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 يبهرام صادق
org.wikipedia.fr://http    . آزادٔا، دانشنامهيپد يکي و : از

  

او تا سال .  چشم به جهان گشودآباد نجف در ١٣١۵ ىد ١٨ در  اصفهانىمکتب ادب ىن چهره هايس مشهور معاصر و از مهمتريداستان نو) 1363-1315 (ىبهرام صادق
  .ست ي زى ماصفهانتخت سفر کرد در ي به پادانشگاه تهران ىل در دانشکده پزشکي ادامه تحصى که براى هنگامىعني1334

 کمتر نوشت، و مجموعه ى سالگىهرچند که از پِس س. رساند ى به چاپ مىش را در مجالت ادبيها تان، داسى پزشکٔل در رشتهيزمان با تحص  همىست سالگياز سن ب
ل يگر کل آثار او را تشکيو پنج شش داستان کوتاه د) ن اثراو ين و شناخته شده تريز ترين آميتحس( » ملکوت«، داستان بلند »ى خالىها سنگر و قمقمه«داستان 

 در منزلش ىست قلبيل اي به دل١٣۶٣ آذر در شامگاه دوازدهم ىبهرام صادق. ران بداننديسان معاصر اين داستان نويتر در بود که او را از بزرگق ها آن نيدهند؛ اما هم ىم
 . درگذشتتهراندر 
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  سالشمار وقايع زندگي و آثار بهرام صادقي

 آباد تولد در نجف: دى  18 - 1315 ▪
 آغاز دوره ابتدايى در دبستان دهقان نجف آباد: مهر  -1322 ▪
 83/17اتمام دوره ابتدايى با معدل : خرداد  – 1328 ▪
منوچهر بديعى ، مصطفى پور ، رامين فرزاد  همراه خانواده و ادامه تحصيل در دبيرستان ادب اصفهان و آشنايى در اين دبيرستان با سفر به اصفهان به: مهر  – 1329 ▪

 در اين دوره ، ايرج باقر پور ومحمد حقوقى وچاپ اشعارى
 ارسال اشعار براى مجله روشنفكر – 1332▪

  هفته نامه اميد ايران52درشماره » پيام « شعرى با نام  چاپ: خرداد  14 – 1334 ▪
 دبيرستان با مدرك ديپلم از دبيرستان ادب اصفهان اتمام دوره : 1334 ▪
 پزشكى ن شدن براى تحصيل در رشتهقبولى در دو دانشگاه اصفهان و تهران و راهى تهرا قبولى در كنكور پزشكى و : 1334 ▪
 در مجله سخن» فردا در راه است« چاپ داستان: دى ماه  – 1335 ▪

 «وسواس« نگارش داستان : بهمن  25 – 1335▪
 «سردرگم كالف« نگارش داستان : اسفند  14 – 1335 ▪

 در مجله سخن» وسواس« چاپ داستان: فروردين  -1336 ▪
 در مجله سخن» كالف سردرگم« چاپ داستان : نوروز – 1336 ▪
 در مجله سخن» داستان براى كودكان »نگارش و چاپ داستان: آبان  – 1336 ▪
 در مجله سخن « نمايش در دو پرده« چاپ داستان : بهمن  – 1336 ▪
 عضويت در هيات نويسندگان مجله صدف - 1337 ▪
  روح و محسن يلفانى ، صدر در مجله صدف ن از جمله ابوالقاسم فقيرى ، حسن نكوچاپ نامه ها؛ ياداشتى بر داستان هاى خوانندگا : مردا د – 1337 ▪
 در مجله سخن» سنگر و قمقمه هاى خالى  » نگارش و چاپ داستان: خرداد  – 1337 ▪
 در مجله صدف» پرستانه  اقدام ميهن« چاپ داستان : خرداد  – 1337 ▪

 « فبا كمال تاس« نگارش داستان : مرداد  25 – 1337 ▪
 8چاپ شعر ظهر در مجله صدف شماره : خرداد  – 1337 ▪
 با نام مستعار بهرام مقدارى در مجله صدف» كولى ها » چاپ شعرى: مرداد  – 1337▪
 در مجله صدف» كمال تاسف  با« چاپ داستان: مهر  – 1337 ▪

