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  عليرضا ذيحق

  

   آثار بهرام صادقییادداشتی بر

  " جو جو جتسو "با نگاهی به داستان کوتاه 

  

است آه درآن رگه ) ش.ه١٣١۵-١٣۶٣(متر داستان آوتاهي از بهرام صادقي آ

اي از نيشخند ي تلخ نبيني و درضمن اينكه به شدت واقع گرايانه اند ، 

حالتي از جابجايي و وارونگي را در دنيايي آه او تصوير مي آند شاهد 

به ديدن جابجايي به اين خاطر آه تصور محتوم مارا از واقعيتهايي آه . نباشي

نها عادت آرده ايم دگرگون مي آند و وارونگي بدان سبب آه سخت عريان آ
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پرده ها را چنان از روي ظواهر آنار مي زند آه هرچه . نما يند و افشاگرانه 

  . پنهان است را آشكار تر مي بينيم و گزنده تر

به " سخن" درمجله ١٣٣٧بهرام صادقي آه نخستين داستانهايش از سال 

" سنگر و قمقمه هاي خالي " د و بعدها با چاپ  مجموعه داستان چاپ رسي

نام اش در ادبيات داستاني ايران تثبيت شد ،بيش از "  ملكوت " و رمان آوتاه 

. آن آه به فكر طنزخند هاي اجتماعي باشد، يك قصه نويس تمام عيار است 

ايد در وهله ي اول بايد داستان نوشت ، داستان خالص ، ب" بقول خودش 

  ."فقط مهم اين است آه راست بگويي...ساخت ، به هر شكل و هرجور

البته مقوله ي پردازش به طنز در جوامع بسته اي آه ساخت و آار 

دموآراسي در نهاد هاي اجتماعي آن وجود ندارد ،امكان رشد و بالندگي 

عزيز " ندارد وبه اين خاطر هم ما هرگز در ادبيات  فارسي نويسندگاني مثل 

را نداشته ايم آه بتوانند به طور حرفه اي و شفاف "وودي آلن " و" سين ن

ودرعين حال با لفافي از آنايات  با نوشتن داستان آوتاه ، به سياست و 

چند نفري هم آه مثل دهخدا، آيومرث صابري، ايرج . اجتماع بپردازند

ني پزشكزاد ، عمران صالحي ، عباس توفيق ، خسروشاهاني و فريدون تنكاب

هم اگر سرو آارشان  با طنز بوده  هيچ آدام در حوزه ي قصه نويسي غير از 

در . اش درخششي نداشته اند " دائي جان ناپلئون " ايرج پزشكزاد با رمان 

)  ش.ه١٣٠٨" (خسرو شاهاني" زمينه ي نگارش داستان آوتاه هم هرچند 

 قشر با جذب) ش. ه١٣١۶" (فريدون تنكابني " با جذب مخاطب عام و 

روشنفكرآتابهايي راچاپ زده  اندو با همه ي تبحري آه هر دو در نوشتن 

طنزداشته اند اما چنان در سطح حرآت آرده اند آه هرگز در رده ي 

نويسندگان پيشرو ي آه بتوانند به ترسيم يك نقشه ي اجتماعي از وضعيت 

بيش تفاوتي نها با آم و آيعني آارهاي . بومي و جهاني بپردازد درنيامده اند 

آه از جهان بيني هايشان نشأت مي گرفته  بيشتر نگاهي انتقادي و 

 و هرگز برخاسته از يك نارضايتي بودهفكاهي به روابط انساني و اجتماعي 
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عمومي و خشمي آه ريشه و اساسي در آزاد انديشي و اعتراض داشته 

ت بني ، احتماال مصلحاگر هم چيزي ته دلشان بوده . شته استباشد ، ندا

عافيت طلبي هاي فردي، گروهي ويا پرسنلي ، آارنامه ي پويا و ها و

  .  ماندگاري را براي آنها رقم نزده است

طنز به معناي يك انتقاد بزرگ است ، چيزهاي : " عزيز نسين مي گويد 

ودر نتيجه به . نها را برهنه مي آند آزشت را به صحنه مي آشد و 

  ..."بتوانند از عهده ي زشتي ها برآيند جستجوي راههايي مي پردازد آه 

در ادبيات داستاني ايران ، نويسندگان عمدتا به تفنن و ضرورت ، طنز پردازي 

" آرده اند تا طنز نويسي و به همين سبب نيز هست آه مي بينيم در آتاب 

آه عمران صالحي و بيژن اسدي پورتأليف آرده اند " طنزآوران امروز ايران 

" ، " آل احمد " ،" هدايت " سندگان مطرح ايران ازجمله اسم همه ي نوي

و غيره به شكلي در " مهشيد امير شاهي " ، " نادر ابراهيمي" ، " بهرنگي

  . ليست طنز نويسان قرار گرفته اند 

" در آتاب " محمد علي سپانلو "  اما برگرديم به بهرام صادقي و اينكه 

  :مي گويد "  نويسندگان پيشرو ايران 

نگرش صادقي آه بر مبناي سنجش تناقض ها در يك موضوع انساني و " 

اجتماعي شكل مي گيرد ، ناگزير در قصه هايش به طنزي ظزيف و ريز بافت و 

  ..."معماروار نزديك مي شود 

آتاب " سنگرو قمقمه هاي خالي" و " ملكوت "  بود آه غير از ١٣٨٣د رسال 

 داستان چاپ نشده از او بود ۶مل بر آه مشت" بهرام صادقي " تازه اي نيز از 

" منتشر شد آه غير از داستان " وعده ي ديدار با جوجو جتسو " با عنوان 

بود بقيه داستان " خانه هاي ازگل " آه بخشي از داستان بلند و ناتمام " ورود

وعده ي ديدار با جوجو " هاي آوتاهي هستند آه در اين ميان  داستان آوتاه 

خاطر آه به گونه اي فشرده بيانگر مؤلفه هاي بهرام صادقي  به اين " جتسو 

  :مي باشد براي بازخواني و تحليلي مختصر انتخاب مي شود 
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ثقل اصلي اين داستان در بقالي سرآوچه شكل مي گيرد آه صاحب اش 

  :جاجي عبدالستار است 

ريش و پشمي ...شايد جز اسمش ، آن قدر آه انتظار مي رفت حاجي نبود " 

آه بشود آن را ريش و پشم گفت ، نداشت و عرق چين هم به سر نمي هم 

و روزه ) اين طور مي گفتند ( اما البته نمازش را مرتب مي خواند . .. گذاشت 

  ")...اين يكي را دآترها گفته بودند ( نمي گرفت 

چنانچه مي بينيم حاجي عبد الستار با همه ي ويژگي هايي آه يك فرد مي 

شد ، نماينده ي تيپيك گروهي از اجتماع نيز مي باشد و تواند داشته با

يعني . همچنين رگه هاي طنزي آه نويسنده در معرفي وي بكار برده است 

  .نشان دادن آدمهايي آه چنانچه مي نمايند نيستند 

راوي نيز آه شخصيت اصلي  قصه است ، روشنفكر جوانيست آه قصه مي 

 ونه هاي عيني اش در جامعهنويسد و عشق هنر دارد ومثل همه ي نم

اما بخواهي نخواهي  عده اي يك .  پر از فضيلت و صداقت است ،عنصري

جورهايي به فعاليت هاي فرهنگي اش گير داده اند آه يكي  يك نيمچه 

است آه پيش از مرگ اش مي گفته " ميران " روشنفكري  به اسم آقاي 

  :است 

راستش دقيقا .  خواهم آوبيد يد تو راآبه من مي گفت وقتي داستانت در " 

ن اچون از آسي آه تأثيري در ساختم." مشت و مالت مي دهم : " گفت 

عدول آرده اي ... داستان ندارد ، به تفصيل اسم برده اي و از قوانين مسّلم 

 ".  

اين نكته نيز برگرفته از روابط نادرست  فرهنگي ومطبوعاتي در نشرياتي 

 به فكر خراب آردن و تهمت زدن به يكديگرند است آه عوض تنوير افكار، همه

و آارشان نوعي واسطه گري در لو دادن چهره هايي آه  دگرگونه انديشه 

  . غير از سليقه ي مرسوم زمانه دارند  ،اي
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دختري هيجده ساله هم آه با پدر و مادرش در دو اتاق اجاره اي مي نشينند 

د آه جل و پالسشان را و مادرش زمين گير است و همين  چند وقت پيش بو

 به  زدنسر اجاره و پول آب و برق مي خواستند بيرون بريزند به خاطر تلفن

  :دوست پسرش مرتب به بقالي مي آيد 

چيزهايي در باره ي مامان جان مي گفت آه گويا اعصابش ناراحته و قرار " ...

 شماِل هفته ي پيش... است ببرندش اروپا و اين بابا هم دست تنهاست و 

  ..." هم با اين اوضاع چنگي به دل نزد و 

اين شخصيت نيز آه به شكلي نشانگرزوال و انكار خويشتن حقيقي  در بين 

طبقه ي خرده بورژوازي مي باشد با ورود چند آدم ديگر، خصوصيات آن طبقه 

مثل زني آه چهار .را با همه ي دردها و ناهمسازي هايش آامل تر مي آند 

ارد و شوهرش رو تخت مريض خانه است وبا حالي بچه ي قد ونيم قد د

ميني " خانم نمره اي" پريشان از بقالي به بيمارستان زنگ مي زند و ديگري 

ژوپ پوشي آه چاق و خپله است و هرچند وقت يكبار رنگ موهاي وزوزي 

اش را عوض مي آند و معموال تو اين وقتها  جوان دراز و آج و آوله اي هم 

اريك فروم را مشتاقانه بغل زده پيداش مي " ق ورزيدن هنر عش" آه آتاب 

شود و همچنين راننده اي آه هميشه آن وقتها ماشين اش جلوي بقالي 

  :پنچر مي شود و مي خواهد آه به پمپ باد زنگ بزند 

هر آدم خوشبختي آه به پست خانم نمره اي بخورد ، : " مردم مي گفتند " 

  ..."توماني هم پول تو جيبي مي گيرد يك چلو آباب سير مي خورد و بيست 

  :يك شاگرد بقالي هم هست آه راوي درباره اش مي گويد 

. راستي و صميميت پيشه آند . اصرار داشتم آه درسش را ادامه دهد " 

بعد براي اين آه نشانش بدهم . آتاب بخواند و روح و فكر خود را غني سازد 

و سعادت تمام جامعه برايم آه حرفم تو خالي نيست و بهروزي انسان ها 

مطرح است و به تعهدات وجداني و روشنفكري خود وفادارم پيشنهاد آردم 

آه مادر پيرش را از ده بياورد آه همينجا در خانه ي ما رخت بشويد ، جارو 
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اما پيرزن با سواد و آتاب دشمن بود و اعتقاد داشت آه همه ي ... آند و

ا مثال پسرش آمده يا خواهد آمد ، زير بدبختي ها و بالهايي آه سر جوان ه

  ."سر همين مدرسه ها و آتاب هاست 

نكته اي آه بطور صريح از صداقت واقعي وباور آليشه اي نوجوانان  اشاره به 

وجوانا ن يك عصر پرده برمي گيرد و بخاطراين رك گويي ها نيز هست آه  

" ت به دست خود را دچار مشكالت عديده اي مي آنند آه آارشان در نهاي

هايي آه مي شناسند سخن " جتسو" ها يي مي افتد آه بايد از " جوجو 

  .بگويند 

دمهاي فرعي قصه پسر صاحب خانه و يك قهوه چي را هم داريم آه آاز 

باحضور ناگهاني شان در بقالي ، ضمن درگير شدن با فضاي داستان از خالل 

  : مي شويمهمان آدمهابا روحيات راوي و زندگي او بيشتر آشنا

راستي پسر صاحب خانه حق نداشت آه مي گفت تو تا تمام اين نوشته " 

هاي روي پاآت را نخواني و صدتا سيگار نكشي و ده بار دنبالت نفرستند به 

ديگر آار به آنجا آشيده بود آه قهوه چي هم هر ...خودت تكان نمي دهي 

، بدون اغراق خوب . وقت چاي مي آورد نگاه خشمگيني به من مي انداخت 

  ..."باز آسي را فرستاده بودند دنبالم

بعد از شناخت خواننده با اين شخصيت هاست آه ناگهان قصه ؛ از سبك 

صورتي تمثيل  ، حوادث  مجرايرئال و ساختارآنايي طنزش ، دور مي شود و

وار يافته و اين دفعه خواننده است آه بايد به قدر وسع خود از اين خرمن 

يعني دقيقا همان اتفاقي مي افتد آه در جوامع بسته و . بچيند  دانه ،افشان

. سنتي ، نويسنده ناگزير از پناه بردن  به دامن سمبوليزمي مبهم مي شود 

البته سمبو ليسم درهنرو ادبيات دنياي مدرن و جوامع آزاد هم وجود دارد و  

 ، درعلل ، بايد هم براي اعتال آثار هنري از آن بهره جست و اما تنها تفاوت

  . چگونگي  و شدت آاربرد آن است 
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بعد از غيبتي آه شاگرد بقالي دارد و گفته مي شود آه به ده رفته ، راوي 

  " جوجوجتسو" يا " جوجو " نامه اي دريافت مي آند آه طبق آن بايدبا 

اين نامه، روال زندگي او را درهم مي ريزد و . ده ي ديداري داشته باشد عو 

عمواسكندر را ر جان او مي ريزد خانواده اش ، از اين طريق دبا هراسي آه 

  :تلگرافي به تهران دعوت مي آنند 

  :عمو جان اسكند عصايش را مثل ژنرال ها بر زمين زد و پرسيد "

  . اين جوجو جتسو ديگر آيست ؟ گمان مي آنم همه اش زير سر او باشد - 

 ديگر خواجه حافظ حاال. من آه صد بار بيش تر گفته ام .  نمي دانم - 

  .شيرازي هم مي داند آه من نمي دانم 

  . مثل اينكه برايت رقعه اي نوشته است - 

  .يادداشتي نوشته است .  بله - 

خود آقاي جوجو . اين جور رقعات البته آه اغلب گم مي شوند ! نامه !   آها - 

  "جتسو را آجا ديدي ؟

چون عصا دوباره . بود خطر نگفتن . در گفتن ديگرنه ضرري بود و نه خطري

  .حرآات تهديد آميز مي آرد 

از من خواستند آه . اما چه طور بگويم ، من نديدمش . در دآان حاجي  -

  ... "بروم ببينمش

اين چرخش غير متعارف داستان آه نشان از يك فضاي ميليتاريزه دارد و 

راوي جريان دارد  و  و همچنين سؤال و جواب ها يي آه بين عمو اسكند ر

انگار آه تفتيش هستند تا صحبتي صميمانه بين افراد خانواده ،  وجهي آامال 

   :مي يابداستعاره اي به خود مي گيرد آه با شروع قصه آّلي توفير 

 وقتي نشستم ، همان اول چشمم خورد به گوشه ي ديوار، پشت گوني –" 

شد هاي برنج و عدس و ديدم يك سوراخ نسبتا بزرگ آنجا هست آه نبايد با

موش درست به چشم ...مثل اين بود آه آن گوشه را بار اول مي ديدم ؟....

دستش را دراز آرد به طرف من و آاغذ تاشده اي را با . هايم خيره شد 
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همين طور حيران مانده بودم آه موش . دستپاچه شدم . احترام به من داد

 درست مفادش؟...نامه به امضاي جوجو جتسو بود ... تعظيمي آرد و رفت 

خالصه اش اين بود آه . يادم نيست از اينجا و آنجا تكه هايي را به خاطر دارم 

زندگي مبتذل و منحط امروز خود را ول آنم و يك شب آه چشم صاحب دآان 

بروم تا بيش تر از اين ، در اين گنداب دست و پا .را دور ديدم ، بروم پيش آنها 

دست و پا زدن واندارم و يك چيز نزنم و به نوبه ي خودم ديگران را هم به 

البته در آن . صميميت و انسانيتم را نجات بدهم ته مانده ي! آها ...  ديگر

 تواند خودش را به مينامه چيزهاي ديگري هم بود اين آه او در انجام 

محاآمه بنشاند يا بكشاند و حرف هايش را بزند و مطمئن باشد آسي دِر 

اين آه ...ورس دوساله ي اروپا پيشنهاد آند دهانش را نمي گيرد آه به او ب

دروغ نيست يا اگر هست از نوع همين دروغ هاي " جو جو" در آنجا در محفل 

  ."بي ضرر و معمولي است 

اين هشدار و وعده ي مالقات ،اعصاب و روان راوي را از ترسي ناشناخته و 

د به انتورا نبيند نه مي " جوجو"اما قابل پيش بيني درهم مي آوبد و تا 

. تعهداتش عمل آند و نه به آسي درس بدهد و نه آسي را استخدام آند 

ست و به اين خاطر نيز سخت " جوجو"آن هم با وجود ماشيني آه در محفل 

  :به وحشت افتاده است 

هر آسي خودش را غير از آنچه هست . يك جور ماشين آشف دروغ است " 

سان دوست ، نمايشنامه نويسندگان ان. نشان بدهد روسياه مي شود 

نويس هاي بشر دوست ، فيلم سازان مؤلف و حتي آدمهاي بدبخت و بيچاره 

هر آدم ...ي معمولي مثل من و حاج عبدالستار ، نشانه ي مخصوص دارند 

باشد ، نشانه ي مخصوص خود را از دستگاه  نارويي را از هر دسته اي

  ."دريافت مي آند 

  .سايه اي گريخت  . عموبلند شد و در را آامال بست
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فوقش به قول خودت منورالفكر .ولي تو آه نه شاعري و نه نويسنده  -

نه وظيفه مي گيري ، نه . با آسي َخرده برده اي نداري .هستي 

... پس چرا نرفتي ... فرهنگ مي روي و نه با آسي پالوده مي خوري 

 ؟ را قبول نكردي" جوجو" اسمش چه بود ... چرا دعوت آن مرد آه را 

  ترسيدي ؟

بيش از آن آه نويسنده داستان ميلش بكشد . فردا مي روم . مي روم ... 

ودر سوراخ ديوار حاجي را گل بگيرد يا تله اي آنجا آار بگذارد و يا مرگ موش 

دور وبربريزد و يا اينكه باز بيايد سراغ من و من بيچاره را به دلزدگي از اين 

ي بيچاره مثال نشانه ي " جتسو " اي مرداب پوچي و ابتذال نسبت دهد و آق

  ..."آرمان هاي انساني و شب را هم چيزي بداند نظير آگاهي و معرفت 

در ادامه ي ماجرا ها رواي با حلول در جسم يك موش آه هر چقدر مي 

خواهد خود را در سوراخي مخفي آند ،مجال و امكان اش را نمي يابد  و آخر 

  :ن بود آاز سر، آني مي شود آه هراس اش همه 

آدام يك از شما از من مي پرسيد آه اين لندهور آه بود آه در ميان انبوه " 

جمعيت و گريه هاي بي صداي يك پيرزن ، مأمورين آتش نشاني و پاسبان 

هاي پست مي خواستند او را به زور از درون سوراخ بزرگ و بي قواره ي ديوار 

  ... "دآان حاج عبدالستار بيرون بكشند 

م صادقي آه در اين قصه همپاي آاراآتر داستان اش تا اعماق اجتماع بهرا

نقب مي زند ، خود را داستان نويسي نشان مي دهد آه با تسلط بر عناصر 

داستاني ، بي آن آه ذره اي در دام شعارگويي بيفتد ، معترض گونه ترين 

ه شيوه اي را در پيش مي گيرد آه فقط از عهده ي هنرمنداني برمي آيد آ

ضمن حفظ جوهره ي اصيل هنري، به  روشنگري در اجتماع نيز ياري مي 

  . رسانند 

١٣٨٨ 
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  غالمحسين ساعدي

  

  

  هنر داستان نویسی بهرام صادقی

  

  

ظاهر  ستاني بهدا. چاپ شد» سخن«اولين داستان بهرام صادقي در مجلة 

برانگيختن . هاي ريز و دقيق تلخ و خشک، با زبان نرم و عبوس ولي با توصيف

ظاهر پيدا ولي  اي به گيجي و حيرت خواننده، در حضود مسجد و تابوت و مرده

و شک و ترديد که آيا اين خود مرده است که در مجلس ختم خويش . ناپيدا

برداري از  هيچ گرته هام ماليم و بيهم با يک اب حضور به هم رسانده يا نه؛ آن

هاي کوچکي  رگه. نويسي آن روزگار سبک و سياق معمول رايج در داستان

  .شود هاي پليسي ديده مي داشت از حالت انتظار که بيشتر در قصه

زد  شايد هم کسي حدس نمي. اي پا به ميدان گذاشته بود      نويسندة تازه

باري از طنز و  اي پنهان شده با کوله سيدهکه پشت اين نقاب ناآشنا، از راه ر

هزل، نه به معناي طنز متداول يا هزل مرسوم و پذيرفته شده، يعني ساده و 
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هم گره خواهد  اي پيدا شده که گريه و خنده را چنان ظريف به نويسنده. گذرا

صورت پوز خندي شکوفه کند؛ نه به سبک گوگول يا مايه گرفته از کار  زد که به

اي را  اي خواهد گذاشت و دنياي تازه انگشت روي نکته. ديگرانچخوف و 

  .شناخته را مي نشان خواهد داد که کم کسي آن

حضور يک .      در داستان کوتاه بعدي، بهرام صادقي نقاب از صورت برگرفت

خانة معمولي براي دريافت عکسي که چند روز پيش از  مشتري در يک عکاس

دانند و  اند؛ متحيرند؛ و نمي ي هردو گيجعکاس و مشتر. اند او گرفته

نه عکاس . ها، عکس مشتري است يک از عکس فهمند که کدام نمي

هاي موجود را  مدام در ترديدند و وقتي تمام عکس. فهمد نه صاحب عکس مي

رسند و بعد از بحث کوتاهي هر  عکس يک ساختمان مي کنند، به زير و رو مي

ن عکس هم مال صاحب اين عکس نيست؛ رسند که اي دو به اين نتيجه مي

هر دو صاحب چشم و . يک ترديد ظريف؛ شکاکيت در تميز آدم و ساختمان

کدام  هيچ. کدام گرفتار توهم نيستند هيچ. اند ولي در تشخيص عاجزند گوش

اما در يک دنياي ... هاي عادي هستند هر دو آدم. حال نيستند آشفته

چه را که  بينند و گاه آن  دو گونه ميدو چشم گاه. کنند زندگي مي» آشفته«

بينند؛ تمثيلي ظريف ولي نه از روي عمد از زندگي  واقعيت ندارد، يکسان مي

تمام اين ظرايف در دو سه جملة کوتاه و تراشيده و بسيار . دهة سي تا چهل

هاي عادي  نيش حيرتي بر قلب بسياري که به داستان. شود ظريف بيان مي

نويسي معمول  حضيض و پايان و يا طرح و توطئة قصهاوج و . عادت داشتند

نويسي آن  هاي داستان دستورالعمل. طور کامل کنار گذاشته شده بود به

روزگاران چنين بود که مثًال قهرمان داستان بعد از صبحانه، و جر و بحث در 

آيد و فرجام اين داستان به  اي پيش مي شود و حادثه خانه راهي بيرون مي

ظاهر گرهي نيست  در داستان بهرام صادقي به... يا به شيرينيتلخي است 

اما گره محکمتري هست؛ درماندگي آدمي در شناختن تصوير خويش؛ در 
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تنها هويت وجودي که حتي  شناختن خويشتن خويش، از دست دادن نه

  .هويت حضوري

و بعد .      کار اصلي بهرام صادقي با يک چنين تلنگر کوچکي شروع شد

. د بر يک طبل ناپيدا که طنين غريبي در روح آدميزاد داشتمشتي ش

که بخواهد، جاي پاي محکمي پيدا  آن بسياري را به تأمل واداشت و او بي

اي را به صورت ساده  شد مسئلة پيچيده اي که ازاو چاپ مي هر قصه. کرد

 ها هاي ساخته و پرداختة او در کوچه و بازار و خانه تک آدم تک. کرد مطرح مي

کار و رفيق و دوست و آشنا هم  حضور داشتند، همسايه و قوم و خويش و هم

شناختند، ولي نه به آن صورتي که بهرام  ديگر را به ظاهر مي بودند، همه هم

مهارت او، در حمل و نقل اشخاص به اتاق کالبد . داد صادقي نشان مي

شت و رگ او از پشت يک صفحه، پوست و گو. شکافي يا اتاق پرتونگاري بود

شد،  کار او از درون شروع مي. کرد زد، لخت مي و پي آدمي را کنار مي

و بعد بيرون کشيدن . چنان که هست نمايش جمجمه و اسکلت هر آدمي، آن

بار  معني، و باز نمايي کوله هاي عبث از زندگي پوچ و بي هاي تجربه گندابه

جايي  و بههوده در عمرکشي و روزي را به روز ديگر دوختن  زحمت بي

  .نرسيدن و آخرسر افالس و پوسيدن

ماية  دست. تر طبقة متوسط داشتند      يک چنين زندگي سرگشته را بيش

کارهاي بهرام صادقي نيز طبقة متوسط بود؛ کارمندان، آموزگاران، دالالن، پير 

هاي ورشکسته،  شان، آدم هاي حاشيه نشين، فک و فاميل و پاتال

 روحي، توهين و تحقير شده، مدام درحال ورشکستة جسمي و ورشکستة

حال که  زده و آشفته دل. نوسان، نوسان بين بيم و اميد، بين اميد و نا اميدي

چنان آشنا و  هاي بسيار بزرگ آن اند و با غم هاي کوچک خوشبخت  با شادي

هاي او انباني است انباشته از يک  فضاي قصه. آورند اخت که خم به ابرو نمي

هاي بهرام  هاي قصه اي، آدم به احتمال به نظر عده. زده  کبود و يخچنين عناصر

در . هاي کارتوني صادقي يک بعدي به نظر بيايند؛ درست مثل تصاوير فيلم
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ها، و جادادنشان در  او با چرخاندن مدام اين آدم. که مطلقًا چنين نيست حالي

بسيار دقيقي شان در برابر هم، تصوير  خصوص حضور مداوم جاهاي مختلف، به

اش داستان اعجاب انگيز  نمونه. دهد از يک جامعة راکد و بي معني ارائه مي

اي که پر از ماجراست؛ و ماجراهاي تمامًا  حادثه ؛ داستان بي»سراسر حادثه«

سنگر و «اي با عنوان شعرگونة  يا در قصه. معني و پوچ و مضحک است بي

حلول يک جن در » لکوتم«و يا در فصل اول داستان » هاي خالي قمقمه

االحوال؛ يعني در معدة يک کارمند ساده و  جسم و جان يک آدميزاد متوسط

هاي از  تنها آدم بدين سان نه. شوري و بيرون کشيدن جن از معده بعد معده

هاي او حق  خود رها و بيگانه و تسليم که موجودات ديگري نيز در داستان

هاي تسليم شده به  شعور با آدم ان بيکنند، برابري تمام جانور حضور پيدا مي

جان نيز جان  و گاه در حاشية قضايا، اشياة بي. زندگي روزمره و معمولي

درهم آميختگي و . هم ريخته هاي روي هاي کهنه، کتاب گيرند؛ ساعت مي

ها بهرام صادقي را  ترکيب همة اين عناصر است که يک مرتبه فضاي داستان

. در زمينة کارهايش بسيار متنوع است» خيالصور «. بخشد اي مي شکل تازه

شد  هاي عادي نمي سان بود که او يک نمونة استثنايي بود که با محک بدين

  .هايش را سنجيد عيار نوشته

او کاغذ . بافت که روي کاغذ بياورد ساخت و نمي      بهرام صادقي قصه نمي

اش نطفه  گرفت و با اولين جمالتش، قصه در نوشتن و مداد به دست مي

دانست که فرجام کار به کجا  اش نمي در اوايل و اواسط قصه. بست مي

شگرد کارش اين نبود که با يک برگردان مثًال دراماتيک کار را به . خواهد کشيد

اغلب با يک حرکت غير عادي ولي ساده به پايان قضيه . آخر برساند

ادامة شکست و  مينياتوريستي بود که حاشية کارش را مي. رسيد مي

کشيد و با يک رنگ ماليم  ساخته شده بيرون مي تخيالتش را از تشعير پيش

  .داد هايش نجات مي يا يک گره، خودش را از چنگ آفريده
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ها پوچ و بي  کشمکش.      در آثار بهرام صادقي، حادثه اصًال مهم نيست

چه مهم است،  آن. رسد ها تقريبًا به جايي نمي درگيري. معني است

بافي بود که زمينه برايش اهميت داشت؛ با انتخاب رنگ  قالي. فضاست

گذار  بدين ترتيب او يک بدعت. گزيد زمينه، نقش و نگار دلخواه را برمي

هاي از پيش  اهل نقد، با قالب. نويسي معاصر ايران است برجسته در قصه

  .توانند سراغ کار او بروند برگزيده نمي

تر حساسيت نشان   از حواس خواننده بيش     اگر در برخورد با يک اثر يکي

تر محرک حس المسه است؛ حسي غريب  بدهد، کارهاي بهرام صادقي بيش

با توجه به اين نکته . اي براي لمس يک محيط تازه و ناآشنا، کنجکاوي تازه

. هاي پليسي دريافت شود توجه بيش از حد او را به داستان است که مي

هاي پليسي  خواند، جذابيت داستان ميبهرام صادقي مدام رمان پليسي 

هاي درهم  با سگرمه. براي او بيشتر به خاطر پوچي آغاز و پوچي فرجام بود

خانه  خانه و آن قهوه رفته، در سکوي اين دکان و آن دکان، يا در اين قهوه

لبخندي  رساند و با نيم نشست و يک رمان پليسي را به پايان مي مي

ي خوب بود اگر در وسط قضايا را رها چيزي نداشت، خيل«: گفت مي

  ».کرد مي

مدام اين در و آن در مي زند، بهتر » کارآگاه مگره«کرد که چرا       تعجب مي

نيست ساعتي هم بنشيند، و باراني سياهش را روي سر خود بکشد و بقية 

هوده نبايد جلو تخيل و کنجکاوي خواننده را  ماجرا را به امان خدا بسپارد؟ بي

شمارة » انتقاد کتاب«زماني قرار بود که .  لقمة جوييده که طعم ندارد.گرفت

را » انتقاد کتاب«کار نشر . اي دربارة رمان و داستان پليسي منتشر کند ويژه

مند به اين شيوة کار دور هم  اي از آشنايان عالقه عده. من به عهده داشتم

کن که ناقص از آب بدون حضور بهرام صادقي اين امر اگر نه نامم. جمع شدند

شب . باهزار زحمت پيدايش کرديم و در خانة شاملو جمع شديم. آمد درمي

شد، و هر وقت نوبت بهرام صادقي  ها ضبط مي نظيري بود، تمام صحبت بي
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کرد که بي استثناة،  اي را بيان مي هاي بسيار ظريف و تازه رسيد، نکته مي

سي جايي شنيده و نه نکاتي را که نه ک. هاي خودش بود همه، برداشت

يک نوع برداشت خاص بهرام صادقي با تلفيقي از دنياي . جايي خوانده بود

انگار که راجع به . هاي عاميانة خودمان خودش و ادبيات پليسي فرنگي و قصه

که . کرد گرفت و باز مي هايي را مي کند، گوشه ادبيات تطبيقي صحبت مي

ها  داشت، و محور اصلي رنگبراي همه تازگي داشت، جلسات بعد حضور ن

چون  سان حيف و صد حيف که کار به پايان نرسيد و هم و بدين.  بود رنگ باخته

او با . بسياري از کارهاي انجام شده و نشده، معوق ماند و منتشر نگشت

تر  عدم حضور خود در جلسات بعدي، نشان داد که پايان مهم نيست، مهم

پليسي نبايد پايان و يا فرجامي به هاي  که شب صحبت دربارة داستان آن

جوهر بيشتر آثار او با چنين بينشي . سبک رمان پليسي داشته باشد

  .ساخته و پرداخته شده بود

     بهرام صادقي در گذر از هزار توي تخيالت غريب خويش، به فضاهاي 

هاي عاميانه داشت از  رسيد، عالقة عجيبي به قصه ديگري هم مي

از . نامه و اميرارسالن گرفته تا شيروية نامدار نامه و حمزه باسکندرنامه و دارا

قهرمان يکي از . جست و دقيقًا به شيوة خودش ها هم بهره مي اين

هاي برجستة او، عياري است درآمده از خميازة قرون و اعصار که به  داستان

اي  اي در گوشه زند ولي آخر سر با دوچرخه کارهاي محيرالعقول دست مي

ها، براي ساختن يک فضاي تازه، و پيوند  جا کردن مهره جابه. شود  ميناپديد

  .چه بوده و هست بين آن

اي که به ظاهر دربارة شيخ       جدا از يک چنين استثناهايي، مثًال قصه

بهايي نوشته و رنگ و بوي خاص اصفهان را دارد، بهرام صادقي دقيقًا 

بود که همة اعضاي آن گر طبقة متوسط و سرگردان و سردرگمي  نمايش

نکتة مهم کار او اين بود که . دانند که به کجا آويزان هستند اند و نمي بالتکليف

المثل زندگي يک کارمند در داستان او، با همة راز و رمزش نکتة ديگري  في
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. داشت، نه تنها خود تسليم شده بود که بختک حاکم نيز بر او سوار شده بود

، مچاله شده، با اين که استعداد کافي براي چاره ولي همه معصوم و بي

بهرام صادقي . اند زندگي بهتر دارد و لي دست و پايش را با تار عنکبوت بسته

بهرام صادقي . کند کشاند و بعد رهايش مي خواننده را تا يک چنين مرزي مي

نگاه کن، «. کند او خواننده را مکلف مي. کند در هيچ کارش تعيين تکليف نمي

  » هستي يا آن؟ آدمي يا ساختمان؟تو اين

دانست؛ با شوخ و شنگي و       بهرام صادقي خواننده را بچة خود مي

و آخر . نشاند شيطنت، با طنز و هزل خاص خويش، خواننده را جلو خود مي

گذاشت که طعم نداشت، انگار که مشتي  اي در دهان مخاطب مي سر لقمه

ار او برانگيختن نفرت و کينه، يا شگرد عمدة ک. اره بردهان او ريخته خاک

وااليي او در اين بود که . کاره نبود ستايش و شيفتگي نبود، او اصًال و ابدًا اين

  .خود بود

.      استاد ايجاز بود نه در کالم و بافت کالم، استاد ايجاز بود در ساخت قصه

کرد که نويسندة بزرگ کسي است که  سان برخالف بسياري فکر نمي بدين

. کارش اين نبود. تمايلي به نوشتن داستان بلند نداشت. ر مفصل بنويسدکا

اند، در  هاي فارسي به حساب آورده را جزو رمان» ملکوت«که بسياري  با اين

اي را به لحظة ديگر دوختن کار او نبود؛ کار او مليله  لحظه. واقع چنين نيست

  .دوزي بود روي يک تکه پارچة کوچک

مثل چند داستان . کرد اني بود که خود از کار خود تقليد مي     افت کار او زم

هايي که اگر نام  منتشر کرد؛ قصه» کتاب هفته«کوتاهي که در اواخر عمر 

آن  بي. شناخت ها نبود خواننده، نويسنده را مي بهرام صادقي هم باالي آن

يش را داشته باشد  هاي دوران درخشان کارها که آن قدرت و صالبت قصه

  .هم آورده بود شان را به پريده که نويسنده، عجوالنه سر و ته هايي رنگ قصه

     اما در زندگي خصوصي خود نيز چنين بود؛ مدام در اوج و حضيض، ولي 

آدمي قد بلند، با سيماي خشک و صورتي استخواني، مدام . هميشه مطبوع
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ها،  ابر غريبهخجول و کم حرف در بر. در حرکت، گاه پيدا، و بيشتر اوقات ناپيدا

بافي  نويسي و خيال دار و حراف موقعي که صحبتي از داستان ولي سر زبان

. نشيني دوستاني که بسيار اندک بودند هم در مقابل يا هم آمد، آن پيش مي

کرد و لي دانشکدة  که مدام درس و مشق را رها مي کم حوصله بود، با اين

من جدي هر نوع نظم مسلط از آدمي مثل او که دش. طب را به پايان رساند

آمد که به خدمت سربازي برود، و رفت و دوران نظام وظيفه را به  بود، بر نمي

در واقع او بيشتر . تصاوير شفاهي غريبي از دوران سربازي داشت. پايان برد

کار او به پايان رساندن يک قصه بود چه به . نوشت هاي شفاهي مي قصه

هاي شفاهي  و عادت داشت که قصهصورت کتبي و چه به صورت شفاهي، 

با چنين شيوه و روش زندگي . را که به پايان برده بود روي کاغذ نياورد

و اگر همت جدي ابوالحسن نجفي . اي به چاپ کتاب نداشت وقت عالقه هيچ

  .شد در ميان نبود، کارهاي او جمع و جور نمي

خود او تا امروزه روز، اي که تني چند از نزديکش خبر دادند و به اصرار       نکته

نوشت،  که بهرام صادقي شعر هم مي به اصرار خودش فاش نشده، اين

جا کردن حروف نام خود يک  با جابه. »صهبا مقداري«منتهي با اسم مستعار 

  .گذاشت چنين امضايي را پاي شعرهايش مي

، شعر تقريبًا بلندي »صدف«ابتدا در مجلة : کرد       بسيار کم شعر چاپ مي

ها؛ يک نوع  چون گذر کارواني از کولي ا تصاوير پيچيده، ولي گذرا، همب

هاي ادبي  ها و جنگ نامه و در گاه» کتاب هفته«بعدها در . تازه» ليريسم«

  .هد شد ها دفتري فراهم خوا که اگر همتي شود از مجموع آن. مختلف

 منتشر نگار، چند مصاحبه از وي گري دو روزنامه      چند سال پيش با پيله

هايي که  و گاه درازگويي. هايي داشت دقيقًا از نظريات خودش مصاحبه. شد

هم واضح بود و از اين نظر  اش  دليل. گيري نداشت مطلب چنان دندان

براي طفره رفتن در حضور جمع، حتي از راه . شود بر او خرده گرفت نمي

  .رفت ناچار حاشيه مي مصاحبه، به
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وقت به صورت مستقيم ديده  هاي ديگران، هيچ ته     تأثير آثار او در نوش

هايش را چنان  شيوة بيان او غير قابل تقليد بود؛ داستان. شود نمي

اي را حذف کرده، و از وسط ماجرا قضايا را  نوشت که گويي مقدمة قصه مي

 کار به اين شيوه دست يازيدند ولي به  چند تني از جوانان تازه. کند  تعريف مي

  .دجايي نرسيدن

رفت و . انگيخت هاي غريبه تعجب کسي را برنمي خانه      ظهورش در قهوه

دري از اين خانه به آن خانه،  دليل و با دليل او به زادگاهش، دربه آمدهاي بي

چه  خند مدام او به آن تن در ندادن به زندگي شکل گرفته و مثًال مرتب، نيش

  .هايش کرده بود ي قصهها گذشت، بهرام صادقي را شبيه آدم در اطراف مي

  !هاي تاريک هاي خلوت، روح سرگردان خيابان      روح سرگردان خانه

ها، لمس کردن و مدام لمس کردن دنياي  کوچه      خوابيدن در کوچه پس

هاي غروب و هواي گرگ و ميش روي سکوها نشستن و  اطراف، در دمدمه

بهه را در ديگران کتاب خواندن، سکوت او و چاپ نکردن کتاب تازه، اين ش

باره کنار گذاشته  برانگيخته بود که بهرام صادقي نوشتن را بوسيده و يک

مدام از . بهرام صادقي به تأمل نشسته بود. در حالي که چنين نبود. است

  .گردي يک روح آزاده چيد؛ از ول گردي استثنايي خويش دانه برمي ول

اي است به  ن چاپ نشده      يکي از نتايج عمدة يک چنين زندگي، داستا

ها  اي از تمام رنگ که چندين و چند بار نوشت؛ آميزه» آيد جوجوتسو مي«نام 

گونه و عرضه  مهميز زدن به خياالت غريب. و عناصر دستماية زندگي خويش

کردن محتويات انبان تجربيات دروني، ساختن يک دنياي تمثيلي تازه، نمايش 

خصوص  جان؛ به جانداران و اشياة بيحضور تمام . يک رعب ماليم وناآشنا

صورت هيوال يا هيواليي است  که معلوم نيست موش است به» جوجوتسو«

  .به صورت موش
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کرد       آخرين باري که باهم حرف زديم فروردين پنجاه وهشت بود، تالش مي

که مطبش در حاشية تهران باشد، آن زمان زن و بچه داشت و حوصله 

  .کشددري ب کرد که دربه نمي

شک يک امر       حضور بهرام صادقي در دو دهه ادبيات معاصر ايران، بي

استثنايي بود، شکستن الگوهاي قالبي، نمايش زندگي آميخته به فالکت از 

حادثه و يکنواخت ولي انباشته از  پشت منشورهاي تازه، زندگي بي

  .ماجراهاي عبث، اعتراض مستتر با نيشخند تلخ و گزنده

که دوستان و خوانندگانش را متأثر کند،   او، مرگ او، بيش از آن     خاموشي

هايش شبيه  فرجام زندگي او، دقيقًا به فرجام داستان. متعجب کرده است

  که چرا؟ براي چه؟ و به همين سادگي؟: است
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 غرق نوميدی بر تخته پاره سرنوشت

  

)آرام(  عطاران يرضاعل  

  

ند ملکوت نوشته بهرام صادقینگاهی به داستان بل  

 

 درست مانند. همه چيز بيهوده است، زندگی سراسر بيهودگی است ...»

  «.دويدن دنبال باد

                                                                                                  

  سليمان نبی              

 

این همه  ساخت که بتوان در آن زندگی کرد، اما باشاید بشود جامعه ای ...»

نيست  بی هدف است و به تمامی می رسيد، اما معلوم. زندگی پوچ است

  «چرا؟

 بهرام صادقی                                         

 

 

سنگر و «مجموعه داستان (صادقی آثار فراوانی ندارد،  بهرام

ستان پراکنده و یک به همراه چند دا «های خالی قمقمه

اما با همين کارنامه؛ به عنوان  ( «ملکوت«داستان بلند به نام 

جایگاه خود را تثبيت  یکی از بهترین داستان نویسان معاصر

  .کرده است

 نخست. توان به دو دسته مشخص تعریف کرد بطور کلی آثار صادقی را می

 جامعه را بهداستان هایی که با داشتن درونمایه طنزی تلخ، زندگی و 
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بعضی  ريشخند گرفته است، ـ گرچه گاه نيز دورنمای اميد به زندگی بهتر، در

پوچی و  های فلسفی که بيش تر به ـ دوم داستان. شود آثار او دیده می

است؛ » ملکوت» ترین آن داستان بلند بيهودگی زندگی اشاره دارد، که مهم

 .اثری که از شاخص ترین نوشته های اوست

کوتاه  بپردازم، الزم است اشاره ای به داستان» ملکوت«از آن که به اما بيش 

های  بهترین داستان بکنم، چون عالوه بر این که از» تدریس در بهار دل انگيز«

نزدیکی با  فلسفی نویسنده است، شخصيت این داستان همسویی

 .دارد» ملکوت«شخصيت اصلی 

ست که شاگردان و در باره کالس درسی ا» ...تدریس«موضوع داستان 

بطوری که خواننده نيز . با توصيفی واقعی و حقيقی ترسيم می شوند معلم؛

 اما. گيرد و همه چيز را طبيعی و حقيقی می پندارد این فضا قرار می در

ها  خيلی زود پی می برد که همه چيز توهمی بيش نيست و گویی شخصيت

 شکستن این فضایمه و غباری رمزآلود قرار گرفته اند و توانایی  در

همگی  شاگردان با این که در کالس حضور دارند، اما. غيرمحسوس را ندارند

کس نمی داند  هيچ. هيچ کس نمی تواند با دیگری ارتباط برقرار کند. تنهایند

محاکمه و  مخاطبش کيست؟ مگر معلم کالس که بجای تدريس، شاگردان را

آیا . کند و مجازات میگاه شاگردی که پيرتر از دیگران است، مواخذه 

 است؟» ملکوت«داستان » ل.م«شخصيت معلم، همان 

 

 ملکوت

اشاره می » اَليم َفَبِشر ُهم ِبَعذاِب« در ابتدای داستان به آیه ای از قرآن، 

به عبارتی از ! دارد مشخص نيست نویسنده از ذکر اين پيام چه هدفی. شود

دیرگرایانه ای که تق کدام عذاب اليم می ترسد؟ جن، مرگ یا سرنوشت

 ندارد؟ سرنوشت انسان را در چنگال خود دارد و راه گريزی

 به همراه سه نفر از» مّودت«در شهرستانی کوچک و دورافتاده، آقای 



 عليرضا ذيحق: به آوشش

  ٢۵   

ـ از این گروه تنها . دوستانش در باغی مشغول خوشگذرانی هستند

: دیگر شخصيت ها. به اسم ناميده می شود» آقای مّودت«اصلی  شخصيت

اشناس، مرد چاق و مرد جوان همگی با همين مشخصات معرفی می ن مرد

حلول می کند؛ چنان که » مّودت«در اين موقع جن در بدن آقای  ـ. شوند

  :با همين جمله آغاز می گردد داستان

 حلول» مودت«در ساعت یازده شب چهارشنبه آن هفته جن در آقای »

 «...کرد

 

حادثه و  ، زمان خطی داستان که روالدر این جا با دو گونه زمان مواجه ایم

ساعت  و اين زمان از چهارشنبه شب،. زندگی شخصيت ها را پی می گيرد

جاری، گذرا و  این همان زمان. یازده آغاز و تا صبح پنجشنبه به پایان می رسد

زمان دیگری نيز  اما. فرسایشی است و به عبارتی با مرگ پيوند می خورد

زمان اسطوره  ه شخصيت ها حاکم است، و آناست که بر ذهنيت و اندیش

خاطرات و  ای است که با شيوه سيال ذهن و تک گویی های درونی و

 .بازگشت به گذشته، از ازل تا ابد تداوم دارد

 («دکتر حاتم«و » ل.م«(در رمان؛از یک سو با خلق شخصيت های اساطيری 

کنند،   آرزو میروبرو هستيم که از دنيای بی مرگی خسته شده اند و مرگ را

شخصيت های  ـ برای نشان دادن پوچی و بيهودگی زندگی ـ و از سوی دیگر،

خواستار  ـ همگی. زمينی ـ مردانی که در باغ مشغول عيش و نوش هستند

هستند، برای همين  این دنيا و شيفته زیبایی ها و کامجویی از لذت های آن

  .آرزوی زندگی طوالنی دارند

جای  را» ل.م«او . اين امر از اساطير یاری می جویدنويسنده برای تحقق 

درگيری  تا ضمن ارائه» ابليس«را جای » دکتر حاتم«می نشاند و » یهوه«

 به این پرسش اساسی پاسخ دهد؛ که» ابليس«و » یهوه«ازلی ميان 

خير و شر  نيک و بد، نور و تاریکی،«انسان در ميان این دوگانگی تناقض آميز 
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نااميدی از همه جا  زیچه ای بيش نيست، بازیچه ای که در نهایتتنها با» ...و 

سيزیف گونه را  به پوچی می رسد و حتی ناچار می شود رنجی ابدی و

 .تحمل کند

شخصيت های زمينی داستان، همگی دوستدار زندگی هستند و از مرگ 

 که کارمندی ساده اما نااميد به آينده است،» مرد جوان«چه . ترسند می

 که» مرد چاق«ی کند اميدوارانه کار ارزشمندی انجام دهد و چه سعی م

. ببرد تاجر پولدار موفقی است و دوست دارد سال ها زندگی کند و از آن لذت

 یا» دکتر حاتم«که بعد مشخص می شود، همدست » مرد ناشناس«حتا 

  .است، سعی می کند با جمع آنان هيجان بدهد و لذت ببرد» ابليس«همان 

ق خندهء خود را فرو خورد و دستش را از دست دوستش بيرون مرد چا

 کشيد؟

تو،  حاال به کوری چشم. ـ صدبار گفته ام که از این شوخی ها بدم می آید

سالمتی،  درست گوش کن، خيال دارم صد سال عمر کنم، به همين چاقی و

با انشاء اهللا  .بخورم و کيف کنم، باز هم زن بگيرم، صيغه بگيرم و لذت ببرم

 «... ملکوت ص«.! همين دست های خودم ترا کفن می کنم

 

در حالی که شخصيت های آسمانی گویی در 

با این که آن . کنند جهانی اسطوره ای زندگی می

با  ها همان خصوصيات آدم های حقيقی را دارند، اما

. رفتار و کردارشان انگار متعلق به این دنيا نيستند

است، اما دارای سرشتی دوگانه » ابليس«گرچه نمادی از  «دکتر حاتم«

» ابليس«گویی او خود . تمایل دارد و هم به زندگی هم به مرگ. است

. است که گرفتار اندیشه های شيطانی و خدایی است نيست، بلکه انسانی

  :دوگانگی را بر زبان می آورد آن جا که خودش این

 .ی دیگری به مرگیک گوشه ی بدنم مرا به زندگی می خواند و گوشه  ...»
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 نمی دانم... این دوگانگی را در روحم کشنده تر و شدیدتر حس می کنم

ميان  من مثل خرده آهنی... آسمان را قبول کنم یا زمين را، ملکوت کدام را؟

 « همان منبع» «.این دو قطب نيرومند و متضاد چرخ می خوردم

 دچار» مدکتر حات«او نيز مانند . است» ل.م«شخصيت آسمانی ديگر، 

. گذارد برای همين در جستجوی بيهوده ای؛ دنيا را زیر پا می. دوگانگی است

اجازه می  در این راه. شهر به شهر، کوی به کوی و خانه به خانه می گردد

های  در شيشه دهد، هر بار عضوی از اعضای بدنش را قطع کنند و آنگاه آنرا

کالسکه سياهی را  يزکالسکه چی پيری ن. الکل برای خودش نگه می دارد

نویسنده از بيان اين موضوع  اینکه. (می راند که در آن تابوت پسرش قرار دارد

نمادی از انسان » ل.م» شاید پسر. چه منظوری داشته، مشخص نيست

دنيایی و بازیچه او شده  است که با وسوسه شيطان؛ محکوم به زندگی

. منجر گردید» ابليس«و » یهوه» همان وسوسه ای که به تقابل ميان.) است

 .آغاز می گردد از قضا طرح اصلی داستان از همين جا

 سپرده است، پيش از آن» دکتر حاتم«که خودش را به تيغ جراحی » ل.م»

هایی می  کابوس دچار که آخرین جراحی روی دست سالم او انجام شود،

های حزن انگيز،  غروب او در یکی از. شود که شخصيتش را متحول می کند

شکو ـ که شاهد قتل  به یاد می آورد؛ چگونه پسرش را کشته و نوکرش ـ

زمين آمده، یکباره می  و اکنون که از ملکوت خود به. بوده، الل کرده است

در گذشته طرح  همان ناشناس مرموزی است که» دکتر حاتم«فهمد 

او القاء کرده  دوستی با پسرش ریخته و اندیشه پوچی و بيهودگی را به

» دکتر حاتم» برای همين از ترس اینکه پسرش وسوسه شود و به. است

از طرفی . نيز بکشد را» دکتر حاتم«گيرد،  کشد و تصميم می بپيوند، او را می

تاریخ آخرین جراحی او را  را شناخته و برای همين» ل.م«نيز » دکتر حاتم«

زمانی که ـ . مقاومت او را درهم بشکند که شاید بتواند. اندازد مدام عقب می

گيرد که از همه  زند و تصميم می جوانه می «ل.م«این ميل به زندگی در 
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لذت ببرد، حتی سعی می کند، همه  مواهب زندگی استفاده کند و

تکه تکه شدن بدنش، کشتن پسرش،  اعضای: های تلخ خود را مانند اندیشه

می خواهد » دکتر حاتم«از . ذهنش دور بریزد را از... دکتر حاتم و «درگيری با 

بدنش خودداری کند، غافل از اینکه همه چيز پایان  که از بریدن آخرین عضو

چون که به . بيهودگی زندگی یکباره به سراغ همه می آید یافته و مرگ و

آمپولی تزریق می » ل.م«شهر، مرد چاق، مرد جوان و حتا  همه ساکنان

دکتر «.  کشتپادزهری به آن کارگر نيست و همه را خواهد شود که هيچ

از اینکه شهر به گورستانی تبدیل شد، از آنجا کوچ خواهد  نيز پس» حاتم

 .کرد

 :دکتر حاتم به منشی جوان رو کرد و گفت

زهر  ـ آمپول هائی که به شما و این دوست تنومندتان زده ام چيزی جز یک

 کشنده نيست که به نحو وحشتناکی، همراه با عذاب و شکنجه، شما را

 .بزودی خواهد کشت. خواهد کشت

...  

