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  *محکمۀ جنایی           

  

یاروسالو هاشک

  صنعوي آزاد قاسم: برگردان

  

که در سال » دل، شویک سرباز ساده«نویسنده چک با کتاب ) 1883-1923(یاروسالو هاشک 

این کتاب که سرشار از ظنز و مطایبۀ . در جهان شهره شداش انتشار یافت  مرگ نویسنده

عامیانه است و در آن نظام میلیتاریستی اتریش ـ هنگري به مؤثرترین نحوي به هجو کشیده 

برداري قرار گرفته، و از آن جمله، برشت نیز از روي  شده بارها در قلمرو سینما و تأتر مورد بهره

  .اي تهیه کرده است نامه آن نمایش

ها با امضایی غیر از  ز یاروسالو هاشک بیش از هزار قصه و مقاله در دست است که اغلب آنا

ها همان طنز و هزل تلخ و شیرین خاص او آشکار  نام واقعی او انتشار یافته و در سراسر آن

  .است

  .ص.ق

  

  

  

  

 ه قرار گرفته،تبهکاري که در برابر هیأت منصف«: القول بودند ها در یک نکته متفق تمام روزنامه

زیرا این . اش به تنۀ او نخورد فردي است که هر آدم نسبتاً پدرمادرداري باید سعی کند تنه





  ».جانی عامل جنایت غیرقابل تصوري شده است

دانست  گذاشت که می اکنون او با حالتی از رضا و تسلیم، خود را در اختیار سرنوشتی می

داند  مانست که می به قربانی ناامیدي می. زنند مییقین داشت که دارش . کشد انتظارش را می

برند و به همین جهت به سیم آخر زده بود و در جلسات دادگاه  دارند به کشتارگاهش می

از ریخت و رویت پیداست که «: گفت مثالً به دادستان می. کرد بار این و آن می هاي نخاله متلک

طناب دارم «: آمد که خطاب به رییس دادگاه درمی، یا »!زنند روزي از روزها خودت را به دار می

  »!داشتن شلوارت استفاده کنی کنم حضورت تا ازش براي نگه را تقدیم می

ترین تأثیر ممکن را روي آقایان اعضاي هیأت منصفه گذاشت و در  کننده جملۀ اخیر ناراحت

  :مدافع درگیرد عین حال باعث شد بحث داغی میان دادستان و وکیل

شان بخواهد  انعطاف قانون اجازه داده است که متهمان هرجور که دل: افع گفتمد وکیل

و این که متهم حاضر، موکل بنده، به شلوار مقام . شان را در محضر دادگاه عنوان کنند حرف

محترم ریاست چسبیده مبین این حقیقت است که او مانند غریقی به هر خس و خاشاکی که 

دردي  طبعی، حس هم کوشد از طریق شوخ متهم درواقع می. زداندا دم دستش بیاید چنگ می

ضمناً درمورد شلوار مقام ریاست باید عرض کنم ... را در آقایان اعضاي هیأت منصفه بیدار کند

  ...که

مطلقاً شایسته نیست : دادستان پابرهنه تو حرف وکیل دوید و با قاطعیت تمام اعالم کرد که

  .مباحث کشیده شود شلوار مقام منیع ریاست به این

چیز «تواند  شلوار مقام ریاست نمی! مخالفم: گیري درآمد که مدافع با ظرافت چشم و وکیل

تنها صاحب محترم شلوار، بلکه کلّ دستگاه  باشد، چون که در این صورت نه» ناشایستی

کند ـ بان بازداشتگاه موقت گرفته تا جالّدي که حکم مرگ را اجرا می قضایی کشور ـ از زندان

  .شود متصف می» شایستگی«به فقدان 

جا رسید وکیل ناچار شد موقتاً استدالالتش را معوق بگذارد تا براي آقاي  سخن که به این

اي  العاده وقتی مقام ریاست تف کرد هیجان فوق. رییس تفدانی بیاورند که بتواند توش تف کند