 «غير منتظر« نگارش داستان : آبان  1 – 1337 ▪
 در مجله سخن»  منتظر غير« چاپ داستان : دى  - 1337 ▪

 «آقاى نويسنده تازه كار است » نگارش داستان: اسفند  20 – 1337 ▪
 « سراسر حادثه« نگارش داستان : فروردين  – 1338 ▪
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 در مجله سخن» سراسر جادثه « چاپ داستان : اردى بهشت  – 1338 ▪
 در مجله سخن» سراسر حادثه « چاپ داستان : اردى بهشت  - 1338 ▪

 «زنجير« داستان  نگارش: تير  23 – 1338 ▪
 « در اين شماره« نگارش داستان : مرداد  4 : 1338 ▪
 در مجله سخن» در اين شماره « چاپ داستان : شهريور  – 1338 ▪
 انجمن ادبى صايب در اصفهان حضور در جلسه: مهر  1 – 1338▪
 « قريب الوقوع« نگارش داستان : مهر 30 – 1338 ▪
 در مجله سخن» قريب الوقوع « چاپ داستان : آذر  – 1338 ▪
كارشناس موسيقى نيز بود و كتابى نيز در  مشيرى از دوستان و هم دانشگاهى هاى بهرام صادقى كه عالوه بر تحصيل در رشته پزشكى ، خودكشى چنگيز – 1338▪

 .اين زمينه منتشر كرده است
 «  انگيزتدريس در بهار دل« نگارش داستان : فروردين  – 1339 ▪

 « تاثيرات متقابل« داستان  نگارش: مهر  24 – 1339 ▪
دوست نوشته  به ياد اين» آوازى غمناك براى يك شب مهتابى « صادقى به نام منوچهر فاتحى كه داستان  خودكشى يكى از دوستان نزديك بهرام: آبان  – 1339 ▪

 .شده است
 سخن  در مجله»هفت گيسوى خونين « چاپ داستان : خرداد  – 1339 ▪

 شعله ور در نامه اى خطاب به او سروده بهمن…» حماسه زندگى … حماسه مرگ « نقد مجموعه شعر : مهر  12 – 1339 ▪
 بهرام صادقى طى يك نامه پاسخ بهمن شعله ور به نقد: مهر  15 – 1339 ▪
 سخن در مجله» اذان غروب « چاپ داستان : آبان  – 1339 ▪
 چگن در جنگ» آقاى نويسنده تازه كار است «  داستان چاپ بخش نخست – 1340 ▪
 چاپ شعر زاينده رود عقيم با نام صهبا مقدارى – 1340 ▪
 در جنگ چگن» چاپ دوم  » چاپ داستان –1340 ▪
 هفته در شماره نهم كيهان» ملكوت« چاپ رمان : سوم دى  – 1340 ▪
 فهانآشنايى با فريدون مختاريان از فعاالن سياسى اص – 1341 ▪

 در كيهان هفته» آقاى نويسنده تازه كار است « چاپ داستان : مرداد  28 – 1341 ▪
 در مجله سخن» يك روز صبح اتفاق افتاد « چاپ داستان : فروردين  – 1341 ▪

 « براى يك شب بى مهتاب« نگارش داستان  : آبان 28 – 1341 ▪
 هان هفتهدر كي» قاطعيت  صراحت و« چاپ داستان : آبان  – 1341 ▪
 در كيهان هفته» مهتاب  آوازى غمناك براى يك شب بى« چاپ داستان : آبان  – 1341 ▪
 در كيهان هفته» زنجير« چاپ داستان : بهمن  – 1341 ▪