تریاقی ندارد  ها این آمپول. ـ بهتر است فکرهای بيهوده را از سرتان دور کنيد

انتقام بکشيد " و مثال توانيد اذیتی برسانيد که دنبالش بروید، به من هم نمی

از آن گذشته . کار گذشته است دیگر کار از. و مجبورم کنيد که نجاتتان بدهم

و همشهریان و زن و بچه خود  با اقوام و همسایگانشما تنها نيستيد، 

 .این خودش نعمت بزرگی است. خواهيد مرد

 

فصل پایانی از چند جهت دارای اهميت است، نخست این که یکبار دیگر با 

یعنی اینکه شب به پایان . زمانی در داستان مواجه می شویم توالی

 و دوستانش که »مودت«آغاز می شود و شب نشينی  رسد و سپيده دم می

دوم اینکه . آمده بودند، به پایان می رسد در باغ برای عيش و نوش گرد

پيوندند و نویسنده با تاکيدی واضح نشان  به آنان می» دکتر حاتم«و » ل.م«
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ـ که شاید اصلن نيازی به این . هستند «شيطان«و » خدا«می دهد که آندو 

يت ها را پيشگویی می کند از شخص مرگ تنی» دکتر حاتم«ـ سوم . امر نبود

 .و گره گشایی در داستان ایجاد می کند

 منشی جوان هر یک از دوستانش را که اکنون برخاسته بودند بار دیگر با

 فشار به زمين انداخت و بی آنکه توجهی بکند پا روی مرد چاق گذاشت و

 :دکتر حاتم راه را بر او بست... بسوی دکتر حاتم دوید؟ 

 .آنها نمی توانند کمکتان کنند. خواهش می کنمـ آنجا نروید، 

کمک کند؟  ـ مگر او خدا نيست؟ شما خودتان می گفتيد، بنا بر این چرا نتواند

برایش می  همه چيز را. تازه اگر خدا هم نباشد برای خودش آدمی است

 باید اینطور باشد؟ "آیا حق است؛ آیا واقعا: گویم، فریاد می زنم و می پرسم

 

 شنلی بلند و سياهرنگ به تن در هيأت شيطان ظاهر می» تر حاتمدک«باری 

 ترسان از» مرد جوان«شود و وجودش را به شخصيت ها تحميل می کند، 

اینکه  می رود تا از او کمک بگيرد، غافل از» ل.م«پيشگویی مرگش، بسوی 

  .او خودش بيشتر به کمک نياز دارد

خودش  از آن گذشته،. مپول هااز آ" ـ نه، او نباید چيزی بداند، مخصوصا

که حتا  بيشتر از شما به کمک احتياج خواهد داشت و کسی هم نخواهد بود

 .حرفش را بشنود

 

 اما زمانی که درمی. نمی پذیرد و مأیوسانه اعتراض می کند» مرد جوان»

رنج بکشد،  یابد، تاکنون بازیچه ملکوت بوده و به اين دليل زنده مانده است که

استقبال می  پس به ناچار از مرگ. بيهودگی زندگی پی می بردبه پوچی و 

 .می خواهد» دکتر حاتم«کند، اما نه آن گونه که 

 منشی جوان، مثل غریق نوميدی که به تخته پاره ای برخورد کند، پوشهء

 :شنل دکتر حاتم را گرفت و کشيد وفریاد زد
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 ـ به ملکوت هم زدی؟ او دیگر چه گناهی داشت؟

 .خواستـ خودش می 

 ـ و تو نمی توانستی او را ببخشی؟ ندیدی که چه اندازه جوان و معصوم

 .است

 :دکتر حاتم شنل را از دست او بيرون کشيد

 ـ شما از مرگ ترسيده اید؟

 :منشی جوان به دور خود چرخيد و گفت

من همه  ....اما مثل رفيقم سکته نخواهم کرد! بدبخت آواره! ـ من خواهم مرد

و ... راحتی نجه ها و بی عدالتی هایتان را تحمل می کنم، بهعذاب ها و شک

  .از هيچکدامتان هم انتظار کمک نخواهم داشت
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  ناصر غياثی

  

  ز کافکا تا هدایت و صادقیا

  
کتابی است از » بيگانگی در آثار کافکا و تاثير کافکا بر ادبيات مدرن ایران«

 صفحه که نشر ١۶۴ی مقيم هامبورگ در  محمود فلکی، شاعر و نویسنده

 تومان انتشار داده ٣٢٠٠ نسخه و به قيمت ٢٢٠٠ در ١٣٨٧ثالث در سال 

  .بنشيندکوشد به بررسی این کتاب  ی زیر می نوشته. است

  در معرفی کتاب

متن حاضر برگردانِ  «: نویسد می» توضيحی درباره این کتاب«فلکی در 

ام در رشته زبان و ادبيات آلمانی و  نامه دانشگاهی پارسیِ  پایان

آورد که در برگردان  و در ادامه می»  .ایرانشناسی در دانشگاه هامبورگ است

بخش مربوط به چگونگی رشد «کتاب به فارسی آن را جرح و تعدیل کرده و 

 سياسی زمان هدایت نيامده –ادبيات مدرن فارسی و شرایط اجتماعی 

  ».است

و )  صفحه٩٠نزدیک به (بيگانگی در آثار کافکا : کتاب از دو بخش تشکيل شده

در واقع نزدیک به ).  صفحه٣٠نزدیک به (» تاثير کافکا بر ادبيات مدرن فارسی«
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هدایت و » بوف کور«ر اثبات عدم تاثير کافکا بر ی بخش دوم کتاب د  صفحه٢٠

 بهرام صادقی  »ملکوِت «-  بطور عمده -تاثير کافکا بر هفت صفحه در اثباِت 

بنابراین برخالف آن چه که عنوان کتاب و عنوان این فصل وعده . است

را به عنوان نمایندگان ادبيات مدرن » ملکوت«و » بوف کور«دهد، فلکی  می

» به تاثير کافکا در ادبيات مدرن فارسی«زیند و اصال گ فارسی برمی

  .پردازد نمی

  

  کافکا

هایی بکر  چنان که آمد بيشترین حجم کتاب به کافکا اختصاص دارد که حرف

فلکی اطالعات دست اولی از اوضاع : ی کافکا در زبان فارسی است درباره

 کرده، در  اجتماعی دورانی که کافکا در آن به دنيا آمده و رشد- سياسی 

گذارد که برای نزدیک شدن به کافکا و نه  ی فارسی زبان می اختيار خواننده

فلکی با . هایش، بسيار ضروری و مفيد است لزومًا درک او و جهان داستان

نگاه به زندگیِ  کافکا از یک سو و بازتاب آن در آثار کافکا از سوی دیگر 

.  کافکا را به اثبات برسانددر آثار» بيگانگی«اش در مورد  کوشد نظریه می

بررسی نقش خانواده، شغل و تعلق به اقليت یهودی آلمانی زبان در چک در 

های کتاب، پرمحتوا، خواندنی و  ی خالقيت کافکا، نسبت به دیگر بخش پروسه

به همين ترتيب است تفسير .  زبان چه بسا نو است ی فارسی برای خواننده

از دیدگاهی » مسخ«و » گراخوس«ل فلکی یا به قو» گراکوس«دو داستانِ  

فلکی با تفسير . ی فارسی زبان بسيار کارآمد است ویژه که باز برای خواننده

تردید، ... «دهد چگونه  این دو داستان و با توجه به زندگی کافکا نشان می

بيگانگی به «و نيز » .شود منجر می] کافکا[به بيگانگی ... نااميدی و تنهایی 

ترین وزنه را در آثار کافکا  عی ابدی و همگانی بشریت، بيشعنوان موضو

  ».دارد

  هدایت و کافکا



 عليرضا ذيحق: به آوشش

  ٣٣   

ی اوضاع سياسی اجتماعی دوران هدایت و  فلکی با بررسی بسيار فشرده

نتيجه » بوف کور« به -  بطور عمده - سنجيدنِ  آن با دوران کافکا و با توسل 

ایت از کافکا را اثبات کند،  دقيقی که تاثير هد گونه نشانه ما با هيچ«گيرد  می

گوید و  می» های هدایت شخصيت«گرچه در طول نوشته از » .مواجه نيستيم

  .های بوف کور نه از شخصيت

  بهرام صادقی و کافکا

آغاز ) نویسنده باز بطور بسيار بسيار فشرده با این دو استدالل یک

های  شخصيتسرگردانیِ  ) های کافکا و صادقی و دو غافلگيرکننده در داستان

» .متاثر از کافکا است... صادقی «خواهد ثابت کند  داستانی دو نویسنده، می

تا » بوف کور«اما مگر بين هدایت و صادقی یا به عبارتی دیگر از زمان انتشار 

چند سال فاصله است » های خالی سنگر و قمقه«یا » ملکوت«زمان انتشار 

 وارد -  حتا در سطح -  رها و ها ی ایران از چنگ سنت که ادعا کنيم جامعه

مدرنيته شده و بر این اساس نتيجه بگيریم صادقی تحت تاثير کافکا بوده و 

ی ایران مگر در این  توانسته تحت تاثير کافکا بوده باشد؟ جامعه هدایت نمی

فاصله چه تحوالت عظيمی از سر گذرانده بود؟ از سوی دیگر شباهت در آغاز 

های تاثير گرفتن یک نویسنده  توان جزو نشانه ا نمیی داستان ر غافلگير کننده

ی دیگر دانست، این شباهت در تکنيک یا فن روایت است که  از نویسنده

ی  از همه. های مختلف جهان یافت توان ميان بسياری از نویسندگان دوره می

هایی که فلکی برای اثباتِ  تاثيرگرفتن  ویژه آن ها گذشته آثار کافکا، به این

آورد در زمان صادقی هنوز ترجمه نشده بود، مگر  ی از کافکا نمونه میصادق

اما چنين سندی . این که بگویيم صادقی آن را به انگليسی خوانده است

  .موجود نيست

  ها پيوست

نماد سرگشتگِی روشنفکِر " بوف کور"«: کتاب دارای دو پيوست نيز هست

ل تکرار همان نکاتی پيوست او. »زبان مسخ و دشواری ترجمه«و » ایرانی
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است که پيش از این بخش در کتاب آمده بود و دومی بررسی دقيقی است 

  .و برای درک هرچه بيشتر این داستان قابل تامل» مسخ«ی  در ترجمه

  ها و زبان کتاب دقتی در گزینش واژه بی

انگيزی  های شگفت دقتی برد، دچار بی ی کوششی که بکار می فلکی با همه

گفت و «این کتاب . »با یانوش] کافکا[مصاحبه «: ن جملهاز آ. شود می

غلط و » جوزف کا«. گوستاو یانوش با کافکا است و نه مصاحبه» گوهای

برای داستان معروف کافکا غلط و » حکم«درست است، عنوان » یوزف کا«

 freies. چنان که خود فلکی هم جای جای آورده، درست است» داوری«

Selbst (( خودِ  رها«شود و گاهی  ترجمه می»  رهایشخود«گاهی به« ،

اش را با زبان  کوشد کتاب فلکی می. »گيتيانه«آمده گاهی » سکوالر«گاهی 

نویسد  رود و فارسی می بنویسد، اما جای جای کتاب یادش می» پارسی«

ی فارسی آن  جوید که یا خود پيش از آن برابرنهادِ  تازه یا از واژگانی سود می

. های قدیمی و معمولی در زبان فارسی هستند  یا همان واژهرا بکار برده

به » نقشمایه«، )Kommunikation(» ارتباط«به جای » همرسانشی«: نمونه

هم استفاده » درونمایه«ی  ، گرچه خود او از واژه»موتيف«یا » درونمایه«جای 

به جای » سيستم«یا » خيال«به جای » فانتزی«اما از بکار بردن . کند می

و این همه . ابایی ندارد» ساالری جای دیوان«به » بوروکراسی«، »نظام«

  .کند دار می دستی زبانِ  کتاب را خدشه یک

  اشتباهات بزرگ و کوچک

اشتباه بزرگ فلکی در این کتاب گزارش نادرستی از چگونه نوشته شدن 

یا " داوری"داستان کوتاه ... «کافکا : نویسد فلکی می. است» حکم«داستان 

گذشته از این که بين » .نویسد کم را در یک شب، هنگام سفر با قطار، میح

توان آن دو را  تفاوت زیادی است و نمی" داوری"و " حکم"ی  معنای دو واژه

 تنها به معنی قطار نيست، بلکه در این جا Zugی آلمانی  مترادف گرفت، واژه

جا  از آناین اشتباه . است» در یک نشست«یا » در یک نفس«به معنی 
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 ١٩١٢ سپتامبر ٢٣اش در  شود که کافکا در یادداشت روزانه ناشی می

 از ساعت ده شب تا ٢٣ به ٢٢را در شب " داوری"داستان «:  نویسد می

عالوه بر این فلکی » .ام نوشته] in einem Zug[شش صبح در یک نفس 

ان داست] فليسه[چهارده روز پس از آشنایی با فليچه  «کافکا : نویسد می

دهد کافکا  در حالی که اسناد نشان می»  .نویسد کوتاه داوری یا حکم را می

 با فليسه ١٩١٢نویسد، در سيزدهم اوت  طور که فلکی به درستی می همان

 تا ٢٢را در » داوری«اش  های روزانه باوئر آشنا شده و با استناد به یادداشت

وز بلکه بيشتر از یک این فاصله نه چهارده ر.  نوشته است١٩١٢ سپتامبر ٢٣

تر از چنين اشتباهاتی اشاره به انتخاب  ی دیگر و کوچک نمونه. ماه است

  .توسط کافکا است» حکم«ی اسامی داستان  آگاهانه

گرچه فلکی این کتاب را شتابزده نوشته یا ترجمه کرده و پرداخت بيشتر از آن 

ندِن کتاب نکات ساخت، اما در مجموع با خوا تر می کتابی به مراتب خواندنی

گيرد و نکات  ای از زندگی، روزگار و آثار کافکا در اختيار خواننده قرار می تازه

  ای را بگشا های تازه تواند باب بحث شود که می قابل تاملی طرح می
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اين بزرگی و . بود؟ هست. ی هنرمند و بزرگی بود بهرام صادقی، نويسنده

اش که  شده های چاپ در تمام داستان. هايش پيداست تک داستان هنر در تک

شان، کافی است تا او  ر کميت، زياد نيستند اما از نظر کيفيت، هرکداماز نظ

هر داستان بهرام صادقی گوهری است . ی نويسندگان بزرگ بنشاند را در رده

  .که شرف و آبروی ادبيات داستانی ما را تضمين کرده است

  

  بهرام صادقی

  

قف ادبيات ای چون بهرام، خود را و شايد بعد از صادق هدايت، هيچ نويسنده

که  اول اين: اما پيش از ورود به مطلب، اشاره به دو نکته الزم است. نکرد

که از  بهرام صادقی، پا جای پای هدايت گذاشت، به قوه و فعل، ديگر اين

تر از استاد، از مردم  تر بود و درنتيجه، بيش تر و غمگين هدايت زده

ها،  صفت رجالهنفس بريده بود، مردمی که هدايت در صفی با  ابليسی

تر کرده  قطارشان کرده بود و همين بريدن، شايد دست بهرام را از استاد تنبل

برای همين، امروز از بهرام . اش را بود، گفتم دستش را نه ذهن و انديشه

ظاهرًا چيزی » ملکوت«و » های خالی سنگر و قمقمه«صادقی، غير از 

 اما همين ميزان را ـ چون مان نمانده تا از هنرش بيشتر سود بگيريم، برای

  .دانيم ناچاريم ـ کافی می

آن روزها، (ام ـ جنگی منتشر کرديم  ، در اهواز ـ محل زندگی١٣۴٣سال 

ها بود و ما اين تجربه را با تمام تبعات آزارنده به  انتشار جنگ خاص تهرانی

  .)جان خريديم

 و بهرام اگر از انتشار جنگ گفتم، به اين دليل بود که باعث آشنايی من

 بود ۴۶ يا ۴۵گويا دو سه سالی بعد از انتشار اين جنگ، سال . صادقی شد

که بهرام صادقی، به عنوان پزشک، سربازی خود را در سپاه بهداشت 
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کرد و  ها، به اهواز سفر می شنبه، جمعه گذراند و بعضی از پنج می» ياسوج«

مده بود ـ از در يکی از اين سفرها، سراغ ما را ـ که ناممان در جنگ آ

  .فروشی معتبر شهر گرفته بود کتاب

ی بهرام صادقی شدم و فکر کردم در  و چنين شد که همان بار اول، شيفته

اما مرد، در . توانم از او چيزها ياد بگيرم پا هستم ـ می جهان داستان ـ که تازه

گران تر از آن بود که به فکر مريد و مراد باشد، چنان که دي زده همان جوانی، دل

اين نکته شيفتگی مرا بيشتر کرد و در همان نشست نخست، . بودند

ی مغموم و شيرين و نگاه موشکاف و طناز او دل و جانم را لرزاند و  چهره

تر  ی آن روزگار، بيش ی زنده احترامم را به او، به عنوان هنرمندترين نويسنده

وختم و شايد کرد و در همان نشست بود که صبوری هنرمندانه را از او آم

ی اين صبوری باعث شده باشد بنويسم و به فکر چاپ نباشم، تا جايی  جذبه

  .که دوستان اين نکته را بر من خرده بگيرند

اعتنايی  وار، با بی در ديدارهای گذرای هفتگی از حرکاتش دريافتم که هدايت

گذرد و برای دنيای مادی  و طنزی عميق، از کنار هستی اين جهانی می

فکر نکنيد که در اين مورد ادا و اطوار نشان .  ارزشی قايل نيستچندان

هايی از يأس فلسفی و  ها ـ نسخه داد و دم به ساعت ـ مثل خيلی می

! کرد پيچيد و به سياق آگهی ميان همگان پخش می نهيليسيم، مثًال می

 کرد و اگر نگاهش در اشيا و آيند و روند هر چيز رونده، اين نکته را آشکار می

شدی وگرنه در اين مورد، مثل موارد ديگر چيزی  تو اهل درد بودی، متوجه می

اگر جهان : کردم شناختم، فکر می ابتدا که خوبش نمی. گفت نمی

کند ـ  کند ـ که نمی ی نامبارک عالم خاک را تحمل می سفيد آزاردهنده چشم

 داشت و عاشقانه در به خاطر وجود مادر است که سخت او را محترم می

برد، حتا يک سفر، مادرش را با خود به اهواز آورد که  هايش از او نام می سخن

کدام ما نيامد و با مادر در هتلی درجه  ی هيچ هرچه التماسش کرديم به خانه

  .دو بيتوته کرد
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بينم حکايت، حکايتی ديگر بوده است و به گمان من، بهرام به  اينک اما، می

ها و  ه و خواستگاه او گريز از جهان رجالهعالم خاک هيچ تعلق خاطری نداشت

رسيدن به عالمی مثالی بوده، که شايد از آن تصويری خاص و معصومانه 

تصويری سرشار عاطفه و حس و تخيل، مثل . برای خود پرداخته بوده است

شايد . تصوير کودکی که خود را در پرواز بر فراز عجايب ببيند و لذت برد

ی کشش ناخودآگاهی بود که او را به جهانی  اش به مادر، جذبه عالقه

تواند خود به نوعی، به  برد، که می ی رحم می ماهه ناشناخته، ولی نجيب نه

  .عالم المثال متعلق باشد

گرفتنی  ای جز بهرام صادقی، اين مطلب پی شايد در کار هيچ نويسنده

 يافتن اين های مجزا را در پس هم، در گونه که بتوانيم تمام داستان نباشد، آن

که هرکدام به  جهان مثالی و دور شدن از اين عالم خاکی بخوانيم چنان

های کوتاهم از او، و با  من اين نکته را با خاطره. ای از پازل ما بدل شود تکه

  :کنم هايش فقط، دنبال می توجه به يکی از داستان

م آور او احترا بهرام، مثل چخوف، پزشک بود و به طنز نپخته و دلهره

گذاشت، اما برای پزشکی او اهميتی قايل نبود، چنان که به پزشکی  می

ها و اشاراتی داشت  زد، کنايه هايی که گاه و بسيار موجز می در حرف. خود

ها دست  به عالمی ديگر و آدمی ديگر، به قول حافظ، اگر بر اين کنايه

 کرد و ساکت گذاشتی، با نگاهی عميق و لبخندی محزون نگاهت می می

  .ماند می

در صادق هدايت و بهرام صادقی خوب بوده يا بد، نه » خواهی مرگ«اين که 

های فرهيخته  ی انسان، بخصوص انسان در مسند قضاوتم نه قضاوت درباره

و اين را هم باور دارم که . کنند، با آدمی است که با گله و گروه حرکت نمی

ی نوشتن، يکسان خواهد بود هر نويسنده نگاه و دنيای خود را دارد وگرنه دنيا

های بهرام صادقی،  خواهی در نوشته اما اين مرگ. آور و سخت کسالت

بهرام در . درخششی سبکی آفريده است که خاص اوست، بعد از هدايت
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طلبيده در آرامشی ناشناخته؟ بهشتی  خواهی حضوری می اين مرگ

هم اين اما م. ی ميلتون؟ شايد جسته؟ همان بهشت گمشده گمشده را می

ای که  در قافله. نکته است که او تاب و توان در قافله بودن را نداشته است

طيفی که ... سر وقت غذايی و دفع شهوتی و باد گلويی و فردا، باز غذايی و

خواهی  های او خط اصلی مرگ گفتم در تمام داستان. چرخد به بطالت می

ی هنرمندان ـ  ه همهاست با طنزی کوبنده و شقاوتی که فقط از هنرمند ـ ن

دقت . آيد دان و سينماگر برمی به گمان من، فقط از نويسنده و موسيقی

و خود (که به تقی مدرسی تقديمش کرده » الوقوع قريب«در داستان : کنيم

  :نويسد می) ی بزرگ و قابل بحثی است اين تقی مدرسی هم نويسنده

  

کار  ی؟ مقاطعهکلفت خود بنده چه خواهم شد؟ پزشک خوبی؟ وکيل گردن«

زنم  ای؟ متأسفانه به خوبی حدس می کاره ی همه کاره فعالی و يا الاقل هيچ

شوم يا  ای پزشک بهداری می که هيچ نخواهم شد، حداکثر در ده دورافتاده

  ».در شهر بزرگی منشی بانکی که به زودی ورشکست خواهد شد

که حتمًا شود  بينيد؟ در آينده منشی بانکی می آور را می تخيل هراس

ها  بهرام وحشت داشت خشتی شود ميان خشت. ورشکست خواهد شد

برای همين . سازند ای می شوی خانه که درنهايت، گوری، يا دست باال، مرده

هايش به نثری روان و جذاب  در داستان. گريخت رنگ جماعت شدن می از هم

  :باز از زبان خود او بشنويم. کرد اين را فرياد می

ام، آه خداوندا، چه  ای برگشته شده ه سال از ده کثيف فراموشپس از پانزد«

ام، من از دنيای ديگری هستم، بايد به محل کارم  من فراموش شده! تفاوتی

جا  آن. جا جز کثافت و بدبختی و فقر و بيماری، چيز ديگری نيست برگردم، آن

 از دنيا جدا تواند تو را جا که برف می ها بايد در انتظار پست بود، آن که هفته

  )الوقوع قريب(» .کند
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 که ۴۶ و ۴۵نوشته، اما درسال . ش. ه١٣٣٨الوقوع را سال  يادمان باشد قريب

گفت، انگار همين  محل خدمت خود، می» ياسوج«ديدم، وقتی از  او را می

مرد چنان لطيف و شکننده . خواند الوقوع را برايم می قسمت از داستان قريب

های ديگر به آالف و الوف  کرده ر کند مثل تحصيلتوانست تصو بود که نمی

به قول خودش در ... رسيده، بچرد، تن فربه کند و پول بر پول بگذارد و

توانست بخاراند، تمام  از شدت مشغله سرش را هم نمی«الوقوع  قريب

او از » ...وقتش گرفته بود، رئيس افتخاری کارگران معيل سراسر ايران و

هايی که همه چيزشان  مثل هدايت از رجاله. شتتذبذب و ريا هراس دا

وقتی حرف را به . اند، گريزان بود تقلبی است و به ريا و تظاهر چسبيده

آسمان «: بار گفت رفت، اما يک کشاندم، طفره می اصفهان و زادگاهش می

او را که خواندم، متوجه شدم از » اذان مغرب«بعد . (»جا ابری است همه

اذان «اين را در . تری دارد گيری بيش يزان است و دلتر گر مردم شهرش بيش

خواهد  نمی) شيخ بهايی(شايد او : گويد می» شيخ بهايی«از زبان » مغرب

کسی را ببيند، شايد از قدرناشناسی و حماقت اطرافيانش خسته و خجل 

ها نوميد  شايد از دوستی و محبت با زنده. است و از ريخت آدميزاد متنفر

  .)برد ا و بيابان پناه میشده که به صحر

ای با من رضايت  پس اگر به ديداری چند دقيقه: ها را که خواندم فکر کردم اين

مردگی و زدگی در من ديده  دهد به اين خاطر است که نشانی از دل می

کالم برابر هم بنشينيم و  شد که ساعتی بی است؟ و چنين بود، چون می

آور  ک علت نداشت، وضع بد و اسفخواهی او مسلمًا ي مرگ. چيزی بخوريم

ديد و به  تر مردم که به عنوان پزشک از نزديک آنان را می مادی و معنوی بيش

شان را  عنوان نويسنده، با خالقيتی باال و فراتر از روزمرگی، دردهای نهفته

ديد چه اوضاع نابسامانی  می. زد اش خنجر می خواند، به رگ جان لطيف می

کشور را در آن روزها، از هرنظر چنان آشفته و . يافت میها را در ريشه. است

تواند برايشان ـ برای مردم  دانست کاری نمی ديد که می ريخته می درهم
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پاپتی زير بار ـ بکند، در برخورد با فقر و تنگنای مردم ـ از هر نوع آن ـ 

وقتی که در : نقاش انداخت» ونسان وان گوگ«برداشتش آن روزها مرا به ياد 

چيان کشيش بود و با حقوقش شلوار برای کودکان لخت و  وستای معدنر

های  ی بچه خريد؛ زمانی که دريافت تا با حقوق ناچيزی برای همه برهنه می

هايی که در آغاز برايشان شلوار خريده، باز بی  برهنه بتواند شلوار بخرد، بچه

ه و از بين قدر طول کشيده که شلوار اينان هم پاره شد شلوارند، چون آن

ی کارگر هم، از اين نمد در پی کاله  ديد حزب طراز نوين طبقه بهرام می. رفته

الوقوع  رياکاری روشنفکران اخته را در قريب. است و اين را دقيقًا دريافته بود

کنند و  کامًال نشان داده که اين حضرات حتا به خودکشی هم تظاهر می

ديد، برای همين  اطراف خود نمیچنين بود که هيچ قدم راست و مثبتی در 

نمود که بود و خودکشی او را از  گذاشت که آن می به هدايت احترام می

  .دانست تر می داشتنی ها، دوست وار خيلی زندگی هرزاب

کرد،  هايش طغيان می رو بود، اما در قالب نوشته بهرام صادقی محجوب و کم

بود که با نوشتن خود را دانست و اين  ی هنر را تطهيرکننده می چون مقوله

کرد که  نه اين که چنان زندگی می. نوشت که بود کرد و چنان می تطهير می

اگر چنين بود، رئيس دانشگاهی، ارباب بيمارستانی، پزشکی با دو ! نبود

ی هنر،  اين همه عوامل برای قلب لطيف تپنده. مطب صبح و عصر بود

.  بهرام چنان نمود که بودبا اين همه. آورد، که آورد سياهی به بار می

باز به داستان . چيزهايی نوشت که برای خودش مسئله بودند، معضل بودند

  :الوقوع نگاه کنيم قريب

ميل اين که حتا برای يک لحظه از جريان نيرومند زمان عقب نباشيم و ... «

تر از  مگر جريان نيرومند زمان ما فساد و سقوط نيست؟ شايد، شايد درخشان

ای باشد اما چه کس مرا به آن رهبری خواهد کرد؟  هم ستارهها  اين

کس برايم  ام و حنای هيچ کس را شناخته چيز و همه که من همه درحالی

  ...رنگی ندارد
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سرشت من و حقيقت زندگی و سرنوشت من در اين نيست که يک راه 

معين را دنبال کنم، چه سقوط باشد و چه صعود، بلکه آن است که دائم 

زنم، در برزخ باشم، نوسان کنم، خودم را به اين طرف و آن طرف معلق ب

تواند مرا از سقوط و فساد نجات دهد، اما البته  بکشانم و همين روزگاری می

روست که مرگ را  از اين... تواند چيز ديگری هم در عوض به من ببخشد نمی

 مسدود ها گويم راه گويم همه چيز احمقانه است، نمی کنم، نمی  آزمايش می

چيز وجود دارد و از اين پس هم وجود  معنی است، همه ها بی است، نه اين

... به اين نکته ايمان دارم ولی. چيز درست خواهد شد خواهد داشت حتا همه

ترسم که به دام  ی من باقی مانده است و امروز؟ می ولی با من فقط گذشته

کند تا به  انه پنهان میروزی که فقر و بيچارگی خود را شاعر... امروز بيفتم

های پر زيوری که پيش از اين هم بوده  گاه قول تو، اشرافيت در همان جلوه

فريبی   روزی که عوام است خودش را تبرئه کند، خودش را محق قلمداد کند،

تا حد يک دانش اجتماعی پيشرفته است، روزی که مفاهيم عوض شده 

ات و به زنت اطمينان  الهاست، روزی که به برادرت و به دوست چندين س

  ...نداری

انداز کن، زمين بخر، دروغ بگو، کرنش کن، اگر فعالی و  معامله کن، پس... 

ها برايت آماده است و  پشتکار موروثی داری همه چيز داشته باش، پست

: با معذرت{ای يک بار امضا کنی و اگر مثل رفيقم، دکترفالن  کافی است هفته

منشی . هستی، گرسنگی بخور، خرد شو} دقیبخوانيد دکتر بهرام صا

ای بنشين  های کرايه ترها شو، نوکرشان شو، مجيزشان را بگو، در اتاق زرنگ

  ».و با زنت بر سر مخارج دعوا کن

ی  سالم مرا به همه برسان و قطره«: الوقوع و سرانجام در همين قريب

که عبارت » .يمدر عنفوان جوانی، خودمان را نفله کرد. اشکی به يادمان بريز

  .ماند به اعتراف و وصيت می» با کمال تأسف«آخر 
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گفت و  ديدم، کم می زد، می بهرام صادقی را تا ياسوج بود و به اهواز سر می

اش چنان قدرتمند و مخرب بود که به ديگران هم  در جمع احساس تنهايی

  .گذاريمکالم چند خيابان را زير پا ب شد چند نفر با او بی می. کرد سرايت می

زدم، معلم شده بودم  تر به اهواز سر می سربازی او که تمام شد، من هم کم

ی خوزستان، در سفری که به اهواز داشتم ـ بعد از  در نقاط دورافتاده

  :شدن خدمت بهرام ـ دوستی گفت تمام

  زنی؟ سری به بهرام صادقی نمی

  مگر اينجاست؟: گفتم

  .تریمطب بازکرده است توی خيابان سی م: گفت

  .غيرممکن است: گفتم

  .کند اما مطب باز کرده و دارد طبابت می: گفت

  .بريم ببينيم: گفتم

های خود بهرام صادقی به طنز و نقد، در مطب  خواستم مثل قهرمان می

چشمی کنم و همين که با او روبرو شدم اين چند  اش را بگيرم و شوخ مچ

  :نمالوقوع برايش بخوا سطر را از همان داستان قريب

ولی خيلی بامزه است که بيست سال ديگر در يک روز سرد بارانی که «

رود و  ها باال می چيز شاعرانه و خاکستری رنگ است و دود از دودکش همه

آلود از ده وارد شهر  آيد، من خسته و تنها و خاک ها بيرون می بخار از دهن

ام، قوز  باال زدهاش را  ام، يقه ام را پوشيده پالتوی مندرس و فقيرانه. شوم

ام و دست ديگرم را در  ی طبابتم را به دستی گرفته ام، کيف کارکرده کرده

موهايم سفيد و پيشانيم پر از چين شده است، در . ام جيب شلوارم کرده

شود، نه اميد و نه نوميدی، نه رنج و نه  چيز خوانده نمی هايم هيچ چشم

م، من از دنيای ديگری شده ا نه، من وحشی هستم، من فراموش... شادی

  ».هستم
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گفتم بعد از خواندن اين چند سطر از داستانش، ورودش را به  با خود می

کنم ـ با همان  ی مدرک و اشرافيت، تبريک گويم و به او يادآوری می جامعه

، بسياری ۴٧باشد، يا . ش. ه١٣۴۶روز که سال  لحن شوخ خود او ـ که امروزه

ی تمدن بزرگ شريک  ندن شهر به دروازهاز پزشکان محترم شهر، در رسا

سازی هنوز رسم نشده  سازی ـ آن روزها، برج برای همين در خانه. اند شده

اند که خود اين معماران،  نديده ربوده بود ـ گوی سبقت از معماران دانشگاه

اند،  ی شق و رق و فکل کراواتی برده ديده گوی سبقت از مهندسان دانشگاه

دم در درنگی . به مطب رسيديم. اند الت شيفته گشتهچون به وزارت و وک

سردر مطب تابلويی درشت به خطی زيبا زده . دوستم درست ديده بود. کردم

دکتر بهرام صادقی و کنار در، تابلويی زرد از فلز که بر آن با خط سياه : بودند

دکتر بهرام صادقی، پزشک عمومی، متخصص دردهای : قشنگی کنده بودند

آن روزها ـ . ماند هايش می اش به طنز داستان جاری ادرار ـ تخصصمفاصل و م

توانستند بر تابلوی خود فقط مدعی  البته بعد شنيدم ـ پزشکان عمومی می

وارد که شديم در اتاق ). دانم امروز را نمی(ها باشند  درمان دو گروه از بيماری

ی گرد  ی آينهمنشی دکتر پيردختری بود که داشت تو. انتظار کسی را نديديم

ی  چالند و چهره اش را می ی راست های گونه اش، جوش و کوچک

ها در  گفت، اما بد و بيراه اش، انگار به تصويرش در آينه بد و بيراه می کرده اخم

پس » !ی کوچک ننمايی تو بزرگی و در آينه«گرفت که  ی کوچک جا نمی آينه

دختر . سالم کرديم. آمد ا میهای بد و بيراه، بخواهيم يا نه، به سمت م زيادی

داد نه جوش چهره و  دست ازکارش نکشيد، چون زبانش بايد جواب می

  .ـ بفرماييد: هايش انگشت

  .خواستيم آقای دکتر را ببينيم ـ می

  .ـ ويزيت را لطف کنيد و تشريف ببريد تو

  .با دکتر کار شخصی داريم، بفرماييد فالنی است: گفتم
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ود آقای دکتر است، شما ويزيت را مرحمت فرقی ندارد، دستور خ: گفت

  .دهم اتان می کنيد، بعد اگر دکتر فرمود، وقت رفتن پس می

کرد که  اما دختر منشی جوری نگاهمان می. پول را داديم و منتظر مانديم

اش  با طنازی خاصی آينه» ايد؟ يعنی هيچ دکتر نرفته«خواست بگويد  انگار می

يد، آقای دکتر مريض ندارند، نوبت عرض کردم بفرماي: را بست و گفت

  .شماست

  .گفتم بله و رفتيم تو

ای بلند  ها، بزنم زير خنده اعتنا به دنيا و مافی دکتر را که ديدم نزديک بود بی

بفرماييد، کدامتان بيمار «: گفت آمد و می دکتری که سمت ما می. بلند

نويسنده ای بود که هيچ شباهتی به بهرام صادقی  آدم چاق و چله» است؟

ی  هيچ دخالتی، فقط به وسيله بار هم، بهرام صادقی، بی ديدم اين. نداشت

چشمی،  مانندش انداخته و با شوخ ی طنز عميق و بی نامش، ما را در چنبره

های  خواستی مثل قهرمان داشتيم؟ می«: گويد خندد و می از جايی دور، می

ا تاب نياورده بود، دوستم که حيرت دکتر ر» خودم، خودم را غافلگير کنی؟

  ».بخشيد آقای دکتر اشتباهی شده می«: گفت

گويا آمده بوديد يکی را ببينيد که هم اسم مرا دارد، هم ! بله: دکتر گفت

  .فاميل مرا

  .تويی که اسم و فاميل او را داری: توی دلم گفتم

شود ـ  تر نمی ام ـ و البته چند ماه بيش از وقتی مطب را باز کرده: دکتر گفت

نام من است  آن آقا که هم. کنيد ما چندمين نفريد که اين اشتباه را میش

  پزشک است؟

  .نويسنده است: دوستم گفت

شايد يکی از . کردم نقاش است، نقاش مينياتور گمان می! عجب: دکتر گفت

خب، پس مريض . ها که عوضی آمده، گفته نقاش که توی ذهن من مانده اين

و فرمايش . ها؟ بد نيست ن را معاينه بکنم؟ تا نيستيد؟ شايد بخواهيد يکی
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فرهنگی جهان  دانيم، اين از بی اغلب ما بيماريم، لکن خودمان نمی: فرمود

  .بخشيد دهيم، البته می ها است که هيچ اهميتی به چکاپ نمی سومی

دانستم با حيرت  و راه افتادم به طرف در، می. فرماييد شما درست می: گفتم

اما صدايش مجبورم . ام از نگاه او گر گرفته بود پس کلهکند، چون  نگاهم می

  ...پس: کرد دم در بمانم و سر برگردانم

ی ناتمامش را که با پس شروع  آقای دکتر رفت پشت ميزش نشست و جمله

  :کرده بود، تمام کرد

  ايد؟ ام بگم پولتان را پس بدهد، يا ويزيت نداده ـ بايد به منشی

و بيرون . ماند اش می رج که کرده باشيم، خاطرهزحمت نکشيد دکتر، خ: گفتم

بهرام، نه واقعًا گل کاشتی، کی به گرد تو : گفتم که زير لب می آمدم، درحالی

  رسد نويسنده؟ می

در اهواز برايش بگويم تا لبخندی ! افسوس ديگربارش نديدم تا از همزادش

يامرزاد خدايش ب. ياد عزيزش همواره در ماست. هايش بنشيند محزون به لب

تر  ای با معصوميت و انسانيت او، معنايی عميق که آمرزش برای نويسنده

  يابد می
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   بهرام صادقي

  

  

  محبوبه صمدپور

  

  بررسی کامل رمان ملکوت نوشته بهرام صادقی 

  

شناسان تا  نویسان و داستان دیگر امروز در ميان اهالی داستان، از داستان

توان یافت که دو  تداران داستان، کمتر کسی را میخوانان و دوس داستان

ی  ، تنها دو اثر نویسنده”های خالی سنگروقمقمه“و ” ملکوت“ی  کتاب ارزنده

تاکنون نيز چندین کتاب . فقيد ایرانی بهرام صادقی، را ندیده یا نخوانده باشد

های  سنگر و قمقمه“ی  های مجموعه ی نقد و بررسی داستان در زمينه

نوشته شده و منتقدان مختلفی از ” ملکوت“طور داستان بلند   همينو” خالی

  .اند ی این آثار نظر داده های گوناگون درباره جنبه

  

های  ی نگارش این یادداشت گردید، سلسله کالس  بهانه چه آن

سعيد “ی کشورمان  ی ارزنده شناسی داستان توسط منتقد و نویسنده روایت

های ادبی قلمستان برگزار   در مرکز آفرنيش١٣٨٧بود که در تابستان ” عقيقی

، ما ”ملکوت“ ساعت بحث و بررسی داستان بلند ٢٠اختصاص بيش از . گردید

ای از مباحث مهم این جلسات را به دوستداران  را بر آن داشت تا چکيده
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چرا که در این مباحث تالش گردیده . ادبيات داستانی معاصر ایران تقدیم داریم

های متن به  ی ماهيت درونی و کليدواژه ز هرگونه تأویل و به واسطهتا به دور ا

 که  چنان اميدواریم آن. های روایی آن پرداخت شود تحليل ساختاری و تکنيک

ی  این مباحث برای گروه همراوی مفيد و سازنده بود، برای شما خواننده

  .بهره نباشد گرامی نيز بی

 تنها به بررسی نخستين بخش به دليل گستردگی مطالب، در این شماره

های بعدی  داستان بلند ملکوت، حلول جن، خواهيم پرداخت و در شماره

  .های دیگر را ارائه خواهيم نمود بخش

در یک شب مهتابی، زمانی که چهار دوست؛ منشی جوان، ناشناس، مرد 

اند، ناگهان جن در  چاق و آقای مودت در باغ آقای مودت به عيش مشغول

دوستان به پيشنهاد ناشناس برای خروج جن از . کند  حلول میآقای مودت

مودت، او را نزد دکتر حاتم که در شهر کوچکی در همان نزدیکی مطب دارد، 

به کار  ست، برای درمان مودت دست دکتر که مرد عجيب و خاصی. برند می

  .شود اما تازه آغاز ماجراست جن از آقای مودت خارج می. شود می

 ١٣۴٠ صفحه و درشش فصل، نخستين بار به سال ١١٢بلند در این داستان 

های کوتاه  ی کتاب هفته به چاپ رسيد و سپس در کنار داستان در مجله

و پس از آن به ١٣۴٩در سال ” های خالی سنگر و قمقمه“صادقی با عنوان 

  .از سوی انتشارات کتاب زمان منتشر شد” ملکوت“صورت کتاب مستقل 

درن است با گرایش به سوی نویسندگانی نظير ادگار ملکوت یک داستان م

مطلق با ساخت فضایی دقيق   کل  نویسنده از زاویه دید دانای. آلن پو و کافکا

ی داستان، ذهن مخاطب را با یک  و نثری موجز در همان نخستين جمله

شنبه جن در آقای  در ساعت یازده شب چهار” : اندازد شوک به قالب می

  .“مودت حلول کرد

ای، مخاطب خود را  ی کوتاه و غافلگيرکننده پس از مواجهه با چنين جمله

کند؛ و آنگاه در فضای  ی مواجهه با وقایعی سورئاليستی و فراواقعی می آماده
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ها  ها و شخصيت گوتيک و اکسپرسيونيستی که در توصيف فضاها و موقعيت

  .شود حاکم است غرق می

قراردادی . ست مابين نویسنده و مخاطبهمين جمله کوتاه، امضاء قراردادی ا

ی نخست داستان قوام یافته و کليت داستان را شکل  که در چهار صفحه

کند، به نحوی که مخاطب از  دهد و از هيچ منطق رئاليستی تبعيت نمی می

چرا دوستان “و یا ” چگونه جن در آقای مودت حلول کرد؟“: خود نخواهد پرسيد

بلکه با قبول این موضوع در سير روان و ” نکردند؟او از این واقعه هيچ تعجب 

درست . کند سيال داستان قرار گرفته، به دنبال وحدت درونی آن حرکت می

پرسيم چگونه ممکن است  که در آن نيز از خود نمی” مسخ“مانند داستان 

  ای بزرگ شود؟ شخصی یک روز صبح تبدیل به حشره

 که در باال به آنها اشاره شد، عالوه بر تأثير نویسندگان اکسپرسيونيستی

  .هایی از طنزهای چخوفی را نيز در آن یافت توان رگه می

  

ی  که چهره ميزان تعجب آقای مودت را پس از بروز این سانحه، با علم به این” 

تواند  ، هر کسی می طور طبيعی هميشه متعجب و خوشحال است او به

ه عرق کرده بود و نفس نفس مرد چاق ک“: و یا در جایی دیگر. “تخمين بزند

زیرا . زد اجازه خواست تا برای استفاده از هوای آزاد به حياط برود می

ترسيد اگر تقال کند از  توانست خستگی و کار زیاد را تحمل کند و می نمی

اش به نارنجی  وزنش کاسته شود و اشتهایش نقصان یابد و سرخی گونه

  …”ميل کند

توان در قسمتی که جن از بدن آقای  ثر را میای حاکم بر کل ا فضای فانتزی

  :آید به وضوح مشاهده نمود مودت بيرون می

شبکاله قرمز و درخشان و دراز و . ی یک کف دست بود جن به اندازه. . . ” 

دوزی شده به برکرده  قبا و ردایی زراندود و مليله. داری به سر داشت منگوله

مثل منشيان دربار قاجار . پوشاند  میبود و نعلينهایی ظریف و کوچولو پایش را
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قلمدان و طومار کوچکی در دست راست گرفته بود و با . تميز و باوقار. بود

ی زیبا و سبز خطی را که چشمانی بادامی داشت،  دست چپ پسر بچه

نویسنده با زیرکی، ریشخندی پرطعن نسبت به ” .فشرد تنگ در بغل می

ی صفویه رواج یافت و  وط به جن از دورهی مرب ایده. فرهنگ عمومی ایران دارد

ی قاجار، خاصه در دربار قاجار به اوج رسيد و همچنان بيش و کم  در دوره

را  ی منشيان قاجار به همين امر اشاره دارد که نویسنده آن واژه! جریان دارد

  .در فضایی فانتزی گنجانده است

یکی از اصول (وییگ توصيفات با نوعی ابهام فراواقعی و اجتناب از مستقيم

ی درونی متن را  بخشی از این ابهام، جوهره. شود ارائه می) های مدرن قصه

به بيان دیگر، . کند هد که در زمان، مکان و شخصيت حرکت می د تشکيل می

شود و  از هر موقعيت فضایی و یا توصيف شخصيتی، توصيفی کلی داده می

  .ماند بقيه همچنان در ابهام باقی می

های بخش اول  ت، منشی جوان، مرد چاق و ناشناس، شخصيتآقای مود

ای که  شناسيم، ویژگی داستان هستند که هرکدام را با یک ویژگی خاص می

طور مثال آقای مودت، مردی که جن در او حلول  به. دیگری فاقد آن است

فهميم منشی جوان یک اداره است، دیگری را  کم می ای که کم کرده، راننده

و ) به این ویژگی در طول داستان نياز داریم(دانيم چاق است که فقط می

  .ماند ناشناس که تا پایان مطلقًا ناشناس باقی می

. دهد ها به ما نمی گونه شناختی از ظاهر شخصيت این ابهام فراواقعی، هيچ

اما با ورود دکتر . دانيم هر کدام دارای چه خصوصيات ظاهری هستند ما نمی

  شود و دیگر از ابهام در توصيف  مو می  جزء به جزء و موبهحاتم توصيفات کامًال

. شود ها از همان ابتدای داستان آغاز می مایه ها یا نقش استفاده از موتيف

ها پس از یک بار ورود به داستان یک یا چند بار تکرار شده و با  موتيف

  .شود بخشی به داستان از آن خارج می انسجام
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چاقی مرد چاق، شناخت قبلی ناشناس :  شاملهای ابتدای داستان موتيف

از دکتر حاتم، پيشگویی ناشناس از چگونگی مرگ مرد چاق، سکوت 

ها در جایی که  مایه این نقش. پذیری منشی جوان است ناشناس و مسؤليت

رود خواننده آن را  ربط به نظر آید، وارد شده و در جایی که انتظار می شاید بی

  .گردند ت و حدت بيشتری باز میفراموش کرده است، با شد

  

ما را به ) حلول جن(ی محرک سيستم روایی داستان با استفاده از حادثه

ی  درواقع با استفاده از یک بهانه. دهد سمت موقعيت اصلی سوق می

داستانی که خود به تنهایی فاقد اهميت است، شروع شده، داستان را به 

  .دهد  اصلی را شکل میهای اندازد و در روند خود موقعيت راه می

  

  حلول جن آقای مودت باغ

  

  حادثه ی فرعی شخصيت فرعی مکان فرعی

  

  )بهانه ی داستانی ( 

آرام  با ورود به لوکيشن اصلی بخش اول، یعنی مطب دکتر حاتم، آرام

  .شوند های اصلی مشخص می شخصيت

ن شود و همان حلول ج ی محرک نام برده می چيزی که از آن به عنوان حادثه

وگوی طوالنی دکتر  در آقای مودت است، در طول داستان، بخصوص در گفت

البته نویسنده آگاهانه . حاتم و منشی جوان، از اهميت کمی برخوردار است

درواقع . پردازد ی فرعی می ها و حادثه و با استفاده از پاساژهایی به شخصيت

م، استفاده از های موازی کنار ه ریتم تدوین بخش اول با استفاده از برش

) جایی ناشناس به روی صندلی سرفه مرد چاق، جابه(عنصر صدا یا حرکت 

  که بيشتر متأثر از سينما است،



 عليرضا ذيحق: به آوشش

  ۵٣   

  

آمد به گوش  ی مرد چاق که از حياط می صدای سرفه“: گيرد صورت می

دکتر حاتم یک دست بر قلب آقای مودت گذاشت و با دست دیگرش . رسيد

  )١١ص (” .به ناشناس اشاره کرد

ی مرد چاق به گوش  خياالنه ی بی صدای سرفه. منشی جوان نشست“

جا شد، آقای مودت که به سختی  اش جابه رسيد، ناشناس روی صندلی

   )٢٠ص(” خيز شد زد نيم نفس می

صدای غرغر مرد چاق . . . منشی جوان از العالجی به ناشناس نگاه کرد “

. . آمد   به درون اتاق میاش بود از حياط حوصلگی و عصبانيت که نشان از بی

  )٢٢ص(” . 