ز حال رفتند، و حتی یکی از چندتا خانم تماشاچی ا. در تاالر محکمۀ جنایی پدید آمد

که سوةنیت یا قصد و غرض قبلی در کارش باشد، دستش را کرد توي  بدون این تماشاچیان،

جیب نفرِ بغل دستیش، یک تخته شکالت ازش کشید بیرون و جلو چشم صاحب علّه با حالتی 

  .عصبی دندان در آن فرو برد



استفاده کند و به دادستان اشارة زشتی اما متهم ترجیح داد از این فرصت  اعالم تنفس شد،

  .بکند

بایست ثابت شود که عامل این جنایت پست  می. بحث از سر گرفته شد تنفس که پایان یافت،

  :نظیر مرتکب عمل زشت خود شده است با وحشیگري کم

تا امروز بتواند ادعا کند که از زور گرسنگی اقدام به . ـ از سه روز پیشش چیزي نخورده بود

آور و  سیاهکاریش بیش از حدي که بشود تصور کرد چندش... قت آن گردة نان کردهسر

وقت  آن. نان را که دزدیده، نانواي محترم زده با گلولۀ تپانچه زخمیش کرده: انگیز است نفرت

ـ و دست آخر، این قاتل ! اند و حاال فشار نده کی فشار بده دوتایی خرخرة همدیگر را چسبیده

جا  بیند کار به این وقتی می! آید که کاسب بدبخت خفه شده عی به خودش میسروپا موق بی

که خون از زخمش رفته بوده دراز به دراز  بندد، اما چند قدم باالتر، بس رسیده فلنگ را می

رسند و دست و پایش را  اند سرمی ها که در تعقیبش بوده شود، و ژاندارم نقش زمین می

که خودش ضمن بازجویی گفته است از خیلی  مگر نه این: ناوارد این ادعایی است... بندند می

طور که باید  ها تو فکر خودکشی بوده؟ ـ خوب، پس براي چه نگذاشته است نانوا آن پیش

  طرفش تیراندازي کند و عنداللّزوم بکشدش؟ به

 دادن زنک براي نشان: مواجهۀ قاتل با زن نانواي مقتول هم صحنۀ بسیار جالب توجهی بود

داد که جفت  اش را چنان فشار می خرخره: هق گریه گفت نهایت سنگدلی جانی با هق

  !هاي شوهر بیگناهم از کاسه زده بود بیرون چشم

اي بیرون آمده بود تمام افراد حاضر در دادگاه را عمیقاً تحت  این حرف که از دهن زن ساده

اي یادداشت  ن عبارت را براي نشریهدرنگ عی که یکی از خبرنگاران بی طوري تأثیر قرار داد، به

ها گزارش قضایی او  ـ و یکی از ستون» !گناه از کاسه زده بوده بیرون هاي مقتول بی چشم«:کرد

  .که مربوط به این محاکمه بود داراي چنین عنوانی شد

به ) نعوذباهللا: (لسان فصیح گفت که متهم به راستی نمونۀ کامل یک جنایتکار بالفطره بود، به

. اش نداده ا اعتقاد ندارد، چون که در تمام مدت عمر مزاحمش بوده و تازه کوفت هم بهخد

پدربزرگش مفت و مسلّم از گرسنگی مرده که هیچ، حتی مادربزرگش هم از طرف یک سروان 

  !حشري ژاندارم مورد تجاوز قرار گرفته

است کیفرخواست دادستان اجازه خو. گذاشت هایش تأثیر ناگواري می یکی حرف خالصه، یکی

دینی و توهین به ارتش، زیرا هرچه  دیگري علیه او تنظیم کند شامل اتهامات کفرگویی و بی



و پس از این مقدمه . آیند حساب می هاي ژاندارمري جزو ابوابجمعی ارتش به نباشد سروان

 کنم که آن سروان ژاندارم کف دستش را بو نکرده بود، وگرنه، حتی اگر بنده فکر می: گفت

پدرمادري پیدا کند، پدرش را هم  زد که ممکن است چنین نوة تخس بی درهزار حدس می یک

  !چیز تجاوز کند همه سوزاندند امکان نداشت به مادربزرگ این بی می

هاي  که چندتا از زن طوري این منطق کوبنده هیجان اخالقی شدیدي در حضار ایجاد کرد، به