 در مجله سخن» تدريس در بهار دل انگيز « چاپ داستان : اسفند  28 – 1341 ▪
 هدر كتاب هفت» جاده نمناك « چاپ نمايش نامه  – 1342 ▪
 « مهمان ناخوانده در شهر بزرگ » نگارش داستان: مهر  – 1344 ▪
 در مجله سخن» شهر بزرگ  مهمان ناخوانده در« چاپ داستان : مهر  – 1344 ▪
 در مجله جگن، دوره دوم ، دفتر اول» خانه هايى از گل « داستان بلند  به عنوان مقدمه» ورود« چاپ داستان : زمستان  – 1344 ▪
 در مجله فردوسى» گرد هم « چاپ داستان : خرداد  1 – 1354▪
 در مجله جهان نو» به تدريج  شب« چاپ داستان : خرداد  – 1354▪
 ياسوج اعزام به خدمت سرباز در منطقه سروك –1345 ▪
 فردوسى چاپ گفتگوى چند قسمتى على اصغر ضرابى با بهرام صادقى ، مجله -1345 ▪
 دقىفوت پدر بهرام صا: دى  – 1345 ▪
 « عافيت » نگارش داستان: تير  – 1346 ▪
 سوى انتشارات زمان از» سنگر و قمقمه هاى خالى « انتشار مجموعه داستان : مرداد  – 1346 ▪
 كتابفروشى نيل ديدار با سيمين دانشور، آل احمد و رضا براهنى در – 1346▪
 چاپ گفتگوى بهرام صادقى با روزنامه آيندگان – 1349 ▪
 « دوم چاپ« در جنگ فلك افالك ؛ تحرير ديگرى از داستان  » 50-49« چاپ داستان : فروردين  – 1350 ▪
 در مجله فردوسى» كولى ها « چاپ مجدد شعر – 1350 ▪
 ملكوت بر اساس رمان ملكوت ، ساخته خسرو هريتاش ساخت فيلم – 1350 ▪
 « 555اره خيابان انشاد خانه شم: آدرس  » نگارش داستان: شهريور  – 1350 ▪
 در جنگ اصفهان » 555خيابان انشاد خانه شماره  : آدرس« چاپ داستان : خرداد  – 1351▪

 فروغ فرخزاد برنده جايزه ادبى: بهمن 25 _ 1354▪
 كيهان در روزنامه» و عده ديدار با جوجو جتسو« چاپ داستان  – 1355 ▪
 تولد فرزند دختر اول: اسفند  – 1355 ▪
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دليل مشكل دار بودن حرف هاى بهرام  اين برنامه به.تلويزيونى به همراه محمد تقى غياثى و عمران صالحى به دعوت تورج رهنما ط برنامه اىشركت در ضب – 1356▪
 .صادقى، هيچ گاه پخش نشد

 چاپ گفتگو بهرام صادقى با ماهنامه بنياد : مرداد 17 – 1357▪
 غالمحسين ساعدى آخرين ديار با: فروردين  – 1358 ▪
 تولد فرزند دختر دوم: اسفند  – 1360 ▪
 منطقه جنگى دزفول به مدت يك ماه به عنوان پزشك اعزام به – 1362 ▪
 دزفول به مدت يك ماه به عنوان پزشك اعزام به منطقه جنگى – 1362 ▪

  جيحون-دامپزشكى  فوت در تهران در خيابان: آذر  12 – 1363 ▪
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   نويسي بهرام صادقي هنر داستان

  

 غالمحسين ساعدي 

ظاهر تلخ و خشک، با زبان نرم و عبوس ولى با  داستانى به. چاپ شد» سخن« اولين داستان بهرام صادقى در مجلة     
. ظاهر پيدا ولى ناپيدا اى به برانگيختن گيجى و حيرت خواننده، در حضود مسجد و تابوت و مرده. هاى ريز و دقيق توصيف

هم با يک ابهام ماليم و ر مجلس ختم خويش حضور به هم رسانده يا نه؛ آنو شک و ترديد که آيا اين خود مرده است که د
هاى کوچکى داشت از حالت انتظار که رگه. نويسى آن روزگار بردارى از سبک و سياق معمول رايج در داستان هيچ گرته بى