مرد چاق را . گذراند آقای مودت در این هنگام حقيقتًا بحران سختی را می«

های  اش برخاست و شانه ناشناس از روی صندلی. صدا زدند تا به کمک بياید

  )٢۶ص(” آقای مودت را نگه داشت

که  ه بر اینست، عالو های سينمایی این پاساژهای کوتاه که متأثر از تکنيک

گفتگوی طوالنی دکتر حاتم و منشی جوان را از گفتگویی خشک و 

فضا از مطب . دهد سازد، فضاسازی را نيزگسترش می کننده خارج می خسته

ل به سمت ناشناس، از ناشناس به . ل از اتاق م. به حياط از حياط به اتاق م

قای مودت و فضای ذهنی منشی جوان، زن دکتر حاتم و در نهایت به مطب، آ

  .گردد جن بازمی

ریز  ها ریزبه که اشاره شد، توصيف دکتر حاتم برخالف دیگر شخصيت چنان

  :رسيم در این توصيفات به نوعی تناقض در ظاهر می. گيرد صورت می

  

ی قد بلندی بود که اندامی متناسب و با نشاط  دکتر حاتم مرد چهار شانه” 

اما . شود  در جوانی نوبالغ دیده میبه همان چاالکی و زیبایی بود که. داشت

هایی که ممکن بود در  ترین سر و گردن پيرترین و فرسوده. . . سر و گردنش 
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ی پيشانی برآمده و  مرد چاق از مشاهده. . . جهان وجود داشته باشد 

چشمان سوزان و پرفروغ و بينی عقابی و ریش کوتاه و گردن کلفت و پر چين 

  ”. آمده بودو چروک دکتر حاتم به وجد

گر  ی دکتر به درون او نيز جلوه با پيشرفت داستان این تناقض عالوه بر چهره

ام  من اغلب اندیشيده“: گوید که خطاب به منشی جوان می جایی. شود می

ی این وضع بوده  ام نتيجه که آن دوگانگی که هميشه در حياتم حس کرده

. ی دیگری به مرگ وشهخواند و گ ی بدنم مرا به زندگی می یک گوشه. است

  .“کنم تر و شدیدتر حس می این دوگانگی را در روحم کشنده

این دو گانگی را در پایان بخش اول، هنگام صحبت دکتر حاتم با ناشناس به 

  .بينيم وضوح می

. گيرد سير حرکت به سمت شخصيت اصلی به صورت نامحسوس صورت می

ر ميان دوستانش است، پذیرترین شخص د منشی جوان که از ابتدا مسؤليت

ی بين آن  در مکالمه). استفاده از موتيف(شود مخاطب اصلی دکتر حاتم می

از طرفی جهان . دو، شاهد دو نوع گرایش و دیدگاه نسبت به زندگی هستيم

خيلی صاف و ساده و رمانتيک بهرام صادقی که در منشی جوان دیده 

  :شود می

  

را  گذرانم و آن فهمم و می ده میولی من زندگی را خيلی سهل و سا. . . ” 

. . . اگر فرض کنيم که زندگی کالف نخی باشد . اش دوست دارم در سادگی

دهم و  پيچ و تابش نمی. بينم کامًال گسترده و صاف را باز کرده می من آن

ای را دوست  برای همين عده. بندم هایش را به دست و پایم نمی رشته

ام که به  اما به کسی کينه ندارم آماده. ارمد ای را دوست نمی دارم و عده می

ی منشی جوان،  ی کالف گسترده آن روی سکه” . . .دیگران کمک کنم 

شاید بتوان . کشد سرنوشت مقدر و محتومی است که انتظار او را می

تواند از  خواهد و نمی ی دن کيشوتی دانست که نمی منشی جوان را نمونه
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های  بينيم که هيچ کدام از ایده و می. دی رنسانس بيرون آی تفکرات دوره

اهميت دیگر این مکالمه، . رمانتيک او، راه نجاتی برایش باز نخواهد کرد

ی  کسانی که با یک اشاره. های داستان تا انتهاست معرفی تمام شخصيت

های بعد، در تعليق  شوند و ذهن تا پرداخت آنها در فصل کوتاه معرفی می

  .ماند  می

با ورود دو زن به . های اصلی داستان است شق یکی از موتيفموتيف زن و ع

شود  در متن و همخوانی آن با نام کتاب، این سؤال مطرح می” ملکوت“نام 

  که منظور از ملکوت چيست؟

گویيم بوف کور، اولين چيزی که در ذهن  وقتی می. بهتر است مثالی بزنيم

ی  وقتی بالفاصله واژهاش، اما  گيرد، جغد است و ميزان کم بينای شکل می

ی مرگ به ذهن  ی این موجود، واژه ترین خصيصه آید یعنی فاقد مهم کور می

  .شود متبادر می

در ابتدای داستان به ذهن خواننده به ” ملکوت“جا مفهومی که از  در این

ملکوتی . ست آید، یک مفهوم مقدس و آسمانی ی ایرانی می خصوص خواننده

رو  اما در داستان با مفهومی دیگر روبه. ئک استکه جایگاه فرشتگان و مال

اش در چيزی مرده یا در  شود که تجلی ملکوت تبدیل به چيزی می. شویم می

پس ) ی دکتر حاتم و زن در حال مرگ منشی جوان زن مرده. (حال مرگ است

طور مداوم در حال نابود کردن تمام چيزهایی  دکتر حاتم به: توان گفت می

تواند  یا تمام آن چيزی که در زمين می. ت تعلق دارداست که به ملکو

  .بخش ملکوت آسمانی باشد تجسم

از . دوقطبی بودن ملکوت در روند داستان بيشتر به سمت مفهوم است

ها و از طرفی دیگر  طرفی یک چيز موهوم و غير قابل دسترس در آسمان

توان  یاش در وجود یک زن است و به راحتی م چيزی قابل دسترس که تجلی

  .آن را نابود ساخت
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با کمی دقت می توان جمالت، لحن و مناسبات بينامتنی که این داستان با 

دکتر حاتم خطاب به منشی . کتاب مقدس و مفاهيم آن دارد را مشاهده کرد

  :گوید جوان می

شما خيلی شبيه به آدمهای نخستين هستيد که در هر . گویم تبریک می“

حتی اگر غلط نکنم شباهت دوری به . دیک بودندچيز به طبيعت همان چيز نز

  ”. . . حضرت آدم دارید 

مطالب جالب برای من دارد . اخيرًا آن را می خوانم”:و بعد در همان صفحه

اشاره به این کتاب درست بعد از عنوان کردن ” اید؟ ، دیده”یکليا و تنهایی او“

اثر تقی ” ایی اویکليا و تنه“. حضرت آدم بسيار زیرکانه صورت گرفته است

دکتر . ست ميان دختر خطاکار پادشاه یهود و شيطان وگویی مدرسی نيز گفت

درواقع . شود کند که مستقيمًا به خود او مربوط می حاتم به کتابی اشاره می

دکتر حاتم شيطانی است که مردم از جمله منشی جوان ! شاید خود اوست

جن خارج شده از بدن آقای دکتر حاتم از قول . کنند او را مسيح تصور می

همين امشب خود شيطان رئيس مستقيم من به سراغتان ” :مودت می گوید

هایی از یهودای مسيح را  ی شيطان است که نشانه ناشناس نماینده” آید می

” تو را هم خواهم بخشيد چون به من کمک خواهی کرد” : بينيم در او می

به ) شيطان(تر حاتمست که اینجا دک ی صریح مسيح به یهودا جمله

همچنين لحن پایانی بخش اول که دوباره . گوید می) ی خود نماینده(ناشناس

ای از لحن کتاب مقدس  بينيم، نمونه را می در آغاز فصل سوم به روشنی آن

  .است

هفت روز دیگر، روزی که . بينم اکنون آن روز فرخنده را به چشم می من از هم“

د از پا درخواهند آمد و این شهرستان دیگر ترین افرا ترین و سمج حتی قوی

اجساد . ها دیگر خاموش شده است آن روز ناله. قبرستانی بيش نخواهد بود

عدد هفت، در کتب آسمانی عدد ” . . . گندند و درکوچه ها  اند و می باد کرده
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خداوند در هفت روز زمين را آفرید و اکنون دکتر حاتم در هفت . ست مقدسی

  .ها را نابود خواهد ساخت یدهروز تمام آفر

آورتر از  ی آخر سرعت گرفته و ما را در فضایی رعب ریتم داستان در دو صفحه

حال  دکتر حاتمی که تا به. سازد رو می ایم روبه چه تا کنون با آن درگير بوده آن

وگو با  زد، در گفت با منشی جوان از عشق، زن و ملکوت آسمانی حرف می

شود که از مرگ، جنون و انتقام سخن  والیی میناشناس تبدیل به هي

  :کند ی دوگانه سؤاالتی را در ذهن ایجاد می این رابطه. راند می

ل . گوید؟ آیا او امشب زنش را خفه خواهد کرد؟ م  آیا دکتر حاتم راست می

شود؟ آیا هفت روز  کيست؟ سرنوشت منشی جوان و دوستانش چه می

  شد؟دیگر شهر به راستی نابود خواهد 

همانطور که در بخش گذشته ذکر شد، یکی از شگردهای نویسنده در روایت 

. این داستان، استفاده از لحن صریح در توصيف شخصيتها و رخدادهاست

اتفاقات به قدری صریح و واضح عيان می شوند که عالوه بر هراسی، زاده ی 

ر جایی، ُشکها، به خود می گویيم،  شوخی ای بيش نيست و یا در ادامه و د

  .همه چيز تغيير خواهد کرد

دکتر حاتم نه زنهایش را کشته، نه از شاگردهایش صابون ساخته است، نه 

در باال خانه ی دکتر حاتم در انتظار » ل.م«آمپول ها کارساز می شوند و نه  

اما هر چه . قطع آخرین عضور بدنش، یعنی دست راستش، به سر می برد

دها به یأس تبدیل شده و اتفاقات به تناوب در داستان پيش تر می رود،  امي

  .داستان رخ می دهند

ل پرداخته .، با یک سری ویژگی های متفاوت، به م٣ و ٢در فصل های 

از جمله تغييرات روایی که می توان در این بخش دید، تغيير زاویه . شود می

وب دید از دانای کل به اول شخص مفرد؛ تغيير لحن از دیالوگ گویی به مکت

، شکل تازه ایی از توصيفات و همچنين تبدیل تداوِم بخش )نوشتن خاطره(

  .اول به واسطه ی رفت و برگشت های زمانی به عدم تداوم است
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ل، به روح مشوش و معذب او پی ُبرده و فضای .با خواندن یادداشت های م

اکسپرسيونيستی حاکم بر یادداشت ها و توصيفات او ما را بيش از پيش در 

  .ای رعب آور و دهشت انگيز داستان غرق می کندفض

شاید هم دفتری فراهم آورده ای که حماقت مرا تکرار کنی، یعنی در آن ” 

خاطراتی بنویسی و از من و از دیگران خوب و بد بگویی کاری که با زبانت 

چه می دانم؟ آه چه می دانم؟ اما اینقدر . هرگز نتوانسته ای انجام بدهی

چه نگاه مضطرب . من تو را الل   کردم… هرگز.  تو را له نکردممی دانم که من

و مأیوسی داشتی وقتی که دستهای گرسنه و حریص من زبانت را از کام 

همو که با لب و زبان من حرف می زند، با ”  )٣۶ص (…” بيرون می کشيد

لحن و صدای من، و به دکتر حاتم پاسخ می دهد و همو که با دستهای من 

  )٣٧ص (…”  قطعه قطعه کرده است و زبان شکو را بریده استفرزندم را

ل، برعکس شخصيت های دیگر بخش اول، که بدون آگاهی از ماهيت دکتر .م

حاتم نزد او می روند، با شناخت قبلی و به ميل خود، پا به قربانگاهی می 

گذارد که به گمانش می تواند انتقام تمام فجایعی را که به نحوی به دکتر 

  . ربط دارد، از او بگيردحاتم

روز به روز بهتر و بيشتر به اثبات می رسد که او مرا نشناخته است و نمی “  

اما برای من محقق شده است که . داند کيستم و حرفهایم را باور کرده است

هيچ چيز از تغيير نام و شخصيت گرفته تا جراحی پالستيک صورت . او کيست

در بررسی ) ٣۶ص (…” است مرا گول بزندو تعویض رنگ موهایش نتوانسته 

ل .م: ل به موتيف هایی بر می خوریم که مدام تکرار می شوند.شخصيت م

تنها با دست راستش می نویسد، تنها دست راست او فعال است، نخستين 

باری که دستش زخمی می شود، به دوران کودکيش باز می گردد، مادر 

  .دستش به خون پسرش آلوده استخون دست او را پاک می کند و او اکنون 

ناگهان مادرم از قفا ” )٣٢ص (”دست راستم می نویسم. با تنها دستم” 

صدایم زد و در همين وقت من که غنچه ای در انگشتانم له شد دستم از تيغ 
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من به صدای مادرم برگشتم و … می سوزد: خار  آتش گرفت و من فریاد زدم 

ص (”ن دستم را با دستمالی پاک کردخودم را در دامنش انداختم و او خو

من هنوز ! می خواستم فریاد بزنم، مادر مادر من هنوز دوازده ساله ام” )٣٨

و دستم را دراز کرده بودم که به . معصوم و بی پناهم و پسرم را نکشته ام

مادرم برسد، شاید که او با دستمال سفيدش خون خشکيده ی پسرم را 

ریاد بکشم و مادرم را صدا بزنم و بگویم که می خواهم ف”  )٣٩ص (”پاک کند

  )۴٠ص (”هنوز بوی دستهای تو را می شنوم و گرمی آنها را حس می کنم

و ”  )۵٣ص ( ”و او گفت باید بسوزانی، بسوزانی و رنج بدهی و بکشی“

شبی که خانه ام در آتش می سوخت، و شب دیگر که خانه های رعيتهایم 

  …و) ۵۵ص(” در آتش می سوخت

  . مادر و سوختن، موتيف هایی هستند که به تناوب تکرار می شونددست،

ل، که دو فصل را به .برای بررسی و شناخت بيشتر شخصيت ها، بخصوص م

خود اختصاص داده است، ناگزیر باید سری به روانشناسی زد و از آن کمک 

  .گرفت

 غریزه ی عشق و غریزه ی. در تفکرات فروید دو غریزه ی کالن وجود دارد

هر آنچه که تحرک، ميل به زندگی، لذت و تکاپو برای بهبود زندگی را در . مرگ

در قطبی دیگر، غریزه . بر داشته باشد، زیر چتر غریزه ی عشق قرار می گيرد

ی مرگ است که غریزه ای ست قوی و در بردارنده ی بيشترین تفکرات، 

ت که از حایل و سد مابين این دو سایق، سرکوب اس. اعمال و احساسات

ترس و احساس (طریق تردید، غریزه ی عشق را تبدیل به غریزه ی مرگ 

  .می کند) گناه

همه چيز یک روز از «و » انسان با گناه به دنيا می آید«دو جمله ی کليدی 

  .اميال و افکار را زیر چتر کلی غریزه ی مرگ قرار می دهد» بين می رود

ناآگاهانه این دو گرایش را با هم ل، آگاهانه یا .نویسنده در توضيح شخصيت م

 که ٣در جمالت آغاز فصل . نمایش می دهد؛ به اضافه ی یک گرایش سوم
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بالحن و ریتم کتاب مقدس آغاز می شود، می توان این دو سایق را باز 

  :شناخت

آن روز مقدس که فراموشی و شادی همچون عسل . آن روز خواهد آمد” 

 باد راحت بر بوستانهای سرسبز و خرم غليظ در کام انسان غمزده آب شود و

بوزد و شکوفه های جوان و رنگارنگ بهار بر تمامی زمين خشک و تشنه 

و شکوفه های بهار بر گور تنهای من خواهد ریخت و ) غریزه ی عشق(بپراکند

زیرا من بنده ی گناه بودم و این . بر گور معصوم فرزندم و آنها را خواهد پوشاند

و آن روز را که ناگهان از ترس … من به بيرحمی جاری بودرودخانه ی شوم در 

مرگ برخواستم و نمی دانستم چه باید کرد و اضطراب با دندانهای سبعش 

قلبم را می مکيد و من نمی خواستم بميرم و می اندیشيدم که آیا باید به 

  )۵٣ – ۵٢ص (…” زیر خاک بروم و چرا؟

  ).رویکرد واضح غریزه ی مرگ(

را ) انسانی نوعی(ل . چيز محکوم به فنا و نابودی ست، مو حال که همه

  .برای رهایی، تبدیل به موجودی خشن می سازد

اما گرایش سوم جدا از رویکرد روانشناسی، یک گرایش ایده آليستی 

ل از مادر او می .در داستان به جای صحبت از همسر م. اسطوره ای است

. واضح خشونت و قدرت استشنویم، و از طرفی دیگر پدرش که نماینده ی 

در اصل گرایش سوم ترس پسر از دوری مادر و ميل جایگزینی به جای پدر به 

ل از .گرایش عاطفی م.را در بر می گيرد) عقده ی ادیپ(عنوان فردی خشن 

  .مادر و گرایش خشونت او از پدرش می آید

ل و دکتر حاتم دست به دست هم می دهند و اساسًا .در مرکز داستان، م

در اصل، گویی این دو، . هر نوع گرایش از نوع ملکوتی اش را از بين می برند

حتی گاهی . دو روی یک سکه هستند و به همين دليل با هم در ارتباط اند

ل که به او .ل می بينيم، شيطانی حلول کرده در م.دکتر حاتم را به جای م

نمی .  دهدبعد از ظهر ها او را عذاب می” :فرمان قتل پسرش را می دهد
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شبها . داند چه کار کند و چطور اینهمه لحظه های پوچ و خالی را تحمل کند

خوابش نمی برد و وقتی هم به خواب می رود کابوسهای وحشتناک به 

ص (…”آه عجيب است در تمام این چيزها من با او شریکم. سراغش می آید

يد، چون ما دکتر، شما باید مفهوم واقعی نتوانستن را درک کرده باش” )۴٣

. هر دو به هر حال در چند تکه با هم اشتراک داریم و این بسيار جالب است

شما هم مثل من از . الاقل در جاهایی می توانيم به هم نزدیک شویم

بعدازظهرها وحشت دارید و نمی دانيد چگونه آن ساعات شوم و دلهره انگيز 

ت متضاد هستيد، شما را بگذرانيد، شما هم گرفتار کابوس و بيخوابی و حاال

هم هميشه با خودتان در جنگيد و همانطور که بارها گفته اید نمی دانيد که 

  )٨٣ص (…” زمين را باید قبول داشت یا آسمان را و پناهی و رفيقی ندارید

هر دو اهریمنانی هستند که . ل یک خودآزار.دکتر حاتم یک دیگر آزار است و م

عيت های متفاوت انجام داده اند؛ هر دو همان جنایت ها را با اشکال و موق

. مانعی هستند بين انسانيت و رستگاری و همچنين از لحاظ جنسی ناتوان

ل انسانی ست مفلوک، منزوی و گوشه ای افتاده که تصور ازدواج و بچه را .م

باید در رؤیاهایش جستجو کند و دکتر حاتم کسی که می توان گرایش به  

  .همجنس را در او دید

ین چه شهوت و حرص موحشی است که او را وا می دارد پسرهای جوان ا” 

ص (” را گمراه کند و زنهای جوان را به بدترین بدبختی ها و پستی ها بکشاند

اما او ” :ل به ساقی می گوید . در مورد پسر م۴دکتر حاتم در بخش ) ۴١

رای من در کنارش آرامش و یقين داشتم و پاکی و محبت را ب! دوست من بود

  )۶٩ص (” ..اولين و آخرین بار احساس کرده بودم

ساقی، ساقی، چرا نمی توانم خوب نگاهت گنم؟ زیبایيت سحر و افسونم ” 

این است که فقط دورادورت را نگاه می کنم، بطور مبهم و گنگ … می کند

مثل کسی که ميدان دیدش تغيير کرده باشد و آنوقت تو را در خيالم تماشا 

اله ی تو را در خيالم می سازم، آنقدر که بتوانم و می کنم، و دنب
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و چنين کسی شوهر توست، او که دیگر نمی توانست ” ) ۶٠ص(…”بخواهم

  )۶٩ص (” با تو هم آغوش شود

در جای جای داستان ملکوت به جمالت و موقعيتهایی بر می خوریم که ارجاع 

این کتاب مقدس مرجع اصلی . دهنده ی یک سری مباحث بينامتنی است

اما پيش از ورود به داستان، بد نيست به داستانهایی اشاره . داستان است

از ميان . کنيم که از این مرجع و شخصيتهای آن در خود بهره جسته اند

  شخصيتهای کتاب مقدس مسيح را در نظر می گيریم،

که یک مناسبت واضح است و تأثير مستقيم آن را می توان در رمان آخرین 

نویسنده، از شخصيت . ، اثر نيکالس کانتزاکيس شاهد بودوسوسه ی مسيح

گرایش مستقيم (در این نوع گرایش. مسيح برداشت تازه ایی ارائه داده است

اما در برداشتهای مدرن با . هيچ گاه از شخصيت واحد خارج نمی شویم) 

مثًال در رمان کلبه . چيزی غير مستقيم و حتی غير مذهبی روبه رو هستيم

یا خداحافظ گری کوپر، )  هریت بيچراستو(م، اثر اليزابت هریت استوی عمو ُت

در . اثر رومن گاری، گرایشهای دور از ذهن از شخصيت مسيح را می بينيم

رمان کلبه ی عمو ُتم، مسيح یک برده ی سياه بدبخت است، یک شخصيت 

تمام استعاره هایی که از مرگ . مثبت و فداکار و یک شهيد قربانی و معصوم

در اصل، این رمان غير . مسيح وجود دارد، با این شخصيت صدق می کند

نژادپرستی، برای رساندن مقصود خود، از ویژگيهای سمبوليک مسيح 

  .استفاده کرده است

در رمان ابله، اثر داستایوفسکی، شخصيت اصلی، یعنی فرانس مشکين، 

ل پيش صداقتی که نه تنها عام. نمایانگر صداقت واخورده ی مسيح است

در جنایات و مکافات . برنده نيست، بلکه برعکس عاملی ست بازدارنده

شخصيتی داریم با نام راسکل نيکف و فاحشه ایی به نام سوفيا، این 

شخصيت رویکرد دیگری از مسيح را با برهم زدن نظم از طریق نابودی 
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سوفيا نيز شخصيتی ست . مدافعان سرمایه داری و زراندوزان نشان می دهد

  .ه مستقيمًا به مریم مجدليه باز می گرددک

این نمونه های متفاوت، با استفاده از منبعی واحد، هر یک گرایشی ویژه از 

در داستان ملکوت نيز می توان نسبت . مسيح را در آثار خود به کار گرفته اند

  .شخصيت ها را با اساطير کتاب مقدس جستجو کرد

ل شخصيتهایی هستند .حاتم و مشخصيتهای شریف در داستان، مثل دکتر 

دکتر حاتم یک پزشک است و از طرفی دیگر الیه ی اساطيری . دو الیه

حاال یک بار دیگر باید تو را خفه کنم، و این بار دیگر خودم هستم، ” :شيطان

و ! می شنوی؟ این خود دکتر حاتم است که تو را خفه می کند و نه شيطان

به خاک بسپارد و نه آنکه به ملکوت می خواهد روح تو را در نارنجستان 

  …”برساند

برای . قربانی آگاه و قربانی ناآگاه. این شخصيت دو الیه، دو نوع قربانی دارد

در رأس . هر کدام از قربانيان دکتر حاتم می توان یک قضاوت اخالقی داشت

قربانيان ناآگاه او، منشی جوان قرار دارد که قضاوت اخالقی در موردش خوش 

 و گرایش به مرشدی و مرادی ست؛ مرد چاق، حرص و زن دکتر حاتم، باوری

ل .قربانی آگاه دکتر حاتم م. ساقی، خيانت را به نمایش می گذارند

قاتلی که به ميل خود و آگاهانه پا به قربانگاه گذاشته است و ویژگی .است

دستيار (شخصيت واسط در این بين ناشناس . اصليش مکافات عمل است

  .تاس) شيطان

  

  نمودار قربانی آگاه و قربانی ناآگاه

  

در حال زندگی می کند، با دنيا ارتباط دارد و ) قربانی ناآگاه(منشی جوان 

در گذشته زندگی می کند، ) قربانی آگاه(ل .برعکس، م. اهل گفت وگوست

ل .در بررسی شخصيت م. با قربانيانش در ارتباط است و یاداشت می نویسد
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 چرا که -ر حاتم یک شخصيت شریف و به طبع دوالیه استکه او نيز مانند دکت

در متن داستان به کدهایی بر می .این دو در واقع دو روی یک سکه هستند

  .خوریم که ارجاع مستقيم یا غير مستقيمی به اساطير کتاب مقدس دارد

و در یکی از همين بعد از ظهرها بود که وسواسی مهيب روحم را در هم “

ایده ی مربوط به پسر کشی از ابراهيم می »” م را بکشم باید پسر« .فشرد

پيش تر رفتم و با فشار دست چانه اش را باال بردم که ” و در جایی دیگر . آید

لبخند تحقيرآميزی برای یک ثانيه لبهای . چشمم در چشمانش بيفتد

. اما نگاهمان حتی لحظه ای با هم تالقی نکرد. بيگناهش را از هم گشود

خون از سوراخی مورب . ه را در قلبش فرو بردم و بيرون کشيدمآنوقت دشن

آه، پدر چرا مرا ” این جمله،” پدر چرا مرا واگذاشتی؟! آخ « : او گفت . فواره زد

ل خدایی .در واقع م. ،جمله ی صریح مسيح است بر روی صليب”واگذاشتی؟

و در . ست که پسرش را کشته؛ ابراهيمی که اسماعيلش را کشته است

وقتی که دیگر حتی یک لحظه برایم . بعد به مغرب سفر کردیم” یی دیگرجا

چه خوب به یاد می . ممکن نبود در آن پنج دری سفيد قصرم زندگی کنم

این را خودم . مرا در کالسکه ای گذاشتند که روزنی هم به خارج داشت. آورم

م، تمام می بيني. ایده ی رها کردن قصر نيز از بودا می آید… ” خواسته بودم

گرایشهایی که از خدا در فرهنگهای مختلف وجود دارد در این شخصيت 

البته نباید از نظر دور داشت که بحث، عينيت یا تطبيق . گنجانده شده است

کامل نيست، بلکه قرارگيری نشانه های درون متنی است که قابل 

را شناسایی و رد یابی هستند و در آنها گرایشهای کلی از خدا و شيطان 

ل با شکنجه ی .م. شيطان یا خدایی که به دنبال رستاخيز است. می بينيم

خود از طریق بریدن اعضای بدنش و حمل آنها در کنار جسد موميایی 

پسرش، با قصد انتقام از دکتر حاتم و بعد رویش اميد در او، سعی در رسيدن 

حاتم دکتر … می گفت در من چيزی شروع شده است“: به این رستاخيز دارد

در این مواقع وقتی که . حتما رستاخيز بوده است: به ميان حرف او دوید
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کسی اميدوار شود و بخواهد به زندگی برگردد رستاخيز در او شروع می 

  ”.شود

در دیالوگ دکتر .  گره گشایی های داستان شروع می شود۶ تا ۴از بخش 

ن پر رنگ حاتم و ساقی، عالوه بر شناخت ساقی، شخصيت َشکو نيز ناگها

شکویی که مانند شاهدی خاموش همه جا حضور دارد و با به . می شود

دست آوردن ساقی،کسی که دکتر حاتم شاید خود را از زیبایی و تمتع از او 

محروم کرده است، دشمن اصلی دکتر حاتم شده و تير انتقام و کينه دکتر 

 این فصول به عالوه. حاتم بيش از هر کس دیگر به سمت او نشانه می رود

. به حوادثی که هنوز اميد می رفت سرابی بيش نباشد، قطعيت می بخشد

ل، قتل زنهای قبلی دکتر .ل را می شناسد، قتل پسر م.دکتر حاتم نيز م

ل و دیگر .حاتم و اکنون ساقی، آخرین زن او، و آگاهی از سرنوشت  م

  .شخصيتها از جمله این گره گشایی هاست

بر اساس درون مایه ی تحول بررسی کنيم، شخصيت اگر بخواهيم داستان را 

مخاطرات تفکر و تحول در این شخصيت بيش از . اول منشی جوان است

در بخش اول عقاید او را در مورد اميد به زندگی و . دیگران عيان می شود

خوش باوری و روحيه ی رمانتيک او را می بينيم و در بخش آخر، اضمحالل این 

” : در بخش آخر از زبان منشی جوان می خوانيم . معقاید را شاهد هستي

این سزای حماقت من است، سزای آن همه سالها و روزهایی که مصرانه به 

خودم را پيشاپيش آسوده نکردم و حاال . زندگی چسبيدم و خودم را نکشتم

. هيچ کس مقصر نيست و من شایسته ی این تحقير و توهين هستم

در ” . به ميل خود و به فکر خود بميرم و نمردمزیرا می توانستم. شایسته ام

ل و پسرش به نحوی .واقع منشی جوان همان الگویی را آرزو می کند که م

منشی جوان ته مانده ایی از ایمان اساطيری در جامعه . انتخاب کرده اند

در . است که خودش را و نسل قبل از خودش را به هم ارتباط می دهد

ی در دل خواننده می دمد که او نيز رستاخيز واقعی ل گاه اميد.یاداشتهای م
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پس از آن زن می گيرم، یک زن زیبای دهاتی می گيرم ” .را آغاز خواهد کرد

که فقط در فکر پول من باشد و از او بچه دار می شوم و فرزندم را بزرگ می 

. ل تفکر انتقام است.م” .کنم تا روزی که بتواند دشنه ایی در دست بگيرد

پدر او خودش را کشته است، او پسرش را .  از انتقام مرگ استتسلسلی

کشته و اکنون در آرزوی فرزندی ست که او را با دشنه ای به قتل برساند و 

ل صورت نگرفته و همان حلقه .هيچ گونه تحولی در م. این چرخه را ادامه دهد

ی زمينه ی تحول در شخصيتهای اساطير. از زنجيره ی مرگ باقی مانده است

ل نيز یک شخصيت اساطيری است که با تحول ميانه ایی .وجود ندارد و م

در کتاب مقدس نيز بخش قابل توجهی از ویژگيهای اساطيری ثابت . ندارد

  .باقی می ماند

برای نابودی و از ميان برداشتن خير، تجسم شر هميشه فعال و متحرک 

ساطيری تجسم شر به بيان دیگر در گرایشهای ا. است که ماهيتی ثابت دارد

این قضيه در داستان نيز صادق . به سمت تغيير و تجسم خير ثابت است

 شيطان، داستان گوی اول است و تمام –تجسم شر، دکتر حاتم . است

  .اتفاقات از او سرچشمه می گيرند

شالوده ی اصلی هر سيستم روایی منظم و یا هر اثر هنری، مضمون آن 

. که مضمون ربطی به نتيجه ی داستان نداردالبته باید در نظر داشت . است

در مرکز داستان ملکوت، همانطور که گفته شد داستانی ست چند الیه، می 

از طرفی نبرد خدا و شيطان و تبدیل شدن . توان چند مضمون را در آن جست

و ) منشی جوان(به شر و از طرفی دیگر، نوسان مابين تسليم برده وار 

اما در نهایت نتيجه ی داستان .  می توان شاهد بودرا) ل .م(عصيان آگاهانه 

  .ملکوت مرگ است

عالرغم گرایشهای مذهبی و اساطيری موجود در داستان، گرایش اجتماعی 

گرچه خود داستان در بی مکانی و بی زمانی به . آن را نباید از نظر دور داشت

صحبت از .  نوشته شده است١٣۴٠سر می برد اما، در ایران دهه ی 
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هایی، ترس، شک، نوسان بين اميد و نا اميدی و مرگ در اصل فضای تن

فضایی . دهشت آور و رعب انگيز آن دوران را به شکل کالن نشان می دهد

نویسنده با ساختن تيپهای . که در آن هر نوع ارتباط با رستگاری قطع است

اجتماعی که مهمترین ویژگی آنها خوردن و خوابيدن و زن گرفتن است و با 

جمودی که حتی با . ورود عنصر شر درون آنها به جمود آن دوران اشاره دارد

اشاره های واضح مظهر شر، هيچ گونه تغييری در آنها حاصل نشده  و 

همچنان در حماقت خود عمر می گذرانند تا وقتی که شر مانند غده ای همه 

مودت ناهنجارترین شخصيت داستان از این منظر آقای . چيز را در بر گيرد

دیالوگهای . است که از ابتدا تا انتها به همان شکلی که بود باقی می ماند

و شخصيت کامال ) منشی جوان(پایانی داستان بين شخصيت کامًال متحول 

  .رد و بدل می شود) آقای موت(ثابت 

با پایان بازی که نویسنده برای داستان خود گذاشته است، کورسویی از اميد 

اميدی که در گوش نجوا کنان می گوید . زنده می کندرا در دل خواننده 

سالم و آسوده ام و . اما من خودکشی نمی کنم” رستاخيز ممکن است :

  ”.سالها پس از تو زنده می مانم

  ناشناس تبسم کرد

  ”سپيده زد
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  محمدرضا بيگي

  

  زندگی و اثار بهرام صادقی

  

  

     

يكي از داستان ) ١٣١۵- ١٣۶٣(   بهرام صادقي با اسم مستعار صهبا مقداري 

در نجف آباد اصفهان به . نويسان وطنز نويسان صاحب سبك و برجسته است

به پايان برد وديپلم را در اصفهان تحصيالت ابتدايي را در نجف آباد . دنيا آمد

در امتحان رشته پزشكي شرآت آرد آه هم در اصفهان و هم درتهران . گرفت

به طور . سپاه دانش رفت. زياد طبابت نكرد.قبول شد آه به تهران رفت

جا  براي اهالي آن. اي در ياسوج بود اش درمنطقه سربازي. پراآنده طبابت آرد

آارهاي بهداشتي زيادي . دوستش داشتندمردم بسيار. خيلي آار آرد

هاي بهداشتي  آموزش.  وضع آبشان را سروسامان داد. برايشان انجام داد

اش  روزي آه سربازي.هاي بهداشتي ساخت سرويس. درمانگاه ساخت. داد

جا رديف دراز آشيده بودند جلوي ماشين  تمام شدوخواست برگردد مردم آن
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بهترين . سازيم بهترين خانه رابرايش مي. ندبما: گفتند مي. آه نگذارند برود

  .دهيم دختر را به او مي

اش را با عمويش  هاي آودآي و نوجواني پزشك سال       مجيد صادقي روان

ها همراه با ايام نوشتن  اين سال. بهرام در يك خانه گذرانده است

: ردآو او به ياد مي.   خالي بوده است هاي هاي مجموعة سنگروقمقمه داستان

ملكوت را در . طور بهرةهوشي زياد بهرام خالقيت عجيبي داشت و همين« 

هايش را مثل  طور بقية داستان وهمين.بيست وپنج سالگي نوشت

ها در حد  ها وشخصيت سراسرحادثه يك ديد اجتماعي قوي وشناخت تيپ

به . هاي ناگهاني بود خالقيت او به صورت الهام وجرقه. خيلي زياد وجود دارد

آه . هاي ادبي آن زمان سفيد بود وان مثال چند صفحة وسط يكي از ُجنگعن

ديد . وقاطعيت بود در همان چند صفحه يك داستان نوشت به گمانم صراحت

  .طنزآميز به همة مسايل اجتماعي داشت

هايش را  آمتر نوشته.نوشت البداهه مي هايش را في       بسياري از داستان

هاي آخرش بيشتر صورت  لبداهه بودن در داستانا اين في.آرد پاك نويس مي

خيلي در بند . گرفت زياد جدي نمي. طور بود اش نيز همين زندگي.گرفت مي

  ».مسايل مادي و روزمرة زندگي نبود

      بهرام صادقي آثارش را طي حدود ده  يازده سال نوشت از 

سخن، : هاي مختلف نظير هاي ادبي وماهنامه آه در مجله١٣۴۶تا١٣٣۵سال

داستان بلند ملكوت هم .   نو به چاپ رسيد صدف، فردوسي،جگن و جهان

اگر همت جدي ابوالحسن .نخستين بار در دورة آتاب هفته به چاپ رسيد

خالي در  هاي آتاب سنگروقمقمه.شد نجفي نبود آارهاي او جمع و جور نمي

  .منتشر شد١٣۴٩سال 

  

  تم
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سط و سرگردان و سردرگمي بود       بهرام صادقي دقيقأ نمايشگر طبقة متو

نكتة مهم آار . اند دانند آه به آجا آويزان اند ونمي آه همة اعضاي آن بالتكليف

المثل زندگي يك آارمند در داستان اوبا همة رمز و رازش به  او اين بود آه في

کارمند او نه تنها خود تسليم شده . شد آميزي تصوير مي صورت مضحک و طنز

چاره و  در آثار او همه معصوم و بي. م نيز بر او سوار بودبود آه بختك حاآ

اند با اين آه استعداد آافي براي زندگي بهتر دارد اما دست و  مچاله شده

بهرام صادقي خواننده را تا يك چنين مرزي .اند شان را با تار عنكبوت بسته پاي

 يا نگاه آن تو اين هستي يا آن؟ آدمي: آند آشاند و بعد رهايش مي مي

  ساختمان؟

    خسروگلسرخي بدون هيچ گونه ترديد او را در ادبيات معاصر امروز  ايران 

هاي بهرام صادقي آارنامة دو دهه از تاريخ  نوشته« :دانست اي واال مي پديده

زندگي اجتماعي ما است و بدون هيچ آاستي در جريان اين زندگي ما 

ها و نيز متروك ماندن  شها، جا به جايي ارز شاهد رنگ به رنگ شدن آدم

اي  دنياي او دنياي شفاف و ساده لوحانه. جوهر خروش و جوشش هستيم

همه چيز در دنياي . نيست آه در آن همه چيز به خوبي وخوشي جريان گيرد

هميشه ديواري هست آه واماندگي و درماندگي درآن . خورد او به مانع بر مي

  .است» بودن«ن و به عاريت دنياي او دنياي تاريك، مسخ شد.زند موج مي

    انسان در آار صادقي موجود تفاله شده است آه به زندگي غير طبيعي 

خود را ملزم به نجات نمي . در رابطه با جامعه، طبيعت و اشياء خو آرده است

يابي و برقراري يك  در پي راه. جويد ادامة خود را در سازش و مدارا مي. بيند

صادقي با ايجاد فضاهايي خاص از واقعيات . تروابط منطقي با زندگي نيس

ترين زواياي حس ورفتار آدمي در اين قسمت  روزمره به اعماق جامعه وپنهاني

آه در . گذار نسلي  درهم شكسته و مأيوس است او پيام. برد از خاك راه مي

  ».ها له شده است آشاآش زندگي اعصابشان الي چرخ
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. داستان خالص. بايد داستان نوشتدر وهلة اول «:     صادقي گفته است

  ».فقط مهم اين است آه راست بگويي... بايد ساخت به هر شكل و هر جور

شناخت      چون در نوشتن صادق بود و قهرمانان آثارش را به خوبي مي

انعكاس زندگي در آثارش با چنان عمقي صورت گرفته است آه در ميان 

  .تر نظير دارد نسالنش آم هم

   

  سبک

هايش را شاخ و برگ  گو نيست و نوشته زياده.  صادقي موجز مي نويسد    

راحت . ضرب آهنگي تند دارد. نگارانه است سبك نوشتاري او روزنامه.دهد نمي

از .زند نويسد آه حرف مي طور مي همان. تكلف در قلمش نيست.زند حرف مي

  جويد ترين عبارات وآلمات بهره مي ساده

يسي بيفتد يا اصطالحات عاميانة مردم آوچه بازار بدون اين آه به شكسته نو

( يعني قلم او از هر گونه احساس خالي است. نويسد سرد مي.را به آار ببرد

سرد و  او خون) بخشي به طنزهايش نيز همين است يكي از عوامل عمق

نويسي صادق روايت را  گيرد و چون گزارش اعتنا از موقعيت فاصله مي بي

مك اين ويژگي خواننده رابه عمق سردي دنياي درون و به آ.آند بازگو مي

ها و هنجارهاي رفتار وگفتار  آليشه.برد هايش مي هاي داستان پيرامون آدم

  .نمايد آشد و بيهودگي آن را باز مي روزمره را به هجو مي

از همان ابتدا خواننده را غافلگير . هايش آغازي غير منتظره دارد      داستان

صادقي معتقد است . پردازد اي به اصل ماجرا مي  هيچ مقدمهآند و بدون مي

آه شروع بايد خواننده را يك دفعه تكان بدهد و او را وادارد آه قصه را رها 

هاي معمول را  گيرد و قالب هايش به آار مي اين الگو را درتمامي داستان.نكند

طوري  نآغاز داستان غيرمنتظره اي.ريزد در زمينة مقدمة داستان درهم مي

هاي  گريز از تكرار ويافتن شيوه» ...خيلي خوب، اما نكته اينجاست« :است

هاي نو  جديد نوشتار منطبق با شرايط نو اجتماعي جلوة ديگري از تالش
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هاي عاميانه و فولكلوري  نويسي روايت او گاه به نظيره.آورانة صادقي است

يسي به بيان دغدغه نو هاي رايج افسانه آورد تا در خالل هجو قالب روي مي

گونه آثار او نيز به خاطر درآميختگي  حتي اين.اش بپردازد اي ذهني هميشگي

هاي آالسيك، حرآتي متفاوت با  هاي نوين نوشتاري با شيوه شيوه

 براي  در داستان.  اند نويسندگان ديگري است آه در اين قالب آار آرده

و چند ) ، مرغ، خروسگربه(هاي آودآان هاي آشناي افسانه آودآان،شخصيت

آيند تا در   مي گردهم...) اشي، مشي و ميرزاسليمان و(شخصيت خيالي

فضاي مضحك و آاريكاتوري به صورتي استعاري بيانگر نگاه سرد او به پوچي 

  .محيط و زندگي باشند

 چه از جهت -      فاصله گذاري شگرد ديگر او براي تعميق طنز در آثارش

نويس و سرد  ت آه  با آمك قلم روايي، گزارش اس- ساختاري وچه محتوايي

اين شگرد در داستان تدريس در بهار : شود ترين شيوه پياده مي او به استادانه

رسد و به آليد داستان براي بيان فلسفي تقدير  دل انگيز به اوج خود مي

در آالسي باشاگردان و معلمي ناديدني وبا . آيد جمعي بشري در مي

او خواننده را با . ماند  حضور در آن آابوسي مبهم را ميفضايي فراواقعي آه

سازد تا در دغدغه و تشويِش مواجهه با تقدير و مرگ با او  خود همراه مي

  .شريك شود

يكي از شرايط داستان ورمان :  اي گفته است      بهرام صادقي در مصاحبه

خوب اين است آه نويسنده مسايل زمان خودش را در قالب شرايط 

شگي زندگي ودر قالب زندگي ذهني هميشگي بشر بيان آند، نه در همي

  .اي زمان قالب مسايل روزنامه

آند ولي  اي ساده جلوه مي هاي او اآثرأ به طرز فريبنده      ساختار داستان

گرا يا  هايي دارد آه آن را از داستان ساده ها و گره در عين حال چرخش

هاي  ساختار با مضامين اصلي داستاناين نوع . سازد دار متمايز مي لطيفه

هايش را  داستان. شيوةبيان او تقليد ناپذير است. صادقي متناسب است
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اي را حذف آرده از وسط ماجرا قضايا  نوشت آه گويي مقدمة قصه چنان مي

چند تني از جوانان تازه آار به اين شيوه دست يازيدند ولي . آند را تعريف مي

  .به جايي نرسيدند

خصات اصلي داستان نويسي صادقي او را در زمرة نويسندگان مدرن     مش

تأآيدش بر اهميت و . او با ساختار داستان مشغولي يعني دل. دهد قرار مي

درگيري دايمي او بازندگي و واقعيت و بيان تضاد و در عين حال . اولويت تكنيك

رد صادقي ف اما، به دليل سبك منحصر به . آميزي واقعيت عيني و ذهني درهم

نه مانند هدايت به . اي خاص قرار داد مشكل است او را در از نظر سبك در رده

ور،  رويا وخيال و به جنبة سمبليست ذهن توجه دارد نه مانند چوبك، شعله

شناختي فرد  گلستان،يا گلشيري در برخي از آثارش توجهش به جنبة روان

رابطة ميان فرد معاصر اش  است و نه مانند گلشيري در ديگر آثارش مسأله

   فرهنگي ما- هاي تاريخي واسطوره

برد در اساس هيچ يك از  هايش به آار مي اي او در داستان آه شيوه.است

  .هايي نيست آه در داستان ذهني متداول مرسوم است شيوه

هاي جديد نوشتار منطبق با شرايط نو اجتمايي      گريز از تكرار ويافتن شيوه

  .هاي نوآورانة صادقي است شجلوة ديگري از تال

. استاد ايجاز بود در ساخت قصه.      استاد ايجاز بود نه در آالم و بافت آالم

آرد آه نويسندة بزرگ آسي است آه  سان بر خالف بسياري فكر نمي بدين

. آارش اين نبود. تمايلي به نوشتن داستان بلند نداشت. آار مفصل بنويسد

هاي فارسي به حساب آوردند در واقع  جزو رمانبا اين آه بسياري ملكوت را 

آار او مليله دوزي . اي را به لحظة ديگر دوختن آار او نبود لحظه. چنين نيست

  .بود روي يك پارچة آوچك

ها پوچ و بي  آشمكش.     در آثار بهرام صادقي حادثه اصأل مهم نيست

ست فضا چه مهم ا آن.  رسد ها تقريبأ به جايي نمي درگيري. معني است

با انتخاب رنگ زمينه، . قالي بافي بود آه زمينه برايش اهميت داشت. است
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بدين ترتيب او يك بدعت گذار برجسته در . نقش و نگار دلخواه را برمي گزيد

  .قصه نويسي معاصر ايران است

  

  طنز

ام بكنم،گفتنش دليل  خواسته چه من در آار خودم مي آن: گويد     صادقي مي

موفق شده باشم، اين است آه چه در ساختمان داستان چه اين نيست آه 

بر مبناي . آورم بر مبناي حادثه باشد در ساختمان طنز، طنزي آه بوجود مي

اي حادثة ديگر را دنبال آند و از  هر حادثه. ساختمان باشد و بر مبناي حوادث

 البته درتمام اين حاالت يك.ها وضعيت مورد نظر من زاييده شود ميان اين

  .من ترين طنزهاي ترين و سياه عنصر ژورناليستي وجود دارد؛حتي در عميق

اي آه طنز در آارهايش است حال اين طنز شاد يا سياه يا       هر نويسنده

باشد، اصوأل يك طنز نويس  نويسندة منفرد به مفهوم مثأل ... غمگين و

. ي استاصول و بنياد آارش اجتماع. نشيني يا سورراليست نيست عاج برج

چه اصوأل طنز از اجتماع . طنز اصوأل يك عامل ويك عنصر اجتماعي است

  .شود زاييده مي

هايم يا در يك       از نظر من ممكن است در مواردي يا در ابتداي داستان

ها، حالتي و ساختماني از آار چخوف در آارهاي من ديده  حالتي از داستان

. ام گويم آه موفق شده ته نميالب( چه مورد نظر من بوده اما آن. شود

اين بود آه طنزي با توجه به روحية خودم داشته باشم ) اميدوارم موفق شوم

آه نظرهاي اجتماعي در آن رعايت شده باشد و بر مبناي تجزيه وتحليل 

رواني به صورت آاوش در زواياي تاريك و ناشناخته و مجهول زندگي وروان 

آنم آه شباهت به آارهاي  ي من فكر مياز نظر تكنيك بعضي از آارها.باشد

چه پيراندلو پيش از آن آه طنزش توصيفي . پيراندلو داشته باشد تا چخوف

و ) آنش(بيشتر اآسيون. باشد يا بياني مبشر ساختماني است
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آند آه ما در چخوف خيلي آم  آميك ايجاد مي) موقعيت(سيتواسيون

