضايت داديم سرگروهبان قاسمي با قلم ني و مركب، بي ادبي است، خال نفس ما را خيلي درشت تر كردند كه از بالاي پشت بام معلوم باشد كه اينها ديگر ايراد و بهانه اي نكنند. حالا بماند كه ما با چه خجالتي ناموسمان را جلو چشم داداش جگركي و سركار ستوان فيروزي و استوار كريم آبادي نمايش داديم. اما هرچي بود بالاخره قبول كردند كه فاطمه خانم بندانداز، از بالاي پشت بام خال ما را ديده، نه توي رختخواب. قال جگركي كنده شد. اما براي ما ديگر چي باقي ماند ؟ چه آبرويي چه حيثيتي ؟ مردم پدر سوختة محل ما هم كه ول نمي كردند. هر جا ما را مي ديدند شروع مي كردند به پچ و پچ و هر و كر. روي در خانه مان عكس هاي بي ادبي با خال مي كشيدند. شعر مي نوشتند : خال سيف الله سياه و دانه فلفل سياه ـ هر دو لب سوزند اما اين كجا و آن كجا… حالا اين متلك ها و شوخي باردي ها هيچي، حرف ما ديگر توي محل در رو نداشت. دستفروش و طواف و كاسه بشقابي جاي خود، بچه محصل هاي چهارده پانزده ساله هم توي روي ما وامي ايستادند. خوب، حق هم دارند. مأمور دولتي كه نفس و ناموسش را در بيآورد سه تا درجه دار كلانتري و يك شخصي تماشا كنند، ديگر كي به ريشش تره خرد مي كند ؟ حتماً شنيده ايد. مي گويند كه يكي از اين امين خلوت هاي ناصرالدين شاه ازش پرسيد : قبله علام، اين چه سري است كه همة عالم از امپراطور روس تا خان خيوه و فغفور چين از قبلة عالم ايتقدر مي ترسند، اسم قبلة عالم را كه مي شنوند چهار ستون بدنشان از ترس به لرزه مي افتد، اما اين اهل حرم اعليحضرت، هيچ از قبله عالم حساب نمي برند. ناصرالدين شاه گفت : آخر اين خلوت، اينها ما را با زير شلواري ديده اند.
حالا فرقي نمي كند. شاه و وزير و بالا و پايين ندارد. فرض كنيد، جسارت است خود شما، جناب رئيس، شما كه راحت اين را حبس     مي كنيد، آن را آزاد مي كنيد، اگر خداي نكرده فردا آقاي دادستان و رئيس كل دادگاه و يك ارباب رجوع بيايند بلانسبت نفس شما را معاينه كنند، خيال مي كنيد ديگر تيغتان مي برد كه دزد و چاقوكش و چك بلامحل را اينجوري راحت بفرستيد زندان ؟ … ما هم ديديم، نخير نمي شود. آژداني كه نفس و ناموسش را ديدند يا بايد فكر يك كار و كاسبي ديگر بكند يا راستي راستي آژدان باشد، يعني از آژدان هاي ديگر آژدان تر باشد. چون توي اين شلوغي ها كسب و كار حاضر آماده اي نبود، گفتيم هرچي باداباد، آژدان آژدان مي شويم. حالا بدشانسي ما، اين كه دم پرمان افتاد، خيلي زپرتي بود، زياد لت و پار شد. پزشك قانوني برايش يك ماه معالجه نوشته. ما هم تقصير زياد نداريم، خدائيش از خودمان و ناموسمان دفاع كرديم. حالا تا اين معالجه اش تمام بشود، ما هم اگر جرمي پايمان مي نويسند تقاصش را بدهيم يكي دو ماهي طول مي كشد، قضيه خال ما، بي ادبي است ياد مردم مي رود.
بعد از اين گزارش و در واقع اعتراف صادقانه گروهبان سيف الله خان در بارة علت كتكي كه به شاكي زده بود و قبل از ورود شهود متعدد كه همراه پرونده از كلانتري آمده بودند، پرسيدم :
ـ اما سركار سيف الله خان، بگو ببينم، براي آژدان تر از آژدان شدن، چطور اين حسن موش را انتخاب كردي كه با يك كتك لت و پار بشود ؟ براي قضابلاي خالت از اين پسر مردني تر كسي را نجستي ؟
ـ والله جناب رئيس، اولاً كه بالاخره يكي را لازم داشتم كه زورم بهش برسد. دوماً به اين قد ريزه ميزه اش نگاه نكنيد. يك ولدالزناي عاجز چزاني است كه خدا لنگه اش را نيافريده. تمام اهل محل از دستش عاجز شده اند. جيب بر است، چند دفعه مادرش را كتك زده طوري كه وقتي گفتم مي خواسته از پشت به من بزند اهل محل نديده باور كردند. سوماً با اين يكي، از پيش يك خرده حسابي داشتيم. آخر اين داداش همان جگركي است كه پيشتر عرض كرده بوديم توي كلانتري گفته بود خال بايد اندازه يك فندق باشد كه از بالاي پشت بام معلوم باشد.
ـ حالا كه آژدان تر از آژدان شده اي، بالاخره مشكل خال حل شد ؟
ـ اختيار داريد، جناب رئيس. از پريروز تا حالا كه اين حسن موش را سر جايش نشانديم، جگركي و همة كسبة محل دمشان را گذاشته اند لاي پايشان، ديگر نفس نمي كشند. ما كه از بازارچه رد مي شويم، انگار اعليحضرت همايوني رد مي شوند.
ـ زنهاي محل چطور ؟ 
ـ عوضش آنها دم در آورده اند. مثل اينكه بدشان نيامده. ديروز پريروز از دو جا شربت و شله زرد فرستاده بودند تعارفي خانة ما. ديشب هم شوخي شوخي اين منزل ما را كشيده بودند به حرف كه تعريف كند، بي ادبي است، خال نفس ما چه شكلي است.
ـ پس زياد هم ضرر نكرده اي، سيف الله خان. اين حسن موش كه جان ندارد با تو در بيفتد، شكايتش را پس مي گيرد مي رود توي سوراخ خودش. جگركي را هم سرجايش نشانده اي، سبيلت هم چرب شده. از يك خال بيشتر از اين چه توقع داري ؟ به قول شاعر، خال لب سوزي داري. چي بود آن شعري كه به در خانه تان مي نوشتند ؟
خال سيف الله سياه و دانة فلفل سياه  
هر دو لب سوزند اما اين كجا و آن كجا 
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