  .شود هاى پليسى ديده مى بيشتر در قصه
اى  زد که پشت اين نقاب ناآشنا، از راه رسيده شايد هم کسى حدس نمى. اى پا به ميدان گذاشته بود  نويسندة تازه    

. بارى از طنز و هزل، نه به معناى طنز متداول يا هزل مرسوم و پذيرفته شده، يعنى ساده و گذرا پنهان شده با کوله
شکوفه کند؛ نه به صورت پوز خندى  هم گره خواهد زد که به اى پيدا شده که گريه و خنده را چنان ظريف به نويسنده

اى را نشان خواهد  اى خواهد گذاشت و دنياى تازه انگشت روى نکته. سبک گوگول يا مايه گرفته از کار چخوف و ديگران
  .شناخته را مى داد که کم کسى آن

خانة معمولى براى  حضور يک مشترى در يک عکاس.  در داستان کوتاه بعدى، بهرام صادقى نقاب از صورت برگرفت    
فهمند که  دانند و نمى اند؛ متحيرند؛ و نمى عکاس و مشترى هردو گيج. اند دريافت عکسى که چند روز پيش از او گرفته

هاى  مدام در ترديدند و وقتى تمام عکس. فهمد نه صاحب عکس نه عکاس مى. ها، عکس مشترى است يک از عکس کدام
رسند که اين عکس هم مال صاحب اين عکس نيست؛ يک  ند و بعد از بحث کوتاهى هر دو به اين نتيجه مىرس عکس يک ساختمان مى کنند، به موجود را زير و رو مى

. حال نيستند کدام آشفته هيچ. کدام گرفتار توهم نيستند هيچ. اند ولى در تشخيص عاجزند هر دو صاحب چشم و گوش. ترديد ظريف؛ شکاکيت در تميز آدم و ساختمان
بينند؛ تمثيلى  چه را که واقعيت ندارد، يکسان مى بينند و گاه آن دو چشم گاه دو گونه مى. کنند زندگى مى» آشفته«اما در يک دنياى ... ندهاى عادى هست هر دو آدم

بر قلب بسيارى که به نيش حيرتى . شود تمام اين ظرايف در دو سه جملة کوتاه و تراشيده و بسيار ظريف بيان مى. ظريف ولى نه از روى عمد از زندگى دهة سى تا چهل
نويسى آن  هاى داستان دستورالعمل. طور کامل کنار گذاشته شده بود نويسى معمول به اوج و حضيض و پايان و يا طرح و توطئة قصه. هاى عادى عادت داشتند داستان

آيد و فرجام اين داستان به تلخى است يا به  اى پيش مى د و حادثهشو روزگاران چنين بود که مثالً قهرمان داستان بعد از صبحانه، و جر و بحث در خانه راهى بيرون مى
ظاهر گرهى نيست اما گره محکمترى هست؛ درماندگى آدمى در شناختن تصوير خويش؛ در شناختن خويشتن خويش، از دست  در داستان بهرام صادقى به... شيرينى
  .تنها هويت وجودى که حتى هويت حضورى دادن نه

بسيارى را به تأمل . و بعد مشتى شد بر يک طبل ناپيدا که طنين غريبى در روح آدميزاد داشت. هرام صادقى با يک چنين تلنگر کوچکى شروع شد کار اصلى ب    
هاى ساخته و  تک آدم تک. کرد اى را به صورت ساده مطرح مى شد مسئلة پيچيده اى که ازاو چاپ مى هر قصه. که بخواهد، جاى پاى محکمى پيدا کرد آن واداشت و او بى

شناختند، ولى نه به  ديگر را به ظاهر مى کار و رفيق و دوست و آشنا هم بودند، همه هم ها حضور داشتند، همسايه و قوم و خويش و هم پرداختة او در کوچه و بازار و خانه
او از پشت يک صفحه، پوست و گوشت و رگ و . افى يا اتاق پرتونگارى بودمهارت او، در حمل و نقل اشخاص به اتاق کالبد شک. داد آن صورتى که بهرام صادقى نشان مى