  .بينيم مي

  و آخر

. آرد اني بود آه خود از آارخود تقليد ميافت آاراو زم«:گويد  ساعدي مي

هايي آه  قصه. مثل چند داستان آه در اواخر عمردر آتاب هفته منتشر آرد

شناخت  ها نبود خواننده نويسنده را مي اگر نام بهرام صادقي هم باالي آن

هاي دوران درخشان آارهايش را داشته  بي آن آه آن قدرت و صالبت قصه

شان را به هم آورده  ريده آه نويسنده عجوالنه سروتههايي رنگ پ قصه. باشد

  .بود

مدام در اوج و حضيض ولي .      در زندگي خصوصي خود نيز چنين بود

آدمي قد بلند با سيماي خشك وصورت استخواني،مدام در . هميشه مطبوع

ها ولي  حرف در برابرغريبه خجول و آم. تر اوقات ناپيدا گاه پيدا و بيش. حرآت 

بافي  نويسي و خيال دار و حراف در موقعي آه صحبتي از داستان نسرزبا

نشيني دوستاني آه بسيار اندك  آمد آن هم در مقابل يا هم پيش مي

آرد، دانشكدة  با اين آه مدام درس ومشق را رها مي. آم حوصله بود.بودند

  .طب را به پايان رساند

رفت و . انگيخت نميهاي غريبه تعجب آسي را بر خانه      ظهورش در قهوه

دري از اين خانه به آن خانه، تن  دليل وبادليل او به زادگاهش، دربه آمدهاي بي

چه در  در ندادن به زندگي شكل گرفته و مثأل مرتب، نيشخند مدام او به آن

روح : هايش آرده بود هاي قصه اطراف مي گذشت بهرام صادقي را شبيه  آدم

  !هاي تاريك ردان خيابانروح سرگ. هاي خلوت سرگردان خانه

ها، لمس آردن و مدام لمس آردن دنياي  آوچه پس      خوابيدن در آوچه

روي سكوها نشستن و . هاي غروب و هواي گرگ وميش اطراف در دمدمه

سكوت او و چاپ نكردن آار تازه اين شبهه را در ديگران . آتاب خواندن

باره آنار گذاشته   يكبرانگيخته بود آه بهرام صادقي نوشتن را بوسيده و
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مدام از . بهرام صادقي به تأمل نشسته بود. در حالي آه چنين نبود. است

  ."چيد؛ از ولگردي يك روح آزرده ولگردي استثنايي خويش دانه برمي
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  محمود اميري نيا

  

  اند ها آه جاودانه مرگ انديشي آن

  

  اثر بهرام صادقی» ملکوت«نگاهی به 

   

  اي جاودانگان، آن را جاودانه. ايد آري، بدينسان شما به جهان عاشق شده«

ي زيرا هر لذتي جاودانگ! برو، اما بازگرد: دوست بداريد و با رنج بگوييد

  نيچه»  خواهد مي

  

هوشنگ گلشيري جوانمرگي را، مرگ ـ به علت هر علت آه باشد ـ قبل از 

ممكن است نويسنده يا شاعر «… داهد و معتقد است آه  سالگي مي چهل

خودشان . همچنان زنده بمانند، اما ديگر از خلق و ابداع در آنها چيزي نباشد

اند فراتر  واني بدان دست يافتهرا تكرار آنند و از حد و حدودي آه در همان ج

  .»نروند

او در مورد بهرام صادقي هم معتقد به جوانمرگي است و اوج و آار صادقي را 

آه در داستانهاي آوتاهش مي داند و بر اين باور است آه » ملكوت«نه در 

اما دآتر محمد صنعتي . داستاني بلند است آه حرام شده است» ملكوت«

به آابوسي مي ماند اما نه آابوسي مانند بوف , لكوتم«بر اين باور است آه 

بلكه آابوسي دستكاري و . آور يا سه قطره خون آه طبيعي و سيال باشد

, يعني جاي دستكاري ها و حساب و آتاب هاي آن.... حساب شده است 

سعي اين نوشتار آن است » چنان محو و پرداخت شده اند تا به چشم نيايند
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در » مرگ انديشي«ر به دنبال پاسخي باشد براي علت آه از اين ميان بيشت

آثار بهرام صادقي آه درباره آن تنها گاهي حرفي يا سخني زده مي شود و 

براي رسيدن به ا ين هدف بهترين پاسخ ! هميشه مي ماند براي وقتي ديگر

را حدا از وضعيت و موقعيت نويسنده در شرايط تاريخي آه در آن زندگي مي 

چرا . او دانست » ملكوت«اخدودي شايد بتوان در بررسي رمان آرده ا ست ت

آه اگر معتقد به اوج خالقيت در اين اثر باشيم و همزمان مرگ مؤلف آن را 

. همان ميعادگاهي است آه بايد از آن آغاز آنيم » ملكوت«درنظر بگيريم 

چهار دوست آه در باغي با يكديگر دمي « چكيده داستان اين است آه 

آقاي مودت «جن در يكي از آنها . با حادثه اي رو به رو مي شوند, رندخوش دا

حلول مي آند ـ سه نفر ديگر او را به تنها پزشك شهر يعني دآتر حاتم مي » 

آه ما هيچ يك از مشخصات او را نمي » ناشناس «به راهنمايي دوست . برند

ستان دانيم ـ دآتر حاتم در ضمن معالجه آقاي مودت با يكي از آن دو

در آن گفت و گو از زندگي ناگوار و نابسمان . گفت و گويي دارد» منشي«

به خانه اش آمده » شكو«مردي آه با نوآرش » ل.م«خود مي گويد و از 

مردي . است و با اين قصد آه دآتر آخرين عضو باقي مانده بدن او را قطع آند

 هاي الكل آه همه اعضاي بدن خود را قطع آرده است و آنها را در شيشه

, طي اقامت سيزده روزه خود در خانه دآتر حاتم » ل.م«. همراه خود دارد 

خاطرات گذشته و افكار و احساسات آنوني خود را به روي آاغذ مي آورد و 

ساقي زن ناآام . در تمام اين مدت شكو و ساقي از او مواظبت مي آنند 

و به دست دآتر دآتر حاتم است و گويا با شكو سر و سري پيدا مي آند 

ساقي تنها قرباني دآتر حاتم نيست او به همه . حاتم آشته مي شود 

آمپول مرگ تزريق آرده , مردم شهر و شهرهاي ديگري آه در آنجا زيسته 

گويي . است دآتر حاتم تنها ديگران را نمي آشد بلكه خود را نيز مي آشد

اهدش و با آن مرگي آه نمي خو. وجود او تنها در مر گ مفهوم مي يابد 

ملكوت : » ملكوت«و اما » . ستيز مي آند اما خود را از درون نابود مي سازد
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استعاره از جهاني رو به زوال و نابودي و هر آه عالقه . يك استعاره است 

مند به اوست و ميل به جاودانگي دارد در يك ناآگاهي محض با آمپولي آه به 

زريق مي شود به آام مرگ مي ظاهر براي چنين هدفي توسط دآتر حاتم ت

زمان واقعه بيروني داستان در طول شبي است تا سپيده دم و در اين . رود

زمان آوتاه است آه تراژدي مرگ وارد آالبد فيزيكي بي خبران مي شود و تا 

در » رؤياي هفت شيپور«هفت روز ديگر آه به نظر اشاره اي است به 

ه باقي مانده به اندازه صدها سال و اين هفت«مكاشفات يو حنا اثر مي آند 

ملكوت در » تا دم مرگ هيچ حسرت و اندوهي نداشته باشند... عمر آنيد 

اما حضوري غايب و از طرفي بر آل داستان هم . سه جايگاه حضور دارد

در . اما حضوري غايب و از طرفي بر آل داستان هم سيطره دارد. سيطره دارد

 آارمندي است ساده و زحمتكش زني آه يك جا به عنوان زن مرد جواني آه

و هميشه حتي تا سحر منتظر شوهرش  ...  !سادگي را بسيار مي پسندد

. مرد جوان هم در آنار او به سادگي و صفاي زندگي مي رسد . خواهد ماند

ملكوت در جايي ديگر به عنوان يكي از بي شمار زناني است آه دآتر حاتم 

هرچند . خيري نديده است» از زن و عشق «چرا آه او . آنها را آشته است 

آه آخرين آنها يعني ساقي هنوز با او زندگي مي آند و از آنجا آه به تعبير 

هاي خانوادگي  هاي نخست بدون نام خانوادگي و نام  نام«: ميالن آوند را 

توان تمام اشخاص  پس مي» اند بدون نام نخست، نام نيستند آه نشانه

» ل.م«عاره دانست و اگر اين تعبير گلشيري آه داستان ملكوت را است

باشد را درست بدانيم؛ اآنون او جز يك دست » ملكوت«تواند دو حرف اول  مي

  .براي ناميدنش آافي است» ل«و » م«و تني مثله برايش نمانده است و

داراي هراسي ) . Paradoxical(آدمي است با سرشتي دوگانه » ل.م«

هراسي آه خودآامگي را در او . اثرخويش استناهمساز آه پديد آوردنده 

در او شده است البته در ادامه به » پسرآشي«برانگيخته است و سبب ساز 

تفصيل در مورد اين دوگانگي شرح خواهيم داد آه اتفاقًا حل يكي از ابعاد 
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مرگ خود . خواهند آه هر دو مي» ل.م«معمايي تفاوت شخصيت دآتر حاتم و 

ل با مثله آردن خود به استقبال مرگ خود .م]ين است را خود برگزينند هم

رود و دآتر حاتم با وجودي آه عالوه بر خود ديگراني را هم به مرگ  مي

ل يك رقيب براي او . چرا آه در نظرش م. برد به او رشك مي. آشاند مي

  [.شود  محسوب مي

شود آه زماني يك فيلسوف و  اين طور بيان مي» ل.م«علت پسرآشي 

 بود آه با عقايد و افكار خود باعث شد تا پسرش از او روبرگرداند و شاعري

اش همين يك پسر بود   تنها بازمانده. آه بعد از مرگ مادر و همسرش» ل.م«

تاب برنياورد و سر از بدنش جدا آرد و شكورا نيز آه تنها شاهد بود در زير يك 

ها،  نش را برروي برفبوته بزرگ گل سرخ گير آورد و زبان داغ و قرمز خون چكا

اشاره صادقي در فصل سوم . انداخت و شكو براي هميشه در خاموشي ماند

و «… شود  آه با مكاشفات يوحنا در انجيل ـ باب هشتم ـ آغاز مي» سيزده«

: گويد پرد و به آواز بلند مي عقابي را ديدم و شنيدم آه در وسط اسمان مي

از ابتداي خاطراتش به ياد » ل.م«و آنجا آه » ..واي واي برساآنان زمين

شنيده است و او هم  آورد آه چگونه هميشه صدايي از درون مي مي

نسخه وارونه شده و در واقع » ل.م«فرمانبردارش بوده بر اين واقعيت آه 

هاي مسيحي  فلسفي فيلسوف دانمارآي و سرسلسله اگزيستانسياليست

ه آودك درونش بيدار فهمد آ وقتي مي» ل.م«گذارد و حاال  صحه مي. است

خواهد به قصر  بخشد و مي شود، دآتر حاتم را مي شده ورستاخيز مي

نعش پسرم را بعد  « گردد و دل به ملكوت بسپارد سفيدش آه از آنجا آمده باز

آورم و به خاك  ها دربدري و آوارگي و سرگرداني از تابوت بيرون مي از اين سال

. اندازم ها مي ها بين سگ ن شيشهسپارم و اعضاي قطع شده را از درو مي

آند و پس  ها آمي مستشان مي اين خود تفريح مناسبي است زيرا البدالكل

گيرم آه فقط در فكر پول من  يكي زن زيباي دهاتي مي. گيرم از آن زن مي

آنم تا روزي  بزرگ مي. آنم شوم و فرزندم را بزرگ مي دار مي باشد و از او بچه
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ولي او نيل به اين ملكوت نخواهد برد و …« دست بگيرداي در  آه بتواند دشنه

چرا آه دآتر حاتم . نخواهد آرد» پدرآشي«اش به جبران گناه او  پسر آينده

. فهمد او همچون ديگران خواهان افزايش طول عمر است دراين زمان آه مي

  .طور آه شرح داده شد همان. آند دار به او تزريق مي از آن آمپول زهر

 براي مرد جوان هنوز زنده است ، براي دآتر حاتم از دست رفته و اما ملكوت

اش است و از همين جاست آه در  نويد آينده و رؤياي تازه» ل.م«براي 

تواند  چه تفاوتي از نظر شخصيتي مي» ملكوت«يابيم وجود يا عدم وجود  مي

با سازد و از ديگري آدمي  نمايي مي براي ديگران داشته باشد از يكي شيطان

  .بخشد» بازگشت جاودان«تواند  و ديگري را هم مي» عشق به سرنوشت«

ل آه او هم در .دهد آه مانند م اما چه عنصري به دآتر حاتم اين اختيار را مي

  مثله آردن خود مختار است انتخاب آند؟

قبل از آنكه وارد مبحث تفاوت دوگانگي در آن دو شويم، بهتر است ابتدا 

انتخابي آه ريشه در تفكر اگزيستانسياليستي .  آنيممسأله انتخاب را حل

. آند فرد بشر با انتخاب، همه آدميان را انتخاب مي«: سارتر دارد و به تعبير او

خواهيم آن گونه  در واقع هر يك از اعمال ما آدميان، با آفريدن بشري آه ما مي

بايد به سازد آه به عقيده ما، بشر  باشيم، در عين حال تصويري از بشر مي

و اين آدام راه است آه دآتر حاتم با انتخاب آن، راه » طور آلي آنچنان باشد

به ظاهر بايد راهي باشد آميخته با دلهره و اين . آند ديگران را معين مي

  ريشه. نامد مي» دلهره ابراهيم«اي است آه آي يرآه گوران را  همان دلهره

. آند  فرق مي» ل.م«رحاتم و اين دلهره آه همان دوگانگي است در بين دآت

ابراهيمي است و اما دآتر آامًال وجودي است » ل.م«دلهره پارادوآسيكال 

ير آه  آه آي» مرد ـ ماهي واگنس«خوب است براي شناخت بهتر به افسانه 

دهد بيان  او با تغيير آوچكي آه به افسانه مي.آند بازگرديم گور اشاره مي

واسطگي بعدي  بلكه يك بي. اوليه نيستواسطگي  گناه يك بي«آند آه  مي

. برتر از آل است) در جهت پارادوآس شيطاني(در گناه فرد هم اينك . است
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زيرا تناقضي است از جانب آل آه تحقق خود را بر آسي تحميل آند آه فاقد 

شود حرآت مرد ـ ماهي را  و به اعتقاد وي مي» شرط اجتناب ناپذير است

ه زيرا دقيقا از طريق پارادوآس است آه مرد ـ ماهي درك آرد اما ابراهيم را ن

زيرا اگر مخفي بماند و خود را به همه . رسد به نقطه تحقق آلي مي

شود و به همين  هاي پشيماني تسليم آند به يك شيطان تبديل مي عذاب

چيزي آه وجه تطبيقي شيطان شدن دآترحاتم و ] شود  دليل نابود مي

  شود گفت دآتر حاتم در نقطه در واقع مي[ سازد اش را محقق مي نابودي

عطفي ديالكتيكي قرار دارد آه سرانجام برعكس عمل مرد ـ ماهي آه با 

آشد و از  دآترحاتم، ساقي را مي. رسد آند و به آرامش مي اگنس ازدواج مي

ايد آه  اي به خود مي  هرچند وقتي لحظه. شود اين پارادوآس خارج مي

ارتباطي پنهاني داشته است و به همين دليل بار يابد ساقي با شكو  درمي

  :آشد ديگر او را مي

شنوي؟  مي. حاال يك بار ديگر بايد تراخفه آنم و اين بار ديگرخودم هستم«

  …»آند و نه شيطان اين خود دآتر حاتم است آه ترا خفه مي

تواند به  اي آه مي فلسفه. اي ديگر جست اما پايان ملكوت را بايد در فلسفه

پيشگوي آينده . است همچون مكاشفه يوحنا  بگويد آه صادقي نخواستهما

باشد و وضعيت نجات يافتگان و يا پيش از اين مردگان را در سرزميني نابود 

عشق به «شده براي ما به تصور آشد مهم دريافت اين نكته است آه 

» بازگشت جاودان«آنطور آه نيچه بيان آرده است همسنگ » سرنوشت

دريافتن مشيتي فردي در زندگي خويش يا «: گويد ور آه مياست؛ آن ط

» ها و تنظيم حوادث مرتبط است مهارتي نظري و عملي در تفسير رويداد

هاي زيانبار  هاي گذشته آه شامل شر يعني شخص بايد دريابد تمامي رخداد

هاي فاجعه آميز هستند به هيچ وجه شر نبوده بلكه در راستاي  و رخداد

 مدام بر اين مسأله  هاي بعدي نيچه اي براي خير تند و وسيلهمنفعت ما هس

  .آرد اي براي عشق به سرنوشت تأآيد مي همچون شيوه



 عليرضا ذيحق: به آوشش

  ٨٣   

به جاي انتقام جويي از فضاي دشمن بايد گواهي «: گويد او در زرتشت مي

  ».داد آه او در حق ما نيكي آرده است

قاي مودت، مرد اما سرانجام ديگران چه خواهد بود مرد جوان، مرد چاق، آ

ناشناس و شكو آه خود فرزند عشقي ممنوع است، از تبر پدري پسرآش 

شود بايد به تعبيرخود  جان سالم به در برده است و اينكه چرا آشته نمي

وار روي فرمانگذاشته بود و سرش  هايش را صليب دست«: صادقي اشاره آرد

ون ميرانيست، و شايد چ» بر اين صليب آرام گرفته بود گويي مصلوب است

مرد «: از نظر دآتر صنعتي. شود گفت او مسيح است اند امنا دقيقًا نمي مي

. او نيز به همه چيز واقف است» ناشناس نيز بازتاب بيروني شكواست

. دانسته ناشناخته است و به اين ترتيب است آه هر دو جزو نجات يافتگانند

 هفته ديگر خواهند مرد جوان و مردچاق خود حاآم بر سرنوشت خود تا يك

ميرد و مرد جوان به دآتر  ند و مي همان دم سكته مي. ليكن مرد چاق. بود

هايتان را  عدالتي ها و بي ها و شكنجه اما من هم عذاب«… : گويد حاتم مي

واز هيچ آدامتان هم انتظار آمك نخواهم … به راحتي. آنم تحمل مي

 پديد آمده است؟ مگر نه دل و اين آرامش چگونه در اين آدم ساده» .داشت

آنكه تنها ملكوتش هم با او خواهد مرد؟ در واقع بايد گفت ريشه چنين 

سازد و در او  آرامشي، عشق به سرنوشت است آه حاال خود را مي

نتيجه اينكه صادقي، هر چند به دليل حل آن هراس ناهمساز و . بالد  مي

ها ـ بازگشوده  ـ بيرونيها  صحنه را به روي دنياي ديگر آدم, پارادوآسيكال

شان ندارد،  يافتگان و سرزمين مرده  گذارد و آاري به آينده مردگان و نجات مي

صداقت و «اما توانسته خود را تا آن لحظه آن طور آه بوده بيان آند و اين 

توان  تنها در يك مورد مي«: تر   رساند آه به نظر سار  او را مي» صميميت

شايد بر همين اساس بتوان » ت و صميميت استداوري آرد و آن هم صداق

  .ميرد انديشي اليه اليه بهرام صادقي، او هرگز نمي گفت آه با وجود مرگ
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  حسن مير عابديني

  

  در باره ی بهرام صادقی

  

  

  )١٣۶٣، ١٣١۵نجف آباد (بهرام صادقي 

  

نخستين . تحصيالتش را تا مقطع دآتراي پزشكي در اصفهان و تهران گذراند

 مدتي جزو ١٣٣٧در .  سخن چاپ آرد١٣٣۵داستانش را در شماره دي ماه 

ات شاخص سال هاي پس از آودتاي هيئت نويسندگان مجله صدف، از نشري

  . مرداد بود٢٨

اما در همين مدت ) آمتر از يك دهه(دوران خالقيت ادبي اش ديري نپائيد 

داستان هاي فراموش نشدني آفريد آه او را در صف اول داستان نويسان 

داستان هايش را در مجالت ادبي چاپ مي آرد و انگار عالقه . ايران قرار دادند

 آنها به صورت آتاب نداشت وقتي هم ناشري تصميم به چاپ اي به انتشار

مجموعه اي از آارهاي پراآنده او گرفت، به دليل دسترسي نداشتن به 

نويسنده ناچار شد آه جمع آوري و انتخاب و ترتيب داستان ها را خود بر 



 عليرضا ذيحق: به آوشش

  ٨۵   

) ١٣۴٩(اين مجموعه آه با عنوان سنگر و قمقمه هاي خالي. عهده بگيرد

 ٢۴و ) ١٣۴٠چاپ اول در آتاب هفته، دي (ل رمان ملكوت منتشر شد، شام

  .داستان آوتاه است 

صادقي، براساس نياز درونمايه داستان گاه از زباني گزارشي و روزنامه اي 

استفاده مي آند و گاه بيان تشريحي و نقلي افسانه هاي آهن را به آار 

با جزء نگاري به مي گيرد؛ زماني به داستان بافتي رمانتيك مي دهد و زماني 

آن حس و حالي توصيفي مي بخشد نثر و فضايي مي سازد متناسب با 

شخصيت ها در موقعيتي غير متعارف ناشي مي شود و هم از درون ابهام 

  .بازي آلمات مي جوشد

او براي آنكه به . صادقي به خوبي از امكانات زبان فارسي استفاده مي آند

نوع طنز جمالزاده گرفتار نشود، با لحني دام طنز اخالقي و ارشاد آننده از 

در هر داستان به . تبديل مي آند طنز را به مضحكه اي گزنده بي تفاوت،

تجربه معنايي، زباني و شكلي تازه اي دست مي زند به همين جهت، 

داستان هايش شبيه هم نيستند تا قاعده اي را بنا نهند، بلكه آثاري منحصر 

انده شدن، ذهن خواننده را به چالشي تازه فرا مي به فردند آه، با هر بار خو

خوانند، زيرا نويسنده توانسته است ناشناختگي و وحشتي اسرارآميز را به 

شكلي طبيعي در داستان جاري آند و با هشدار دادن نسبت به فاجعه اي 

  .قريب الوقوع، خواننده را به طرف مكالمه خود تبديل نمايد

در قالب گفتگوي منتقدي با نويسنده اي،  . در اين داستان بهرام صادقي

امكانات نوشتن يك داستان اجتماعي را به صورتي طنزآميز بررسي مي آند 

تا نشان دهد آه متن نمي تواند بازآفريني دقيقي از واقعيت باشد و آنچه 

  .روي آاغذ مي آيد واقعيتي است گذر آرده از منشور ذهنيت نويسنده

از همان آغاز آه درباره عنوان داستان صحبت مي آند بازي زيبا متن و واقعيت 

شروع مي شود و تداوم آن غنايي خيال انگيز به داستان مي بخشد آه به 

طنز ترديد برانگيز و دروني صادقي . ويژه در پايان آن نمودي چشمگير مي يابد
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پرسش هاي تازه اي پيش روي خواننده مي نهد تا او با ديدي تازه به همه 

  .رد و هيچ رويدادي را طبيعي نپنداردچيز بنگ

گسست بين متن و امر واقع به عنوان عنصري اساسي در شكل بخشيدن 

به داستان، مضمون اصلي آن را هم تشكيل مي دهد؛ گسستي آه رابطه 

  .هاي بدون تفاهم آدم هاي جدا افتاده از هم را متالشي مي آند

آن، با لحني طنزآميز پيش صادقي روند شكل گيري داستان را، همراه با نقد 

  .به عنوان موضوع محوري داستان مي پردازد» عمل نوشتن«مي برد و به 

او نويسندگاني را هجو مي آند آه با زباني بي جان برداشتي آليشه اي از 

مي دهند، و به جاي توجه به تشخص هاي فردي شخصيت  واقعيت ارائه

 صادقي به نوع برخورد .مورد نظر، تيپ دلخواه خود را از آن مي سازند

نويسنده باواقعيت و صناعتي آه براي بازنمايي آن به آار گرفته مي انديشدو 

بدين سان، داستان به عنوان يك . زبان احساساتي او را دست مي اندازد

مصنوع به تدريج زير نگاه خواننده شكل مي گيرد و شخصيت ها به ويژه 

دخالت نويسنده در . شخصيت جالب آقاي اسبقي، ساخته مي شوند

داستان و خطاب مستقيم به خواننده به منظور پند و اندرز نيست، بلكه 

جزئي از طرح داستان و سبك نومايه نويسنده براي گسستن از سنت هاي 

اين داستان پژوهشي است آه  به عبارت ديگر،. واقع گرايانه مألوف است

ي جهت گيري ادبي نويسنده به ياري خواننده انجام مي دهد و نشانگر نوع

تازه است آه چند دهه بعد به عنوان گرايشي پست مدرن در داستان 

  . نويسي فارسي عموميت يافت

  

  

  

  

  



 عليرضا ذيحق: به آوشش

  ٨٧   

 
  

  ١٠/٨/٨۶  &  ١۵٢٩ شماره &وزنامه اعتماد ر

  

  

  اثري از بهرام صادقي"  ملکوت"  چاپ هشتم
  

  

» . شب چهارشنبه آن هفته جن در آقاي مودت حلول کرد١١در ساعت     «

اين نخستين سطر رمان ملکوت بهرام صادقي است که از پس آن بالفاصله 

دنيايي که آدم هايش در باور ذهني : ويموارد دنيايي عجيب و غريب مي ش

. مخاطب در بستر عمل داستاني براي مدت ها به شکل اسطوره درمي آيند

اين روزها شايد مهم ترين خبر قابل توجه در حوزه ادبيات داستاني ايراني 

بهرام صادقي از سوي نشر » ملکوت«مربوط به تجديد چاپ هشتم رمان 

وان يکي از مهم ترين و تاثيرگذار ترين داستان بهرام صادقي به عن. زمان باشد

 تا ١٣٣۵نويسان مدرن فارسي، داستان هاي خود را در فاصله سال هاي 
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 سالگي و در سال ٢۵اين چهره برجسته، ملکوت را در .  نوشته است١٣۴۶

به شهادت نقدها و . هايي که دانشجوي رشته پزشکي بوده، مي نويسد

ب نظران نوشته اند، کتاب ملکوت را بعد از تحليل هايي که منتقدان و صاح

رمان بوف کور صادق هدايت بايد در زمره دومين رمان ذهني و مدرن داستان 

صادقي داستان هايش را در ماهنامه هاي مختلفي همچون . ايراني دانست

فردوسي، جنگ اصفهان، جنگ فلک افالک، جگن، صدف، سخن و جهان نو به 

 از منتقدان آن را داستان بلند مي دانند، براي ملکوت که برخي. چاپ رساند

 به ١٣۴٩بار نخست در کتاب هفته چاپ شد و بعدها براي بار اول در سال 

منتشر شد و » سنگر و قمقمه هاي خالي«همت ابوالحسن نجفي در کتاب 

ملکوت بعد از انقالب . در چاپ هاي بعدي به شکل کتابي مجزا درآمد

خسرو هريتاش از کارگردان هاي . ز انتشار گرفت مجو٧٩نخستين بار در سال 

آوانگارد سينماي ايران پيش از انقالب از اين رمان فيلمي ساخت که در حد 

نادر مشايخي نيز سال ها پيش در وين بر . چند اکران محدود باقي ماند

بهرام صادقي در آذرماه سال . اساس ملکوت بهرام صادقي اپرايي را اجرا کرد

  .  ن درگذشت در تهرا١٣۶٣
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 بهرام صادقی خودش را وقف ادبیات نکرد

 

  : " ر ایرانعص"   تحلیلی-سایت ادبی به نقل از

   نمی دانم چرا عادت کرده ایم هرگاه می خواهيم در باب قدرت یک نویسنده

. ایرانی صحبت کنيم بی اختيار پای صادق هدایت را به ميان می کشيم 

بارها دیده ام که می گویند بهرام صادقی بعد از صادق هدایت تاثير گذارترین 

ی ها او از صادق هدایت هم نویسنده ایرانی بوده است یا حتی به باور بعض

 ....پيشی گرفته است و 
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مهمترین نکته ای که در نگاه به بهرام صادقی و آثار او نباید فراموش کرد این  

 بود و نه از هدایت پيشی گرفت بلکه بهرام  است که او نه صادق هدایت

  .صادقی تنها بهرام صادقی بود و بس

   .  و زندگی خصوصی اوستگواه این ادعا جدای از آثار صادقی شخصيت

   دروغ های عجيب در مورد. بهرام صادقی شخصيتی کامال متفاوتی داشت 

داستان هایش و یا قرار هایی که با پشتکار بر هماهنگی آنها می کوشيد در 

  . حالی که خود می دانست هرگز در آنها حاضر نخواهد شد 

. اندنی است سخنرانی گلشيری در مراسم تشيع جنازه صادقی بسيار خو

گلشيری در آن مراسم فوت بهرام صادقی را یکی دیگر از بازیهای عجيب و 

او همچنان دارد با ما :  شوخی های متفاوت صادقی می خواند و می گوید 

  .من می دانم که این هم یکی از شوخی های اوست. شوخی می کند

به آنها می می گویند هر وقت دوستانش او را در خيابان می دیدند با اصرار 

  . چند لحظه صبر کن من همين االن ميام : گفت

و بعد در حالی که دور می شد چند بار دیگر هم بر می گشت و تاکيد می 

  . کرد که حتما منتظر باش االن می آیم 

  . اما تقریبا هيچ وقت بر نمی گشت

تمامی این خصوصيات اخالقی نشان از تفاوتی بارز در روحيات و اخالق و تفکر 

  . بهرام صادقی با دیگران دارد 

لذا من معتقدم که صادقی به هيچ عنوان جای کسی را نگرفته و با هيچ کس 

. اصوال پای این مقایسه رفتن کاری بی خردانه است . قابل مقایسه نيست 

چرا که صادقی جایگاهی کامال متفاوت و مستقل دارد و این جایگاه تنها 

  . تنها برای بهرام صادقی است  یجایگاه بهرام صادق. مختص اوست 

اما نکته دیگری که پرداختن به آن را ضروری می دانم توضيحی است در مورد 

  .بهرام صادقی خود را وقف ادبيات کرده است  این عقيده که می گویند 
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چرا که بعد از سی سالگی . اتفاقا بهرام صادقی خود را وقف ادبيات نکرد 

 و اوج کار او هم در همين جاست که تنها با .چندان دستش به نوشتن نرفت 

) ملکوت(و یک داستان بلند) سنگر و قمقمه های خالی(یک مجموعه داستان

شاید او از معدود نویسندگانی . سایه خود را بر داستان نویسی ایران افکند 

است که در تحقيق و بررسی زندگی و آثارش به جای توجه به کار های 

  . ز خود در مورد چرایی انجام نداده هایش بپرسيم انجام داده اش باید ا

بهرام صادقی کارهای بزرگی در ادبيات و داستان ایران کرد اما خيلی از 

  چرا ؟ . کارهای بزرگ دیگر را نکرد 

این سوالی است که صادقی بعد از خود در برار ما گذاشته است و در جواب 

     .آن شگفتی هایی است که اکنون از درک آن عاجزیم

 یار نزدیک بهرام صادقی خيلی دوست داشت که در  دکتر محمد حقوقی

مورد خاطراتش با او برایمان سخن بگوید اما افسوس که بيماری و ناراحتی 

اما خالی از لطف . ریه این روزها سخن گفتنش را سخت و دشوار کرده است 

آخرین  . م نيست که یادی از آخرین دیدار محمد حقوقی با بهرام صادقی بکني

دیدار این دو یار قدیمی در حدود یک ساعت و نيم به طول انجاميد و در تمام 

. این مدت آن دو تنها به هم خيره شدند و حرفی بين آنها رد و بدل نشد 

 با نویسنده ای که دیگر داستان  مالقات غم انگيز و تلخ یک شاعر فعال

  . خشک شده بود نوشتنش نمی آمد و یا شاید شوق داستان گویی اش 

به راستی در آن مدت دوری از نوشتن و دوری از خلق بهرام صادقی بار  

چه افکاری را در درون خود یدک می کشيد که در شامگاه دوازده آذر  سنگين 

  سال شصت و سه قلبش را برای هميشه از تپش انداخت ؟

  

  

  

  



 )معرفي و اثار شناسي بهرام صادقي( ويژه نامه بهرام صادقي 

  ٩٢  

  

  

  

  

  

  ) آزادٔپدیا، دانشنامه  ویکی(بهرام صادقی در 

  بهرام صادقی

  ١٣١۵ دی ١٨   تولد 

  .آباد، اصفهان، ایران نجف

  ١٣۶٣ذر١٢  مرگ 

  .تهران، ایران

  نویسنده داستان کوتاه  زمينه فعاليت 

  

وی نویسنده . نویسنده معاصر ایرانی است) ١٣۶٣-١٣١۵(بهرام صادقی 

  .های جنگ اصفهان است ترین چهره داستان کوتاه و از مهم

های خالی و همچنين یک  یک مجموعه داستان کوتاه به نام سنگر و قمقمه

  .است داستان بلند به نام ملکوت از وی باقی مانده
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  .های وی نمایانگر فروپاشی و بيهودگی زندگی شهری است ناغلب داستا

  

   :زندگی

  

 در ١٣٣۴او تا سال . آباد به دنيا آمد  در نجف١٣١۵ دی ١٨بهرام صادقی در 

اصفهان زندگی کرد و سپس برای ادامه تحصيل در دانشکده پزشکی 

  .دانشگاه تهران، به تهران سفر کرد

هایش را  ر رشتٔه پزشکی، داستانزمان با تحصيل د از سن بيست سالگی هم

وی پس از سی سالگی کمتر . رساند در مجالت ادبی به چاپ می

اش وقتی بيست سال سن داشت منتشر  اولين داستان کوتاه.نوشت می

گی منتشر  ، تنها داستان بلندش، را در بيست و پنج ساله»ملکوت«شد و 

  .کرد

و چند » ملکوت« بلند ، داستان»های خالی سنگر و قمقمه«مجموعه داستان 

همين دو کتاب چاپ . دهند داستان کوتاه پراکنده، کل آثار او را تشکيل می

ترین داستان نویسان معاصر ایران و صاحب  قدر بود که او را از بزرگ شده آن

  .سبکی پيشرو بدانند

 به دليل ایست قلبی در منزلش ١٣۶٣بهرام صادقی در شامگاه دوازدهم آذر 

  .شتدر تهران درگذ

   :ها ویژگی

. بهرام صادقی از نوآورترین نویسندگان ایرانی است، سبک خاص خود را دارد

هایش دارد و بيشتر به مسایل روانشناختی  وی ایجاز زیادی در داستان

  .پردازد می

های بهرام صادقی کارنامة دو دهه از  نوشته«: گوید خسرو گلسرخی می

  ".تاریخ زندگی اجتماعی ما است
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   :آثار

  

  )١٣۴٩( ناشر کتاب زمان  /های خالی سنگر و قمقمه    * 

  ملکوت    * 

  ١٣٨٣/ پژوهه : ناشر/ وعده ي ديدار با جوجو جتسو     * 
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 انتشار  در فرانسهیبهرام صادق» ملکوت« رمان ی ترجمه
 
 
 
 

  
 

 .شود بهرام صادقی در فرانسه منتشر می» ملكوت«ی رمان  ترجمه

 فرانسه برای (OUBE) نویس، انتشارات اوب ی این داستان ی خانواده به گفته

حق  ی آن نيز با دادن ها تماس گرفته و قرارداد ترجمه ی این آتاب با آن ترجمه

 .ی صادقی بسته شده است رایت به خانواده آپی

ی این آتاب، آه چندی پيش از سوی انتشارات زمان به چاپ هشتم  ترجمه

 .آینده در فرانسه منتشر خواهد شد ماه ١٨رسيد، تا 
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 .دنيا آمد آباد اصفهان به  در نجف١٣١۵ماه سال   دی١٨بهرام صادقی 

ی پزشكی دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد   در دانشكده١٣٣۴در سال 

ی   در مجله١٣٣۵در سال » فردا در راه است«داستان خود را با نام  و اولين

 .رساند چاپ سخن به

هایی نظير سخن، صدف، فردوسی، آيهان  هایش را در مجله نصادقی داستا

آرد و آخرین  افالك منتشر می جنگ اصفهان، جهان نو و جنگ فلك هفته،

ی   در روزنامه١٣۵۵در سال » ی دیدار با جوجو جتسو وعده» نام داستانش به

 .چاپ رسيد آيهان به

 . از اوستجامانده ی داستان به نيز مجموعه» های خالی سنگر و قمقمه»

عنوان پزشك در یكی از  آه به  در حالی١٣۶٣ آذرماه سال ١٢این نویسنده 

  .آار بود، بر اثر ایست قلبی درگذشت های آرج مشغول به درمانگاه

  

  

  

  

  

  

  



 عليرضا ذيحق: به آوشش

  ٩٧   

  

  

  

  

  

  بهرام صادقي

  

  آقای نویسنده تازه کار است

     

           

رتان اما خواهش مي آنم، از حضو. »آقاي نويسنده تازه آار است«    

صميمانه خواهش مي آنم، آه فراموش نكنيد عنوان داستان اين نيست، 

  .»آقاي اسبقي بر مي گردد«: چيز ديگري است

البته من هم با شما هم عقيده ام آه نويسنده در نامگذاري سليقه به خرج 

نداده است؛ اما به حقيقت سوگند مي خورم آه اين حرف را نه براي 

براي آنكه با بدگويان همداستان شوم و به خوشامد شما مي زنم و نه 
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اين را مي دانيد آه دنياي ما دنياي آشفته اي است و صالح . نويسنده بتازم

در اين جنگل تو در . هچكس در اين نيست آه بكوشد تا آن را آشفته تر آند

توي در هم برهمي آه مسكن ماست بيش از هر چيز به تفاهم احتياج 

در غير اين .  را بشناسيم و زبان يكديگر را درك آنيمداريم، به اينكه همديگر

صورت نمي توان گفت چه پيش خواهد آمد و آار به آجا خواهد آشيد، اما 

  .دست آم اين هست آه زيان هاي جبران ناپذيري خواهيم ديد

مثًال اين خيلي ساده است آه زياد بعيد و تعجب آور نيست آه نويسندگان 

ي دروني شان ناشناخته مانده است مأيوس و نوميد تازه آارمان از اين دنيا

شوند و به آارهاي ديگري بپردازند بيهوده نيست آه تعداد ورزشكاران و يا 

آساني آه واسطه فروش اتومبيل هاي مستعمل اند روز به روز افزايش مي 

  .يابد

بر اين اساس من مي گويم بياييد دور هم بنشينيم، قلب هايمان را صاف 

مان را آزاد بگذاريم تا از تنگناي بي در و روزنش بيرون بيايد و در آنيم، روح

هواهاي تازه و فضاهاي باز آن مثل يك پرنده طاليي پر بزند و آن وقت رنگ 

تبسم به صورت هايمان بزنيم و در اين باره سخن بگوييم آه آيا نويسنده واقعًا 

استانش نيز عيوب تازه آار است و آيا در نامگذاري بي ذوقي آرده است و د

فراوان دارد؟ خوشبختانه چون نويسنده زنده است و از آن گذشته آماده است 

آه دفاع از نوشته اش را به عهده بگيرد، آارها خيلي بهتر از آنچه معموًال در 

اين گونه مواقع پيش بيني مي شود پيش خواهد رفت و من نيز، بي آنكه 

  .تگوها را يادداشت مي آنمدخل و تصرفي بكنم، با وفاداري آامل گف

داليل مخالفت «خواهش مي آنم گوش آنيد بايد بگويم آه ! ـ خيلي خوب آقا

اما بهتر . من يكي دو تا نيست، از اول تا آخر داستان مورد ايراد من است

آقاي اسبقي بر مي گردد، اين آقاي «نيست از عنوان داستان شروع آنيم؟ 

  »اسبقي آيست؟
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فكرنمي آنم آاراآتر ايشان  شرح داده ام، تان آامًال ـ آه من، در خود داس

  .عيبي داشته باشد

همان آقاي اسبقي است؟ خيلي عجيب است آه شما » ايشان«ـ مقصود از 

احترامي بيجاو خارج از تكنيك مع ....تا اين حد به اين مرد احترام مي گذاريد

ه را شما مي خواهيد يك دهاتي ساد. هذا مسئله به همين سادگي نيست

اين . وصف آنيد، اما مالحظه بفرماييد آه حاصل آارتان چه از آب درآمده است

آقاي اسبقي دهقان زحمتكش و نجيبي ....«: عين نوشته خود شماست

درست مثل اين آه از اسب حرف مي زنيد آتاب هاي درسي راباز آنيد » .بود

ست و يا اسب حيوان بارآش و نجيبي ا. پر است از همين حرف ها: بخوانيد

او عمرش را با صداقت و ....«: خيلي خوب بعد. اسب حيوان وفاداري است

البته عجيب است ولي . فعاليت مي گذراند، اما هنوز ريشش درنيامده بود

صحبت بر سر اين نيست، آقاي اسبقي روزها مي خوابيد و شب ها بيدار 

دهيد آه آدم را آالفه مي آنيد، قربان خواهش مي آنم جواب ب» .مي ماند

چطور زارعي آه در دهي دوردست زندگي مي آند ممكن است اسمش 

آقاي اسبقي باشد؟ شما آقاي فالني باشيد، صحيح بنده آقاي فالني باشم 

مشهدي «هر قدر هم شرافتمند باشد ممكن است ...صحيح، اما يك دهقان 

  .»آرباليي عبداهللا«باشد يا » غالمرضا

در احساس من . ن اين طور احساس آردمم. ـ آه پس شما از الهام غافليد

  .اين قهرمانان به صورت آقاي اسبقي ظاهر شد

ـ و حتمًا در همان جاست آه روزها مي خوابد و شب ها بيدار ميماند؟ اما يك 

زارع فعال چگونه ممكن است وقتش را اين طور هدر بدهد؟ مگر او روشنفكر 

ا اتاق هاي آم نور بگذراند است آه تمام شب را در خيابانهاي تاريك و خلوت ي

و روز، بعد از اينكه يك ليوان شير نوشيد، به خواب برود تا باز شب بيايد؟ بعد 

گاهي آه . چراغ را روشن مي آرد و تا صبح مي نشست....«: مي نويسيد

مي آشيد و گاهي زير لب شعر مي خواند، اما وقتي مي خواست شعر 
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آخر چرا اين آارها را مي آرد؟ » ...زدبخواند سرش را دو سه بار به ديوار مي 

مگر ديوانه بود يا به سرش زده بود؟ جوابي آه شما در داستان انديشيده ايد 

وقتي از او مي پرسيدند چرا به اين عمل مبادرت مي آني ...«اين است 

اول اينكه اگر مغز آدم تكان خورده : جواب مي داد اين آار چند خاصيت دارد

جايش، دو اينكه به اين وسيله مي توان افكار يأس آميز باشد بر مي گردد سر

مرد بدبختي ! بسيار عالي است» ....و ناماليم را از محوطه دماغ بيرون راند

آه شايد غير از بيل و االغ مسئله مهمي در زندگي اش وجود ندارد ـ يا ظاهرًا 

 بعد، آن وقت. ناگهان به بيماري قرن دچار مي شود. اين طور به نظر مي آيد

آقاي اسبقي ...«: اينجا شما به توصيف قيافه و وضع قهرمانتان پرداخته ايد

بلند قد و ورزيده بود و با دست هاي پينه بسته : نمونه يك دهقان واقعي بود

آاله نمدي رنگ و رو رفته اي به . آه اغلب به آنها حنا مي بست آار مي آرد

آه نشانه سال هاي آار و سر داشت آه دور تا دور آن يك خط چرب و سياه 

گيوه هايش آهنه اما مستعمل . آوشش صاحبش بود آشيده شده بود

با وجود آنكه مسواك ....«.مالحظه فرموديد؟ اين هم جمله بندي تان» ....بود

طبي و خميردندان استعمال نمي آرد دندان هايش از سفيدي برق مي زد و 

گران قيمت ويتامين و اگر چه شير پاستوريزه نمي نوشيد و آمپول هاي 

آلسيم و عصاره بيضه به خود تزريق نمي نمود زور بازويش روز به روز افزايش 

مقصودتان چيست؟ البد اينكه پارچه » ...تنبان محكمي پوشيده بود. مي يافت

و چپقش را به شال خوش رنگي آه به آمر بسته بود ....«. اش با دوام بود

 آقاي اسبقي جوان بود يك زارع سي چه چپق زيبايي بود. آويزان مي آرد

ساله، و دلش مي خواست هفتاد سال ديگر هم زندگي آند تا بتواند 

آن » ...همچنان اين مسئله را به اثبات برساند آه آار آردن عيب نيست

خستگي آور است آقاي اسبقي سي ساله از دهقاني فقط يك آاله نمدي 

اما . فه يك خانواده عجيب و غريبرنگ و رو رفته و چند چيز ديگر دارد، به اضا

آيا مي توانم سؤال آنم آه تحت ...ديگر موقع آن است آه از شما بپرسم 
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تأثير چه عاملي اين داستان را نوشتيد؟ چطور شد؟ شايد بتوان در اين ميان 

  .نتيجه اي گرفت

  ـ آه اين خودش قصه جداگانه اي است، اما شما حوصله داريد؟

  .زم است داشته باشمال ـ الزم است، قربان،

اينجاست آه بايد قسمت هايي از دفتر يادداشتم را ...ـ پس اجازه بدهيد 

  .اما ناراحت نشويد، خالصه اش مي آنم. برايتان بخوانم

  ـ آن را با خودتان داريد؟

يك نويسنده خوب بايد در تماتم ساعات شبانه روز مجهز باشد، . ـ هميشه

ر بخواهد مسائلي را در آثارش مطرح آند مثل يك تراآتور خوب، مخصوصًا اگ

  .....آه مربوط به زندگي ميليون ها نفر باشد، مثل زراعت و زمين

  .قلوب انسان ها را شخم بزند. خوب مقصودم را ملتفت شديد...ـ آه

  .ـ براي اين آار الزم است آه وقت تلف نكنيم

ه بودم مدت ها بود چيزي ننوشت. ـ درست است مع هذا من بايد شرح بدهم

يادداشتي آه در اين . و همين طور زندگي آسالت بارم را ادامه مي دادم

آيا همه چيز آماده : در يك روز بهاري«: زمينه آرده ام شايد گوياتر باشد

است؟ آيا من توانسته ام مواد و عناصر الزم را براي داستان جديدم فراهم 

ماه است آه هر روز يك . هنوز هيچ چيز آماده نشده است. بياورم؟ متأسفم

يك ساعت زودتر از خواب بيدار مي شوم و پنجره اتاقم را باز مي آنم و نگاهم 

را در آوچه به جستجوي قهرمان ها مي دوانم، اما افسوس آه هميشه 

با خودم فكر مي آنم آه يكي از اين قهرمانان ! مأيوس و سرافكنده مي شوم

بعد، آن ! جيبي مي آشدچه نعره هاي ع. البد اين آب حوضي نكره است

يكي هم اين . آهنه خري آه درست سر ساعت هشت از آوچه رد مي شود

سيراب فروش سر آوچه و . پيرزن لهيده آه نوه اش را به آودآستان مي برد

پيرمرد همسايه ام آه بواسير گرفته : چرا، چرا، قهرمان ديگر....ديگر هيچ آس

مي توان يك داستان ! آرد؟ آهفكر مي آنم، فكر مي آنم پس چه بايد . است
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قلب هاي پاك و بشري و محيط زنده و پر آب و علف : درباره دهقانان نوشت

خيلي خوب، اما من تمام عمرم را در يك شهر بزرگ صنعتي گذرانده ام و ...

 ام چگونه مي توانم به واقعيت وفادار باشم؟ حتي از دور هم يك دهقان نديده

مرد دهاتي آدمي است : البته چيزهايي هست آه حتمًا بايد فراموش نكرد

ساده لوح و پاك طينت آه عاشق همه است و آينه ندارد و آوازهاي محلي 

مي خواند، عاميانه حرف مي زند و ضرب المثل مي آورد يك روز آه با خرش 

به يك دختر دهاتي بر مي خورد ـ عشقي مثل آب از مزرعه بر مي گردد 

چشمه زالل ـ برايش ني مي زند و بعد دوتايي مي روند پيش مالي ده، 

مالي ده را بر مي دارند و مي برند پيش آدخداي ده آه حسب المعمول 

پسر ارباب با اتومبيل آخرين سيستمش از : عروسي آنن، اما مصيبت دردناك

. ون گوشه اي نشسته است و آباب مي خوردشهر به ده آمده است و اآن

اينها همه به .پسر ارباب يك دل نه صد دل عاشق دختر دهاتي مي شود

جاي خود، اما واقعيت نيرومندتر است من حتمًا بايد سفري به ده بكنم و 

  »....مدتي را در آنار آنها بگذرانم

  ـ آنها؟

، هر چند آه باز ـ درست است و اينجا يك صنعت نويسندگي به آار برده ام

يعني » آنها«هم ممكن است شما آن را مسخره آنيد، اما چاره چيست؟ 

خويشاوندانم آه در ده زندگي مي آنند و از آن گذشته يعني آن مرد دهاتي 

  ....با نامزدش و پسر ارباب

  ـ خيلي خوب رفتيد؟

م را ـ دير، خيلي دير، پس از آنكه روزهايي را همچنان گذراندم و دفتر يادداشت

در اين مدت يك داستان نيمه تمام درباره آخوندها . با ترديدهايم سياه آردم

مي دانيد آه در اين باره هنوز چيزي نوشته نشده است؟ آخوند مي (نوشتم 

زحماتم به ....ولي بيهوده ). آه سرزمين آشف ناشده اي است: توان گفت

. يش رفته بودنيمي از داستان با زيبايي و طراوت آامل پ. هدر مي رفت
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آن وقت از . جمالت همه در حدود سه سانتيمتر و با يك حالت روحاني محض

جمله ها خيلي با زحمت مي توانست . نيم ديگر به بعد فاجعه شروع شد

  ....حتي به نيم سانتيمتر برسد و، بدتر از آن، يك حالت سبعيت محض

  ـ پاره اش آرديد؟

  .ـ نه، تمامش نكردم

 زنم آه اين بي حوصلگي و ناراحتي روحي آه به حدس مي. ـ عجيب است

آقاي اسبقي در داستانتان نسبت داده اي مربوط به خودتان باشد آجا بود؟ 

آقاي اسبقي در آن بعدازظهر زمستان به ديوار تكيه داداه ....«: مي نويسيد

  بود و مي خواست در عين حال آه از آفتاب گرم

زد، اما بعد از همان عوامل و يأس بهره مند مي شود به جستجوي خود بپردا

  »...و نااميدي ها از اين آار ممانعتش مي آرد

نويسنده اغلب چيزهايي از خودش را . ـ آه، اين مسئله هميشه بوده است

  .در قالب قهرمان هايش مي گذارد

ـ ولي شما جوان نظيفي هستيد، در حالي آه آقاي اسبقي مي خواست در 

  .آفتاب گرم بدنش را بجويد

اين را من از همه ...خودش را جستجو مي آرد، درونش را! ـ اوه، درونكاوي

  .آس شنيدم، تمام دهاتي ها در اين نكته متفق القول بودند

  .....ـ خيلي خوب، مي فرموديد

يا چند آتاب آه حتي تا دم مرگ . ـ بله، باالخره تصميم گرفتم آه به ده بروم

 التواريخ؛ آلمات قصار انيشتين، راز از قبيل دوره ناسخ. با خود خواهم داشت

نويسندگي آه در تأليف آن صدها نويسنده و منتقد بزرگ شرآت داشته اند، 

و بالخره فن دفترداري دوبل، يكي دو دست لباس زير و يك چمدان بزرگ آه پر 

از همان لحظه ورودم مرا به باغ . اقوامم استقبال شاياني آردند. از هديه بود

اما من نويسنده بودم بايد هوشيار بود و .  دعوت مي آردندو مزرعه و صحرا
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اين بود آه دعوت ها را رد ! همه چيز را به چشم هاي باز و خيره ديد! ديد

  .آردم و با دفتر يادداشتم در ده راه افتادم

  ـ تنها؟

يك روز تابستان، چيزي به « : ببينيد چه نوشته ام. ـ تك و تنها، اما با شوق

سرانجام در غروب يك روز گذشته، پس از يك هفته آه در ده ....وجود مي آيد

من اين موفقيت را جشن . مي گذرانم، آنچه بايد بنويسم در من خلق شد

مي توان گفت آه من ديروز متولد شده ام حقيقت اين است آه . مي گيرم

حرف ها را به دقت گوش مي دادم، به آدم ها مدت . تحقيقات عميقي آرده

شدم، به پيرمردها سيگار تعارف مي آردم و خواهش مي آردم ها خيره مي 

جوان ها را واداشتم . چندين پرونده تشكيل داده بودم. آه برايم تعريف آنند

فكر مي آردم و احساس ....آه ترانه هاي محلي بخوانند و فكر مي آردم

» سبزعلي«هايم را سبك و سنگين مي آردم تا اينكه از سرگذشت خانواده 

  .دمآگاه ش

  .....ـ همان آقاي اسبقي خودمان؟ ديديد؟ نگفتم آه تازه آاريد

از اين خانواده تيپ هاي مختلف و . ولي اين بي انصافي است ...ـ آه بله 

متنوعي ساختم ـ آاري آه حتمًا بايد در يك داستان انجام داد ـ و از آن 

  .....گذشته بشريت را، رنج جاويدان بشريت را، توضيح دادم

حتمًا نبايد ....حتمًا بايد.  من تيپ ها را به سربازخانه ها وا بگذاريدـ دوست

بشريت، و خيلي چيزهاي ديگر، اينها مسائلي است آه هنوز حل نشده ....