شان تجاوز  ها بودند که سروان ژاندارم به انگار واقعاً خود آن. هاي به گریه افتادند هاي تماشاچی

  .کرده بود

خند  لب» ظاهري خرسند«مجلس، متهم در خالل این احوال با  بر طبق محتویات صریح صورت

زد و کامالً آشکار بود که دارد محضر مقدس دادگاه و حضار محترم را در دلش مسخره  می

  .کند می

منظورت ! آي زرشک«: نظیر. برد کار می کلمات بسیاربسیار رکیکی بهها هم  در پاسخ به سؤال

و » سوراخم بکند؟ گذاشتم آن ناکس با آن هردمبیلش مثل آبکش سوراخ این است که باید می

خوب، اگر یکهو مثل تاپاله رو ... اش را چسبیدم و یک خرده فشار دادم من فقط خرخره«: یا

  ...علیهذا ـ و قس» ت؟زمین پهن شده تقصیر من مادرمرده اس

وکیل مدافع بارها کوشید با اداي توضیحات مختصر و مفید، و با استمداد از حس رأفت اعضاي 

اما درست مثل این . ها را نسبت به متهم جلب کند محترم هیأت محترم منصفه، نظر مساعد آن

نصفه را گرفته یکی اعضاي هیأت م زند، زیرا خون جلو چشم یکی بود که دارد با دیوار حرف می

شان دو چشم داشتند دوتا هم قرض کرده بودند رفته بودند تو بحر متهم، و  ها همه آن. بود

. گذاشتند شد نشنیده نمی تر می دم جاهلی به هاي او را که لحنش دم حتی یک کلمه هم از حرف

تبهکار اي بود که پنداري از آسمان بر آن  نگاه اعضاي هیأت منصفه دیگر نگاه نبود، صاعقه

اش  شان طاق شد و فریادزنان خطاب به ـ آخرش هم طاقت. دش فطرت نازل می ناجنس پست

خوشانت  خارد؟ از این که دارت بزنند خوش مگر تو راستی راستی تنت می: درآمدند که

  شود؟ می

بینم،  شما موجوداتی که من می واهللا،: گرانه با آرامش خاطر جواب داد و قاتل، به این سؤال حیله

  !شوید ز من کیفور میتر ا یقین دارم با این کار بیش

رود دست و  پس از این حرف دادستان پاشد ایستاد و در میان سکوتی مرگبار اعالم کرد که می

رویی صفا بدهد، اما حقیقت این که حضرتش در مدت تنفس ماهی شور خورده بود و دست و 



. جاها بزندمعاصر بتواند سري به بعض » )1(پونس پیالت«که این  اي بود براي آن رو شستن بهانه

دلیلش هم این که با ظاهري شاد و شنگول برگشت و رفتارش با متهم مثقالی هفصنّار تفاوت 

  .کرد افتاد تو دستمالش تف نمی کرد، زیرا به خالف قبل، دیگر هربار که چشمش به او می

                           ***  

وح تمام بر ساحت مقدس دادگاه به وض. شنیدن بیانات شهود هم جزییات اتهام را اثبات کرد

حتی پیش از آن که دست به قتل نفس بزند هم روي اشخاص تأثیر بدي  آشکار شد که متهم، 

  .گذاشته است جا می به

و از آن بدتر . اش پیش از ازدواج رسمی والدینش بسته شده وقتی کاشف به عمل آمد که نطفه

دادگاه نه گذاشت و نه برداشت، و صاف و کند، متهم حاضر در  سگی هم زهرمار می این که عرق

  !توانم کنیاك بخورم نمی! خُب، مگر تعجب هم دارد: کنده درآمد که پوست

مورد بود که ریاست دادگاه دستور داد متهم را از تاالر ببرند بیرون، اما با  این جواب چنان بی

  .گردانند وساطت وکیل مدافع موافقت کرد که برش

اهاي باریکی کشیده شد زیرا هنگامی که داشتند جانی را به دستور این سؤال و جواب به ج

عجب : باب توضیح قضیه داد زد بردند بیرون، یک بار دیگر من مقام ریاست از جلسۀ دادگاه می