هاى  هاى تجربه و بعد بيرون کشيدن گندابه. چنان که هست شد، نمايش جمجمه و اسکلت هر آدمى، آن کار او از درون شروع مى. کرد زد، لخت مى پى آدمى را کنار مى
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  .جايى نرسيدن و آخرسر افالس و پوسيدن هوده در عمرکشى و روزى را به روز ديگر دوختن و به بار زحمت بى معنى، و باز نمايى کوله عبث از زندگى پوچ و بى
هاى  ماية کارهاى بهرام صادقى نيز طبقة متوسط بود؛ کارمندان، آموزگاران، دالالن، پير و پاتال دست. تر طبقة متوسط داشتند  يک چنين زندگى سرگشته را بيش    

هاى ورشکسته، ورشکستة جسمى و ورشکستة روحى، توهين و تحقير شده، مدام درحال نوسان، نوسان بين بيم و اميد، بين اميد و  شان، آدم فک و فاميلحاشيه نشين، 
هاى او انبانى است  فضاى قصه. ندآور چنان آشنا و اخت که خم به ابرو نمى هاى بسيار بزرگ آن اند و با غم هاى کوچک خوشبخت  حال که با شادى زده و آشفته دل. نا اميدى

در . هاى کارتونى هاى بهرام صادقى يک بعدى به نظر بيايند؛ درست مثل تصاوير فيلم هاى قصه اى، آدم به احتمال به نظر عده. زده انباشته از يک چنين عناصر کبود و يخ
شان در برابر هم، تصوير بسيار دقيقى از يک جامعة  خصوص حضور مداوم جاهاى مختلف، بهها، و جادادنشان در  او با چرخاندن مدام اين آدم. که مطلقاً چنين نيست حالى

. معنى و پوچ و مضحک است اى که پر از ماجراست؛ و ماجراهاى تماماً بى حادثه ؛ داستان بى»سراسر حادثه«اش داستان اعجاب انگيز  نمونه. دهد راکد و بى معنى ارائه مى
االحوال؛ يعنى در  حلول يک جن در جسم و جان يک آدميزاد متوسط» ملکوت«و يا در فصل اول داستان » هاى خالى سنگر و قمقمه«رگونة اى با عنوان شع يا در قصه

هاى او  ر داستانهاى از خود رها و بيگانه و تسليم که موجودات ديگرى نيز د تنها آدم بدين سان نه. شورى و بيرون کشيدن جن از معده معدة يک کارمند ساده و بعد معده
گيرند؛  جان نيز جان مى و گاه در حاشية قضايا، اشياة بى. هاى تسليم شده به زندگى روزمره و معمولى شعور با آدم کنند، برابرى تمام جانوران بى حق حضور پيدا مى

صور «. بخشد اى مى ها بهرام صادقى را شکل تازه ضاى داستاندرهم آميختگى و ترکيب همة اين عناصر است که يک مرتبه ف. هم ريخته هاى روى هاى کهنه، کتاب ساعت
  .هايش را سنجيد شد عيار نوشته هاى عادى نمى سان بود که او يک نمونة استثنايى بود که با محک بدين. در زمينة کارهايش بسيار متنوع است» خيال

در اوايل و . بست اش نطفه مى گرفت و با اولين جمالتش، قصه در نوشتن  و مداد به دست مىاو کاغذ. بافت که روى کاغذ بياورد ساخت و نمى  بهرام صادقى قصه نمى    
اغلب با يک حرکت غير . شگرد کارش اين نبود که با يک برگردان مثالً دراماتيک کار را به آخر برساند. دانست که فرجام کار به کجا خواهد کشيد اش نمى اواسط قصه

کشيد و با يک رنگ  ساخته شده بيرون مى شکست و ادامة تخيالتش را از تشعير پيش مينياتوريستى بود که حاشية کارش را مى. رسيد ه مىعادى ولى ساده به پايان قضي
  .داد هايش نجات مى ماليم يا يک گره، خودش را از چنگ آفريده