اما در وهله اول بايد داستان نوشت، داستان خالص، بايد ساخت، به . است

ييم سر ولي بيا. فقط مهم اين است آه راست بگويي....هر شكل و هر جور 

مي بينيم آه خيلي بهتر از آنچه مي نويسيد بيان مي آنيد . حرف خودمان

  چطور خودتان به اين نكته توجه نكرده ايد؟
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خانه آنها پهلوي خانه . از سرگذشت آن خانواده آگاه شدم...ـ بله 

خويشاوندانم بود و من خوشوقت بودم آه مي توانستم با بي نظري آامل آن 

  .ي اين حساب يك روز تمام از پشت بام نگران آن بودمرو. را مشاهده آنم

درخت توت ...«شما مي نويسيد . ـ اين خانه در داستان مقام مهمي دارد

هنگامي آه . بزرگي آه در وسط منزل قرار داشت به اطراف سايه مي افكند

توت ها مي رسيدند و آالغ ها پرواز مي آردند، نزاع ساآنان منزل بر سر 

خانواده اسبقس به مناسبت فرار ناگهاني و . وع مي شدخوردن توت شر

اسرارآميز اقاي اسبقي از بيست سال پيش تا آنون هميشه سرافكنده و 

مغموم بود و براي اين آه بتواند لقمه ناني به فرزندانش برساند مجبور بود آه 

تمام ايام سال را براي اغنياي ده رختشويي آند، نمي توانست براي احقاق 

او شب هنگام آه به خانه مي رسيد آنچنان خسته و . د بكوشدحق خو

بعد از آن به وصف درخت توت » ....آوفته بود آه گرسنه به خواب مي رفت

  .مي پردازيد و چندين صفحه بزرگ به اين آار احتصاص مي دهيد

اين درخت نهالي عظيم الجثه و برومند آه درست در وسط ....«: گوش آنيد

 بي گل و گياهي آه مرآز استراحت احشام بود، آاشته منزل، ميان باغچه

پوستش حكايت از دردها و رنج هاي عميقي مي آرد آه در اين . شده بود

از ريشه غول آساي درخت ريشه هاي آوچك و بزرگ . خانه حكمفرما بود

ديگري جدا مي شد و به اطراف دست اندازي مي آرد؛ گويي ديو بچه اي بود 

بعد وقتي . دينش گلوي فرد فرد اين بينوايان را مي فشردآه با پنجه هاي پوال

از درخت باال مي رفتيم به شاخه هاي سرسبز و پربار آن مي رسيديم آه در 

چه لزومي داشته است » ...زير فشار ميوه شهدآلود خود قد خم آرده بودند

  آه شما تا اين حد به اين درخت پر و بال داده ايد؟

اول از . حاال جوابتان را مي دهم. نه شان دعوت آردندـ آه، يك روز مرا به خا

لباس مندرسي پوشيده بود و چادر وصله داري به . همه پيرزن رختشو آمد

موهايش سفيد و چشم هايش بي نور بود، درست مثل يك . سر داشت
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وقتي به دست هايش نگاه آردم اشك در چشم هايم جمع . اسكلت متحرك

با خودم فكر آردم اين ....غيير شكل داده آهدست هاي ترك خورده و ت...شد

در زمستان هاي . دست ها بيست سال در گرما و سرما رخت شسته است

شديد و طوالني ده، وقتي آه روزها و هفته ها همچنان برف مي آمده 

» آاريز«است، صاحبش بسته لباس ها را به دوش مي گرفته و به به طرف 

بيست سال لباس ها را . ته استرودي آه بيرون ده جاري است، مي رف

روي تخته سنگ هاي ناهموار آنار آاريز مي شسته است و شهرش؟ معلوم 

مرد چالقي آه تعزيه خوان بود : بعد ساآنان ديگر خانه آمدند. نيست آجاست

و آتاب مرثيه اش را به من داده بود آه مطالعه آنم، دهقان بيچاره اي آه 

 بود او را نگاهداري آند، پيرزن آري آه دخترش سه طالقه شده بود و مجبور

دامادش براي به دست آورده پول به اهواز رفته بود و از من مي خواست آه 

برايش نامه بنويسم و مرد جواني آه موقع ازدواجش رسيده بود و آه در 

از يك داالن دراز و تاريك آه . با سالم و صلوات مرا با خود بردند. بساط نداشت

بچه هاي قد و نيم قد، پا برهنه، .  بي انتهاست گذشتيمبه نظر مي آمد

آثيف و گرسنه آه صورت هايشان زرد و ورم آرده بود و چشم هايشان قي 

در برابرم . باالخره از آن داالن جهنمي نجات يافتيم. آلود بود از عقب مي آمدند

و يك خانه بزرگ با حياط پست و بلند و آودهايي آه يك گوشه انباشته بودند 

گوسفندها و االغ هايي آه به آرامي و آزادي در گوشه و آنار قدم مي زدندو 

يك درخت توت بزرگ و اتاق هاي آوچك و سياه با درهاي شكسته و سقف 

  ....هاي آوتاه خودنمايي آرد

  ـ اينها را مي نوشتند مگر چه عيبي داشت؟

ر مغز همه چيز د. ـ اما من نويسنده بودم نه آسي آه رپرتاژ مي نويسد

  .نويسنده تغيير شكل مي دهد

ـ اينها راز نويسندگي است؟ ببينيد چه تصوير غيرطبيعي ناشيانه اي از اين 

در اين منزل جز خانواده آقاي اسبقي ...«اينجاي داستان . خانه رسم آرده ايد
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افراد ديگر هم زندگي مي آردند آه هر آدام در دنياي غم ها و دردهاي خود 

دهاتي ها همه شاعر وارسته ده را مي شناختند آه آواز . فرو رفته بودند

پس از او زارع جواني بود آه . رسايي داشت و در اين خانه مي نشست

عليرغم وضع نامساعد محيط و فشارها و بدبختي هايي آه از هر طرف بر او 

  وارد

مي . او عاشق بود. مي آمد تصميم گرفته بود پيش برود و با مشكالت بجنگد

ه عاملي باعث فقر و تنگدستي او و ديگران شده است و مي دانست چ

آوشيد آه همه را به حقوق خود آشنا نموده و با نيروي عشق و با آمك 

با اين همه بهتر است برايم » ....همسايگانش با اين عوامل به نبرد برخيزد

  ....خيلي خوب، به خانه رفتيد. تعريف آنيد

و همه در گوشه اي آه سايه بود ـ براي من قاليچه آهنه اي آوردند 

اگرچه بوي . من خودم را در محيط بشر نخستين حس مي آردم. نشستيم

پهن و آثافات مي آمد و صداي سرسام آور مگس ها گوش را اذيت مي آرد 

باالخره توانسته بودم با اين روح هاي نجيب و بي . ولي من غرق شادي بودم

 و بچه ها حيرت زده ساآت زن ها رو مي گفتند. غل و غش آشنا بشوم

ايستاده بودند و مردها هم با شرمي آه رقت انگيز بود به من خوشامد مي 

. من سرم را پايين انداخته بودم و مي ترسيدم به آنها نگاه بكنم. گفتند

موجود رذل و پستي آه از دسترنج ديرگان زندگي ام را مي گذرانم و ...من

 و زحمت شب هاي آار را نچشيده حتي براي يك لحظه مزه گرسنگي و درد

معلوم بود آه . با اين همه مي فهميدم آه آهسته با هم گفتگو مي آنند. ام

آن وقت . مي خواهند بار پذيرايي از ميهمانان را به دوش يكديگر تقسيم آنند

زارع جوان سيگار اشنو تعارفم آرد و در . برايم چاي آوردند و توت تكاندند

بخشي آه پديد آمده بود مرثيه خوان چالق با صداي سكوت ملكوتي و الهام 

  رسايش به خواندن شعري آه از مصائب نيكان گفتگو
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من پيشاني ام را در دستم گرفتم و نگاهم را عميقانه به . مي آرد پرداخت

  .مثل اينكه در بي نهايت سير مي آردم. شاخه هاي درخت توت دوختم

اما مي دانيد آه وقتمان آن . و خيلي هم خوب بيان مي آنيد! ـ زيباست

  قدرها زياد نيست؟

آنجا بود آه براي من از ...ـ آه، سرتان را درد آوردم؟ اما خودتان خواستيد

پيرزن رختشو مرا به اتاقش برد و براي اولين بار . سبزعلي حكايت ها آردند

باور آردني نيست مردم مي گفتند آه روح سبزعلي در . فرزندان او را ديدم

فرشان حلول آرده است و به همين جهت هيچ وقت از آنج اتاق هر سه ن

دو پسر لندهوري آه مي توانستند يار و ياور مادر باشند . بيرون نمي آيند

پهلوي هم نشسته بودند و مرا با نگاهي آنجكاو و در عين حال تمسخرآميز 

آنها مادر بيچاره مجبور بود تمام سال را جان بكند و براي . برانداز مي آردند

  نان بياورد و آنها مي خوردند و

تنها . نه با آسي حرف مي زدند و نه بيرون مي رفتند. مي خوابيدند همين

. گاهي از اوقات با يكديگر جمله هاي عجيب و نامفهومي رد و بدل مي آردند

در گوشه ديگر دختر زردنبويي آه روزگاري عزيز دردانه سبزعلي بود به ديوار 

ودش را در آيينه شكسته دسته داري تماشا مي آرد پيرزن تكيه داده بود و خ

مي گفت وقتي آه ! بدبخت چه فداآاري ها آه به خاطر او نكرده بود

بعد وقتي به ده سالگي . سبزعلي غيبش زد اين مادر مرده دو ساله بود

  .رسيد آچل شد

ريز بر وقتي پيرزن از آا...«: »مريم«ـ اينجا، در داستانتان اشاره آرديد به اسم 

ساعت ها با مريم آه خاموش و تنها در . مي گشت تازه اول مصيبتش بود

مي خواست موهاي معيوبش را . گوشه اي چندك زده بود سر و آله مي زد

بكند و معالجه اش آند، اما مريم دوست مي داشت آه همچنان با افكار دور 

  »...و دراز و دخترانه خود سرگرم باشد
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ان خانه هر روز آه فريادهاي وحشتناك دختر ـ آه درست است، و ساآن

سبزعلي را مي شنيدند مي فهميدند آه مادر فداآاريك دو مو از سر او آنده 

  .است

: مي توان خالصه آرد. ـ خيلي خوب، تا حدودي منبع الهام شما آشف شد

شما به ييالق مي رويد در ده با مردم زيادي آشنا مي شويد، برايتان داستان 

ريف مي آنند آه چنين و چنان بود و بعد رفت زن گرفت، از زنش مردي را تع

بچه دار شد، بعد در يك شب باراني آه سرماي آشنده اي همه چيز يخ مي 

هيچ آس نفهميد . زد آنها را به امان خدا سپرد و رفت و معلوم نيست به آجا

  .و بيست سال گذشت

 نويسندگي،و همه ـ مع هذا من تغييراتي در آن داداه ام با رعايت شيوه

مثًال مالحظه فرموده ايد آه اول قهرمان . قهرمانان هايم را شناسانده ام

داستان را در جواني وصف مي آنم، بعد او عاشق همين پيرزن رختشوي 

مرد يك گوسفند . خيلي فقيرند و زندگي را به تلخي مي گذرانند. مي شود

آن وقت دهقان .  استبيشتر ندارد و زن هم پدر و مادرش را از دست داده

همچنان آه در جوامع عقب (فقير ديروز آه بر اثر چند تصادف غير مترقب 

آار و بارش بهتر شده و مغازه اي باز آرده است ناگهان ) افتاده معمول است

  يك شب بر مي خيزد فرار

  .....بيست سال، بيست سال همراه با رنج و در به دري و انتظار. مي آند

اما متأسفانه موفق نشده ايد آه اين . ، الزم نيست تكرار آنيدـ بله خوانده ام

اين اواخر آقاي ....«: نوشته ايد. رنج و در به دري و انتظار را خوب مجسم آنيد

اسبقي آه سر به راه شده بود از زراعت دست آشيده و مغازه اي ترتيب داد 

آاري دو سه شاگرد استخدام آرده بود آه هر آدام . و به آسب پرداخت

بكنند، اما چون دخل چنداني نداشت مجبور بود از اين و آن قرض آند و 

از طرف ديگر اگر خيلي ارفاق آنيم مي توان گفت . مواجب شاگردها را بدهد

ولي چه مي شود آرد؟ آقاي . آه فقط به يكي از شاگردها احتياج داشت
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.  بوداسبقي سراسر زندگي اش را با همين آارهاي عجيب و غريب گذرانده

تمام شاگردها در روز بيكار بودند آخر چه آاري داشتند بكنند؟ و خود آقاي 

اسبقي هم مي رفت افتاب و به عادت هميشگي به جستجوي خود مشغول 

اما شب هنگام شاگردها وظيفه داشتند آه از مغازه و محتويات . مي شد

 بام و يكي روي:هر آدام مي بايست جايي بخوابند. ناچيز آن مواظبت آنند

هنوز . يكي درون مغازه و ديگري هم در حول و حوش مغازه آشيك مي داد

يك ماه نگذشته بود آه شاگردها فرار آردند و آقاي اسبقي بر اثر اين پيشامد 

بار ديگر تنهايي و بدبختي روحي خود را احساس و يقيين آرد و بيش از اين 

اين بود آه . خود هموار آندنمي تواند رنج تحمل اين آدم ها و اخالق ها را به 

تصميم گرفت براي هميشه زن و فرزندانش را وداع گويد و به گوشه دور 

اما شايد . افتاده اي فرار آند و همچنان آه گمنامن آمده بود گمنام بميرد

خوانندگان به ياد دارند . سابقه روحي و اخالقي او نيز در اين مورد تأثير داشت

 را به خانه مي آورد و آنها را مهمانان خود آه هميشه آدم هاي ناشناسي

بعد . معرفي مي آردو مهمانان مي نشستند و يكي دو ساعت مي گذشت

  .آقاي اسبقي ناگهان بلند مي شد و به بهانه تهيه خوراك بيرون مي رفت

! ولي اين بار، آه، چه سال هاي درازي. مي رفت و سه ماه بعد بر مي گشت

ي اسبقي در ميان بدبختي ها و تنگدستي و مرض و به اين ترتيب خانواده آقا

به زودي همه چيز تغيير . سال هاي نامطمئن آينده تنها و بي سرپرست ماند

طلبكارها مغازه . اندوخته مختصر به باد رفت گوسفند بيچاره آشته شد. آرد

نيش ها و . تهمت ها باريدن گرفت. را تصرف آردند و بچه ها بزرگتر شدند

مسايگان، شوخي ها و مسخرگي هاي دوست و دشمن دو آنايه هاي ه

ساآت . و بچه ها باز هم بزرگتر شدند و اخالق عجيبي پيدا آردند. برابر شد

و مغموم بودند و از جايشان تكان نمي خوردند و مثلف مجسمه هاي سنگي 

تنها يادگاري آه از پدرشان با . در گوشه هاي مختلف اتاق، آار گذاشته بودند

تند چپقي بود آه آن را در جيب هاي خود نگاهداري مي آردند و هر خود داش
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زن روز به روز پيرتر مي شد، در . هفته حفاظت آن را يكي متعهد مي شد

  »...آتش انتظار و درد مي سوخت

ـ اينها درست، اما بهتر نبود غم اين پيرزن درمانده را با يكي دو صحنه جاندار، 

ر آتش انتظار و درد مي سوخت؟ مثًال با عمل نشان مي داديد؟ همين د

برف سرتاسر زمين ها را پوشانده است و گرگ هاي . زمستان سختي است

آن وقت پيرزن در . گرسنه از دشت به آوچه هاي تو در توي ده امده اند

به مجسمه هاي سنگي نگاه مي آند آه اآنون به . اتاقش آز آرده است

چرا؟ چرا «: با خودش مي گويد. ندروي زمين دراز آشيده و به خواب رفته ا

سبزعلي مرا تنها گذاشت و رفت؟ مگر چه گناهي آرده بودم؟ چرا بچه 

هايش اين طور شده اند؟ سال هاست آه رخت شسته ام، در سرمايي آه 

سنگ را مي ترآاند دست هاي خسته و و بي جانم را در آب يخ آلود فرو برده 

تو رذل بودي، تو ديوانه ! اي مرد سنگدلولي اآنون چقدر از تو نفرت دارم، . ام

! آاش مرده باشي. بودي و چه خوب شد آه براي هميشه مرا تنها گذاشتي

اما اگر برگردي با همين دست هايم ! آاش همان روزهاي اول مرده باشي

اگر .....نه زغال، نه قند، نه چاي، نه لباسي: آخر ببين. خفه ات خواهم آرد

 به اين بدبخت ها گفته ام، به اين بچه هاي ديوانه .برگردي راهت نخواهم داد

آن وقت بر مي ! واي آه از غصه تو به سرشان زده است....ات هم گفته ام

به نظرش . باد زوزه آشان به درون مي آيد. خيزد و در را اندآي باز مي آند

صداي : درست گوش مي دهد. مي رسد آه آسي او را صدا مي زند

. چشم هايش مي سوزد! لي آمده استآه، سبزع. سبزعلي است

براي . حتمًا از اهواز آمده است، با يك آيسه پر پول! سبزعلي برگشته است

ديگر اقًال . خيلي خوب، سر مريم را معالجه مي آنند. او چارقد خريده است

اما چطور؟ راهش بدهد؟ سبزعلي را؟ بله .... فردا مجبور نيست به آاريز برود

راهش . حتمًا گرسنه است. مانده است حتمًا مي لرزدمرد بيچاره زير برف 

اما درست گوش ! آه«. مي دهد نانش مي دهد و بعد خفه اش مي آند
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باد صداي . بدهم، مثل اينكه سبزعلي ساآت شده است، در را باز مي آند

  گرگ گرسنه را به گوشش مي رساند

  .ـ ولي من هم نظير چنين صحنه اي را در داستانم آورده ام

  .ولي موقعي آه سبزعلي واقعًا پس از بيست سال برگشته است لبته،ـ ا

  ـ چه نقصي ممكن است در اين قسمت باشد؟

ـ اجازه بدهيد من فكر مني آنم حرفي آه قهرمان داستان در آخرين لحظه 

شما قهرمانتان را چگونه وصف آرده ايد؟ . مي زند با روحيه او جور در نمي آيد

اگر چه . آقاي اسبقي اخالق عجيبي داشت.... «:بار ديگر مرور مي آنيم

ظاهرش با دهقان هاي ديگر يكسان بود اما در باطن چيز ديگري بود، سرشت 

همين آواز خواندن بي موقع او، خواب و بيدار شدن هاي . ديگري داشت

ناگهاني اش، سرآوفتنش به ديوار و تمايلي آه به نشستن در جاهاي گرم 

يك سال در ماه . داشت از ديگران متمايزش مي آردنظير آفتاب و الي آرسي 

رمضان وقتي آه شب هاي احيا نزديك مي شد اهل محل را جمع آرد و به 

اين عنوان آه شب احيا را با رنگ و روي بهتر برگزار آنند از هر آس به فراخور 

باالخره شب موعود فرا رسيد و ريش سفيدها نزديك . حالش پولي گرفت

 رفتند فكر مي آنيد چه خبر شده بود؟ ديدند آه او و نيمه شب به مسجد

چند نفر ديگر بساط منقل و وافور را گسترده اند و دور برشان هم يك مشت 

نزديك بود آه آنها را سنگ . بچه هاي قد و نيم قد به سر و مغز هم مي آوبند

باران آنند، اما آقاي اسبقي يك تنه ايستاد و نطق مفصلي ايراد آرد آه اي 

پولي را آه از شما گرفته ام پس مي دهيم، بگذاريد خداوند خودش ! ردم م

ما را مجازات آند آه در خانه اش آار ناصواب آرده ايم، مردم قبول آردند و 

اما ـ جان آالم اينجاست ـ همان . قرار شد صبح زود بيايند و پولشان را بگيرند

هم نمي توانست شب آقاي اسبقي و رفقايش چنان فرا رآردند آه شيطان 

اين جنگ و گريزهاي موقتي به همين ترتيب ادامه . به گرد پايشان برسد

  »....داشت تا
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درست است آه داستان شما سبزعلي را تا حد ابله يا ديوانه مضحكي پايين 

من با وجود اين سبزعلي . مي آورد اما بشخصه اين موضوع را قبول ندارم

او را مرد تنهايي تصور مي . ت مي دارمعالقه پيدا آرده ام و او را سخت دوس

در ده دوردستي، آارهايي هست آه او مي تواند بكند اما نمي خواهد . آنم

بكند به عكس آارهايي هم هست آه او توانايي آردنش را دارد اما نمي 

آن وقت شما با تمام عالقه و احترامي آه . همين مايه امتياز اوست...خواهد 

وجود آن اثر عميقي آه ديدار ده در ذهنتان باقي گذاشته به او داشته ايد و با 

است آه حتي حاضر شده ايد او را آقاي اسبقي آنيد و بيغوله اش را منزل و 

دآه اش را مغازه بناميد چگونه نشانش داده ايد؟ يك ابله بي خاصيت سنگدل 

آسي آه مسئوليت خودش را درك . آه خانواده اش را دوست نمي دارد

اما چطور . آسي زنش را در برابر بدبختي ها تنها گذاشته است. نمي آند

راضي شده ايد؟ درست است آه معلوم نيست او در اين بيست سال آجا 

بوده و چه مي آرده است، اما خيال شما آه نويسنده ايد بايد نيرومندتر از 

مي توانستيد او را دنبال آنيد، در نهانگاه روحش نفوذ : زمان و مكان باشد

از اين شهر . او هم رنج آشيده است، پياده و گرسنه راه پيموده است. يدآن

حمالي، عملگي، : از اين گوشه به آن گوشه، هزار آار آرده است به آن شهر،

اما چه مي . شاگرد شوفري، و هميشه به ياد زن و فرزندانش بوده است

ه توانسته بكند؟ شما مي بايست جواب اين سوال را در داستانتان داد

آسي هست آه خانواده اش را رها مي آند به اين اميد آه در . باشيد

اما . گوشه اي از دنيا پولي به دست بياورد و خودش راحت زندگي آند

سبزعلي چه پولي به دست آورده است؟ حتي يك لحظه هم راحت نبوده 

ديگر به اين اميد مي رود آه پس از چند سال برگردد و خانواده اش را . است

او نمي داند چرا رفته است و . ولي هيچ آدام اينها نيست. بخت آندخوش

آقاي اسبقي شما پيش از آنكه ديوانه باشد يا به . چرا روزي برگشته است

جاي آنكه مرد تن پرور بي فكر و بدجنسي باشد آدم بدبختي است آه مثل 
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يكبار از پيش زنش فرار مي . آونگ نوسان مي آند و دست خودش نيست

من .... بيست سال بعد بر مي گردد، لحظه اي مي ماند و باز مي رودآند و

خيلي . حتم دارم اگر زنده باشد پس از بيست سال ديگر باز بر حواهد گشت

  بازگشتن او را هم همان ها برايتان تعريف آردند؟ خوب،

در اتاقش نشسته بوديم مريم آه لچكي به . ـ بله باالخره در دل پيرزن باز 

بود و چهارزانو زده بود با صورت پف آلود و چشم هاي ترسان سرش بسته 

پسرها آه در . گاه در آيينه نگاه مي آرد و گاه دزدانه به من خيره مي شد

لحظات اول آنجكاو و دقيق شده بودند اآنون باز به حال هميشگي خود 

پيرزن رختشو مصائبي را آه در عرض بيست سال . برگشت آرده بودند

  ....آن وقت رسيد به آن روز آفتابي بهار. يكايك شرح دادآشيده بود و 

آفتاب بر درخت هاي سرسبز بوسه مي «: ـ بله اينجاي داستان نوشته ايد

پيرزن در آاريز آه اآنون پر از صفا و . ده مثل هميشه ساآت و آرام بود. زد

طراوت بود رخت مي شست و خبر نداشت آه در آوچه هاي ده چه مي 

همه پينه دوزي آه روي عسلي شكسته اش نشسته بود آقاي گذرد اول از 

  »...اسبقي را ديد

اين زارع جواني . چون سبزعلي آامًال عوض شده بود. ـ آه، و او را نشناخت

  ....آه عاشق بود پيش از آن هم برايم گفته بود

پينه دوز ديده بود آه يك پيرمرد قد خميده، با ريش سفيد و انبوه، در حالي آه 

معلوم بود آه شهري . ش را به جلو دوخته است، وارد بازارچه ده شدنگاه

است، چون آت و شلوار تر و تميزي پوشيده ببودو از آن گذشته آاله لگني 

  .....بزرگي به سر و عينك سياهي هم به چشم داشت

آقاي اسبقي بي اعتنا به قيافه هاي رنگارنگي آه دور و برش ...«: ـ بله و بعد

با قدم هاي مطمئن و پيروِز . هنوز آسي آن را نشناخته بودبود مي گذشت 

سرداري آه پس از فتح بزرگ براي تقديم گزارش به دربار شاهي مي رود به 

  »...طرف خانه اش مي رفت
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مع هذا برايم تعريف آردند آه پول زيادي نداشته است و قبل از اينكه به ـ 

  .خانه برود با نان و پنير سدجوع آرده است

باالخره يكي دو ....«: جوع آرده است؟ ولي اينجا چيزهاي ديگري استـ سد

به . نفر از معمران آه سابقًا با آقاي اسبقي رابطه داشتند او را شناختند

زودي خبر همه جا پخش شد و قبل از همه بچه ها و بعد جوان ها و دست 

  »...آخر پيرمردان دنبال او راه افتادند

گفت آه از آاريز بر مي گشتم و بقچه لباس : شتـ و پيرزن خوب به خاطر دا

در همان . وقتي به در خانه رسيدم و سبزعلي را ديدم. ها روي دوشم بود

  .نظر اول او را شناختمش

آقاي اسبقي از پشت عينك سياه به هيكل نحيف و پوسيده زنش نگاه ....«ـ 

ان خانه ساآن. پيرزن فرياد زد و بسته لباس از دستش به زمين افتاد. آرد

مريم به آيينه اش و پسرها در حالي آه دست يكديگر را . يكايك بيرون آمدند

گرفته بودند به سرعت خودشان را به ميان جمع رساندند و بالفاصله پشت 

به ديوار، مثل مجسمه هاي سنگي، نشستند و به پيرمرد مو سفيد و نسبتًا 

 همهمه در جمعيت. چاقي آه لباس شهري پوشيده بود خيره شدند

  »....افتاد

سبزعلي در شرآت نفت آار ! سبزعلي اعيان شده«: ـ بله، همهمه شديد

پيرزن تعريف . و يكمرتبه همهمه خوابيد! با انگليسي ها رفيق شده! مي آند

فكر آردم آه دوره . فورًا او را بخشيدم. آرد آه نزديك بود از شادي بميرم

همه . ينم چه مي گويدسختي و محنت تمام شده است و منتظر بودم بب

. ساآت بودند و با وجود اين نمي خواستم از همان اول به نرمي رفتار آنم

  ظالم بي چشم و رو ، چه مي گويي؟ چه مي خواهي؟! سبزعلي: جيغ زدم

  :شما داستانتان را اين طور پايان داده ايد. ـ نكته مهم اينجاست

مي خواهم مرا آه ! آقاي اسبقي جواب داد برگشته ام، مرا ببخش...... «

پيرزن چپق او را آه در جيب يكي ....ساليان دراز به تو عذاب داده ام ببخشي
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متشكرم، اآنون بار ديگر : آقاي اسبقي گفت. از پسرها بود درآورد و به او داد

به . ترا تنها مي گذارم و مي روم، اما بدان آه دوره سختي ها گذشته است

يان سكوت و بهت حاضران آقاي اسبقي آنگاه در م. زودي بر خواهم گشت

آرام آرام برگشت و از همان راهي آه آمده بود بار ديگر به مقصد نامعلوم خود 

شما چرا خواسته ايد . اما من حتم دارم آه چنين نگفته است» .رفت

اميدواري بيهوده در دل پيرزن داستان و خوانندگانتان به وجود آوريد؟ مسلم 

 برنخواهد گشت او سبزعلي نيست، او چيز است آه سبزعلي به زودي

اما ميليون ها نفر هستند آه زندگي مي آنند و عشق مي . ديگري است

يا در ناز و نعمت غوطه ورند و . ورزند و آينه دارند و گرسنگي مي آشند

مي دانند چرا خانواده شان را دوست مي دارند و چرا . خودشان هستند

در ميانشان . ي روند و چرا بر مي گردندمي دانند چرا م. دوست نمي دارند

آدم هاي ابله و ديوانه و ظالم و خوش قلب و ساده لوح و آدم هايي آه هيچ 

اما هيچ آدام مثل سبزعلي نيستند و . خصوصيتي ندارند فراوان است

اآنون ....او، دوست من، او آونگ است. سبزعلي هم مثل هيچ آدام نيست

  . داستانتان به زنش چه جواب داده استمي خواهم بدانم واقعًا قهرمان

ـ آه، اما نويسنده بايد حوادث را آن طوري آه مي خواهد از آار در بياورد نه آن 

  .طور آه هست

  .ـ بگذريم، زندگي از هر چيز قوي تر است

بر لب هاي مريم لبخند حزن آوري . همه اشك مي ريختند: پيرزن گفت. ـ هيچ

خودم . هايم نور تازه اي مي درخشيددر چشم هاي پسر. نقش بسته بود

حس مي آردم آه ترك هاي دستم خوب مي شود و درد استخوانهايم رو به 

براي چه برگشته اي؟ بعد : رو به سبزعلي آردم و داد آشيدم. بهبود مي رود

. از بيست سال آزگار براي چه برگشته اي؟ نمي دانستم آه باز مي رود

ر مي شوند سرشان را پايين بيندازند و نمي دانستم آه باز پسرهايم مجبو

نمي دانستم آه . به لب هاي مريم خنده بدبختي و نااميدي نقش مي بندد
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آن . لحظه اي بعد ترك دستم بازتر مي شود و استخوان هايم تير مي آشد

  .....وقت سبزعلي جواب داد

  .......آونگ جواب داد: ـ بفرمائيد

آن شب فراموش آرده . م چپقم را ببرمآمده ا«: به هر حال گفت....ـ آه بله

  ».بود بردارمش
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  بهرام صادقي

  

  سراسر حادثه

  

  

خواست سر آارش برود گفت آه بايد امشب  برادر بزرگتر صبح وقتي مي

مستأجران را دعوت بكنيم و به رسم قديم و هميشگي به آنها شام بدهيم، 

اي است  يخي است، اين خود بهانهچون عالوه بر اينكه شب يلدا شبي تار

برادر وسطي نه موافقت آرد و نه . براي اينكه باز هم دور هم جمع بشويم

: مخالفت و اين عمل آه دليل موافقت ضمني بود برادر آوچكتر را برآشفت

  :آنان گفت اش را با دست نگاه داشت آه نيفتد و پرخاش عينك ذره بيني

! ؟ هرشب آه همين بساط است پس تكليف درس هاي من چه مي شود- 

اول شب بحث . گرديد آه اين وضع را جور آنيد اي مي فقط دنبال بهانه

خواهند فرياد  سياسي مي فرمائيد، به جهنم، مي گوييم بگذار هر چه مي

بكشند و به سر و مغز هم بكوبند؛ بعد آارتان به دعوا مي آشد، باز هم مي 

خواهد پايين مي  لشان از خدا ميگويم به جهنم؛ آن وقت آقاي مهاجر آه د

آقاي بهروز خان : تازه اول معرآه است! خيلي خوب. آيند و صلحتان مي دهند

با دهانتان تار ... شان مثنوي مي خوانند و جناب عالي هم با آن صداي نكره

بنده هم سر يك مسأله، ... برد و بنده مان خوابش مي زنيد؛ مادر بيچاره مي

 ساده، سر يك موضوع جزئي مثل خر در گل ي دو مجهولي يك مسأله

  .مانم مي

آقاي بهروز خان آه در حقيقت همان برادر وسطي بود و صورت باريك و اندام 

هاي سياه صوفي واري داشت و به نظر مظهر خونسردي و  الغر و سبيل
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دار و پدرانه اي زد، و  سكوت مي آمد، در جواب اين همه فقط لبخند معني

ي عبوس و وقار و هيبت ظاهريش، بعيد به   توجه به قيافهآه با» جنابعالي«

گانه اي نظير تار زدن با دهان مبادرت آند، برادر  نظر مي رسيد به آار بچه

برادر بزرگتر بسيار عصباني بود، اما عصبانيتش مشخصاتي . بزرگتر بود

گرفت و ناگهان به طور  آرام آرام شروع مي شد، خيلي زود اوج مي: داشت

... آرد و جايش را به آرامشي معصومانه و حتا اي فروآش مي تظرهغيرمن

انگيز به تدريج فراهم مي  اآنون هم مقدمات اين طوفان رعب. داد ابلهانه مي

  .شد

  

درس هاي » هاي من چه مي شود؟ پس تكليف درس«! اين را باش! ـ هوم

 تواني مسأله لنگد و نمي وقتي سوادت مي. خواندي اي آاش درس مي! من

تواني انبار را براي خودت  حل آني تقصير ما چيست؟ صد بار نگفتم مي

  درست آني؟

مادر بيچاره آه مخصوصًا پس از مرگ شوهرش، چون ناخدايي آگاه، جزر و مد 

شناخت، نسيم ناماليمات را بر پيشاني خود حس آرد و  حوادث را مي

دردسرتر از   اي بيي جدل جلوگيري آند و طبيعتًا تخته پاره آوشيد آه از ادامه

  :فرزند آوچكش نيافت

چرا بايد هميشه ! آه از دست تو، آه از دست تو لجباز... مسعود ... ـ مسعود 

! از خودراضي! صبح و ظهر و شب سر يك چيز جزئي دعوا باشد، ها؟ پررو

  آسي با برادر بزرگترش آه برايش مثل پدر است اينطور يك به دو مي آند؟

ني تنگ و موهاي مجعد و بيني بزرگي داشت البته مسعود آه پيشا

توانست مقصودش را، ولو خيلي بي اهميت و  خاصيتش اين بود آه نمي

آرد آه باز  زياد حرف مي زد و چون فكر مي. جزئي، در يكي دو آلمه بيان آند

هايش را با شدت و به نحوي  هم آسي منظورش را درنيافته است دست

نين به علت اينكه تاآنون قريب هشت بار داد و همچ عجيب در هوا تكان مي
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ي هيجانات صاحبش افتاده  عينكش را يا گم آرده بود يا خود عينك به واسطه

و شكسته بود ناچار آن را مثل آودآي در هوا مواظبت مي آرد و در اين ميان 

آورد و نمي داند چرا با  سرش را هم به عالمت اينكه از اين اوضاع سر در نمي

در . بيني، عينك ميل به افتادن دارد، به چپ و راست مي گرداندوجود بزرگي 

ديد آوشيد آه منطقي  اين حال آه سيل عبارات را به طرف خود متوجه مي

خواهد براي ناظري بي طرف آه مأمور  باشد و با لحني آرام، مثل اينكه مي

حل اختالف آنها شده است درد دل آند، با همان حرآات دست ها و نوسان 

  :جواب دادسر 

ـ انصاف، عدل، انسانيت، دموآراسي، سوسياليسم، هر چيز ديگر آه 

آدامتان درس نداريد،  يك دقيقه هم به فكر من باشيد، شما هيچ... فكرآنيد

زن است، برايش فرق نمي آند اتاق ساآت  بهروز سوزن... مسأله نداريد

نجا پشت باشد يا نباشد، جنابعالي هم آه صبح تشريف مي بريد شرآت،  آ

بريد عصر بر  گرديد، باز بعدازظهر تشريف مي دستگاه دواسازي، ظهر بر مي

زند و نه موقع امتحانتان  نه حاضر و غايب داريد نه دبير صدايتان مي. گرديد مي

اما خانم والده، شما آه دستورالعمل صادر مي فرماييد، بگوييد . رسيده است

! خودمانيم، جواب بدهيدببينم مگر ششم رياضي هم شوخي دارد؟ نه، 

آنيد  خيال مي... مطلوبست تعيين چگالي: ي فيزيك بفرماييد اين مسأله

ي جسمي را آه به  فرمول گسترده: تعيين چگالي آسان است؟ اين شيمي

من چطور بنويسم؟ يا بحث است يا راديو مسكو است . آيد بنويسد دست مي

است يا آوفت است يا آيد يا شب چله  يا صداي امريكا است يا مهمان مي

  ...زهرمار است

هاي خشم در درونش ناگهان شكفته بود، درست در  برادر بزرگتر آه جوانه

رفت ، دستش را به آرسي آوفت و  اي آه اميد بهبود اوضاع مي همان لحظه

  :داد آشيد
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خر، صد بار گفتم برو توي انبار، آنجا را  يه وجبي آره! بقمه بگير! ـ خفه شو

من آزمايشگاه «گفتي  تو آه مي. آشيم م، برق ميآني خالي مي

. ، آنجا را آزمايشگاه آن، تاريكخانه آن، مرآز مطالعات علمي آن»خواهم مي

من «... آنجا بيست و چهار ساعت اختراع آن! آقاي انيشتين! آقاي مخترع

اي، تو  تو غلط آرده» ...ام من دوربين آفتابي ساخته... ام ماشين نفتي ساخته

  ...فهمي ي يك گاو هم نمي ازهبه اند

  :آرد، زمزمه آرد مادر، مظلومانه، در حاليكه خودش را بين آن دو حائل مي

گويند؟  مردم چه مي... اول صبح، روز شنبه. تر تر، تو را به خدا يواش ـ يواش

آخر مگر آار ... گويند باز چه خبر است، آن هم سر هيچ ها مي همسايه

مردم راحت  آاش مي! اين چه زندگي است... يانداريد؟ اداره نداريد؟ خدا

  يعني هميشه؟ هميشه؟... شدم مي

  :آار برادر بزرگتر از اخطارهاي لفظي به تهديدهاي عملي آشيده بود

بيني؟ به سر آسي خرد مي شود آه از اين ادا و  ـ اين ساعت را مي

ده است آنند، فقط مان خوانند، اختراع مي ي دنيا درس مي همه! ها بيايد اصول

نه، من بايد به همه . فهمند مثل اينكه تنها ايشان اين چيزها را مي. اين يكي

  !ياد بدهم بزرگتر و آوچكتر يعني چه

  :مسعود به گريه افتاد و اشك از زير عينك روي صورتش دويد

گويند انبار، آخر مگر من مرغم؟ مگر من صندليم؟ چطور  اش مي ـ همه

مان توي يك اتاق  ا اجاره ندهيد؟ چرا بايد همهها ر شود اگر يكي از اتاق مي

زندگي آنيم؟ من اگر وسيله داشتم، اگر لوله آزمايش داشتم، اگر بورت و 

بله شما مسخره آنيد، ... پت داشتم تا امروز صد چيز اختراع آرده بودم پي

اين يكي ... ايد، بيعاريد اما خودتان بيكاره همان انيشتين را هم مسخره آردند، 

آن هم برادر . خواند با اين ريختش بيست و چهار ساعت مثنوي مي! بينراب

  ...مرده شورتان ببرد! بزرگتر، جاي پدر

  :گفت داد و آهسته مي ي نوازش او را به طرف در هل مي مادر به بهانه
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. تو نبايد اصًال آاري به آار آنها داشته باشي... ات دير مي شود ـ حاال مدرسه

 يك اتاق به تو بدهيم؟ اين همه قرض داريم، با اين توانيم آخر چطور مي

چطور . اتاق نداده سنگمان جاي پارسنگ است. مخارج، با اين زندگي

  ...توانيم؟ چطور مي... توانيم ؟ مي

ها پايين  هايش را در دست فشرد و از پله مسعود، انديشناك و مصمم آتاب

جمعه، امروز را هم به بهروز آتاب مثنوي را بست و چون به دنبال روز . رفت

. استراحت و تجديد قوا اختصاص داه بود خودش را درست زير آرسي آشاند

برادر بزرگتر آه باز وقار و هيبتش را به دست آورده بود چوب آبريتي را بين 

اش همچنان عبوس بود به ظاهر  داد، اما با اينكه قيافه هايش فشار مي دندان

ه از قضاي حاجت فراغت يافته است و با آرد آه تاز اي جلوه مي نظير بچه

  .نگرد شگفتي و ترس و اندآي هم مظلومانه به نتيجه آارش مي

پس از آنكه هواي مسموم اتاق به تدريج تصفيه شد، برادر بزرگتر برخاست و 

  :گفت

  .ـ به همه بگوييد از همان سرشب بيايند

 بعد شروع و يك ساعت» به همه بايد گفت... از سرشب«: مادر فكر مي آرد

  .به دعوت مستأجران آرد

  

مستأجران ترآيب نامتجانسي داشتند، به حدي آه شايد اگر آسي به قكر 

افتاد آنان را نظير مسائل فيزيك و شيمي مسعود مي يافت، با  مطالعه مي

فرساتر  شان دشوارتر و طاقت اين تفاوت آه تعيين چگالي و فرمول گسترده

ي   از يك طرف به خيابان و از طرف ديگر به طبقهي اول آه طبيعتًا در طبقه. بود

اتاق . زيستند، درست همه چيزشان برعكس هم دوم راه داشت دو برادر مي

دست چپ آه پنجره اي به بيرون داشت مال يكي از آنها بود و اتاق دست 

آنچه اين . اي به بيرون نداشت و آامًال تاريك بود مال ديگري راست آه پنجره

ي عنيفي بود آه از  ر حقيقت دو برادر را از هم جدا مي آرد فاصلهدو اتاق و د
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. يافت ي خانه تشكيل مي شويي و حمام غير قابل استفاده مستراح و دست

آن برادري آه در اتاق دست چپ مي نشست و از هواي آزاد و فضاي حياتي 

 بود، يا شايد چيز ديگري» بلبل«مناسب و آفتاب پهناور بهره مي برد اسمش 

البته . بود آه نتوانسته بود رسميت و حقانيت خود را به آرسي بنشاند

اي  براي يك جوان معاصر ايراني نام نامأموس و مضحك و احمقانه» بلبل«

است، اما تقصير ما چيست؟ اسمش بلبل بود، شايد به آن جهت آه صداي 

 خواند و در امتحانات هنري راديو رسايي داشت و مدام تصنيف و آواز مي

ي آينده، ساعت فالن،  داد آه جمعه آرد و هميشه وعده مي شرآت مي

ي  وقتي آه نمايش تاريخي تمام شد، نوار آوازم را پخش خواهند آرد و جمعه

آينده، ساعت فالن، وقتي آه نمايش تاريخي تمام شد، بالفاصله نمايش 

شد و در نتيجه بلبل و ديگران به اين عهدشكني و  مذهبي شروع مي

پرور و نازك نارنجي و زيبايي  بلبل جوان تن. گفتند شناسي نفرين ميهنرنا

زد و چون به شكمش  پوشيد، سرش را بريانتين مي هاي شيك مي لباس. بود

بافت و  ي پخت و پز آانوا مي پخت و در فاصله مند بود در خانه غذا مي عالقه

  .خواب مي خوابيد البته روي تخت. خواند آواز مي

است آه در آن طرف رطوبت و تاريكي حكمفرما بود و حشرات در اتاق دست ر

هاي نامرئي موذي به راحتي در آن نشو و نما  آزار و ميكرب مرئي بي

او هم اسمي داشت آه به همان اندازه . آردند برادر ديگر زندگي مي آرد مي

درويش آواز بدي داشت و وقتي . »درويش«: تر بود نامتناسب، اما قابل قبول

در . آرد مي خواند غير از مريدش، بهروز، آس ديگر بدان گوش نميمثنوي 

قيد بود و چون شكمش را  لباس پوشيدن و حرف زدن و تعارف آردن بي

خورد و چون درويش بود  داد غذا مي داشت هر آجا آه دست مي دوست نمي

ي ثروتمند و  درويش به خالف بلبل پس از آنكه خانواده. خوابيد روي زمين مي

يشان متالشي شده بود ميراثش را صرف خريد يكي دو ماشين آرده قديم

آرد و بلبل در عنفوان جواني سهمش را به باد  ها زندگي مي بود و از عوايد آن
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ها استخدام شده بود و شغلش را آه يكي از  داده بود و در يكي از وزارتخانه

اينكه يك روز داد تا  آارهاي عادي غيرعمراني بود با لذت و اخالص ادامه مي

صبح، پس از اينكه وزارتخانه تصميم گرفت به آارهاي عمراني غيرعادي 

بپردازد او را به اميد خدا منتظر خدمت آردند و بلبل در اين انتظار طوالني ، 

  .ها را به خود اختصاص داد قسمتي از عوايد ماشين

  :ي موجرانش، به طور خالصه چنين بود ي بلبل درباره عقيده

احساسات است، مثل اينكه براي او چيزي غير از همين  بزرگتر بيبرادر «

آارهاي معمولي وجود ندارد، بهروز ديوانه است، مثل برادرم، و از روزي آه 

اما مادر، قرمه سبزي را . آيند تر به نظر مي مريد او شده است هر دو ديوانه

را خيلي شل هر چند آه بلوز مسعود ... بهتر از نيمرو عمل مي آورد، هر چند

  ».و مسعود؟ آخ، خشك است، خشك مثل هيزم. و وارفته بافته است

  :ي ديگري داشت و درويش مطابق معمول عقيده

درست است آه برادر بزرگتر آمي عصباني است ولي تا حدودي اهل دل «

ولي عيب بزرگش اين است آه . است، دست و دل باز و عشقي است

معهذا بايد در نظر . ايش حالجي آردشود همه چيز را بر سطحي است و نمي

شايد همين مسأله ... داشت آه مسئوليت خانواده به دوش او است

رسد آه با وجود  اما بهروز، معلوم نيست، اينطور به نظر مي. آند اش مي تبرئه

اين ظاهر خونسرد و عميق نما احتياج به بزرگتر دارد واال چرا آنچه را من 

رفته است؟ مثل اينكه نمي تواند، نمي تواند گويم باور آرده و جدي گ مي

آند، در  شايد به همين علت از آارهاي من تقليد مي. قيم زندگي آند بي

آشم، چرا مثنوي را با وجود  دانم چرا، چرا بنگ مي آه خود من هم نمي حالي

خوانم، چرا اينطور همه چيز را سرسري مي گيرم، چرا  فهمم مي آنكه نمي

آنم آه او  ولي مادر، گاهي فكر مي. روم م به خانقاه ميهر شب به قول خود

ها را به هم  سوزن و نخي است آه در مواقع ضروري به سرعت پارگي
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. آند دوزد، از دعواها و قهرها و به هم ريختن خانواده جلوگيري مي مي