  !توانم کنیاك بخورم بابا، آخر، پولش را ندارم نمی! بساطی است

طوري که یکی  به. جاد کردوجوش شدیدي ای و این توضیح در جمع اعضاي هیأت منصفه جنب

  !کرد پس اگر پولش را داشت کنیاك هم زهرمار می! لعنتی! لعنتی: اختیار گفت ها بی از آن

  !بدالکلی: غریو تأیید از جماعت برخاست و یکی از آن میان فریاد زد

  ...فرمایید؟ اجازه می... فرمایید؟ اجازه می: کشان تکرار کرد و یکی دیگر از اعضاي هیأت عربده

چنان که وقتی سرانجام مأموران انتظامی متهم مخّل نظم را از . جنجال و هیاهو تاالر را برداشت

خبرتان  چه: بار بدون تعارف دادش درآمد که تاالر بیرون بردند رییس دادگاه با لحنی سرزنش

  اید؟ کنید به تأتر آمده شده؟ خیال می

رداندند و جلسه رسمی شد، نخست گردة نانی که متهم را دوباره به تاالر دادگاه برگ پس از آن

  .اش نشان دادند را که دزدیده بود و بعد عکس نانوایی را که کشته بود به

  این همان نان است؟: رییس دادگاه پرسید

  !بعله: جنایتکار با لحنی قاطع جواب داد

  تان، صاحب همین عکس است؟ ـ قربانی جنایت



  .تر بود خ شدم، خفه شد؟ انگار از این بابا پیرپاتالـ منظورتان همان کسی است که باش سرشا

ترین کارمندان  خشم آورد و حتی بیرگ این جواب گستاخانه تمام حاضران در محکمه را به

  .رسمی دادگاه را عمیقاً و سرتاپا تکان داد

  .درواقع کلک متهم کنده شد وقتی شهود دادستانی احضار شدند، 

درنگ نوکش را چید و  اما مقام ریاست بی ردي اعتراض کند، مدافع خواست به مو یک بار وکیل

شود این نیست که  حکمت بالغۀ شاهدي که به جایگاه احضار می: او را سرجایش نشاند و گفت

  )2.(اسباب خندة دیگران بشود

البته دادگاه پاپی . دانسته است کجا بخوابد  ها نمی باري با شهادت شهود ثابت شد که قاتل شب

کم  وضع نشد، اما کاشف به عمل آمد که او، حتی اگر سرپناهی هم نداشت دست علت این

  .گذاشتن جاي دیگري را سواي باغ کلیسا در نظر بگیرد توانست براي کپۀ مرگ می

زده، یکی دیگر  وقت فکل نمی سادگی توانست ثابت کند که قاتل هیچ یکی دیگر از شهود به

پیرهن حسابی به تن خودش ندیده، و سومی به قید شهادت داد که آن رذل نابکار هرگز یک 

یک چیز » صابون«سوگند از این موضوع پرده برداشت که قاتل تا این سن و سال نفهمیده که 

  !خوردنی است یا پوشیدنی

  .اي که به متهم وارد شد شهادت بخشدار زادگاه او بود ترین ضربه ذلک خردکننده مع

ز نتوانست بفهمد جوراب یعنی چه، و ضمناً از همان کش هرگ این راهزن آدم: بخشدار گفت

هاي  کرد و روي آگهی دوران بچگی که من دیده بودمش دماغش را با سراستینش پاك می

ها گذشته، به مدت  از همۀ این. کشید هاي بدبد می ها از کلیسا شکل مربوط به حرکت دسته

ست چوب هم به بخشدار بدهکار زد و تازه، بی سال تمام جناب شهردار را خوك صدا می بیست

  .بود

                           ***  

  :رأي هیأت منصفه

ایم تا در مورد سرنوشت متهم  جا گرد آمده ما در این! آقایان: یکی از اعضاي هیأت منصفه گفت