  ».ماند مسعود، چه بايد گفت؟ او بچه است، هنوز بچه است مي

ها همه روشن و آفتابگير بود و به  ر اين طبقه اتاقد. ي دوم رفت مادر به طبقه

اش هم اندآي، تنها اندآي، زيادتر بود و در اين طبقه آه  همين جهت آرايه

مرد پنجاه سال . آردند سه اتاق بزرگ داشت يك زن و شوهر زندگي مي

سر مرد تاس بود و زن موهايش را بدون احتياج . داشت و زن سي و پنج سال

مرد قد آوتاه و چاق بود با شكم جلو آمده و زن دراز و . بست واقعي حنا مي

گويي در درون مرد نيرويي بود . هاي آنجكاو هاي نازك و چشم الغر بود با لب

يافت روز به روز بر  آه مي خواست به خارج سر باز آند و چون راه خروج نمي

ن مي آورد و لذا به حجم آ ديوارهاي قابل ارتجاع زندانش بيشتر فشار مي

چيزي نظير همان نيرو آه مي خواست به درون زن راه يابد و در ... افزود و نيز

هاي استخواني سرگردان مانده بود،  هاي سرمازده و دروازه پشت خندق

فشرد و  هاي وحشي خويش مي دشمن خود را از هر طرف در پنجه

مرد با شكمش . آرد پيچاند و لذا به انجماد روزافزون او آمك مي مي

براي چه؟ مرد آه آارمند : هايش چرا؟ و زن هم با چشم: پرسيد يم

ي دادگستري بود و حقوق خوبي داشت هر سال زنش را به مشهد  رتبه عالي

هاي درشت  رفت و هر شب پرتقال برد، هر جمعه به شاه عبدالعظيم مي مي

آرد چون در حقيقت خياطي و  دوزي مي و زن آه خياطي و گل. خريد مي

يافت  گري افتاده بود و هروقت فرصتي مي آرد به فكر حيله يگلدوزي نم

ها تنها  گري هاي درشت و حيله ها و پرتغال اما مسافرت. آرد آشوبي به پا مي

را جلوتر مي آوردند » آقاي مهاجر«اي آه در بر داشتند اين بود آه شكم  فايده

 چرا و چرا؟ چرا؟ هميشه: آردند تر مي را پرسنده» خانم مهاجر«و نگاه 

هاي رويايي ايشان آه محل وقوعش صحن مرقد امام رضا يا  هميشه در خواب

هاي پرتغال، يا روي راديوي گران  اطاق هاي مجللشان، يا درون پاآت

ي ازدحام و قتل و غارت بود،  هاي تاريك، يا در ميانه قيمتشان، يا در سرداب
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اس و ابروهاي وز ها آه سرهاي ت زدند و اين بچه هاي آوچكي لبخند مي بچه

شدند و گاه مثل بادآنك باد  آرده داشتند گاه مثل فنر آوتاه و بلند مي

  .ترآيدند آردند ، اما هيچ وقت نمي آردند، باد مي مي

اش آدم آب زيرآاهي  شد گوينده خانم مهاجر با لحني آه بالفاصله معلوم مي

  :است گفت

  .آييم، هر چند آه زحمت است ـ البته مي

  :مادر گفت

  آورند؟ ـ آقا زود تشريف مي

مادر . هيچ جا ندارد... مگر آجا مي رود؟ او آه غير از خانه... ـ مثل هر شب

ي اول برود شنيد آه خانم مهاجر با صداي  خواست به طبقه وقتي مي

  :آهسته اي گفت

  چه خبر؟ مواظبش بوديد؟» مازيار«ـ از 

هم فرو بردند و با توجه مادر يكباره جلب شد و آن وقت هر دو سر در الك 

ي امري مهم و مخفيانه صحبت  رضايت و خوشحالي آساني آه درباره

خانم مهاجر، ده روز پيش، وقتي آه از عدم . پچ آردند آنند شروع به پچ مي

شد درويش و  هاي شيطانيش آه طبق آن ثابت مي موفقيت يكي از نقشه

اه شد به فكر اند آگ بلبل مسئول خرابي و گرفتگي مستراح سرتاسري خانه

ي جديدي افتاد و ناگهان آشف آرد آه مازيار، دانشجوي زبان، آه در  حيله

و (نشيند  ي سوم، يعني در قلب خانه، مجاور مرآز فعاليت موجران، مي طبقه

تصادفًا اتاقش هم جايي قرار گرفته آه مادر و پسرانش نمي توانند بر آن 

آزاري جا زده است،  ه و بيو خودش را آدم نجيب و سر به را) نظارت آنند

شك بدآاره است به  آند و زن زيبايي را آه بي شبانه، از فرصت استفاده مي

  .برد اطاقش مي

هاي پي در پي به اماآن متبرآه،  ي مسافرت خانم مهاجر، شايد به واسطه

فرزندي، يا نيروي پنهاني عجيب و مسحورآننده اي آه  يا رنج مقدس بي
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 آارهاي مخفيانه و ارواح پر پيچ و خم است، قيافه و ها و گري ي حيله الزمه

رفتار جاذبي داشت آه ترآيب متجانسي بود از قيافه و رفتار جادوگران پير و 

زنان مقدس و مالكان مؤنث دوزخ و جاسوسه هاي جنگ اخير و اين همه در 

آه حتا از آودآي به (زن ساده و سرگردان و بي غل و غشي مثل مادر 

و پريان عالقمند بود، هرچند آه اآنون از لحاظ سن بر سرگذشت اجنه 

  .آرد تأثير غير قابل تصوري مي) دوستش برتري داشت

چون . هر چند جسمش مريض بود ولي روح پاآي داشت... اما مازيار بيچاره

پدرش تعهد آرده بود آه مخارج تحصيلش را تأمين آند با خونسردي تمام هر 

نوشت پس از  هايي آه براي پدرش مي در نامهگذراند و  آالس را دو سال مي

و اينكه شهرستان محبوب ومردم فعالش چگونه «پرسي  سالم و احوال

داد آه براي اصالح امر تعليم و تربيت و برآوردن جوانان  شرح مي» است؟

ي بزرگ و درخشان آشور را به درستي در دست  مجرب آه بتوانند آينده

گي و دانشگاهي روي داده است، از گيرند تحول عجيبي در شئون فرهن

هاي تحصيل به ميل محصالن تعيين خواهد شد و  بعد سال آه من جمله اين

ي نويدبخش قرار گيرد صالح در  چون وي مايل است در آتيه در رأس اين آينده

اما از آنجا ... هاي سال به آموختن زبان مشغول باشد آن ديده است آه سال

اش وفا ميكرد، ساعت ها در   آريمي بود آه به وعدهآه مازيار در اوايل، جوان

آرد و  ايستاد و پا به پا مي انتظار دوستان معدودش در نقاط مختلف شهر مي

آمدند، به بيماري واريس دچار شد و دوستان را  از آنجا آه دوستانش دير مي

توانست در خانه  ي دآـتر تا آنجا آه مي اآنون بنا به توصيه. هم رها آرد

برد و روي رختخوابش آه به ديوار  خوابيد وپاهايش را باال مي ماند و مي مي

هايش جلوگيري آند، و  گذاشت تا از جمع شدن خون در رگ تكيه داده بود مي

اي آنجكاو و اندآي  ظهر، وقتي مادر با قيافه. گاهي هم زير لب آه مي آشيد

  :وحشت زده دعوتش آرد، زير لب آه آشيد و گفت

  .آنم بيايم م، سعي ميـ مرسي، خان
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از پشت شيشه هاي اتاق . شب با سرمايي شديد و برفي شديدتر آغاز شد

ي  ها ولبه ها و سيم شود و بام آامآل معلوم بود آه برف روي هم جمع مي

ها روشن بود، گويي  در تمام طبقات عمارت چراغ. پوشاند ها را مي خانه

وضع استثنائي و فوق العاده در اتاق موجر . مدعوين در رفتن ترديد داشتند

ي اطاق به ميان خزيده بود و  آرسي از گوشه: خورد به چشم مي" آامال

هاي بزرگ روي هم  جوشيد و دور تا دورش پشتي رويش آب در سماور مي

آلود و عصباني  برادر بزرگتر اخم. پخت مادر در آشپزخانه غذا مي. سوار بود

ي آرسي آه سخت داغ بود  به پايهاي را مرور مي آرد و پايش را  روزنامه

. اش مظهر قدرتي بود آه به ثبات خود ايمان ندارد ماليد؛ در اين حال قيافه مي

دستش را به پيچ راديو گذاشته بود و با تفنن صداي راديو را آم و زياد 

ي مثنوي مشغول بود و  بهروز همچنان ساآت و خونسرد به مطالعه. آرد مي

ي عرفاني   اينكه به آشفي نائل شده يا نكتهگاهگاه سرش را به عالمت

هايش را روي  ها و جزوه مسعود آتاب. داد اي دريافته است تكان مي تازه

ي بسيار مشكلي را حل  آوشيد آه مسأله زانويش گذاشته بود و ظاهرًا مي

برد،  خاراند، عينكش را باال و پايين مي جويد، سرش را مي مدادش را مي: آند

مي خورد و دمبدم با آينه و التماس به برادر بزرگتر و راديو آه در جايش تكان 

اي  ها را به گوشه ناگهان آتاب. آرد اينك صدايش زيادتر شده بود نگاه مي

  :پرتاب آرد و فرياد زد

ي شيئي تا  فاصله! عدالتي است مسخره بازي است، بي! شود ـ نه ، نمي

توانم  من نمي. بايد غلط دربيايد... معلوم... معلوم است. آيد تصوير غلط در مي

اما؟ فردا جواب دبيرم را چه بدهم؟ مرده شوي اين شب تاريخي ... آار بكنم

ام، اين همه زحمت آشيدم، اين راديو لعنتي  فاصله آانوني را درآورده! را ببرد

هاي مزخرف چه شنيدني دارد؟  گذارد، آخر چيست؟ اين برنامه نمي

  ...ها  بازيهميشه همان افتضاح... هميشه

  :بهروز سرش را از روي مثنوي برداشت و آرام گفت
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تر، ما آبرو و حيثيت داريم، اگر تو  تر، يواش ـ داداش، مسعود خان، آهسته

  آيد، اما حق  خواهي بشنوي تقصير ديگران چيست؟ من هم بدم مي نمي

زادي اين چه آ. بله، اما فقط من بايد رعايت آنم! »آزادي را بايد رعايت آرد«ـ 

  ايد؟ است آه شما از خودتان درآورده

  :بهروز سبيل هاي زا جويد و به دور دست نگاه آرد

مولوي انقالب منفي . ـ گاهي بايد انقالب مثبت آرد و گاهي انقالب منفي

آرد و پيروز شد، اما اشتباه ما در اين بود آه اصًال انقالب نكرديم، نه منفي، 

  .نه مثبت

ه هنگام حرف زدن داشت ناگهان از اين جواب مسعود با همان حرآاتي آ

برادر بزرگتر آامًال به خالف انتظار راديو را خاموش آرد و . نامربوط خشك شد

هايش را برداشت و در سكوت  مسعود به خوشي آتاب. آه بلندي آشيد

دو سه دقيقه . عميقي آه پديد آمده بود باز به صورت مسأله خيره شد

ي آانوني و اندازه   همچنان مستغرق در فاصلهگذشت و در اين مدت مسعود

يك مرتبه صداي شديدي آه از راديو برخاسته بود اتاق را . شيئي و تصوير بود

  :لرزاند و فرياد برادر بزرگتر به دنبال آن به گوش رسيد

! همه برنامه ها را مي گيرم! پيچش را تا ته باز مي آنم! آنم ـ روشن مي

شما همه روشن فكر، شما همه .  را بشنومدلم مي خواهد اين مزخرفات

اگر . ولي اينجا هرآس حقي دارد. من مبتذل، احمق، مرتجع. مشكل پسند

  .انبار هست، انبار هميشه مال توست! دلت نمي خواهد گورت را گم گن 

مادر سراسيمه به اتاق دويد، سوزن را باال برد و به سرعت به دوختن 

  :با التماس گفت. مشغول شد

  .خبر شده ، باز چه خبر شده؟ صداي راديو را آم آنـ چه 

جنگ . و در همين حال با انگشت به در زدند و آقا و خانم مهاجر به درون آمدند

لرزيد و  برادر بزرگتر آه برخاسته بود از هيجان مي. سرد هنوز ادامه داشت

خيز شد و انگشتش را الي مثنوي  بهروز نيم. زد هاي نامربوطي مي حرف
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مسعود آه غافلگير شده بود حس آرد آه مثل خر پايش در گل گير . گذاشت

  :آقاي مهاجر سرش را خاراند و در امر اصالح تسريع آرد. آرده است

آن هم شب به اين . ـ باز جنگتان شده است؟ عصباني نشويد، صلح آنيد

  !خوبي

يو برادر بزرگتر صداي راد: دار نبود خيلي زود صلح آردند چون اصل قضيه ريشه

تر آرد و پهلوي خودش براي آقاي مهاجر جا باز آرد و آقاي مهاجر وقتي  را آرام

خواست بنشيند سرش به ديوار خورد آه اگرچه همه ديدند اما به روي  مي

 به - آه مثل مادر خود را در چادر پوشانده بود- خانم مهاجر . خودشان نياوردند

قالي نشست و باز با اي روي  علت اينكه آرسي حالش را بهم ميزد گوشه

اما . هاي تمام ناشدني مخفيانه و اسرارآميز خود را شروع آرد مادر حرف

مادر، هرچند آه براي او احترام فوق العاده قائل بود و در صحت نظريات و 

سخنانش ترديد نداشت ولي از آنجا آه از آودآي به سرگذشت اجنه و پريان 

باالستقالل فكر آند يا مطلبي را از عالقمند بود و نمي توانست يك دقيقه هم 

خود بسازد يا با خود سرگرم باشد، با آمال احتياط گوش به طرف اطراف 

بهروز هم به خاطر . اي از صحبتهاي ديگران را نشنود داشت آه مبادا آلمه

و . حفظ و رعايت آزادي گفتار آماده شد آه به سخنان آقاي مهاجر گوش بدهد

  :در دل گفتمسعود آه تسليم شده بود 

. ي تاسش خالي آنم چقدر دلم ميخواهد اين سماور را بردارم و روي آله«

گويد يا  ي شاه عباس را مي يا قصه: آند پدر سوخته، االن باز شروع مي

  ».هاي دادگستري را تعريف مي آند پرونده

  :آقاي مهاجر شكمش را نوازش داد و گفت

  .ـ بله خيلي سرد است

ها ما به آردستان مي رفتيم، وسط  ل همين وقتيك سا. ـ خيلي سرد است

  ...راه ماشين خراب شد

  :مادر به بهروز رو آرد و گفت
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  .ـ چاي بريزيد، تعارف آنيد

اي آه  برادر بزرگتر، آهسته دستش را به پشت آمد آوچك و نيمه شكسته

ي اتاق بود برد و چون از وجود دو بطر عرقي آه ظهر خريده بود مطمئن  گوشه

  :آقاي مهاجر پرسيد. ي عبوسش نشست دي بر قيافهشد لبخن

  ـ پس آقاي بلبل و آقاي درويش؟

داند چه روي خواهد داد  محل آه در عين حال مي مسعود، مثل خروس بي

  :جواب داد

  !ها هم تشريف مي آورند ـ آن

  :داري آه سابقه نداشت گفت خانم مهاجر با لحن معني

  آيند؟ ـ آقاي مازيار هم مي

آقاي مهاجر مثل هر . نگاه آردند و يك موج ترديد از سرها گذشتهمه به هم 

ي حواس پرتي فردي و  شد، با توجه به سابقه وقت آه صحبتش بريده مي

اين است آه . آرده است خانوادگيش، از ياد برد آه در چه باره صحبت مي

  :اي را بگويد ي قصه خيال آرد بايد دنباله

هاي  هاي دراز و ريش شان ، با لباده ، همهبعد امراء قزلباش جمع شدند... ـ 

  ...پهن

دانست و   جدي و مربوط مي-  ولو نامربوط - مادر آه همه وقايع زندگي را 

هاي مختلف،  ها و مكان الخصوص هر داستان و سرگذشتي را در زمان علي

  :شمرد پرسيد قابل وقوع مي

  ـ در راه آردستان؟

و درويش، در ميان شادي چند صداي پا شنيده شد و پس از آن بلبل 

آرد جوب  آقاي مهاجر همانطور آه با آن دو تعارف مي. عمومي، به درون آمدند

  :داد

ما با چند تن از رؤساي دادگستري . مان خراب شد نه، نه، ماشين. ـ آه بله

  ...رفته بوديم، هم براي گردش و هم براي آار
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  :مسعود در دل گفت

شان مثل گاو   جريان بوده، حاال همهي مهمي در حتمًا آن سال پرونده«ـ 

  »...آنند گوش مي

صحبتي  تجربه بودند، لزوم هم ي ساآنان خانه، به علت اينكه جوان و بي همه

توانست  اي را آه آس ديگري جز آقاي مهاجر نمي ديده و پخته مرد جهان

آردند و هر آدام، عالوه بر اين، حساب خاص ديگري هم  باشد حس مي

رسيدند آه مستأجري از  پسرانش پيش خود به اين نتيجه ميمادر و . داشت

آيد؛ از آن  تر در اين روزگار گير نمي دردسرتر و محترم آقا و خانم مهاجر بي

آورد و با  گذشته آقاي مهاجر با حس احترامي آه در دوستانش به وجود مي

ها و اوقات  سر تاس و شكم بزرگ، بهترين آسي است آه مي تواند جنگ

بلبل . ي خود به آشتي مبدل آند هاي مداوم را با ميانجيگري حكيمانه تلخي

دانست آه روزگاري سر  به مناسبت اينكه جوان موقع سنجي بود و بعيد نمي

. آوشيد آه دل آقاي مهاجر را به دست بياورد و آارش با دادگستري بيفتد مي

رستگي و آرد، اما ظاهرًا از وا و درويش اگر چه در باطن بي اعتنايي مي

در اين ميان . آمد داري آقاي مهاجر خوشش مي خوش مشربي و مجلس

او هنوز نيامده بود و به همين سبب موج ترديدهاي پنهاني هر دم (مازيار 

آه چند بار خود را مجبور به شنيدن قصه هاي شاه عباس و ) بلندتر مي شد

حدي از هاي مذهبي آرده بود تا  هاي راآد و شرح مسافرت محتوي پرونده

  .خانم و آقاي مهاجر بيزار بود

آرد، اما در اتاق صحبت تازه  باريد و سرما بيداد مي در بيرون برف همچنان مي

انداخت و پسر ميرزا موسي خان به جنگ برادر الهروردي خان  آرك مي

هاي  درويش با چشم. خاست هاي چاي بخار برمي رفت و از استكان مي

بلبل، . ي دوست و مريدش بهروز نشسته بودآلود پهلو بادآرده و صورت پف

عطر زده و مرتب، از راه اجبار نزديك هيزم خشك به پشتي تكيه داده بود و 

آقاي . براي اينكه شلوارش از اتو نيفتد وضع نامتعادلي به خود گرفته بود
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آوشيدند آه جاي بيشتري به خود  مهاجر و برادر بزرگتر با صلح و صفا مي

ها سپري شده بود مادر و  ي مقدماتي صحبت ون دورهاختصاص بدهند و چ

پچ مخفيانه و اسرار آميز در  خانم مهاجر آامًال در الك هم فرورفته بودند و پچ

مازيار دست زن بدآاره را آه خيلي جوان و خوشگل بود : اين باره بود آه

و زن هم در » جونم«: گرفت و به اتاق برد و حتا شنيده شد آه به او گفت

و اين ها را خانم مهاجر به گوش » عزيزم«: گري ناز آرد و گفت  با عشوهجواب

پس از آمدن درويش و بلبل آه قضيه از . خود شنيده و به چشم خود ديده بود

هاي پراآنده در پيرامون آن  طرف مادر و خانم مهاجر طرح شده بود صحبت

در حال هاي مختلف براي ارزيابي موضوع  ادامه داشت و هر چند آه دسته

بندي بودند اما به علت ناگهاني بودن و سرعتي آه در بيان مطلب به آار  گروه

ها  صحبت. رفته بود فرصت تفكر صحيح و سالم براي آسي دست نمي داد

  :اغلب از اين قبيل بود

بيند چه طور  ـ آخر مازيار؟ اين جواني آه هيچ آس ماه تا ماه رويش را نمي

  اي بكند؟ ممكن است چنين آار ناشايسته

  .داند آيد، اما با اين حال باطنش را خدا مي ـ جوان نجيببي به نظر مي

  ـ با اين حال چرا تاآنون هيچكس را به اتاقش راه نداده است؟

آيد، شايد هم خجالتي باشد، شايد مي ترسد با ما  ـ آدم مرموزي به نظر مي

  .حشر و نشر آند

ايم  ه ديوارش هستيم نتوانستهـ اين درست است، حتا ما آه همسايه ديوار ب

معلوم نيست آي بيرون . ايم در آن چه آار مي آند نفهميده. اتاقش را ببينيم

  ...گردد رود، آي بر مي مي

همه . هاي ناتمام پايان داد و سرانجام ورود مازيار به اين گفتگوها و قضاوت

ن در پرسي، چو نمود پس از احوال حوصله مي جلوپايش برخاستند و او آه بي

اين روزها بيماريش شدت يافته بود، با عرض معذرت آنار آرسي خوابيد و 

تربيتي بود به  ي اين بي پايش را باال برد و با حجب و شرمي آه زاييده
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اين سومين باري بود آه . رختخوابي آنار ديوار تكيه داد و زير لب آه آشيد

  .شدند با اين وضع روبه رو مي ها،  آقايان وخانم

  

اي آه همه ساآت بودند اتاق به صورت اتوبوسي درآمده  رض چند دقيقهدر ع

بود آه در بيابان خراب شود و مسافرانش با بيم واميد سر ها را به اين سو و 

. اما ناگهان اتوبوس به حرآت درآمد. آن سو تكان بدهند و در دل دعا بخوانند

ه بود نيم خيز شد و همانطور آه خوابيد: مازيار گويا اين حرآت را احساس آرد

. اي آرد باز خوابيد، مثل اينكه تكان شديدي از جا آندش، ولي فقط عطسه

  :هاي تسبيح به هم بپيوندد آقاي مهاجر حس آرد آه بايد يكايك را مثل دانه

ها، اميدوارم اين اجازه را به من بدهيد آه به  ـ خيلي خوب، خيلي خوب، بچه

هميشه از شما : فراموشكاري هستممن عجب آدم . »بچه ها«: شما بگويم

اما چه آنم؟ به من اجازه بدهيد آه جاي پدر شما باشم، . گيرم اجازه مي

بله اگر بچه داشتم ... چقدر خوب بود اگر... شما را فرزندان خودم حساب آنم

شدند، چون او هم به  البد با هم دوست مي. ي مسعود خان بود االن اندازه

  .رياضيات عالقه داشت

  :ل مشتاقانه پرسيدبلب

حيووني، اين اخالقتان ! ـ عجب ؟ آه شما خودتان به رياضيات عالقه داريد؟ آخ

  .آرد تان هم سرايت مي به بچه

من زماني ورزشكار بودم، خانم . رفت ـ بله، همه چيزش به خودم مي

بعد از مدتي آه . هايي داشتم آه در آردستان ساخته بودند داند، ميل مي

اتفاقًا همان روزي بود . روز سرما خوردم و دير به اداره رسيدمورزش آردم يك 

از فردايش . آمد آردند و وزير براي تماشا مي آه دزد جنايتكاري را محاآمه مي

  .ورزش را ترك آردم

  :بلبل گفت

  خوري را ترك آرديد؟ قبل از ورزش بود يا بعد از آن؟  اما چطور شد آه عرق- 
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فردايش، مرحوم . ي آه با خانم عروسي آرديمدرست وقت... ـ نه، قبل از آن

االسالم بودند،  مرحوم ابويشان حجه ابويشان فرمودند از اين آار دست بكش، 

اش را برايمان معلوم آرده  ما دست نكشيديم آه بعد معلوم شد خدا آفاره

آن وقت يك سال من در حضرت رضا توبه . بچه دار نشديم آه نشديم: است

خداوندا ديگر : از ته دل گفتم. ريح گذاشتم و گريه آردمسرم را به ض. آردم

خانم هم پشت سرم بود، . اي به من بده خورم، در عوض بچه عرق نمي

خدايا، به خاطر پدرم آه يك : گفت شنيدم، او هم مي اش را مي صداي گريه

اما خواست خداست ، بي خواست . االسالم بود مرا بچه دار آن عمر حجه

  ...او

هاي درشت و هراسان به جاي مبهمي نگاه  برت گرفته بود با چشممادر آه ع

  :آرد

  .يك برگ از درخت نمي افتد... ـ 

  :دانست آه در اين لحظه بايد چه پرسيد بلبل مي

  خيلي خرج آرديد؟. شوند ـ وقتي خدا نخواهد بزرگترين دآترها هم عاجز مي

  :تر به خود پيچيد و گفت خانم مهاجر چادرش را محكم

ها، چقدر پول داديم،  ها چه جديدي تر هاي دنيا را ديديم، چه قديميـ دآ

  .چقدر مخارج آرديم

  :آقاي مهاجر گفت

ـ در سفر پارسال خراسان، به پيرمرد مقدسي آه دعانويس بود مراجعه 

آاري را به ما معرفي آردند، آن هم  در طوس پيرزن لحيم... آرديم، هيچ

دانم براي آه  نمي. ست آه من بچه ندارماش اين ا نتيجه. اش هيچ بود نتيجه

اين . زندگي ميكنم، چرا مي روم اداره، اين حقوق را مي خواهم چه آنم

خورد؟ وقتي بچه نباشد هيچ چيز نيست، هرچه پيدا  ها به چه درد مي قالي

  .اي آني مثل اينكه هيچ چيز به دست نياورده
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رده بود عددها را در مسعود آه مقدار اسيد سولفوريك را هنوز به دست نياو

آقاي مهاجر » خدايا شش پنج تا چند تا؟... شش پنج تا«: هم ضرب مي آرد

  :دستش را روي شكمش لغزاند و گفت

ي امشب چيست،  ـ ببينيد ، من باز فراموش آردم، مي خواستم بگويم برنامه

  اما تقصير خودتان است، نيست؟. پرت رفتم

 بود و اآنون در جستجوي بلبل آه خود به خود سخنگوي جمعيت شده

  :فرصتي بود آه از اين دردسر رهايي پيدا آند به سرعت جواب داد

  .ـ بله، بله، همينطور است

ـ خوب، من معتقدم آقاي بلبل يك دهن از همان آوازهايي آه پشت راديو مي 

آنيم تارشان را بياورند  از آقاي مازيار هم خواهش مي. خوانند برايمان بخوانند

ايم، فقط گاهي از پشت در صدايش  ما آه تاآنون آن را نديده. آنيماستفاده 

بلكه آمي تار بزنند استفاده آنيم، ... هر چند اليق نيستيم... را مي شنويم

اگرچه من و خانم در دين خيلي تعصب . شايد بيشتر با هم دوست شديم

ند، ما خند ها به اين چيزها مي داريم، آما اينكه همه دارند، حاال فقط جوان

ها آرديم، چه الواط  خوري ي خودمان همينطور بوديم، چه عرق هم به دوره

خانم، شما تعريف ... اما موسيقي؟ من آه آن را حرام نمي دانم... ها بازي

  .آنيد، شما تعريف آنيد

آمد  ي تاريكي بيرون مي دارش آه گويي از سردابه خانم با صداي زير و زنگ

  :تعريف آرد

مرحوم پدرم خيلي امروزي بود، فتوا . خواهر بوديم سه برادرـ بله ، ما شش 

آن وقت هرآدام ما را تشويق آرد . داد آه براي خودش موسيقي حالل است

غروب به . من ضرب و آواز ياد گرفتم. هر آدام سازي ياد گرفتيم. به موسيقي

زديم و  شديم و مي وقتي نمازش را مي خواند، جمع مي... غروب

: گفت نشست و زير لب مي او، خدابيامرزدش، يك گوشه مي. خوانديم مي

  ...روح آدم تازه مي شود
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  :ها سكوت زمزمه آردند درويش و بهروز پس از مدت

  .آيد خيلي آم اين جورگير مي. ـ خيلي روشنفكر بوده است

  :زد آرد و گفت آقاي مهاجر رو به مازيار آه چرت مي

  ـ خوب، چطور شد؟ تار چه شد؟

  :نه زير لب قرقر آردمازيار خصما

  .ـ تار نم آشيده است

پيش از آنكه آسي به رطوبت اين جواب پي ببرد برادر بزرگتر آه ظاهرًا از 

ي خشكي به خود گرفت و همه را به پيش  سير اوضاع ناراضي بود قيافه

ترين حرآات خانم مهاجر  خواند و با احتياط فراوان، در حالي آه مواظب آوچك

ها را پيش آشيد و عاجزانه خواهش آرد آه آقاي  دن عرقي خور بود، مسأله

ي خود را  اي آه در رهبري فرزندانشان دارند توبه مهاجر هم به خاطر وظيفه

بشكنند و به هر حال در غياب خانم چه مانعي خواهد داشت؟ به ياد گذشته 

 مادر همه(و البته براي اينكه خانم مانع نشود زمينه چيني خواهند آرد ... ها

ولي وقتي خانم ). ها پيش جلب شده است داند و رضايت او سال چيز را مي

و مادر را به بهانه اي از اتاق بيرون آردند، بدون اينكه وقت گرانبها را از دست 

... اي هاي خوشمزه آنند و با پرتغال ها را تقسيم مي المجلس عرق بدهند في

  .آشند ي زود سر ميخيل... درست است آه ناراحت آننده خواهد بود اما

همه مثل آودآي ذوق زده شدند و آقاي مهاجر در اين ذوق زدگي فراموش 

هاي مقدسي ماليده است، اگر چه  آرد آه روزگاري سرش را به ميله

ي اين فراموشي آنقدر وسيع بود آه به ياد نمي آورد چند بار از تماس  دامنه

  .س آرده استميله هاي سرد با سر تاسش لرزش خفيفي در خود احسا

  

مسعود آه حس مي آرد ساعات بحراني در حال فرا رسيدن است و 

شش «: هاي عميقي پيشاني آوتاهش را پوشانده بود ناگهان پرسيد چين

ها آقاي مهاجر  و بعد مثل اينكه مسئول تمام اين بدبختي» پنج تا چند تا؟
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ست به دان است به او رو آرد و چون دشمن خود را مرد محترم و منصفي مي

  :استدالل پرداخت

من توي اين خانه بدبخت شدم، از همه ... شما جاي پدر من! ـ آقاي مهاجر 

ي اختراع ماشين نفتي است  اين نقشه: مالحظه بفرماييد. آار باز شدم

من بدون هيچ وسيله و هيچ ) جزوه اش را جلو برد، ورق زد ونشان داد(

ت، اين جلو موتور است، اين جاي شوفر اس... تشويقي دائم فكر مي آنم

هر وقت خواستيم ماشين . جوشد اي است آه آب در آن مي زيرش بشكه

آشيم، هر وقت خواستيم نگاهش داريم فوت  اش را باال مي تندتر برود فتيله

خواهيد؟ با نيم ليتر  شود رفت خراسان، نمي با ده ليتر نفت مي... آنيم مي

ولي چه فايده؟ به من ... ن خواستبرويد شاه عبدالعظيم، يا هر آجا آه دلتا

باهمين وسايل آم يك دوربين آستيني ساختم، اما ... احمق بگوييد چه فايده

ام  چرا؟ براي اينكه تاريكخانه ندارم، براي اينكه سه پايه. دارد عكس بر نمي

  ...لق است

شنيد آه يك  ي ماشين خيره شده بود، اما مي آقاي مهاجر اگر چه به نقشه

هاي عجيب و غريبي تشكيل شده بود با صداي زير خود   آه از بچهفوج سرباز

مسعود آه ظاهرًا دريافته بود دشمن ! عرق! عرق: زنند در گوشش فرياد مي

او آقاي مهاجر نيست بلكه موجودي نامرئي است آه در هوا پخش شده 

  :آشيد آرد و زوزه مي است به اطراف نگاه مي

  

گويم يك اطاق به من بدهيد آنجا درسم  مي. مـ بله، براي اينكه سه پايه ندار

اش  هايم را حل آنم، انبار را هم آزمايشگاهم آنيد، نتيجه را بخوانم، مسأله

اش اين است آه بنده، شاگرد ششم رياضي، االن نمي  اين است، نتيجه

مرده شورش راببرد، مرده شوي اين زندگي ... دانم دو دو تا چند تا است

  !...راببرد

  :زرگتر لبخند زد و گفتبرادر ب
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  .ـ حاال مواظب عينكت باش آه نيفتد

  :هايش را برداشت و داد آشيد مسعود آتاب

االن ! آيد ي شما بدم مي از همه! ـ من اصًال اين شب چله را نمي خواهم

من عادت دارم، من به ... خوانم روم توي آشپزخانه، همانجا درس مي مي

  ...محروميت عادت دارم

اي اتفاق نيفتاده است به  فت برادر بزرگتر مثل اينكه هيچ واقعهوقتي بيرون ر

  :آرامي گفت

اينكه عرض آردم . بخشيد، آقاي مهاجر، يك آمي خل است ـ البته مي

. بي جهت نيست؛ تا حاال ده دوازده عينك عوض آرده است» مواظب باش«

رود  ادبي است، مي بي... يك روز. آخر چشمش هم خيلي ضعيف است

آشد پائين را نگاه آند، به نظرش خبري هست يا اينكه  ، ميلش ميمستراح

يك روز با ... رود پائين عينكش مي افتد، مي. مثًال به فكر اختراع افتاده است

اين . گذارد اي جا مي همكالسش دعوا مي آند، يك روز هم آن را گوشه

  ...طور

  :آقاي مهاجر گفت

  .ـ بچه است

شده بود و واقعًا از اين متأسف بود آه چرا آار خانم مهاجر آه باطنًا خوشحال 

  :به زد و خورد نكشيده است ظاهرًا خود را آزرده نشان داد

  .ـ شما زياد سر به سرش مي گذاريد

  :بلبل، راحت در جائي آه اآنون وسيع شده بود پهن شد و زمزمه آرد

  .ـ خشك است ، خشك

  : مسخره تكان داددرويش به بهروز نگاه آرد و سرش را فيلسوفانه و به

  .ـ هنوز به عوالم ما نرسيده است

  .بهروز تصديق آرد و مادر برخاست و به آشپزخانه رفت
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خانم مهاجر، چادرش را بيشتر به خود پيچيد و مثل تك . باز اتوبوس ايستاد

اي در پهناي آوير، سرش را اندآي خم آرد، گويي تنفس  درخت غبارزده

در . ليد و پاي دردمندش را با دست فشردمازيار نا. برايش مشكل شده بود

هاي آرزومند به آهستگي و  سكوتي آه بر همه سنگيني مي آرد، نگاه

نشست و آامًال  هاي درخت صحرايي مي تنبلي نسيم گرم بر شاخه

خواهد با نيروي خود درخت خشك را آهسته  شد آه مي احساس مي

بار سكوت را راديو اين . آهسته از جا تكان بدهد و به آشپزخانه بفرستد

  :شكست

ي بزرگ فوتبال آه  امروز خبر رسيد آه در مسابقه. ريودوژانيرو ـ يونايتدپرس«

ي امريكا و شوروي به عمل آيد وقفه اي روي  هاي برجسته قرار بود بين تيم

اگر چه هنوز از حقيقت قضايا اطالع صحيحي در دست نيست اما . داده است

ها از  قفه به علت آن است آه يكي از تيمطبق اظهار مقامات محلي اين و

  »...شناختن داور بين المللي خوداري آرده است

. اتوبوس آرام آرام مثل زورقي آه روي امواج نرم دريا به پيش برود، به راه افتاد

بهروز . آوري قوا لزوم نداشت ها مشخص بود، ديگر جمع ها پيش جبهه از مدت

درويش لبخند زد . آورشان باال آشيدند بليو درويش خود را از سنگر گرم و تن

  :و گفت

آامًال . خورند فورًا از شناختن داور خودداري آردند ـ وقتي ديدند شكست مي

  ...براي اينكه. معلوم است آه اين آار را تيم امريكا آرده است 

اي آرد  ها سكوت آرده بود اول سرفه بهروز مثنوي را آنار گذاشت و چون مدت

  : درويش را تًاييد آردو بعد سخنان

. امپر ياليسم يعني همين. براي اينكه هميشه همينطور بوده است... ـ 

گيرند، ميدان فوتبال را هم  ها را آه مي بلعند، بازارها را آه در دست مي نفت

  .مي خواهند قبضه آنند
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عالوه بر آنكه به : برادر بزرگتر و آقاي مهاجر به هم نگاه آردند و لبخند زدند

خواستند از پشتيباني و نيروي معنوي يكديگر  خنديدند مي وانگي آن دو ميدي

هايش را بسته بود و حتي اندآي هم وضع  مازيار چشم. اطمينان حاصل آنند

خود را تغيير نداده بود، همچنان دراز آشيده و پاها را به رختخواب تكيه داده، 

اش  ف ميل باطنيبلبل به خال. آمد آهسته از دهانش بيرون مي» آه«اما 

   :گفت

  .ـ آقاي مهاجر لطفًا صداي راديو را بلند آنيد تفسيرش را گوش آنيم

خانم مهاجرآه هواي توفاني را در رگبرگ هاي خوداحساس آرده بود 

ودر اين حال نگاه » من به آشپزخانه مي روم،آمك مادر«: برخاست وگفت

رعادي و هيجان ي راديو با حرارت غي گوينده. مشكوآش از روي همه گذشت

  :آشيد محسوس تقريبًا فرياد مي

توپي آه قرار بود . تاثير اين واقعه در روابط بين المللي آشكار و واضح است«ـ 

ي  توانست در آفه اي بودآه مي با آن بازي شود در حقيقت به مثابه وزنه

ترازوي سياست جهاني سنگيني خود را به نحو بارزي به اثبات برساند، و اگر 

نوز معلوم نيست آه آدام آشور با خودداري از شناختن داور به بحران چه ه

اوضاع آمك آرده است اما مي توان گفت آه روس ها بار ديگر نشان 

  »...دادند

  

اي  برادر بزرگتر راديو را خاموش آرد و به بلبل آه در مقابل عمل انجام شده

  :قرار گرفته بود گفت

خورند توپ  به محض اينكه ديدند شكست ميها  از اين بهتر؟ روس! ـ بفرمائيد

پس همزيستي . را به هوا پرتاب آردند، بعد هم گفتند داور را قبول نداريم

  آميز همين است؟ مسالمت

  :بلبل، سرگشته جواب داد
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دانيد آه من در سياست وارد نيستم، آدم  دانيد، شما مي ـ شما آه مي

  پرسيد؟ طرفي هستم، چرا از من مي بي

شما نپرسيدم، از اين آقايان پرسيدم، از آقاي بهروز خان و جناب ـ نه، از 

  جوابتان چيست؟. درويش پرسيدم

  :آقاي مهاجر گفت

يعني . ـ مالحظه بفرماييد، اين موضوع حتا در دادگستري هم سابقه دارد

فهمند آه امريكا طرفدار عدالت است،  آساني آه در حقوق وارد باشند مي

چون ... نست به تنهايي بازي را ادامه بدهد اما ندادتوا چرا؟ براي اينكه مي

براي اينكه در فوتبال اگر ... آند، براي اينكه دموآراسي اين طور حكم مي

  .ي بازي خيانت به عدالت است طرف حاضر نشد، ادامه

  :بهروز مجهز شد

ـ خيلي خوب، من جواب شما را بدهم يا برادرم را؟ اين طور آه بحث نمي 

  .مرآز افكارم را از دست مي دهممن ت... آنند

شكمش را لمس آرد و برادر بزرگتر آه شرارتش آم آم بيدار مي » شما«

  :شد با صداي بلند گفت

اين همه اردوگاه آار اجباري در ! ـ جواب بنده را، جواب بنده را، آقاي اخوي

برندش سيبري، يا تبعيدش  آند؟ تا آسي جيك بزند مي شوروي چه مي

شكمشان آه سير نيست، آفش حسابي هم . ههاي اورالآنند به آو مي

فرماييد به چه وضعي در  آن هم آه مالحظه مي. ماند آزادي آه ندارند، مي

  .آمده است

آاري  ي تازه بهروز خونسردي خود را باز يافت و با لحن آخوندي آه از طلبه

  :آند پرسيد امتحان مي

  ـ منبع اطالعات شما چيست؟

د و برادر بزرگتر آه صورتش سرخ شده بود و مازيار آه بلندي آشي

  :آورد فريادآشيد انگشتهايش را از خشم به صدا در مي
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هاي  هاي ملي، عكس ي روزنامه ي راديوهاي آزاد، همه ـ منبع اطالعم؟ همه

  ...هاي مستند حقيقي، فيلم

  ها حساب نيست، قلم دست دشمن است، اين طور نيست؟ ـ اين

  :ددرويش معصومانه زمزمه آر

  .ـ چرا، همينطور است، قلم دست دشمن است

  :بلبل، آامًال به خالف ميلش، در سياست وارد شد

ممكن است . آنيد ي من شما اشتباه مي ـ از من نشنيده بگيريد اما به عقيده

  .ها در آار باشد در اين قضيه دست انگليس

  :آقاي مهاجر با عالقه سؤال آرد

  اند؟ داختهـ چطور؟ يعني آنها بازي را عقب ان

طرف هستم، فقط دنبال آار  خواهم اظهار عقيده آنم، چون بي ـ من نمي

ي معروفي  يك جمله... روم، به آسي آاري ندارم، اما بعضي وقتها خودم مي

  ...بود، تفرقه بينداز و

  :آقاي مهاجر حرف او را تكميل آرد

ا انگولك حتمًا آنه. خيلي به دلم چسبيد. بينداز و حكومت آن... ـ آه، بله

  .اند آرده

  :بهروز، بي آنكه توجه آند، با همان خونسردي به حرفش ادامه داد

مالحظه بفرماييد آه : ـ شما بهتر است به حقايق عيني توجه داشته باشيد

هاي ما را هوليود فاسد  شود، جوان اقتصاد ما سالم نيست، ارزمان خارج مي

ها  امپرياليست. ريكايي استهاي ام بازي هامان پر از اسباب آند، مغازه مي

جوند و پسرها با آاپوت  ديگر از اين بهتر چه مي خواهند؟ دخترها آدامس مي

  ...افتند دنبالشان مي

برادر بزرگتر دست راستش را تهديدآنان به جلو برد و با دست چپ آستين 

  :بهروز را گرفت و بلندتر داد آشيد
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ها آار  آه براي خارجيبه آوري چشم امثال شما ! به جهنم! ـ به جهنم

همين خوب است، الاقل امنيت داريم، چند ! گيريد آنيد و ازشان پول مي مي

توانيم بزنيم، آقا باالسر نداريم، مأمور مخفي  جور آزادي داريم، حرفمان را مي

اما در شوروي؟ سلماني آارآگاه است، . گوشه و آنار مواظبمان نيست

چي آارآگاه است، دالك آارآگاه  زنامهآار و رو شوفر آارآگاه است، مقاطعه

  .است، فاحشه آارآگاه است، حتا رئيس پليس هم آارآگاه است

هاي برادر بزرگتر باخبر بود و  الوقوع بودن ضربه بهروز آه از سنگيني و حتمي

دانست آه نشان دادن ضعف، آتش جنگ گرم را تيزتر خواهد  در عين حال مي

ي خود صدايش را بلند  نجات بدهد، به نوبهآرد آوشيد آه خود را از دست او 

  :آرد

تو حق داري از . اينها افتراست، دروغ است! اين طور نيست! ـ اينطور نيست

داران در همه جاي دنيا  منافع خودت دفاع آني، اين آاري است آه سرمايه

  .آنم، نه براي خارجي ها آنند، اما من به خاطر انسانيت دفاع مي مي

  

ي دردآور  ب آلود و مبهم وارد آمد، اما قبل از آنكه دومين ضربهي اول شتا ضربه

ديد  بر سر بهروز فرود بيايد، بلبل آه ظاهرًا خود را از هر آوششي عاجز مي

ناگهان به آواز خواندن پرداخت و آقاي مهاجر ضمن آنكه به نظارت در امر 

رد بريده آ هايش دو برادر را از هم جدا مي بس پرداخته بود و با دست آتش

  :بريده گفت

. دست آم ما همه مسلمانيم. اينها همه به آنار! ـ خيلي خوب، استغفراهللا

! دين ترياك است، باز هم استغفراهللا! گويند خدا نيست، استغفراهللا آنها مي

ريزند،  آنند و به دريا مي ها را توي ماشين باري سوار مي آخوندها و آشيش

  .اينها شوخي ندارداينها شوخي ندارد، ! استغفراهللا
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دانست آه با خوردن عرق موافقت آرده است و اآنون تعجب  آقاي مهاجر مي

تر مي شود و اشك آرام  اش هردم رقيق آرد آه چرا احساسات مذهبي مي

  .هايش مي ريزد آرام از چشم

اگر مسلط شوند حضرت معصومه را خراب ... ـ آن وقت اگر بر ما مسلط شوند

بندند،  بندند، حضرت رضا را به توپ مي اود را به آب ميمي آنند، امامزاده د

  مگر شما مسلمان نيستيد؟... مگر نكردند؟ مگر نيستند؟ آن وقت مگر

تنها . دانستند واقعًا چه هستند، سرشان را تكان دادند همه، با اينكه نمي

  :درويش زمزمه آرد

  .ـ ما ماترياليست خداپرست هستيم

ام زشتي و بدي آارش را احساس مي آرد بغض و برادر بزرگتر آه اآنون تم

داد شكست و چون  هايش فشار مي آرد و چوب آبريتي را آه الي دندان

به تعويق ) داشت آاري آه آنقدر دوست مي(ترسيد آه خوردن عرق  مي

آقاي . خواه نگاهش به ديوار دوخت اي پوزش بيفتد سرش را بلند آرد و با قيافه

  :مهاجر گفت

  ...دهيد شما را دهيد، اگر اجازه مي اگر اجازه مي... ها چهـ خيلي خوب، ب

هاي عرق و پاآت پرتغال را به سرعت و چابكي از  وقتي برادر بزرگتر بطري

آنها هم بغض : پشت آمد بيرون آورد به همه نگاه آرد و عبوسانه لبخند زد

  .آرده بودند

آه (ط و شتاب در لحظاتي آه ليوان هاي بزرگ از عرق پر مي شد و با احتيا

آه آتش گفتگو گرم  شد و حتا قبل از آن، ناگهان خالي مي) آامًال بي مورد بود

بود، مسعود در آشپزخانه به طرح نقشه هاي قهرماني براي فرار از خانه 

توانست مورد  ي راه هايي آه مي براي اين آار الزم بود آليه. اشتغال داشت

آاغذ رسم شود و ساعت دقيق استفاده قرار بگيرد به طريق هندسي روي 

  .فرار و طرز مقابله با حوادث احتمالي به دقت تعيين گردد
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ي زندگي خود را بيهوده و اطرافيانش را مردمي  خانم مهاجر آه ناگهان همه

شكني ديده بود به درگاه تكيه  آسالت آور و شوهرش را پيرمرد تبهكار توبه

مناك، به تاريكي نگاه هاي ن هاي خشك وچشم داده بود وخاموش، با لب

. راند خزيد از خود مي اراده مادر را آه مثل پيچكي به دورش مي آرد و بي مي

  :مادر گفت

شود آرد؟ آخر جوانند، بهتر از اين است آه بروند بيرون  ـ خوب، چه مي

  .بخورند

  :خانم مهاجر بي آنكه تكان بخورد و يا سرش را برگرداند جواب داد

ن آه پير است، پنجاه شصت سال دارد، او چرا؟ مگر ـ جوانند؟ ولي شوهر م

براي همين ... دار نمي شوم دانم چرا بچه به درگاه خدا توبه نكرده بود؟ مي

خواند، زيارت  گيرد، نماز مي روزه مي. خواهد مرا گول بزند او فقط مي. است

  ...يك ذره اعتقاد ندارد، اگر داشت. اش براي اينكه مرا گول بزند مي رود، همه

ها بعد از سي چهل سال آه اين طرف و  خيلي... ـ اما هنوز دير نشده است

شما مگر چند سال داريد؟ . شوند آن طرف گشتند يك دفعه آبستن مي

  .ماشاءاهللا جوانيد، هنوز بايد اميد داشته باشيد

فهمم  من خيلي خوب مي: بدتر از اينها. شدم اگر داشت من آبستن مي... ـ 

چطور ممكن . هايش ظاهري است همه حرف. خواهد ه نميآه اصًال دلش بچ

  ...آند فرق نمي... آند، برايش است؟ برايش فرق نمي

مسعود همچنان روي هاون سنگي بزرگ آشپزخانه . مادر به مسعود نگاه آرد

رسيد آه  نشسته بود يا، صادقانه تر، در آن فرو رفته بود و ظاهرًا به نظر مي

در اين لحظه مسعود در خيابان تاريك و . بودبيرون آمدنش آسان نخواهد 

شنيد، اما قبل از آنكه بتواند به موقع  ها را مي ي سگ زد و زوزه درازي قدم مي

خواست او را به آالنتري  خودش را نجات بدهد به پاسباني برخورد آه مي

ي خانم مهاجر آه هنوز به درگاه چسبيده بود شايد همان  مجسمه. جلب آند

هاي فراموش شده و  داشت آه مردان بدبخت تاريخي، در ميداناحساسي را 



 عليرضا ذيحق: به آوشش

  ١۴٧   

مادر آه از سرما خوردن . برداري دارند ي شهرها، در آرزوي روز پرده دورافتاده

. دوست خود بيم داشت، چادر او را آه نزديك بود بيفتد باز بر سرش آشيد

  :مادر گفت. خانم مهاجر تشكر آرد و مسعود دنبال پاسبان به راه افتاد

بينيد آه  آنيد اگر بچه داشتيد خيلي راحت بوديد؟ خودتان مي ـ شما فكر مي

از روزي آه اين خانه را . سازند يك دقيقه با هم نمي. آشم من چه مي

مگر من چه . شوند، نمي دانم چرا اند، روز به روز بدتر مي اند بدتر شده ساخته

هاست،   سالاش را پس بدهم؟ گناهي آرده بودم آه حاال بايد آفاره

  ...اگر پدرشان زنده بود... هاست همينطور سال

درست است آه يك دقيقه . ـ اما فكرش را بكنيد، باز هم سرتان گرم است

هر چند آه حاال . راستي شما چقدر مهربان هستيد! آخ... راحتي نداريد اما

خوب، ما هر جا ... آند، ولي ديگر مهربان هم نباشيد براي من فرقي نمي

صاحبخانه اينطور باشد، دست و دلش باز باشد، با .  مثل شما نديدمرفتيم

من متعجبم، چرا، . آيد مستأجرها مثل برادر، اهل رفت و آمد، اصًال گير نمي

  آنيد؟ چرا شما اين آارها را مي

شد تعارفات آرام گرفت و احساسات  ولي خيلي زودتر از آنچه پيش بيني مي

ل خانم مهاجر پديد آمده بود جاي خود را به گرم مادرانه اي آه ناگهان در د

درست است آه در اين خانه همه با . همان خشكي و آينه توزي سابق داد

اي دور هم جمع  رفت اعضاي خانواده هم چنان دوست بودند آه تصور مي

خواست ديگران را به  اند، اما مازيار البته جوان مرموزي بود و نمي شده

ين قرائن نشان مي داد آه آاسه اي زير نيم آاسه اطاقش راه بدهد و تمام ا

خيلي خوب، مالحظه بفرمائيد، اين اتاق اوست، رو به روي . اش هست

معني اين . اش را آاغذ سياه چسبانده است آشپزخانه است، پشت شيشه

دانيد، آن شب  چرا؟ و مي. آند آار چيست؟ بعد هميشه در اتاقش را قفل مي

تاريكي بود، من در اتاقم نشسته بودم و خياطي هيچكس در خانه نبود، شب 

آقا هنوز نيامده بود و دلم شور . خواندم آردم، زير لب براي خودم آواز مي مي
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دانم چرا وسواس گرفته بودم آه آقا ممكن است با ماشين  نمي. زد مي

بلند شدم و . ماندم من تنها مي... ترسيدم، چون اگر او خيلي مي. تصادف آند

به ياد پدرم . ام سر رفت، باز رفتم سر خياطي حوصله. روشن آردمراديو را 

آوردم چون وقتي  چقدر سال پيش بود؟ مادرم را اصًال به ياد نمي. افتاده بودم

خواهرهايم . اي رفته بودند برادرهايم هر آدام به گوشه. آوچك بودم مرده بود

اما من از . شوهر آردند و خدا به هر آدامشان سه چهار تا بچه داده بود

بعد يادم آمد آه آن . نويسد هيچكس برايم آاغذ نمي. هيچكدام خبر نداشتم

همان روز هم سرش مو نداشت، اما از . روز آقا آمده بود با من عروسي آند

پدر من حجه . شب عروسي دهنش بوي عرق مي داد. حاال الغرتر بود

د شبي آه پدرم مرد بع. االسالم بود، با همه چيز موافق بود غير از اين يكي

سر قبرش چقدر گريه آردم، چقدر . توي تابوت به من مي خنديد. يادم آمد

با يك زن خيلي . مازيار بود: يك دفعه شنيدم صداي پا مي آيد. زاري آردم

  .خوشگل، خيلي جوان تر از من، آهسته رفتند باال، من ديدم، من ديدم

  :مسعود پيش خود استدالل مي آرد

 به آارهاي عاديم نمي رسم، بلكه تمام استعدادم از ميان مي نه تنها... ـ 

چقدر خوب است، چقدر خواستني ... اما وقتي براي خودم آزاد بودم. رود

آدم صبح از خواب بلند شود، دست و رويش را بشويد، حاال صبحانه . است

نيست به جهنم، چاي به درد مي خورد؟ عوضش آار مي آند، مسئله حل 

اول دبيرستان، بعد دانشكده و بعد هم مرآز . مي رود سرآارشمي آند، بعد 

تئوري ها را . ي وسايل آماده است، از طرف دولت آنجا همه. تحقيقات علمي

عمل مي آند، ظهر يك ساندويچ آوچك مي خورد آه نه وقت بخواهد و نه 

 ديگر من به... ي زندگي پول زياد، باز بعدازظهر آار، شب آار خارج براي ادامه

هيچكس احتياج نخواهم داشت، به ميل خودم زندگي مي آنم، در يك جاي 

. ساآت و تنها، با خيال راحت به همه چيز نگاه مي آنم... ساآت... ساآت

درست است آه نيوتون يك بار آن را ديد . اول از درخت سيب شروع مي آنم
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... ًالمث. اي بفهمم و تئوري خود را آشف آرد، اما بعيد نيست من چيز تازه

ام دقيقه به دقيقه بيشتر در آن فرو مي روم، چرا؟  االن آه روي هاون نشسته

اما با اين . حتمًا قانوني در آار است، حتمًا يك موضوع فيزيكي در ميان است

شلوغي، با اين پدرسوخته ها، با اين ديوانه ها چطور مي توانم آن را قانون را 

بي سر و ... از فرصت استفاده. محرز شد. اختراع آنم؟ پس تصميم گرفتم

  ...در تاريكي فرار... صدا

در اتاق ناگهان باز شد و روشنايي تندي آه از آن بيرون افتاد با روشني 

آشپزخانه در هم آميخت و همراه با سر و صداي درهم و برهمي سه نفر 

مادر با شتاب او را . چشم هاي خانم مهاجر برق زد و تنش لرزيد. بيرون آمدند

  :خانم مهاجر گفت.  درون آشپزخانه آشيدبه

تا حاال دوباره اينطور شده، من از ... مست آرده، درست مثل آن شب! ـ آه

  .چشم هايش فهميدم

  :مادر بيم زده او را نگاه آرد و در آشپزخانه را بست

  .ـ اينطور بهتر است، ما را نبينند بهتر است

مادر آه . ثل آواري فرو ريختخانم مهاجر يك دفعه نيرويش را از دست داد و م

او را با اعجاب نگاه مي آرد حس آرد آه در برابر خود موجودي را مي بيند آه 

موجودي آه براي او تاآنون پناهگاه محكمي . ي خودش ضعيف است به اندازه

يك لحظه دور و برش را نگاه آرد و باز احساس . بود اآنون رو به ضعف مي رود

پيدا بود آه او نه تنها از اين . ز چيزي آم مي شودآرد آه در درون خودش ني

. آگاهي قوت نيافته است، بلكه بيش از پيش به ضعف خود اطمينان مي يابد

  .مسعود دندان هايش را سخت به هم فشرد

در اطاق، بوي تند عرق هوا را سنگين آرده بود و ديدن بطري هاي خالي، 

براي حفظ آثار هنري خود از بلبل، آه . احساسي تهوع آور و مشئوم مي داد

اش مثل مادري مواظبت مي آرد، امشب نيز معذرت خواسته بود و  حنجره

ي راديو آه به هنر و خودش عالقمند است  يادآور شده بود آه يك خواننده
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اما عجيب اين است آه نه تنها . نبايد عرق بخورد و سيگار يا چيز ديگر بكشد

اي دچار  ار و بوي عرق به گيجي احمقانههوشيار نبود، بلكه از اثر دود سيگ

بهروز در جاي خود نشسته بود و . زد شده بود و مثل مرغ مسمومي پرپر مي

به نظر مي رسيد آه اآنون همه چيز برايش . آرد عرق در درونش بيداد مي

بي تفاوت شده است و نه فقط مسائل بغرنج سياسي، بلكه وجود مرشد 

 بي آنكه حرف بزند يا تكان بخورد، سرش را .محبوبش نيز برايش بيگانه است

 يكباره بر جاي  نه آهي، نه اشكي،. باال گرفته بود و خيره به جلو نگاه مي آرد

لوليد و از اينكه با خوردن  برادر بزرگتر در جاي خود مي. خود خشك شده بود

آن همه عرق هوشيارتر از سرشب شده است، عصباني بود و پيش خود مي 

و نصف .  اين آارها بچگانه بوده است و بايد از نو شروع آردگفت آه تمام

اما در اين ميان تقصير از آيست؟ از نگاه هاي خشم . عرق ها آب بوده است

آلود و آينه جويش آه متناوبًا به بهروز و بلبل مي افتاد معلوم بود آه يكي از 

  .آن دو را در اين افتضاح و مسخره بازي مقصر مي داند

وقع آقاي مهاجر و درويش و مازيار آه در آشپزخانه را بسته ديده در همين م

آقاي مهاجر به وضع غريبي . بودند، در ميان راهرو دور هم تاب مي خوردند

ظاهرًا شبيه توپ بسيار بزرگي بود آه بادش آهسته آهسته : درآمده بود

درويش آه عرق آرده . خالي شود و از طرف ديگر آهسته آهسته بادش آنند

ي  قيافه. ود با صورت سرخ و چشم هاي باد آرده آرام آرام اشك مي ريختب

آوري محجوب مي نمود، اما در حرآاتش گستاخي و  مازيار به نحو رقت

  .شرارتي به چشم مي خورد آه اين حجب مفرط را موهن جلوه مي داد

  :آقاي مهاجر با صداي دگرگون شده گفت

خيلي مكش مرگ ما . »جونم«آن وقت شما بغلش آرديد و گفتيد ... ـ 

بعدش او دست انداخت گردنتان، خيلي خودماني » ونم... ج«: گفتي، گفتي 

ببين، مازيار، اين رسم دوستي نيست، مستي و » گي؟ چي مي«: جواب داد

... خيلي خوشگل، خيلي جوان... راستي، بايد او را به من يكي نشان بدهي
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، همه اش سر و آارم با اينجور چيزها ام من توي اداره از اين چيزها زياد ديده

ولي ... زن مي آيد مي گويد مرا طالق بده، چرا؟ شوهرم مردي ندارد. است

هنوز ... خوب شما فكر مي آنيد تقصير آدام يك از ماست؟ من يا زنم؟ هنوز

دختر مي . بعد مرد مي آيد، چرا؟ زنم آبستن نمي شود. دآترها نفهميده اند

. ده ام ولي مي خواهند به آس ديگري شوهرم بدهندآيد، چرا؟ خاطرخواه ش

صاحبخانه مي آيد، چرا؟ يك مستأجر داشتم، قدش دراز بود، موهايش بور 

ي سوم مي نشست، دانشجو بود، خانم مي آورد  بود، پايش عليل بود، طبقه

ببين، آو، ... آن وقت من يكي يكي آنها را راه مي اندازم، اينطور... توي خانه

نه، همين حاال نشانت ... ي دو هزار ورقي بود، بعد م؟ يك پروندهآجا گذاشت

  ...بيا برويم پائين. دهم مي

  :درويش دست او را گرفت و زمزمه آرد

من چرا اينطور . شما قرار بود تكليف مرا معلوم آنيد. ـ حاال وقتش نيست

. دلم از همه چيز به هم مي خورد. ام سر رفته است  حوصله هستم؟ اصًال

يك . ي احمق، با آن مثنوي خواندنش قدر از اين بهروز بدم مي آيد، پسرهاين

وقتي بود آه ما همه آمونيست بوديم، خيلي چيزها را قبول داشتيم، خيلي 

من به تنهايي، . اما، باور آنيد، آار مي آرديم. چيزها را هم قبول نداشتيم

ليست خداپرست ماتريا. حاال من نمي دانم چه آار آنم. خودم، از دل و جان

اما به ما چه؟ به . يك آدم گنده، يك غول... يك دنيا، مولوي... مثنوي! شده ام

ي  به اندازه... يك ذره اعتقاد. اين بهروز احمق چه آه همه چيز را باور مي آند

زند،  به هر آس و هر چيز، دلم براي يك ذره اعتقاد پر مي... يك بال مگس

بنگ، خانقاه، عرق، ماشين ها، گذشته، : اعتقاد به هر چه مي خواهد باشد

اما مطمئن نيستم آه خودم ... آينده، اين بلبل پدر سوخته، داور بين المللي

آخ، فقط تو، آقاي مهاجر، پدر ... فقط يكي. باشم آه با شما حرف مي زند

شما ببخشيد، شما مرا . من آه مست نيستم اما نمي فهمم... يا مازيار. من

بيائيد برويم توي اتاق مازيار، آنجا چند دقيقه، يك ربع، . به جوانيم ببخشيد
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براي من ... ي زندگي را براي من حل آنيد وقت صرف من بكنيد، اين مسأله

  ...شوم،من دارم پير مي شوم گريه آنيد، من دارم پير مي

مازيار به هر دو تعظيم آرد و همانطور آه تلو تلو مي خورد به طرف اطاقش 

  :ا باز آرد و گفتدر اتاق ر. رفت

خيلي خوب، ... من پايم خوب شد، ديگر درد نمي آند. شما؟ بفرمائيد! ـ آخ

بفرمائيد، اين اطاق من مگر چه چيز مهمي دارد؟ مطمئن باشيد، مطمئن 

اما دلم مي خواهد بزرگواري آنيد، بفرمائيد، . باشيد مثل اتاق خودتان است

ي زندگي  هتر مي شود به مسألهبيائيد، بيائيد، اينجا ب. من اهل عمل هستم

اين هم چراغ، . شما مي خواستيد برايتان تار بزنم؟ حتمًا مي زنم. خنديد

  اين : اين؟ بله، گوش آنيد! ايد تعجب آرده... خواهش مي آنم، آه. روشن شد

  .موش چقدر ناقالست 

به انتهاي سيم برق، نزديك المپ، : آقاي مهاجر و درويش به دقت خيره شدند

موش . سته بود آه آن را به دم موش الغر و آثيفي گره زده بودندنخي ب

آويزان با تفنن تقال مي آرد، مازيار با نوك انگشتش موش را قلقلك داد و بعد 

اي جست و خيز آرد و در  دست هايش را با شادي به هم آوفت و مثل بچه

  :ميان خنده گفت

 است آه الغر است، درست.  اين موش، درست نگاه آنيد چقدر ناقال استـ 

سه شب پيش، ببينم من در دفتر خاطراتم ! زياد... اما آله اش، هوشش

آمده بود آه مرا اذيت آند، ... ام؟ خيلي خوب، سه شب پيش يادداشت آرده

شما آه وارد هستيد، آقاي درويش، اينجور موش ها هميشه . ي اول از طبقه

اختالفم با شما در : نيدببي. من اهل عمل هستم. از طبقات پائين مي آيند

اين است آه اگر چه نمي دانم آينده ام چه خواهد شد، زندگيم چه خواهد 

مالحظه مي فرماييد شما خودتان از من دوري مي ... شد، اگر چه در اين دنيا

براي همين است . آرديد، اگرچه تنها هستم، اما به بعضي چيزها اعتقاد دارم

من به مردم عادي و بدبخت آه فقط . زنمآه گريه نمي آنم و گاهي تار مي 
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چون آه ما زندگي نمي آنيم، امثال ما زندگي را تماشا ... زندگي مي آنند

من به آن آدم هاي گمنام عقيده دارم، آه عائله دارند، آه بايد ... مي آنند

خوب چه مي گفتم؟ آه، اينكه مثًال من به ... شب زن و بچه شان را نان بدهند

اين موش هم موجود جان داري : پيش خودم مي گويم. رمموش اعتقاد دا

است، الغر و زردنبو هم آه هست، تا اينجا مثل خودم، حتمًا درس زبان مي 

بعد . خواند، شايد سال هاست، چطور و آجا؟ البته جايي آه ما نمي دانيم

 او هم تنها است واال همه چيز را نمي گذاشت و فرار نمي آرد،  :مي گويم

... ولي چرا مرا اذيت مي آرد؟ همين... كه بيايد سر وقت منبراي اين

اگر شما مي خواهيد در عرض يك ربع آن را . ي زندگي همين است مسأله

چرا؟ براي اينكه در ... حل آنيد، البته مختاريد، اما من ديشب او را گرفتم

... عرض يك هفته با يك سال، شايد بتوانم، شايد بفهمم زندگي چيست 

   چقدر موش در دنيا هست؟ولي مگر

درويش آه همچنان گريه مي آرد . آقاي مهاجر نشست و سر تاسش برق زد

مازيار آه آشيد و با اندوهي آه . به گوشه اي رفت و به روي خود خم شد

  :جاي شادي يك لحظه قبلش را گرفته بود به حرف خود ادامه داد

.  آه قورتش بدهدـ هر آس جاي من بود او را مي آشت يا به گربه مي داد

آخر شب بلند شدم و با فندك ... اما من گفتم بايد او را زجر داد، شكنجه داد 

بيچاره، يك آمي از لبش در اين گير و دار آباب شد و . سبيلش را سوزاندم

صبح آه بيدار شده بودم دلم به حالش سوخت، آن را با مرآورآرم معالجه 

ن مي گويم بايد به خيلي از چيزها اينطور است، اينطور است آه م... آردم 

  ...اعتقاد داشت 

آقاي مهاجر آه مثل مجسمة بوداي پير و پر خورده اي به روي زمين پهن 

درويش روي تنها . شده بود با شگفتي به دنبال آردن حرآات موش پرداخت

مازيار . صندلي اتاق آه چوبي و از آار افتاده بود نشست و به مازيار نگاه آرد
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 برداشت و آن را مثل آودآي در بغل گرفت، آمي سرش را نوازش تارش را

  .هواي سرد يخ زده را شكافت» ماهور«آرد، بعد روي رختخواب نشست و 

  :درويش گفت

اما من . تو هم خودت را گول مي زني... ـ نه، شما نگفتيد، با اين موشتان 

همه بدم فقط مي ماند اينكه چرا اينقدر از . چقدر تار را دوست مي دارم

مرتب ... مثًال دلم مي خواهد مثل برادرم بودم، چقدر خوب بود ... آيد مي

 يعني اينكه همه چيز را قبول  اصالح مي آند، غذا مي پزد، بي طرف است،

شب به محض اينكه مي خوابد صداي . خيلي خوب، او راحت است. دارد

 بايد اينقدر ولي چرا من! خور خور! خور خور: خرخرش بلند مي شود، اينطور

 تو اهل عملي، مسخره نيست؟ اهل آدام عمل؟ چه عملي؟  بدبخت باشم؟

... اي  شايد اينكه درس مي خواني برايت سرگرمي خوبي باشد، تو هم زنده

آخ، آشتند اين ماشين ها، اين بلبل، اين . اما مرا آشتند. معلوم است

ل مي زنم و اين صاحبخانه ها آه اينقدر مهربانند و خود من آه همه را گو

حاال شما جمع شده ايد آه من گريه نكنم؟ مادر، اگر مادرم زنده ... بهروز 

آن وقت ها آه بچه بودم، سرم را روي دامنش مي گذاشت، ... بود، واي 

موهايم را به هم مي زد، ماچم مي آرد، دستش چه گرم بود، دستش چه 

ي دامانش مي گذاشت و حاال اگر مادرم زنده بود سرم را تو... مهربان بود 

الاليي مي گفت، بعد ماچم مي آرد، دست به سرم . برايم الاليي مي گفت

پير شده ام و خوابم ! مادر، پير شده ام«: آن وقت من مي گفتم. مي آشيد

داد مي . وقتي دستش را به بدنم مي گذاشت پرخون مي شد... » مي آيد

، پسرم را شما آشتيد، آشتيد«: زد، مي شنوم، آه، مي شنوم، داد مي زند

بعد من خوابم مي برد، ... » !تان نگذرد خدا از سر هيچكدام! شما همه تان

او را آباب آرديد، او را مثل يك موش ... پسر نازنينم را«... خوابم مي برد

... » .او را آباب آرديد.... مادر «: بعد من مي گفتم... » .سياه آويزان آرديد

  .مي بردخوابم ... آن وقت خوابم 
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موش . اينك صداي تار بلندتر شده بود و درويش حقيقتًا به خواب رفته بود

آويزان آه از زير و بم صداي تار به هيجان آمده بود سخت تقال مي آرد و با 

خود المپ را حرآت مي داد و سايه اش دور اتاق، مثل بندباز ماهري، تاب 

مرتبًا به جلو و عقب آقاي مهاجر به تندي نفس مي زد و شكمش . مي خورد

اما خيلي زود، پس از يك دوره سكوت و آرامي، بار ديگر به طغيان . مي رفت

اي به وقوع  به نظرش رسيد آه تمام اين آارها در صحنه. مستي دچار شد

مي پيوندد و او آه خود يكي از بازيگران است در ايفاي نقش خويش تعلل 

مازيار . يش را از خواب بيدار آردناگهان برخاست و وحشيانه درو. ورزيده است

  :آقاي مهاجر بلند و با حرارت گفت. ناچار تار را آنار گذاشت

اين ... تان ديوانه ايد اما همه. ـ خيلي خوب، شما بچه هاي من، قبول آردم

آن روزها آه ما عرق مي خورديم، . آارها چيست؟ من هيچ سر درنمي آورم

ي رفتيم سراغ رفيقمان، من اغلب دست آخر يا مي رفتيم پيش زنمان يا م

. هيچ اين حرف ها نبود، هيچ گريه نمي آرديم. پاي منبر پدرزنم مي نشستم

حاال چه خبر شده است؟ مثل سگ از زنم بدم مي آيد، از ريختش، درست 

من گاهي فكر مي آنم به چه درد مي خورد اگر از اين بوزينه ... مثل ميمون

نمي دانم چطور حاليتان .  نفرين مي آنماما بعد خودم را. بچه دار بشوم

من هم زنم را دوست مي دارم و هم . خيلي فهماندنش مشكل است... آنم

فقط ... اما زنم . دوست نمي دارم، هم دلم بچه مي خواهد هم نمي خواهد

. يك روز نشده است آه خيال آند بچه نمي خواهد. دلش بچه مي خواهد

ين مرا خر مي آند، مثل سگ به همين خيلي مهم است، چرا؟ براي هم

آربال برويم روزه بگيريم، سر . قم برويم دعا آنيم: دنبال خودش مي آشد

ببينيد، آن ! آخر حد و حساب دارد... تاس بنشينيم زور بزنيم، پيش دآتر برويم 

وقت من در همان حالي آه برايش دلسوزي مي آنم ازش متنفرم و هر وقت 

بعد ذوق مي آنم، بعد آيف . به هم مي خوردآه به ياد بچه مي افتم دلم 

فكر مي .  بعد توبه مي آنم آه چرا اين فكرها به سرم زده است مي آنم،
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ي ريشو از شكمش  ي چهل ساله ايم، يك دفعه يك بچه آنم يك شب خوابيده

پشت دستم را داغ ! آخ» .بابا جون، سالم«: مي آيد بيرون و به من مي گويد

بعد يك  زنم تا بلكه چهار سالش بشود، بعد چهار ماه، مي آنم و بعد زور مي 

آن وقت هر شب گريه مي آنم، اين تكه گوشت وارث من، ... تكه گوشت 

ولي خوب، نه تقصير من است نه تقصير ... ي من، از خون و گوشت من  بچه

... آنقدر . چشم به راهش مي مانم... زنم، تقصير نطفه است، توي تاريكي 

  .»بخواب«مي گويد ... ، زنم آنقدر آه خودش

مازيار از روي رختخواب برخاست و چون نتوانست تعادلش را حفظ آند 

از آنار آقاي مهاجر . همه جاي بدنش مي سوخت. دستش را به ديوار گرفت

و درويش آه ايستاده بودند اما مثل دو قطب آهن ربا دائم همديگر را جذب و 

: رون برد و راهرو را نگاه آرددفع مي آردند گذشت و سرش را از در بي

. شد آشپزخانه تاريك بود، اما بوي غذا از آن بيرون مي آمد و در هوا پخش مي

آقاي مهاجر و درويش نامفهوم و نامربوط . مازيار باز به ميان اتاق برگشت

  :مازيار همانطور آه تكان مي خورد گفت. زمزمه مي آردند

  !نه، آقايان... ـ بچه ها 

  : پرسيددرويش آهسته

  ـ با من هستي؟

  .هيچكس توي آشپزخانه نبود... ـ نه، با هر دو، با آقاي مهاجر 

  ـ نبود؟

  :ي مازيار زد آقاي مهاجر دستش را به شانه

  .اند توي اتاق، حتمًا بحث مي آنند  رفتهـ 

. مثل اينكه مي خواست حرفي بزند اما مرد بود. مازيار به هر دو نگاه آرد

  :بعد گفتآمي پا به پا آرد، 

ي زندگي آه شما اشاره آرديد، با اين موش زجر آشيده، با آن   اين مسألهـ 

با آن پدرها  زن خوشگل و چاق و جواني آه مي گوييد من به خانه آورده ام، 
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... ي اينها  آه آار مي آنند و براي پسرهايشان پول مي فرستند، همه

اگر يكيشان را . م مربوطندي تسبيح به ه  چطور مثال بزنم؟ مثل دانه ببينيد،

اما يك چيز هست ... بقيه، مثل موم توي دستش ... آسي بفهمد، بقيه را 

  ...شما... آه شما هر دو مي دانيد، اينطور نيست؟ ها

  :درويش سرش را تكان داد

  . هيچ چيز نمي دانم ـ من؟ نه،

  :آقاي مهاجر گفت

  . با اين حال، معلوم است، معلوم استـ 

من . پس نمي دانستيد؟ آه، حاال راحت شدم... وب، نمي دانيد خيلي خ... ـ 

 نه به  ببينيد، تاآنون نتوانسته ام نظر آسي را جلب آنم، نه به خودم،... 

ام مصنوعي جلوه آرده است، در حاليكه طبيعي تر از آن  هر آار آرده. افكارم

س را مثال مثًال همين واري. طبيعي تر از آن براي من امكان نداشته است... 

خيلي خوب، درد مي آند، دآتر گفته است، اما آسي باور نمي : مي زنم

يا اين موش، خيلي طبيعي . آند، مي گويند اين هم يك نوع لوس بازي است

براي ... اما هيچكس . است، آدم از آسي آه اذيتش آرده انتقام مي گيرد

 مالحظه همين است آه من اسرارم را توي اين چمدان ها و آيسه ها آه

سر يك : البته چيزهاي عجيبي است. مي آنيد از چشم ها پنهان مي آنم

ولي ... مواد مخدره؟ بله، همه چيز امكان دارد باشد ... مرده؟ ممكن است 

آن وقت در را مي بندم و با آسي رفت . من قصد ندارم شما را تحريك آنم

شايد ... لوس و خنك . ..آمد نمي آنم، براي اينكه تمام اين چيزها براي آنها  و

اگر ... مي ترسم يك روز براي خودم هم ... من مي ترسم. هم بي مزه است

  ...مصنوعي بشود، آن وقت چكار آنم؟ ولي زن، مثًال زن را مثال بزنيم

آقاي مهاجر حرف او را قطع آرد و در حاليكه با دست هايش به تجسم 

  :فضائي قضيه آمك مي آرد

  جوان؟...  و بلندقد و خوشگل و ـ آدام يك؟ همان زن چاق
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ـ آدام؟ او؟ دروغ بود، دروغ است، نمي دانم آدام زن را مي گوئيد، اما از 

حاضرم قسم . همان دروغ هاي بدي بود آه براي من ممكن است دربياورند

از طرف ديگر من با زن ... آخر چطور من با اين پاي عليل ... بخورم، به شرافت 

حيه در آار است، ولي نه تمام زن ها و در عين حال اينجا حساب رو. مخالفم

يعني چه؟ باز از آن افكاري است آه توجه آسي را جلب نمي ... تمام زن ها

اند، آوچولو، چادر سر آن،  دخترعموي مرا برايم نامزد آرده: خيلي ساده. آند

ما ه به ماه آاغذ مي نويسند آه پس . و شايد هم بعد خانه دار بشود

ما چطور شد؟ من مي دانم چرا مي نويسند، براي اينكه او را تحصيالت ش

اما تصديق آنيد نمي توانم او را دوست داشته . هل بدهند توي بغل من

سه چهار سال است آه ... با اين آله، جور در نمي آيد... باشم، با اين افكار 

يعني از پله هاي ... او تصديق مي گيرد و من هم در آالس هاي دانشكده 

ولي عوضش، مادرم را خيلي دوست مي ... انشكده باال و پائين مي روم د

آن زن هاي دهقان را آه اصًال نمي شناسم و در دهات دوردست ... دارم 

روي دوش آنها است، ... زحمت مي آشند دوست مي دارم، چون بار زندگي 

شما آقاي درويش بايد بهتر ... براي پسرهايشان پول جمع مي آنند، پول 

  ...دانيد، اينجا مسأله اقتصادي پيش مي آيد ب

  :درويش ناليد

. تو هم، تو هم نمي تواني درد مرا دوا آني. اش چرند است همه... ـ اينها 

  ...و بيچاره تر ... تو خودت بدبخت تر ... فقط مادرم 

آقاي مهاجر آه فقط به ياد داشت آه مازيار حاضر به سوگند خوردن نشده 

  : زداست ناگهان فرياد

ي من،  اين زن عفريته... مرا بايد عفو آني ... ـ پس دروغ بود؟ من قربان تو 

  ...اين پتياره، تقصير او بود، تقصير او بود ... اين آوازه خوان قديمي 

گر موش آنها را  نگاه آنجاو و حيله. مازيار او و درويش را به طرف در هل داد

  :مازيار گفت. دنبال آرد



 عليرضا ذيحق: به آوشش

  ١۵٩   

ام، اما  من هميشه بخشيده. مي بخشم... ي بخشم ـ خيلي خوب، من م

من حاضرم همه چيز را ثابت آنم، من . آسي نفهميده است چه مي گويم

اين تار : تارم را مي بخشم... حاضرم در چمدان ها و آيسه هايم را باز آنم 

روي ... مال شما، ولي چه فايده دارد؟ تمام بار زندگي، تمام آن سختي ها 

و مادر ... و همسايه ها ...  آن زن ها و آن آدم هاي ناشناس دوش پدر من، و

بحث مي آنيم و ... ما ول معطليم، برايشان پشت آرسي . و آاسب هاست

  ...مقاله مي خوانيم 

مازيار چراغ اتاقش را خاموش . آقاي مهاجر و درويش به ميان راهرو رسيدند

و تنها . فرو رفته بوداآنون راهرو در تاريكي غليظي . آرد و به آنها پيوست

درويش . نوري آه از اتاق صاحبخانه مي آمد قسمتي از آن را روشن مي آرد

آقاي مهاجر با مشت به دو طرف . را با دستمال اشك هايش را پاك مي آرد

  :شكمش مي آوبيد و تهديدآنان رو به اتاق صاحبخانه آرده بود و داد مي زد

براي پسر ... تو عفريته ... و دروغگو ت! آهاي حجه االسالم! ـ تو اينجا هستي

ممكن است ... جواني آه در اين دنيا ... و بهترين ... من، براي نجيب ترين 

همه را دوست مي . او جلب توجه آسي را نكرده است! باشد حرف درآوردي

آن وقت تو . دارد، نامزدش درس مي خواند، ولي همه او را مسخره آرده اند

 مرا درآوردي، بيچاره ام آردي، فردا طالقت مي بيست سال است پدر... 

ي جادو هستي آه شاه صفي را گول  دهم، تو درست مثل همان سوسنه

با آن شكم چروآيده ات چطور مي . از ريختت عقم مي گيرد! زد، بدبخت

نه تو، نه تو ... زن هاي دهاتي ! دو به هم زن! خواهي آبستن شوي؟ زشت

  ...مثل موش مازيار بميري... مون بايد بميري، بايد مثل مي... 

  

اتاق صاحبخانه در مقابل اين توفان تهديد همچنان دربسته و بي جواب و 

درويش و مازيار آقاي مهاجر را آشان آشان به طرف بهار خواب . ساآت ماند

  :آقاي مهاجر فرياد مي زد. بردند
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  !ـ همين امشب طالقت مي دهم

هر . داي سنگين و لخت پايي برخاستهنوز در راهرو بودند آه از پله ها ص

آقاي مهاجر مثل . سه ايستادند و در تاريكي چشم هايشان را خيره آردند

چند لحظه گذشت و . آودآي آه در انتظار اسباب بازي است ساآت شد

بعد، مسعود، خسته و گيج در حالي آه تلوتلو مي خورد و آتاب هايش را در 

 هاي مرطوب و خسته اش را به دست داشت به راهرو رسيد، درويش پلك

  :هم نزديك آرد

  ...هر آه هست... ـ آيست؟ يك مست 

  :مازيار سرش را جلو آورد

  ـ مست است، اما چرا راه نمي رود؟

  :مسعود پيش خود زمزمه مي آرد

ـ فقط اشتباه آردم آه از آن گودال پريدم، تا آنجا همه چيز درست درآمده بود، 

به ... آن پاسبان . بود، الزم نبود از آن گودال بپرمالزم ن... مطابق نقشه، اما 

  ام؟ من توجهي نداشت، از آجا مي دانست فرار آرده

  :آقاي مهاجر چند قدم به جلو برداشت و گفت

  ...ـ گربه است؟ اما نه، حرف مي زند، به زبان خودمان

  :درويش خودش را به مازيار چسباند

  ـ مسعود است، اين وقت شب؟

  :مازيار گفت

شامشان، خربوزه شان، همه را حرام آرديم، ...  همه چيزشان خراب شد ـ

  ...تقصير ماست

  :مسعود فكر مي آرد

... معلوم بود آسي آه از آن گودال بپرد، عينكش ... ـ تقصير خودم بود 

  ...عينكش

  :درويش ناليد
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  ...مادرم ... تو چه مي گفتي؟ تقصير ماست؟ چرا؟ پس مادرم ... ـ آه، مازيار 

وار و در عين حال نشاط آوري آرد و به طرف  قاي مهاجر ناگهان خندة ديوانهآ

درويش و مازيار هم در پي او دويدند؛ گويي امكان نداشت آار . مسعود دويد

ديگري بكنند و اين آار اجتناب ناپذير بود و بيشتر از آن جهت الزم بود آه بدون 

مسعود را . ن رسيده بودقرار قبلي و بي آنكه آسي پيشنهاد آند به ذهنشا

مسعود آه غافلگير شده بود با وحشت . تقريبًا به روي دست بلند آردند

فريادي زد، آتاب هايش به روي زمين افتاد و در چشم هايش آه اآنون بي 

  .ي عينك پيدا بود حال نامفهوم و گنگي پديد آمد واسطه

رف آقاي مهاجر و شرآايش با غنيمتي آه بر سر دست داشتند به ط

در همين وقت موش سياه و الغر و آثيفي، بي آنكه ديده . بهارخواب رفتند

مسعود آه تازه . شود، از اتاق مازيار بيرون جست و به طبقات پايين گريخت

متوجه قضايا شده بود تقال مي آرد و فرياد مي آشيد، و در عين حال با خود 

ين چشم ضعيف، چطور، با ا... غير از برگشتن... غير از اين «: در جدال بود

  »توانستم ادامه بدهم؟ چطور مي

غير از بهروز و خانم مهاجر آه اولي (اين بار، در اتاق صاحبخانه باز شد و همه 

همچنان ساآت نشسته بود و به جلو رويش نگاه مي آرد و دومي مثل توده 

بيرون ) ي اتاق روي هم انباشته شده بود خاآي آه از آوار باقي بماند گوشه

  : به آشپزخانه انداخت و جيغ آشيدمادر نگاهي. مدندآ

  ...پس مسعود آو؟ پس مسعود ! ـ واي

  :بلبل گفت

  ...روي بهارخواب ... ـ زود باشيد، آنجا 

آسمان عبوس . برادر بزرگتر در تاريكي با نگاه خشم آلودي بلبل را دنبال آرد

.  هايشان ناله آرددر بهارخواب، برف زير قدم. بود و به شهر به خواب رفته بود

مادر آوشيد آه . آقاي مهاجر و درويش و مازيار مسعود را در ميان گرفته بودند

  :مسعود را از دست آنها نجات بدهد
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  ...پسرم، تخم چشمم! ـ ديوانه ها

  :آقاي مهاجر سرش را تكان داد و داد آشيد

 ولي من امشب، همين امشب او را... رياضيات، رياضيات ! ـ پسرم، مسعود

  ...طالق مي دهم 

  :مسعود گريه مي آرد

ـ بدبخت شدم، باز با اينها، باز توي اين خانه، خدايا پس دوربينم، پس مسأله 

  ...پس ماشين نفتي ام... هايم، پس ماشين

ي آوتاه، همه جا را روشن آرد و از آنها سايه  برق زودگذري براي يك لحظه

از آن باز همه جا در تاريكي هاي خيره و آبي رنگ به روي برف انداخت و پس 

غرق شد و صداي رعب آور رعدي آه برخاسته بود، سر و صداها را در خود 

  .گم آرد

  :درويش، خم شد و مثل فنري آه رويش فشار بياورند در خود فرو رفت

  ...برايم الاليي بگو ... برايم الاليي بگو ... ـ نه، نه، فقط مادرم 

  رسد نويسنده؟ که به گردت می
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  بهرام صادقی

  

    

  عافیت

  

هایی را، آه بر  وزد ـ لنگ باد گرم ـ باد گرمی آه به آهستگی و لختی می

چند دآان . دهد اند، تكان می ها آویخته دیوار و شاخه های پژمرده درخت

خراب و یكی دو خانه پراآنده اآنون در این گرمای آشنده و در زیر این  نيمه

های سياهی بيش نيستند آه در این  دیگر گویا نقطهآور،  آفتاب داغ سرسام

آب و  های بی ها و جوی ها و پستی و بلندی منطقه خارج شهر در ميان زباله

  . .....اند دیوارهای گلی فرو ریخته قرار گرفته

  

آیا بدین علت آه . آیند ها عبوس و خسته به نظر می ها و خانه دآان..... 

  درهایشان بسته است؟

گویی دهانش را از وحشت یا خستگی گشوده . باز است» گل ناز « اما حمام

ها به سوی  مردی آه ناگهان از پشت تپه زباله. و دیگر نتوانسته است ببندد

آند آه تابلو  ای در دست دارد اندآی صبر می حمام آمده است و چتر پاره

فایده  یآند آه چتر را برسر بگيرد ـ ب اما پيش از آن سعی می. حمام را بخواند

ناز ـ عمومی زنانه و  گرمابه گل«. آید دستش آهسته به پائين می… است

آند و بعد  پا می مرد آمی پابه. »مردانه ـ دارای هفت دستگاه دوش خصوصی

افتد آه به دیوار حمام  گذرد و در گذشتن نگاهش به آاغذی می می

  ».حمام عمومی برای تعميرات الزم تعطيل است«: اند چسبانده
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یك سرسرای دراز آه به داالن بيشتر . حاال ما در حمام خصوصی هستيم و 

صاحب حمام . اند های لهستانی گذاشته شبيه است و در دو طرف آن صندلی

ها  زند، مگر وقتی آه تسبيح درازش از الی انگشت پشت دخلش چرت می

آت و شلوار . ای دارد ریش بلند حنا بسته و سر تراشيده. بلغزد و بيفتد

ای بسته است و عرق چنان صورتش را پوشانده  يده است و آراوات آهنهپوش

آشد و به  ای می خميازه. افتد بادبزن از دست دیگرش می... است آه انگار

  .بندد هایش را می آند و چشم ها آه منتظرند نگاه می آن

ای آه در دست  با روزنامه. صدای صندلی. شود جا می  در سرسرا مردی جابه

  :گوید زند و بلند می ش را باد میدارد خود

آند؟ مگر هنوز برق قطع است؟ صاحب حمام در وضع خود   ـ پنكه آار نمی

  آه مشتری خود جواب خودش را داده است؟ مگرنه این. دهد تغييری نمی

لباس و موهایش . رود خودش ور می حوصلگی به  یك دختر تازه سال از بی

حالتی دارد ـ ظاهرًا دوره این یكی  های خمار بی آخرین مد است، اما چشم

ها صدای مبهم و گنگ سرفه و ریختن آب و  از داخل نمره. دیگر گذشته است

. زند ناگهان ساعت دیواری زنگ می. رسد های نامفهوم به گوش می صحبت

) زده است آخر او هم چرت می(آند  آید و روزنامه را مرتب می خود می مرد به

هر مادری وظيفه دارد آه آودك خود را با شير «: دآن و خواندنش را دنبال می

شش الی . خودش تغذیه آند، زیرا برای آودك غذای بهتر از شير مادر نيست

دنيا آمد باید  به«… ـ آودك من؟ ـ » ...آه آودك شما دوازده ساعت بعد از این

نگاهش ترسيده و . آند مرد ملتمسانه به دختر نگاه می» ...او را شير بدهيد

زند و گویا در   را با سوت میoh ،oh ،ohاما دختر زیر لب آهنگ . احت استنار

گيرد و  اش می سرفه» ...نه... نه«: گوید مرد زیر لب می. رویا فرو رفته است

های خود را  عادتی دارد آه حرف» عدالتی نيست؟ این بی«: گوید بلندتر می

  »دید؟با من بو« : گوید دختر می. آند به صورت سوال بيان می

  ...نه...  ـ نه
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ای به  قبل از آمدن شير، ماده... «: برد  و مرد باز سرش را در روزنامه فرو می

. زند ورق می» .آید آه حاوی مواد مغذی است های شما می نام ماك از سينه

اش را به  آاپيتان گفت امشب حرآت نخواهيم آرد و در حالی آه چهره«

در این جزیره حوادث عجيبی روی : دامه دادگرداند ا سوی جزیره ماریبو باز می

  ».شود جا برود سنگ می گویند هر آسی به آن می. دهد می

اند   مرد روزنامه را روی تنها ميز آوچكی آه در ميان سرسرا گذاشته

. نشيند اعتنا، می حرآت و بی ای سنگی، بی اندازد و مثل مجسمه می

. نش را مرطوب آرده استهایش از دو سو آویزان است و عرق تمام بد دست

. دارد خيزد و مجله مصوری برمی دختر با حرآات سنجيده و حساب شده برمی

زند و فقط نگاهی  تندتند ورق می. بيش از آن آم حوصله است آه بخواند

  .زند آند و پای راستش را هم با فواصل موزون به زمين می می

پدرش سعی بسيار به آرد و  آيم نواك با دست چپ آار می«! جا این! oh ـ 

فایده  داد تا او را عادت به آار آردن با دست راست بدهد، ولی بی خرج می

با وجود این بر اثر همين . آرد به همين جهت دیوانگيش بيشتر گل می. بود

و حاال با دست . ها عادت چپ آاری آيم نواك ترك شد سعی و آوشش

  :گوید دختر زیر لب می» .آند راست آار می

  .ت مثل من ـ درس

این شخص . آوتاه: مردم شناسی، از... «:  زیر عكس یك بچه قنداقیoh و 

یا بهتر بگوئيم این آقای دوماهه یكی از بهترین هنرپيشگان و آارگردانان عالم 

های  رود آه از او فيلم الخصوص سينمای وطن ما به شمار می سينما و علی

چه  چنان. ها نام برد  آن فيلمتوان از همه ایم آه محض نمونه می زیادی دیده

  »...دانيد پاسخ را به ضميمه چهار ریال اسم او را می

  ! ـ حيوونی

دختر ناگهان . »مصاحبه«و » ...مراسم انتخاب دختر عشق در بعد از ظهر!  آه

این شرح مصاحبه با خانمی است آه او توسط پست به : نشيند راست می
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آورد و در  ش یك آدامس بيرون میدختر از آيف. نفعش اظهار نظر آرده است

ساله آه دامن خيلی  زیر عكس یك زن پنجاه. خواند گذارد و می دهان می

هایش  آوتاه پوشيده و دست چپش را دراز آرده است و انگار از ميان انگشت

نه تنها در شئون فرهنگی، بلكه در همه «: ها بيرون ریخته است این عنوان

ناگهان . تواند بخواند دختر نمی» . انقالب آردچيز، من هم معتقدم، بله، باید

طور  آیا او هم در پنجاه سالگی همين: زده است ای به سرش فكر آشنده

شود؟ نه این آه انقالبی، نه، بلكه با این پاهای قناس، و مگر مجبور بوده  می

آند و دزدانه نگاهی به پاهای  است آه دامن آوتاه بپوشد؟ آدامس را تف می

آه مدتی در وسط اتوبوس ایستادم  دیروز پس از آن«: خواند د و میآن خود می

طرف پرتاب شدم و هيچ یك از آقایان حاضر نشد جایش را  طرف و آن و به این

ها بود مخالفش بودم موافق شدم  به من واگذار آند با نظریه دوستم آه مدت

  ».آه ما همجنسان باید ارزش واقعی خود را به اثبات برسانيم

گذارد و به عكس  بندد و روی زانویش می آشد، مجله را می ر آهی می دخت

شود  تمام رنگی روی جلد، آه گویا دختر شایسته نيكاراگوئه است، خيره می

  .رود و باز در رویا فرو می

سرش را روی ميز :  صاحب حمام دیگر مقاومت خود را از دست داده است

و بادبزنش، هر آدام به تسبيح . گذاشته و صدای خرخرش بلند شده است

  .اند ای، افتاده گوشه

   

  ١ دوش نمره 

 جوانی آه یك ربع ساعت پيش آمده است و گرد سفيد بر سر و رو دارد تازه 

اش را  آيسه و صابون و شانه. هایش را آنده و به ميخ آویخته است لباس

پيش از آن دو ساعت تمام در . (خواهد برود زیر دوش برداشته است و می

آجا «: های خاآی و خراب شهر پرسه زده بود و به همه گفته بود بانخيا

آه از عصبانيت و  و آسی جوابش نداده بود تا این» شود دوش گرفت؟ می



 عليرضا ذيحق: به آوشش

  ١۶٧   

مردی آه چتر . خستگی و گرما آالفه شده بود و از شهر بيرون آمده بود

ای در دست داشت او را به حمام گلناز راهنمایی آرده بود و در جواب  آهنه

  .»همين یكی را داریم«: تشكر او گفته بود

   

  ٢ دوش نمره 

 مرد قوی هيكلی با ریش مشكی و سر نيمه تراشيده و بدن ورزیده پرمو 

به تمام بدنش چيزی ماليده است آه اسامی . زند لخت مادرزاد قدم می

و ) » نوره بياورید«: مرد خيلی غليظ و شدید گفته بود (مختلفی دارد 

راستی از آجا معلوم است؟ شاید فحش (خواند  ر لب دعا میطور آه زی همين

گيرد و اندآی  گاهی سر موئی را می) شمارد؟ هایش را می دهد و یا قدم می

داند آه با این  بيچاره نمی. آشد تا ببيند وقت شستن رسيده است یا نه می

در سرسرا .آند آارها داستان آوتاه آقای صادقی را آمی ناتوراليستی می

فرقی » عصبانی«و » عصبی«ظاهرًا باید بين (کم عصبی شده است  کممرد 

به هر حال برای او ) شوند و یا عصبانی باشد وگرنه همه مردم یا عصبی می

جا که در تاریکی  رود، همان خيزد و به انتهای سرسرا می کند، برمی فرق نمی

 خوانده این کلمات را هم در داستان جزیره ماریبو! آه(محض فرو رفته است 

مردی روی توده : شود هایش از دهشت و حيرت بازتر می ناگهان چشم). بود

ها و دیگر چيزهای از کار افتاده نشسته است و قرآن  ها، کفش ها، چوب لنگ

صدایش به قول هنرمندان نه بد است و نه خوب، یعنی در واقع از . خواند می

ضع بدی ندارد و سر و و. »شود کاریش کرد می! ای«همان قماش است که 

کند، بلکه  مرد هميشه در نظایر این حاالت قضاوت نمی(گيرد  مرد تصميم می

های اوست ـ  این هم از گرفتاری(که گدا یا معلول نيست ) گيرد تصميم می

و یا » معلول«است یا » عليل«آخر . دستور زبان دشمن شماره اول اوست

  ).هردو ؟
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 و یک سکه نقره با ترس و شرم کاود های خود را می  سرانجام مرد جيب

مرد قرآن خوان از پشت عينک ذره بينی به نحو . گذارد ای می گوشه

کند و باز سرش را پائين  سابقه ـ یا شاید غيرعادی ـ به او نگاه می بی

مرد . خوانده است یا اصحاب لوط را کهف را می اندازد؛ ظاهرا قصه اصحاب می

  :پرسد خواه می شماند و بعد با لحن پوز کمی مردد می

   ـ یکی بودند؟

. برد  دست مرد قرآن خوان به نرمی و مهارت سکه را از حوزه دید بيرون می

  :پرسد خودش می

  ها؟  ـ یکی بودند؟ کی

داند که این عرق دیگر از گرما  کند و می شود و عرق می  مرد سرخ می

  :نيست

  ...ها ها و لوطی  ـ کهفی

کشاند و چيز   در تاریکی محض، می مرد قرآن خوان خودش را به عقب،

گيرد که  گردد و تصميم می مرد به سر جایش برمی. گوید نامفهومی می

تواند بگوید خرخر او به  نمی. صاحب حمام دیگر شورش را درآورده است

بيند که به طور  ، اما می»آرزوپولوس«گاوميش بيشتر شبيه است و یا به 

  .استانگيزی پيدا کرده  کلی وضع عنيف و غم

کس بياید و مرد کمی  بله، الهام ممکن است به سراغ همه!  خوب

که بيهوده خواسته  نخست این: رود اما نه، اخمش درهم می. اندیشد می

شود و شاید به  است موجز فکر کند، چون خرخر به گاوميش شبيه نمی

خسته شدم دیگر، این ! آه(خرخر او شبيه باشد که این هم محل بحث است 

هم گویا از محصوالت جزیره » آرزوپولوس«که  و دیگر این!)  لعنتیهای مگس

کشد و یکسره خود را به  های بلندی می ماند، نفس مرد وا می. ماریبو بود

  .دیگر کامًال بی دفاع است. سپارد ها و گرما می مگس
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  ٣ دوش نمره 

  .زند  زن خوشگلی زیر دوش ایستاده است و به سرش صابون می

ها  طور که مفسران روزنامه کار، همان او را ببينند ـ آیا این اگر از پشت 

گویند، مستلزم باز کردن در نيست؟ ـ شاید منظره بدیعی به چشم بياید  می

  ).کند بستگی به کسی دارد که در را باز می(

های صابون به نرمی بر  های آب و حباب  کفلش اندک لرزشی دارد و قطره

  .لغزند سرتاسر بدنش می

   

  ۴وش نمره  د

توان گفت  کشد و دالک، می  مردی به شکم خوابيده است و به زور نفس می

که تقریبًا با خيال راحت، رویش نشسته است و هر وقت که ميلش کشيد 

برد و به شدت به هر جای بدن او که دلش خواست  کيسه را در آب فرو می

  ...و گفتتوان درباره کار ا بله، جز کوبيدن چيز دیگری نمی. کوبد می

کمی . وزد بوی عطرش ناگهان مثل نسيم می. خيزد  در سرسرا دختر برمی

کند که چين و چروک لباسش  کند، بعد سعی می هایش بازی می با انگشت

های نيمه خمار و گوسفندوارش کمی  همه با چشم اما این. را مرتب کند

  :کوشد که صاحب حمام را بيدار کند می. ناجور است

  د؟ ـ گرام نداری

آیا کسی آب سرد به روی او پاشيده .  صاحب حمام ناگهان بيدار شده است

  است؟

  ... ـ گفتم گرام

  .خيلی خوب، نه، از حامد بپرسيد...  ـ از حامد بپرس

  . ـ شاگردتان؟ ولی او کجاست؟ پيدایش نيست

از آن گذشته .  صاحب حمام ظاهرًا به یاد آورده است که چهار زن عقدی دارد

  .ک ریش زیبایش سرازیر استعرق از نو
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  دانستيد؟  ـ ریشتان خيلی زیباست، می