تان بچسبد  مطبوعی که به دل) 3(تمام این شهر لعنتی را بگردید، چاشنی. تصمیم بگیریم

توي رستوران . خورد نه به درد آخرت نه به درد دنیا می متهم مورد نظر، . یدآ گیرتان نمی

با چاشنی سفارش دادم، که از بس مزخرف بود ) 4(»گوالش«همین امروز یگ » دورژاك«

هاي زندگیش نشان داده که یک رودة  متهم از همان نخستین سال. اش لب بزنم نتوانستم به



... گوالشی که عرض کردم، یک مگس مرده هم درآوردمتازه از توي . راست تو شکمش نیست

دار را کشته؛ یعنی  مند پول این جانی نابکار، زده یک کاسب شرافت. گاو داریم تا گاو! آقایان

اش کرده بود؛  مردي را که در تمام مدت زندگی همۀ وجودش را وقف خیر و صالح اهل محله

ت از آن ادویۀ وحشتناکی که صاحب زدي امکان نداش کاسب شریفی که اگر گردنش را می

این جانی پست مردي را ... زند به دیارالبشري بفروشد هاش می تو چاشنی» دورژاك«رستوران 

اي ـ مثل گوشت  قدر شرف داشت که گوشت مانده بود آن کشته که اگر قصاب هم می

دادند ـ به به خورد ارادتنمد » گوالش«به اسم » دورژاك«وحشتناکی که امروز توي رستوران 

او را باید . پس این جانی الدنگ باید به دار مجازات آویخته شود... اي قالب کند هیچ تنابنده

هاي مرگ مثل فرفره دور خودش  چنان با یک تکه طناب دار بزنند که در آخرین تشنج

تازه سی و پنج چوب هم براي یک چنان خوراك بوگندویی از بنده : فکرش را بکنید... بچرخد

در حقیقت، این بابایی که در . این دیگر افتضاحی است که تا حاال سابقه نداشته. اند گرفته پول

برابر شما قرار گرفته تا دربارة اعمال و رفتارش قضاوت کنید بدترین نمونۀ چنان جنایتکارانی 

 بنده شخصاً همین حاال رأي... کلی قلم بگیرید را به» دورژاك«دور رستوران ! آقایان... است

  دهید؟ اما شما آقایان چه رأیی می!... محکوم؟ بله: کنم خودم را اعالم می

  .ـ بله

  .ـ بله

  .ـ بله

  .ـ بله

  .ـ بله

  :اعالم داشت رئیس دادگاه که نظر هیأت منصفه را خواند، 

  .وسیلۀ دار ـ مجازات اعدام به

  :و تکرار کرد

  !وسیلۀ دار نام نامی اعلیحضرت پادشاه، مجازات مرگ به ـ به

هاي دادگاه براي آقایان اعضاي هیأت منصفه  و هنگامی که زنان حاضر در قسمت تماشاچی

فرستادند متهم صدایی از خودش در آورد که در اساطیر هم هیچ صحبتی از آن نشده  بوسه می

نگهبانی که محکوم  فقط، . است و با آداب معاشرت سطح باالي جامعه هم مطلقاً ارتباطی ندارد



هایی که ترش  اي به خودش گرفت که المحاله به قیافۀ آدم گرداند قیافه زندان برمی را با خود به

  .کرده باشند شباهت داشت، والسالم

  

 -----------------------------  

  :ها پانویس

  .عامل یک جنایت: در اصل* 

دند و اما سران یهود قانع نش گناه است، حاکم رومی یهودیه بود و اصرار داشت که مسیح بی. 1

ثمر دید آب خواست و دست خود  تر را بی پیالت که کوشش بیش. خواهان اعدام مسیح بودند

  .ـ مترجم. را در آن شست و بدین وسیله از اعدام مسیح تبري جست

ـ . اي براي خنداندن دیگرانند درواقع تأیید شده است که شهود، وسیله: اظهار نظر. 2

  .نویسنده

  .مجار به معنی نوعی ادویه است، لغت »پاپریکا«در اصل . 3

  .شود خواکی است مجارستانی که با گوشت گاو تهیه می. 4

  