  .کند بيرون شهر فعلگی می... کند  ـ فعلگی می

دهد که اسامی مختلف دارد ـ صاحب حمام روی آن   دختر به چيزی تکيه می

طبق معمول (داند  وسک می دختر آن را یک نوع کی. خوان پيش: نوشته است

بانکی که (و پدرش که کارمند بانک است، ) علم بر وزن بی: فرهنگ نویسان

. گوید به این چيزها باجه می) تاکنون در این شهر به کسی جایزه نداده است

کند که با حرکات دست به صاحب  کند و سعی می دختر آدامسش را تف می

دانم، شاید کمی  رقصد، نمی حتی کمی راک اندرول می. حمام حالی کند

. شود جا دیگر صاحب حمام به تمامی بيدار می نای. رقصد هم تویست می

  .وحشت همه وجودش را فرا گرفته است

  ...دادادا...دادادا.  ـ گرام چيزی است شبيه رادیو

برد و از  دست می. کمی قوت قلب پيدا کرده است. نشيند  صاحب حمام می

کند  زیر باجه شربت قند و تخم ریحانی را که زوجه دومش برایش درست می

  :پرسد خواهد بگذارد سرجایش می وقتی می. خورد دارد و می میبر 

   ـ شما ميل ندارید؟ گرام چيزی است شبيه رادیو؟

   ـ ندارید؟

دانيد  چه بگویم؟ برق که می... چطور دیگر... یعنی نه... توی خانه...  ـ آه بله

  ...کنند دانيد کار نمی ها هم که می نيست، ماشين

   ـ ترانزیستوری؟

از آن آقا بپرسيد ... دیگر؟. جا هستيد انيد که قوه نيست اهل هميند  ـ می

  بهتر نيست؟

زیر لب » .همان مرد مشتری«: کند  دختر به امتداد انگشت او نگاه می

خواهد  که می بعد مثل این. اندازد هایش را باال می و شانه» پيف«: گوید می

  :هيستری بگيرد
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و ... دانم نيست، شو تر هم که میدانم نيست، تآ  ـ بله، سينما هم که می

  ).افتد به گریه می(حتی پارتی 

دختر . خوراند  صاحب حمام به زور یک جرعه از شربت خانگی به او می

  :پرسد صاحب حمام می. آید حالش جا می

   ـ چه گفتيد؟ تآتر؟

کند و به طرف  اندازد و روی زمين تف می هایش را باال می  دختر باز شانه

  :گوید رود و در رفتن می ها می صندلی

  .همان تماشاخانه، دیگر...  ـ همان

ای پيدا  قيافه بامزه. گيرد که بار دیگر نشنود چه گفتيد هایش را می  در گوش

  .کند می

   

  ۵ دوش نمره 

زنی جاافتاده، کلَفت، یک .  تقریبًا یک خانواده است، به استثنای رئيس آن

ميلی و  دختر بزرگ با بی.  نيم قددختر بالغ، پسر شيرخوار، دو دخترک قد و

کلفت بچه . زنند ها جيغ می شوید و آن ها را می انگار که در رویا سر بچه

ظاهرًا آوازش کم از جيغ . خواند شيرخوار را به کول گرفته و برایش آواز می

البته (گيرد  النصر را به خود می زن به تدریج قيافه بخت. بچه نيست

ای باشد  جا اشاره  و متفاوت است، شاید در اینهای بخت النصر متعدد عکس

چه ). به تصویر او که در کتابی چاپ شده است در شهر ليدن از بالد هوالند

ای درون یک طشت بزرگ چهارزانو زده  گفتم ؟ زن حنا بسته و گوشه می

های حنا را که روی صورتش به پائين  گاهی با نوک انگشت گلوله. است

گرداند سر جای  ها را برمی کند و بعد آن ی فکر میکم. گيرد لغزند می می

ـ ليدن ... ( النصرها هم در همين حدودها بوده است خب، کار بخت. شان اول

  .)از بالد هوالند

   



 )معرفي و اثار شناسي بهرام صادقي( ويژه نامه بهرام صادقي 

  ١٧٢  

  ۶ دوش نمره 

که جلو آینه ریش ) »مرد کاملی است ؟«توان گفت  نمی( کامل مردی است 

کند و باز   پاک میبا دستش. بيند و او چيزی نمی. بخار آب. تراشد می

اش خون  از زیر چانه. تقریبًا یک طرف صورتش را تمام کرده است. تراشد می

اندیشد که آیا این یکی از دالیل  کامل مرد، مرد کامل مرد، می(آید  می

  ).مخالفان تراشيدن ریش نيست؟

   

  ٧ دوش نمره 

ان اگر به کارهای او بتو( پيرمردی است که شستشویش را تمام کرده است 

سيگارش از . پوشد سر بينه نشسته است و لباس می) شستشو گفت

  .کند جائی نادیدنی دود می

های  و اگر بخواهيم بيشتر تاکيد کنيم باید از داستان( درست در همين لحظه 

آری، درست در همين لحظه جوان نمره اول رسيده است ) شب الهام بگيریم

سه چهار : کند بيشتر باز می. یکی دو قطره: کند زیر دوش، شير را باز می

  .ریزد به اندازه یک کف دست آب روی سرش می: کند تا آخرش باز می. قطره

... یکی دو قطره: رود کند شتابان به طرف شير می  مرد احساس سوزش می

  !همين و همين

، یک )ها است چنان که معمول زن آن(دهد   زن خوشگل سرش را مشت می

گيرد و ناگهان بيهوده به   را زیر دوش میسوزد، صورتش دفعه چشمش می

قدر آب هست  فقط آن: کند شير را باز می... آن... ها یاد پایتخت و آن خوشی

  .هایش را از سوختن بازدارد که چشم

بيند که  اش رفع شده است، ظاهرًا صالح در آن می  دالک که خستگی

مرد بيچاره از تاب و » .تان بزنم بروید زیر دوش تا بعد صابون«: گوید می. برخيزد

گوید که از تحمل این بار سنگين  در دل خدا را شکر می. توان افتاده است
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. ها به تنش مانده است چرک: کند رهائی یافته است، و به بدن خود نگاه می

  !افسوس: برد به سختی و آهستگی دستش را به طرف شير می

النصر   او را به بختتوان دیگر نمی.  حنا به سر زن جاافتاده خشکيده است

نویسندگانی داریم که تاریخ و اساطير را به هم ... اوه، اما چرا. تشبيه کرد

شود زن بدبخت را معطل نگاه داشت؟ دخترش  آميزند ولی مگر می می

دیگر بس نيست، بلند شوید، برای فشارخون و ! مامان جان«: گوید می

. شود که بشوید د میزن بلن» واریس و رماتيسم و بواسيرتان هم بد است

کند و  ها به قصد شيطنت هر دو شير را تا ته باز می یکی از دختر بچه

فقط هوا است، فقط هواست که با : کوبد های کوچکش را به هم می دست

. جهند ها و کلفت از شادی به هوا می بچه. شود ای خارج می صدای ناشنيده

  .)این یکی هوای دیگری است! آه (

با یک انگشت زیر . کند که آب تازه بریزد  طاس را خالی می مرد کامل مرد،

  .گردد دست خالی برمی... فشرد اش را به سختی می چانه

 پيرمرد سيگارش را گم کرده است، هرچند که از جائی دود آن به هوا 

دارد و  شود، چمدانش را برمی هایش مایوس می وقتی از کوشش. خيزد برمی

  .رونگشاید که برود بي در را می

های روز الهام بگيریم؟ در همين  جا دیگر از داستان  موافقيد؟ موافقيد که این

لحظه، درست در همين لحظه، آری در همين لحظه، آری درست در همين 

  .تر از احساس ابتذال است خسته شدن کشنده! آه... لحظه

. جهد دخترک به باال می. کوبند ها بودند به در می ها که در نمره  همه آن

  :زند صاحب حمام فریاد می

  !حامد !  ـ حامد 

دانم شاید از  خواست بياید بيرون، نمی  پيرمرد، که در را باز کرده بود و می

  .شود روی غریزه یا ترس ناگهانی باز به درون بينه کشيده می



 )معرفي و اثار شناسي بهرام صادقي( ويژه نامه بهرام صادقي 

  ١٧۴  

ها  از انتهای سرسرا، از ميان صندلی. کند  صاحب حمام صدایش را بلندتر می

از اتاقی که روی آن ... آه، اما نه... کسته و تاریکیهای نيمه ش و مبل

رنگ دختر . هایش سنگين است قدم. آید موجودی بيرون می» انبار«اند  نوشته

صاحب حمام . شاید اگر الفباء تغيير کرد این اشکاالت برطرف شود. پرد می

این تازه کاری یا (دهد  های طالیش را نشان می خندد و یک ردیف دندان می

دهد؟ و تازه هر کس بخندد  نشان چه کسی می. نصافی نویسنده استا بی

صاحب . حامد انگار در انبار زغال بوده است). شود هایش آشکار می دندان

  :دهد حمام توضيح می

مثل . مالد هایش را به هم می و دست(او سفيدپوست است ... نه...  ـ نه

  )تواند کاری بکند که نوميد شده است، و دیگر نمی این

کوشد که به مشتری مرد متوسل شود، اما او به همان حال و   دختر می

  !یخ: زند دختر دست می. کند حتی دیگر عرق هم نمی. هيئت مانده است

مادام موازل، قلبش مثل طوطی، . شناختيد شما که او را می... بله...  ـ بله

  ...خودش مثل

  :گوید  حامد می

یک چيزهایی . نی مجبور نيستیتوا  ـ خيلی خوب، بس است، وقتی نمی

و بعد؟ بعدش به هر کس رسيدی تحویل ... خوانی ها می توی این روزنامه

  ...توانی مجبور نيستی وقتی نمی... دهی می

حامد ... خورند های غضب آلود و پاهای پرشتاب که به درها می  صدای مشت

  :گوید می

  )کند گاه میبه روبه رویش، خيره ن... (آب هم نيست...  ـ خيلی خوب

 صاحب حمام دیوانه وار برمی خيزد و به طرف یک تلفن دراز که به دیوار نصب 

  :دختر می گوید. کرده اند می دود

این همان حامد . من خيلی احساساتی هستم، معلوم است دیگر!  ـ آه 

  خودمان است؟
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باید گونه مواقع  ظاهرًا در این. (زند  حامد به او نگاه می کند، اما لبخند نمی

  .گرداند دختر به تندی رویش را برمی). من و حامد. دانيم لبخند زد یا نزد، نمی

  :رود وار با تلفن ور می  صاحب حمام دیوانه

  ! ـ این هم فينيشت

   ـ چی؟

آخر (های دختر گرد شده است، یا دیگر به شکل اول خود نيست   چشم

  .)های او بيضی بود چشم

گرام معلوم ! گرام اید؟ هی ای یاد گرفته خارجهکنيد فقط شما زبان   ـ خيال می

های  سيم. تلفن این هم یعنی تلفن بی. اخوی گرام: است دیگر یعنی چه

  .)کسی چنين چيزی نشنيده است. (اند اید بریده تلگراف را هم که شنيده

  :گوید  حامد می

  ...برای او. اند  ـ دزدیده

   ـ برای کی؟

خسته . خواند  برای سيد که قرآن میخواهم  ـ باز احمق نشو، آب یخ می

  .شده است

   ـ آب انبارها؟

تازه . نه، نه، شما دیشب یادت رفت مرا صدا بزنی که پرشان کنم...  ـ خراب

  ...ای داشت؟ بيست سی تا مشتری دیگر چه فایده

که به  هایش مثل این های کلفت و موهای مجعدی دارد، اما چشم  حامد لب

گذارد و لبخند  ه آرامی دستش را به لبه پيشخوان میب. کند جا نگاه نمی هيچ

  .زند سردی می

 در سکوتی که ناگهان همه چيز را فرا گرفته است، یک پيرمرد نقلی کوچولو 

که سبيل سوسکی دارد و شلوار کوتاه پوشيده است و عينک ذره بينی 

 و های استوار آید و با قدم  بيرون می٧قيمت به چشم زده است از نمره  گران

چمدانش در دست راست است و . رود مطمئن به طرف در حمام پيش می
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ای را  هایش طرح خنده شاید بتوان در نگاه و رفتار و لب. سيگارش در کنج لب

  :پرسد دهد و مودبانه می پولش را می. تشخيص داد

  .ام دانم کجا گذاشته یک سيگار روشن بود که نمی...  ـ فقط سيگارم

کند و   و کسل و وحشت زده، به کنج لب او اشاره می صاحب حمام، عصبانی

رود صاحب حمام  وقتی می. شود پيرمرد از سر پوزش خواهی اندکی خم می

  :گوید می

  .کند های شب می   ـ تقليت از داستان

  :دهد  دختر با حرارت جواب می

  .های روز است  ـ نه، نه، این جور چيزها مال داستان

  :گوید دهد و می  صاحب حمام سرش را تکان می

  ...عصر یا اول شب... های عصر کنيد، برنامه  ـ اشتباه می

همه را باز به دنيای » ملعوِن آن مرد« صدای کوبيدن درها و ناسزاها و 

دار و وحشت زده دختر همه این چيزها را گوئی به  جيغ زنگ. آورد واقعيت می

  :راند؛ شاید برای یک لحظه عقب می

  !مرده استاو !  ـ او مرده است

حامد . افتد  مرد مشتری با سر و صدا از روی صندلی لهستانی به زمين می

  :گوید کند و با صدای دورگه می با پای راستش او را دمرو می

سوره الرحمن را ! سيد! آهای سيد... گوید دیگر، مرده است  ـ درست می

  .بردار بياور، باالخره باید چيزی بخوانی

، پيرمرد که اکنون ترگل و ورگل شده است سعی  بيرون از حمام گل ناز

خورد که چتر کهنه  به مردی برمی. هایش ننشيند کند گرد و خاک به لباس می

  .توان روی سر گرفت ای در دست دارد که نمی و پاره

  ـ با من بودید؟!  ـ آقا

  ...جا هتل خوب  ـ این

  اید؟  ـ مگر غریبه
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  . ـ زیاد نه، کم هم نه

  .نه، اصًال هتل نداریم، هيچ رقمش را.. .فهمم  ـ بله می

  ... ـ تاکسی

  ... ـ اتوبوس

  . ـ بله، بله، درشکه

  تان خيلی سنگين است؟ مگر چمدان.  ـ حمال؟ نه، هيچ رقمش را

  . ـ ممکن است برای من باشد

  برید؟ کجا تشریف می. کنم تان می  ـ خيلی خوب، کمک

ل خندید و به پشت پيرمرد زد مردی که چتر داشت از ته د...  ـ یک جائی دیگر

  :و گفت

فقط اميدوارم برای من سنگين . این جور جاها فراوان داریم!  ـ فراوان داریم

  !بارتان... نباشد

 پيرمرد از زیر عينک به او نگاه کرد و احساس کرد که گرما کار خودش را 

حس . افتاد ذهنش، ولو در هم و برهم، داشت به کار می. شروع کرده است

  : که باید حرفی بزندکرد

  نيست؟... آید و دوستی و غيره طور است که تفاهم به وجود می  ـ آه، همين

گاه چمدان پيرمرد را روی زمين  آن. مرد چتردار کمی مردد ماند.  و ریز خندید

های خشک  های خاکی و درون جوی از فراز تپه. انداخت و به سرعت فرار کرد

 به جایی رسيد که دیوارهای فروریخته های قدیمی گذشت و و کنار زباله

یکی از . زدند له می چند نفر در سایه دیوارها لميده بودند و در واقع له. داشت

دانم، یا چيز دیگری، در  ها را صدا زد، چيزی به او گفت و گویا پول بود، نمی آن

  :سالنه به راه افتاد فریاد زد کف او گذاشت و وقتی او سالنه

کار دیگر هم . هرجا رفت چمدانش را ببر. پيرمرد منتظر است! تندتر!  ـ تندتر

  ...سعی کن با او دوست بشوی. داشت بکن
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ها از نظر   بعد از آن، دیوارها را دور زد و به آالچيقی رسيد که در ميان تپه

ای افکند و خودش را تقریبًا روی  چتر را به گوشه. به درون رفت. پنهان بود

  .زمين انداخت

  يمه تعطيل است؟ ـ شهر ن

ها پرسيده بود که در سایه دیوار خراب دراز کشيده بودند و   این را یکی از آن

هایشان دیگر فروغی  هایشان جزغاله شده بود و چشم زدند و لب له می له

  .نداشت

  »هميشه«: گویا یکی غرغر کرد.  کسی جواب نداد

  د؟ ـ خوب، حاال رفت اون تو چه کار بکند؟ چترش را درست بکن

: حال فریاد زد و از آن سر دیوار دیگری آهسته و بی» بی مزه«:  کسی گفت

مردی که موهایش سفيد . فریادش به التماس بيشتر شبيه بود» !خفه شو«

  :ها کشاند و بریده بریده گفت شده بود خودش را روی خاک

چترش که ... گریه بکند دیگر... چيقش... رفت توی آال...  ـ گریه بکند دیگر

  ...رست شدنی نيستد

   

  های خالی سنگر و قمقمه:  برگرفته از آتاب

  آتاب زمان:  نشر
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  بهرام صادقی

  

  خواب خون

  

ترین داستان  عقيده داشت آه عاقبت آوتاه... و این را هم ناگفنه نگذارم آه ژ

اگرچه اآنون درست به یاد نمی آورم آه واقعًا مقصود . دنيا را او خواهد نوشت

ا چگونه بيان آرده بود و چه واژه هایی به آار برده بود، اما به خودش ر

صراحت باید بگویم آه او در این خيال بود آه آوتاه ترین داستان دنيا را 

  .بنویسد

 احمقانه است؟ من صورت ژ را برای یك لحظه از پشت شيشه پنجره اتاقش 

لتهبی آه آه در طبقه سوم عمارت نوسازی قرار داشت دیدم، با چشمهای م

حتی اندآی به من خيره شد و دماغ و لبهایش آه روی شيشه پهن و قرمز 

شد و پس از آن در تاریكی بی جان دم غروب طرح صورت و هيكل او از پشت 

  . .....پنجره مثل رؤیایی دور و محو شد

  

شاید اینطور باشد و من خودم آه هستم؟ من هميشه شام و ناهارم را ..... 

 دانشجوئی ام می خورم و هر چند آه رستوران های ارزان در اتاق محقر و

قيمت روبروی دانشگاه غذاهای گرم و سرد مناسب دارد اما من ترجيح می 

دهم آه مدتها دم دآان نانوائی آوچه مان بایستم و به زنها و بچه ها نگاه 

اما می . آنم و به حرآات چست و چاالك شاطر و پادو و ترازو خيره شوم

يش از همه حالت آن مرد درازقد و الغری توجهم را جلب می آند آه دانيد؟ ب

هميشه ساآت و خاموش گوشه ای آز آرده است، یا در تاریكی ها آنار تنور 

و یا پشت جوالهای آرد و گندم و یا در داالن بی سرو تهی آه در انتهای دآان 

ی دهان باز آرده است و معلوم نيست از آجا سردرمی آورد ـ مثل زخم
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وسيع و بی خون است ـ و آن مرد درازقد گاهی بر آن می نشيند، اما اغلب 

دور و بر تنور می پلكد و ادای آسی را در می آورد آه می خواهد گرم 

  ...بشود

 اما هميشه هم اینطور نيست آه او را ببينم، زیرا ناگهان غيبش ميزند و یا 

 از نانوائی بيرون می جلو چشم ما با دو سه نفر ناشناس حرف می زند و بعد

آید و تا ته آوچه می رود و از آنجا به آوچه دست چپی می پيچد و این برای 

من از همه شگفت انگيزتر است آه در روزهائی آه به علت آنجكاوی شدید 

و وسوسه ای نامفهوم درس و ناهار و همه چيزم را رها آرده ام و منتظر او 

از آوچه دست راستی سردرآورده در گوشه ای ایستاده ام، دیده ام آه 

بله، واقعًا بن . است و عجيب این است آه این هردو آوچه بن بست اند

  .بست اند

.  تا اینكه یك روز، و هنوز ژ را ندیده بودم، ترازودار مرا تقریبًا غافلگير آرد

پشت سر ..." (شما تنهائيد؟ خيلی جوان هستيد. "روبروی او ایستاده بودم

شما جوانيد؟ : "و یا اینكه.) وشيد خودش را به جلو برساندمن پيرزنی می آ

این آقا زودتر از ... به نوبت است خانم: "ترازودار گفت..." خيلی تنها هستيد 

من گفتم آه عيبی ندارد و عجله ای ندارم و پيرزن گویا تشكر ." شما آمده اند

 زردرنگ بزرگ حاال دیگر می توانستم به پيشخوان تكيه بدهم و با ترازوی. آرد

شما درس می خوانيد؟ درست . "آه آهسته باال و پائين می رفت بازی آنم

من هم تا . "چون نمی دانستم درست است یا نيست ساآت ماندم" است؟

من بهت زده به ترازودار نگاه آردم، تقریبًا بطور ." شش ریاضی خوانده ام

اما او . داردغریزی حدس زده بودم آه او انتظار چنين عكس العملی را 

نه، نه، فرصت نداشتم درست "ـ " انگليسی هم بلدید؟. "همچنان منتظر بود

خيلی خوب، . "من از روی رضایت آه آشيدم..." یاد بگيرم، اگر آار نمی آردم 

و آنوقت ناگهان دآان خيلی ." همين است، و اال تا بحال استخدام شده بودید

زی آنم و ترازودار گفت آه اسمش شلوغ شد و من دیگر تنوانستم با ترازو با
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محمود است و من گفتم متشكرم و همانطوریكه یك دسته بزرگ نان ميان 

من و او حائل می شد با انگشتش به ته دآان اشاره آرد و در ميان همهمه 

  .مردم گویا گفت آه می توانم بروم و از نزدیك او را به خوبی ببينم

 بودم و وقتی درست به قيافه او  من بی صرافتی نيمی از نانم را خورده

دقيق شدم دیدم آه چشمهایش مثل شيشه شفاف است و هردم به نقطه 

روی . ای خيره می شود و قدش هم آنقدرها آه گمان می آردم بلند نيست

یك بسته آتاب نشسته بود، آيف پولش را باز آرده بود، اسكناسهایش را با 

.  و باز بيرون می آورددقت می شمرد، تا می آرد، در آن می گذاشت

لبخندش را نشناختم و ناگهان خميرگير دستش را در آيسه آرد فرو برد و 

من عطسه آردم و طعم خمير . بيرون آورد و مثل دیوانه ای به طرف من آمد

ترازودار فریاد . در دهانم بود و سرفه امانم نمی داد و موهایم سفيد شده بود

چاله آردم و به صورت خميرگير زدم و از من نانم را م" چه آار آردی؟: "زد

پایم به بسته آتابها خورد و مرد بلندقد به زمين در غلتيد و . دآان بيرون دویدم

  ...بچه ها به دنبالم افتاده بودند. پولهایش درفضا می چرخيد

اما چرا نپرسيدم؟ من باید بدانم، باید بدانم، .  پس از آن بار دیگر هم ژ را دیدم

 ترازودار بپرسم آه چرا آن مرد بلندقد مرموز را به خود راه داده من باید از

آه، باید بدانم؟ چرا؟ خيلی خوب، خانه من هم در آن آوچه بود، در . است

انتهای آوچه بود و برای اینكه راه آمتری بروم و زودتر برسم ناچار بودم آه از 

بود آه ميل داشتم و اجبار من در این ... شب و زمستان . مقابل خانه ژ بگذرم

خودم را زودتر از شر سرمائی آه مثل شالق مرطوب بر سر و صورتم می 

خورد و باران و برفی آه به هم آميخته بود و مه مزاحمی آه برایم تنگی 

در اتاق آوچك و مرطوب و سردم آه در . نفس به ارمغان می آورد نجات بدهم

در یا زن یا گربه و یا طبقه اول یك خانه قدیمی قرارداشت اگرچه هيچ ما

تختخواب فنرداری انتظارم را نمی آشيد اما دست آم می توانستم بخاری 

  .آالدینم را روشن آنم و آنرا مثل بچه ای در دامن بگيرم تا گرم شوم
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 و در آن لحظه گذرا بود آه ژ را باز دیدم، و هنوز مطمئن نيستم آه حقيقتًا او 

 در آوچه ما بيش از یك چراغ برق نمی را دیده باشم، زیرا مه غليظ بود و

سوخت آه آنهم آورسو می زد و من احساس آردم آه چراغ اتاق ژ نيز 

خاموش است و تنها نور محو و مالیمی گویا از اتاق همسایه روبرویش و یا 

شاید از چراغ راهرو در اتاق او افتاده است و پس از آن شب بارها فكر آردم 

بيش نبوده است و یا بازی مه مرا در آن آه ممكن است اینهمه وهمی 

شتابی آه داشتم و در آن بوران و خلوت و سكوت آوچه ها به این خيال 

انداخته باشد آه ژ را دیده ام و حتی او را چنان دیده ام آه دماغ و لبهایش را 

  .به شيشه چسبانده است

. ند وقتی به خانه رسيدم هنو دستهایم نمی توانستند آبریت را روشن آن

آنوقت آنها را به هم ماليدم و چراغ آالدین آه روشن شد خودم را سرزنش و 

مسخره آردم آه خيال آرده ام ژ را دیده ام زیرا چه دليلی داشت آه ژ 

هميشه اینطور بيرون را نگاه آند و آنهم درست وقتی آه من از روبروی خانه 

ند و یا از اش رد می شوم؟ چه آسی یا چه چيزی را می خواست محكوم آ

آجا انتظار آمك یا نگاهی آشنا داشت؟ و آار من هم آه برنامه معينی 

  .نداشت آه فرض آنم او وقت آمد و رفت مرا حساب آرده است و می داند

 آیا این تصادف محض بود یا همانطور آه محمود در یك شب عرق خوری 

دیگر چرا درباره مرد بلندقدش می گفت تقدیر و سرنوشت آور بود؟ و محمود 

چشمهای ملتهب و ... و ژ ... درباره مرد بلندقدش از این حرفها ميزد؟ و ژ 

اندآی ترسانش را به من خيره آرده است مثل غریقی آه دیگر به غرق 

شدن خود اطمينان دارد و اگر به آسی نگاه ميكند برای طلب آمك نيست و 

د، اگر باری لحظه یا برای درخواست دعا و بلكه برای این است آه او را شای

... وای . ای هم شده، از بی اعتنائی بازدارد آه مگر پایان دردناك او را بنگرد

آن چشمهای ترسناك و ملتمس و آن نگاه سوزان آه از پشت ابهام شيشه 

  ... .شناسدم  می آمد و تازه او آه با من آشنا نيست و نمی
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بخرم، در آن ساعات زود  روز بعد آه می خواستم برای صبحانه ام نان و پنير 

هرگز وحشت و نفرت و شادی . صبح، سرانجام پليس را در دآان نانوائی دیدم

نمی دانم چرا نيمه شب چنين حالی . و جذبه آن لحظه را از یاد نخواهم برد

را درنيافته بودم و فقط خستگی بر سراسر تن و ذهنم دست یافته بود و با 

این هم ..."  اش چيست؟ این هم خون خيلی خوب، فایده: "خود گفته بودم 

خون مرد بلندقد آه بر لباسش و روی ریگهای سردی آه از تن نانها به خاك 

او خود به رو به زمين افتاده بود و . ریخته بود دلمه بسته و خشكيده بود

فرقش شكافته بود و افسر جوان پليس . دستهایش از دو طرف گشوده بود

و او همه آارگران نانوائی را ..."  یا چيز دیگری معلوم نيست با تبر: "می گفت

موقتًا توقيف آرده بود، هرچند آه مسلم شده بود شب جز مقتول آسی در 

. شاگردك گوژپشت و آبله روی مغازه زوزه می آشيد. دآان نخوابيده است

محمود را قبًال به آالنتری برده بودند و اآنون دیگران را بسوی ماشين پليس 

من برای خميرگير شكلك درآوردم و توی دلش پخ آردم و او به . دهل می دادن

. باال جست و بچه ها همه خندیدند و به باال جستند و به دنبال او راه افتادند

افسر جوان آه گویا جز من آسی را در ميان انبوه زنان چادری و پيرمردان و 

 گفت آه او بچه های پابرهنه و مردان ژنده پوش الیق هم صحبتی ندیده بود

باید اینطور می شد، شما . "هم مرد بلندقد را یكی دوبار دیده بوده است

و افسر جوان ناگهان برگشت و وحشيانه مرا نگاه آرد و من " موافق نيستيد؟

و بعد نگاهش محزون آرام و ." ولی ما قاتل را ميگيریم"سر به زیرانداختم 

  ."وظيفه ما این است. "محزون شد

خوردن صبحانه بازماندم ، اما در عوض ژ را دیدم آه از بقالی سر  من ناچار از 

سيگار خریده بود و اآنون . بطرف او آشيده شدم. آوچه مان بيرون آمد

برای نخستين بار بود آه به من . رو در روی هم ایستادیم. خميازه می آشيد

او لبخند زد و اگرچه لبخندش مهربان و شيرین بود اما من دانستم آه نگاه 

است آه در لبخندش نشسته است و دستش را پيش آورد و دست مرا به 
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گرمی فشرد و تمام محبت جهان با او بود و من احساس آردم آه مرا هم با 

خود بسوی دریا می برد و دستم را به سختی بسوی خود آشيدم و به 

! این آوچه دررو ندارد، آقا. "از ترس عرق می ریختم. انتهای آوچه گریختم

ته آوچه . و بسوی آوچه دست چپ دویدم! گدی آور لعنتی! آه" می بينيد؟ن

او را همين االن در ميان جمعيت دیده . پيرمردی با حيرت به من نگاه ميكرد

من آرام برگشتم " شما آه اهل همين آوچه هستيد، نمی دانستيد؟. "بودم 

  .ژ رفته بود: و به سر آوچه رسيدم و نگاه آردم

پرسم؟ و چرا نپرسم؟ و بقال دیگر مثل محمود تحصيل آرده نبود  آیا از بقال ب

و وقتی پرسيدم آه از ژ چه می داند اول عبوس شد و بعد خندید و با 

و دست آخر سر جنباند و برایم تعریف آرد آه ژ چه " نميدانم"لبهایش گفت 

چيزهای نامربوطی می گوید و می خواهد یك قصه خيلی آوتاه بنویسد و من 

و پسر بقال آه روی آتاب فيزیكش خم !" آها، پس نویسنده است ""گفتم

نه بابا، نه آنطور : "شده بود بی آنكه سر بلند آند مثل اینكه به من جواب داد

و تازه، گمان نمی آنی او ... دلش اینطور می خواهد. آه شما خيال می آنيد

  .و رویش را به پدرش آرد" هيچ آاره باشد؟

آردم و اندیشيدم آه تا آنون صدای ژ را نشنيده ام و  من سيگارم را روشن 

باز برگشتم و از بقال پرسيدم آه آیا می تواند ترتيب مالقات من و ژ را بدهد 

آه گفت نمی تواند و پسرش این بار سربلند آرد و رو در رو به چشمهای من 

  .و من درماندم..." شما آه قبًال با هم روبرو شده اید: "نگاه آرد

* * *   

چيز فوق العاده ای نداشت و زیاد .  او را دیگر ندیدم، اما داستانش را خواندم

هم آوتاه نبود و شاید هم اصًال داستان نبود و آنرا در روزنامه نقل آرده بود و 

حتی شاید آنچه در این صفحه روزنامه درباره حادثه نوشته اند به مراتب هم 

پ عكس او خراب شده است و اگرچه چا. آوتاهتر و هم داستانی تر باشد

درست چيزی از صورتش معلوم نيست، اما من حتم دارم آه او خود ژ است، 



 عليرضا ذيحق: به آوشش

  ١٨۵   

خود ژ است، او را می گویم، او را آه از پشت تماشاچی ها سرك آشيده 

و این عكس را چه موقع از او . است و انگار باز هم خيره به من نگاه می آند

خبرنگار ندیدم، تنها نگاه او را دیدم و برداشته اند؟ و من آه آن روز عكاس و 

این همان نگاه خيره شيطانی است آه روزها و شبها مرا عذاب می داده 

است ـ وقتی به خانه برمی گشته ام، وقتی از خانه بيرون می آمده ام، 

و آیا . وقتی درس می خوانده ام، وقتی آه می خواسته ام به خواب بروم

 خود بپرسم، بپرسم آه چرا در این محله هنوز فرصتی هست آه باز هم از

لعنتی خانه گرفتم و چرا برای اینكه زودتر به خانه برسم راهم را آج آردم و از 

زیر خانه او رد شدم؟ همان ژنده پوشها و همان زنهای چادر به سر و همان 

آارمندان ادارات با بچه های قد و نيمقدشان اآنون آوچه را پر آرده اند، حتی 

می ... . هم در این ميان برای خودش جائی دست و پا آرده استمحمود 

دانم، خود من زمانی همين حال را داشته ام، هميشه تماشای اعداميها یا 

آنها آه قرار است اعدام بشوند و مقتولها و آنها آه در دست پليس گرفتار 

د؟ شده اند و تبهكاران لذت بخش بوده است، اما اینها دیگر چه لذتی می برن

مگر ژ را نمی شناخته اند و اآنون آه ژ را فقط می خواهند در آمبوالنس 

او را در حالی آه به قصد خودآشی با تيغ رگهای خود را بریده بود "بگذارند ـ

بله او را دستگير آردند و من می دانم، زیرا خون خودم را ." دستگير آردند

را آه از خودم دورش خوب می شناسم، به همان اندازه آه خون مرد بلندقد 

بنظر ميرسد آه خيلی زود به قتل مرد ناشناسی آه "–آردم می شناسم و 

چرا ناشناس؟ او را همه می ! آه! آه." در نانوائی آشته شده بود اعتراف آند

پشت " شناسند، او همه جا هست، امروز دیگر در همه جا می توان دیدش

، در خانه های گوناگون او را ه ميز آافه ها، در اداره، در مدرسه، در خيابان

می رود، پولهایش را می شمرد و لبخند می زند و می رقصد و عرق می ریزد 

بله من می دانم، اعتراف می . و شب با زنش نقشه های فردا را می آشد

آند، همه چيز را اعتراف می آند، اما دیگر خسته و دلزده است و می داند 
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پليس در تحقيقات بعدی به این نتيجه "ست ـآه بيهوده دشنه را فرود آورده ا

و با اینهمه ژ آسوده خواهد ." رسيد آه قتل با اسلحه برنده انجام گرفته است

بود، در لحظه اعتراف آمی آسوده خواهد بود و فقط منم آه نطفه وحشت آن 

شب سياه و دردناك را هميشه در خود خواهم داشت تا روزی به جهان 

  ... .بياورمش

؟ زمانی به این بلندی؟ اآنون صدای وحشت را در خود می شنيدم و  یك روز

وقتی می خواستند در آمبوالنس بگذارندم همان افسر جوان و مؤدب پليس 

من برگشتم و بسوی محمود فریاد . هفت تيرش را بسویم نشانه رفته بود

رهم و محمود دستهایش را د..." ناچار بود، او ناچار بود... ببين... ببين: "زدم

او آه با تو دوست نبود، تو هم با او آاری ... ببين. "قفل آرد و آه آشيد

و افسر مؤدب مرا به سختی هل داد و من " نه؟! نه؟ محمود، بگو... نداشتی

. دستهای خون آلودم را نوميدانه بلند آردم و این بار صدایم به ناله شبيه بود

. مبوالنس را به رویم بستو پاسبانی در آ..." من مجبور بودم انتخاب آنم"

و پيرزنی از " ؟...مجبور بودی فرار هم بكنی؟ می خواستی خون را بخوابانی"

ميان دندانهایش گوئی نفرین می آرد و من دیدم آه محمود چيزی می گوید 

  .و این را پيرزن گفت..." دیدی آخر گير افتادی. "اما نشنيدم آه چه می گوید

آن مرد به این محله آمده بود تا از : "را خواندم و در زندان بود آه روزنامه 

گرمای نانوائی در این شبهای سرد زمستان استفاده آند و گرم شود آنوقت 

و من حيرت آرده بودم آه ..." در یك شب طوفانی این عنصر جنایتكار او را 

  .خونش چقدر سرد و چندش آور است

 و اشتباه نكنيد، آوتاه  معهذا آوتاه ترین حكایت دنيا را من خواهم نوشت،

در زندان یا در بيمارستان و یا در زیر چوبه دار، و . ترین حكایت دنيای خودم را

همان لحظاتی آه بخار از نانهای تازه برمی خيزد و مادرها تكه ای از نانی را 

آه خریده اند به دهان بچه شان می گذارند و این همه چيزهای خوب در 

 و همان لحظاتی آه آفتاب جای مه را گرفته همان آوچه من جریان دارد
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این است آه من از شما قلم و آاغذ نخواسته ام، می دانيد آه . است

اورا آشان آشان "نویسنده نيستم و نمی دانم چگونه باید داستان نوشت ـ 

از خانه بيرون آوردند، همه اهل محل نفرینش می آردند اما عده ای نيز بر 

افسر پليس همچنان هفت تيرش را به . دندجوانی اش افسوس می خور

پيرمردی می گفت آخر او آه دیگر نمی تواند فرار آند و با . سوی او گرفته بود

من فقط وظيفه ام : افسر پليس جواب داد. این آارها فقط بچه ها می ترسند

را انجام می دهم، اما خودتان قضاوت آنيد، با این عناصر نمی توان به نرمی 

و او را آه .  ببينيد با خودشان چه می آنند، چه رسد به دیگرانرفتار آرد،

دستهایش باندپيچی شده و خون خشك همه بدنش را فراگرفته بود نشان 

و من فقط به یك دشنه دیگر احتياج دارم، گفته ام آه نمی دانم چگونه ." داد

صالح باید داستانم را بنویسم و آیا من اشتباه آرده ام؟ پس اآنون سخنم را ا

بدانيد من در همان لحظات آفتابی آه شما عكسی را آه بد چاپ . می آنم

شده است نگاه می آنيد و گزارش خبرنگار جنائی روزنامه را می خوانيد و 

لبخند می زنيد و بر موهای بور یا سياه بچه تان دست می آشيد و صدای 

این . وشتگربه ها را می شنوید من داستانی آوتاه ولی غم انگيز خواهم ن

دومی را هم اآنون اضافه آرده ام و ژ دیگر از آن چيزی نمی داند و نباید بداند 

و شما هم بخاطر خدا او را به حال خودش بگذارید، بگذارید در شبهای سرد 

مه آلود، در هوای تاریك و روشن و در زیر ضربه باد و باران دماغ و لبهایش را 

طبقه سوم به آوچه نگاه بكند، روی شيشه سرد بچسباند، بگذارید از 

بگذارید مثل روحی در اتاق هميشه تاریك خودش بپلكد، نان بخورد، راه برود، 

سيگار بكشد، حرف بزند، اما بخاطر خودتان از مقابل او، از زیر اتاقش، از این 

آوچه دراز لعنتی رد نشوید، از این آوچه ای آه خانه من در انتهای آن قرار 

می دانيد، هيچ چيز . ان بلندقد در نانوائی اش می خوابندداشته است و مرد

واقعًا وحشتناك و حتی غم انگيز نيست، غير از نگاهی آه از پشت شيشه 

چشم می اندازد و به ناچار آدم را به قعر آبها فرامی خواند و این نگاه گوئی 
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طنابی است آه به انتهایش وزنه ای سربی آویخته باشند و آن اضطراب و 

ماس و احساس بالتكليفی آه در آن چشمها نهفته است و آن ناگهانی الت

  ...بودن همه این چيزها 

اما آیا آسی از . ها را شاید من در قصه آوتاه و بسيار غمناآم بنویسم  این

. شما هست آه آنرا بخواند؟ من راضی خواهم شد، حتی اگر یك نفر باشد

 این تنها نخواهم بود و یك فرد زیرا آنوقت مطمئن خواهم شد آه دیگر بيش از

  .انسانی دیگر هم چشمها و نگاه ژ را دیده است

   

  ١٣٤٤شهریور :  تاریخ نگارش

  ١٣٤٤ زمستان –جنگ اصفهان :  محل و تاریخ نخستين چاپ داستان

 برگرفته از مجموعه داستان سنگر و قمقمه های خالی، بهرام صادقی، صص 

  ١٣٤٩ول، فروردین  انتشارات آتاب زمان، چاپ ا٢٩١- ٢٩٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عليرضا ذيحق: به آوشش

  ١٨٩   

  

  بهرام صادقی

  

  کالف سردرگم

  

  

. بخندید. ابروهاتان را از هم باز آنيد. آمی سرتان را باال بگيرید! ـ آهان

مواظب باشيد حرآت نكنيد واال . شمارم تا سه می. چشمتان به دوربين باشد

  ...یك، دو، س ! حاضر. آید عكستان بد از آب در می

* * *  

قبضی . رفت آه عكسش را بگيرد های عكاسخانه باال می عد، از پلهدو شب ب

آورد آه دو شب پيش،  به یاد می. فشرد را آه عكاس داده بود در دستش می

  :عكاس پرسيده بود

  ـ اسم آقا؟

  .و او اسمش را گفته بود

  : .....ـ شش در چار معمولی؟ آارت پستالی چطور؟ و او جواب داده بود

  

  .برای نمونه... اش  ـ یك دانه..... 

  .ساعت هشت... ـ پس فردا شب حاضره 

پيش خودش زمزمه . در را باز نكرده، ساعت را دید آه از هشت گذشته بود

  :آرد

  .ـ حاال دیگر حتمًا حاضره
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شاگرد عكاس آه پشت ميز نشسته بود جلو پایش برخاست و او پس از 

را ناشناخته شاگرد . اینكه به سالمش جواب داد روی یك صندلی نشست

  :نگاه آرد

  ـ مثل اینكه خودشان تشریف ندارند؟

  .االن اینجا بودند… چرا… ـ چرا

  …ـ این قبض 

شاگرد عكاس آنرا برداشت و . قبض را درآورد، از جيبش، و گذاشت روی ميز

  :خواند و سرش را با احترام تكان داد

  .اما باید صبر آنيد خودش بياد… ـ بله قربان، مال همين امشبه

آار و زندگی « : فقط گفت  ، »آار و زندگی داریم« : خواست جواب بدهد می

یافت آه او آار و زندگانيش را رها  شاگرد درمی. و در صندلی فرو رفت…» 

آرده است تا بياید و عكسش را بگيرد و حاال آه عكاس نيست ناراحت شده 

بنا آرد . دتوانست بكند؟ بهتر آن دید آه به چيزی ور برو است، اما چه می

  :او باز پرسيد…  آلبومی را ورق زدن

  ـ نمياد؟

و او به تماشای عكسهایی آه به دیوار زده بودند … ـ چرا نمياد؟ الساعه 

  ...مشغول شد

* * *  

  :هنوز نرسيده سر حرف را باز آرد. پس از یكربع، عكاس آمد

  .ـ خوش آمدید، قربان

  :ـ و به شاگردش

  اند؟ ـ خيلی وقته آقا تشریف آورده

. او از روی صندلی بلند شد و آمد جلو ميز؛ دو دستش را گذاشت به لبه آن

  :عكاس ازآارگاهش عكسها را آورد

  .ـ ببينم همينه؟ بعله، خودشه
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  :آمی نگاه آرد و بعد. او دستش را دراز آرد و عكسها را گرفت

  .اید اشتباه آرده. ـ اینها نيست

  … ـ چطور؟ فرمودید

از آن گذشته …  ن سبيل ندارم، این عكسها سبيل دارهم. اید ـ اشتباه آرده

  .گذارم من آاله سرم نمی

  :عكاس بتندی عكسها را گرفت و با دقت به آنها و بعد به قيافه او نگاه آرد

  .اما خيلی به شما شباهت داره…  ـ عجيبه

  .آرم این را دیگر من سر در نمی…  ـ شباهت؟ شباهتش را چه عرض آنم

چون (پا آرد ـ و شاگردش مدتی پيش رفلته بود بيرون عكاس آمی پا به 

رفت توی آارگاه و ). دانست چه باید بكند بهتر آن دیده بود آه برود بيرون نمی

آرد  طور آه وارسی می همان. یك دسته عكس دیگر آورد پخش آرد روی ميز

  :گفت زیر لب می

  .عكس دختری بود. ـ اینها آه نيست

  . بودمال زنی. ـ اینهم آه نيست

  .ای بود مال بچه. ـ اینهم نه

  :ـ این؟ به عكس و به او نگاه آرد

اوسرش را . اما باز سبيل داره…  آاله هم نداره. ـ این خيلی شبيه شما است

  :جلو آورد

  … آاله آه نداره…  ـ ببينم

  :و ادامه داد

یعنی چه؟ من چطور بفهمم آه مال » این خيلی شبيه شما است«ـ آخر 

مگر شما . بينم، یادم نيست چطوری است  صورتم را نمیخودمه؟ من آه

  گذارید؟ جا نشوند؟ شماره نمی نظم و ترتيبی ندارید آه عكسها جابه

این . اما امان از آدم ناشی. گذاریم، نظم و ترتيب هم داریم شماره می…  ـ چرا

مثًال مالحظه بفرمائيد، سه . قاتی پاتی آرده. شاگرده همش را به هم زده
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آخر عمری آار …  عكس هست آه همشان شماره قبض شما را دارنددسته 

هيچ چيز سرش …  مثل اینكه از پشت آوه آمده! آردیم شاگرد آوردیم

  … شود نمی

  ـ باالخره تكليف ما چيه؟ تا آی باید اینجا بایستيم، آقای عكاس؟

  .آرد آقای عكاس باز عكسها را وارسی می

  .خی بودعكس یك بنای تاری. ـ اینهم آه نيست

  :او عكس را قاپيد. خودشه…  ـ آها

  من آی آتم این شكلی بود؟. خونه ـ چطور خودشه؟ هيچ چيزش با من نمی

  :حوصله جواب داد بی. عكاس نشست

شاید پریروز لباستان همين جور بوده، امروز عوض . ـ دیگر به ما مربوط نيست

  .اید آرده

  .ـ محاله

  : انداختهایش را باال شانه. عكاس باز بلند شد

  … ها است یكی از همين. ـ دیگه هيچ عكسی اینجا نداریم

  :وقتی آمی آرام گرفت، گفت. فشرد او دندانش را بهم می

شش تا عكس شش درچار با یك آارت پستالی، . ـ اینها عكس من نيست

  … ای باید تحویل بدهی پولش را گرفته

  .عكاس سه دسته عكس را گذاشت جلو او

. آرم وهللا من آه سر در نمی. عصبانيت ندارد. پيشكش. بان قر ـ تحویل شما،

یكی با سبيل و . هر سه جور شكل جنابعالی است، عكس جنابعالی است

هر آدامشان را . آاله سبيل و بی آاله و یكی، هم بی آاله، یكی با سبيل بی

  … عشقتونه بردارید

یا مرا یا به سرت زده ! آقای عكاس! ـ عشقم؟ مگه عشقيه؟ آقای محترم

خواهی  ای، نمی تو مگر آاسب نيستی، مشتری نداشته. آنی مسخره می

رود عكسش را بگيرد سه  آار و زندگی بكنی؟ آجای دنيا وقتی یك نفر می
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گویند هر سه  آنند، می جور عكس ميارند جلوش ميندازند، ریشخندش می

جور عكس جنابعاليه، هر آدامش را خواستی بردار؟ پریروز آه عكس 

 نه سبيل داشتم، نه آالم داشتم، نه آتم این  نداختم مگر آور بودی؟ا می

  .ریختی بود

دستهایش را به هم ماليد و آوشيد خودش را نگه . عكاس به تنگ آمده بود

  :مؤدبانه و شمرده جواب داد. دارد

واهللا تقصير این . ـ اینها همه درست، همه حرف حسابی، من هم قبول دارم

هاش را به هم زده   آه اینها را به هم ریخته، شمارهشاگرد خرفت احمق منه

. آردم، اینهمه هم حرف و مرافعه نداشت معطلی تقدیمتان می واال اول بار بی

درست . اما من تمام تعجبم از اینه آه چطور این سه عكس شبيه شما است

دانم مال شما است یا مال آدم دیگری  حاال نمی. مثل اینكه خود شمائيد

…  آخر چطور شده…  دانم عكس اصلی شما چطور شده نمی…  شبيه شما

  دهيد؟ آخر چطورشما قيافه خودتان را تشخيص نمی

  دهيد آه من بدهم؟ ـ مگر شما تشخيص می

ـ چرا ندهم؟ االن یك عكس از من نشان بدهيد، مال هر وقت باشه، فورًا 

  … متعجبم. ميگم از منه یا نيست

دنيا عكسشان را تشخيص بدهند؟ حاال تو ـ متعجبی؟ مگر واجبه تمام مردم 

دهد؟ ببين  آدام مرغی تخم خودش را تشخيص می. عكاسی، آارت اینه

آنند، از آار و زندگی  سه چهار روز منتزشان می…  زنند چطور مردم را گول می

  … دهند آنند، بعد هم این جور جواب می بازشان می

  :ی درآورد و داد به اوا از جيبش آینه. عكاس نزدیك بود به گریه بيفتد

  ببين شكل عكسها هستی یا نه؟! بببين. ـ این آار آه دیگر آسانه

بعد همانطور آه آینه در دستش بود . او آینه را گرفت و در آن نگاه آرد

  .آرد زیر لب به تلخی زمزمه می. نشست روی صندلی
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. دبعد ناگهان آینه را داد به عكاس و سرش را در دو دست گرفت و فشار دا

  :عكاس آهسته پرسيد

  ـ دیدی؟

عكسها را برداشت و نگاه آرد و داد به دست . باز رفت جلو ميز. او بلند شد

  :عكاس گفت. عكاس

بد نيست هم . های این عكسها همشان ميآیند ـ اگر بنشينی صاحب

  .های خودت را بشناسی قيافه

  :او رفت به طرف در

معلوم نيست عكس . تاینها هيچكدام عكس من نيس. ـ همش حقه بازیه

خاك بر سرتان . ممكنه اصًال عكس مرا نگرفته باشی. حقيقی من چطور شده

  .با عكس گرفتنتان

  .ها دور اتاق راه افتاد وقتی او رفت بيرون، عكاس مثل دیوانه

چطور خودش را نشناخت؟ چطور این عكسها . شم ـ خدایا، دارم دیوانه می

  .كه خودم را از پنجره پرت آنم پایيننزدی…  همشان شبيه او بودند؟ نزدیكه

  :شاگردش آمد تو

  .رفت تو عكاسخانه روبروئی ـ یارو عكسهاش را گرفت؟ دیدمش می

 