بافى بود که  قالى. چه مهم است، فضاست آن. رسد ها تقريباً به جايى نمى گيرىدر. ها پوچ و بى معنى است کشمکش.  در آثار بهرام صادقى، حادثه اصالً مهم نيست    
اهل نقد، . نويسى معاصر ايران است گذار برجسته در قصه بدين ترتيب او يک بدعت. گزيد زمينه برايش اهميت داشت؛ با انتخاب رنگ زمينه، نقش و نگار دلخواه را برمى

  .نند سراغ کار او بروندتوا هاى از پيش برگزيده نمى با قالب
تر محرک حس المسه است؛ حسى غريب و ناآشنا،  تر حساسيت نشان بدهد، کارهاى بهرام صادقى بيش  اگر در برخورد با يک اثر يکى از حواس خواننده بيش    

بهرام صادقى مدام رمان پليسى . هاى پليسى دريافت ه داستانشود توجه بيش از حد او را ب با توجه به اين نکته است که مى. اى براى لمس يک محيط تازه کنجکاوى تازه
هاى درهم رفته، در سکوى اين دکان و آن دکان، يا در اين  با سگرمه. هاى پليسى براى او بيشتر به خاطر پوچى آغاز و پوچى فرجام بود خواند، جذابيت داستان مى

  ».کرد چيزى نداشت، خيلى خوب بود اگر در وسط قضايا را رها مى«: گفت لبخندى مى رساند و با نيم پايان مىنشست و يک رمان پليسى را به  خانه مى خانه و آن قهوه قهوه
مدام اين در و آن در مى زند، بهتر نيست ساعتى هم بنشيند، و بارانى سياهش را روى سر خود بکشد و بقية ماجرا را به امان » کارآگاه مگره«کرد که چرا   تعجب مى    

اى دربارة رمان و داستان  شمارة ويژه» انتقاد کتاب«زمانى قرار بود که . لقمة جوييده که طعم ندارد. هوده نبايد جلو تخيل و کنجکاوى خواننده را گرفت پارد؟ بىخدا بس
بدون حضور بهرام صادقى اين امر .  هم جمع شدندمند به اين شيوة کار دور اى از آشنايان عالقه عده. را من به عهده داشتم» انتقاد کتاب«کار نشر . پليسى منتشر کند

شد، و هر وقت نوبت  ها ضبط مى نظيرى بود، تمام صحبت شب بى. باهزار زحمت پيدايش کرديم و در خانة شاملو جمع شديم. آمد اگر نه ناممکن که ناقص از آب درمى
نکاتى را که نه کسى جايى شنيده و نه جايى خوانده . هاى خودش بود  بى استثناة، همه، برداشتکرد که اى را بيان مى هاى بسيار ظريف و تازه رسيد، نکته بهرام صادقى مى

انگار که راجع به ادبيات تطبيقى صحبت . هاى عاميانة خودمان يک نوع برداشت خاص بهرام صادقى با تلفيقى از دنياى خودش و ادبيات پليسى فرنگى و قصه. بود
سان حيف و صد حيف  و بدين.  بود ها رنگ باخته که براى همه تازگى داشت، جلسات بعد حضور نداشت، و محور اصلى رنگ. کرد  و باز مىگرفت هايى را مى کند، گوشه مى

پايان مهم او با عدم حضور خود در جلسات بعدى، نشان داد که . چون بسيارى از کارهاى انجام شده و نشده، معوق ماند و منتشر نگشت که کار به پايان نرسيد و هم
جوهر بيشتر آثار او با چنين بينشى ساخته و . هاى پليسى نبايد پايان و يا فرجامى به سبک رمان پليسى داشته باشد که شب صحبت دربارة داستان تر آن نيست، مهم

  .پرداخته شده بود
نامه و  هاى عاميانه داشت از اسکندرنامه و داراب القة عجيبى به قصهرسيد، ع  بهرام صادقى در گذر از هزار توى تخيالت غريب خويش، به فضاهاى ديگرى هم مى    

هاى برجستة او، عيارى است درآمده از  قهرمان يکى از داستان. جست و دقيقاً به شيوة خودش ها هم بهره مى از اين. نامه و اميرارسالن گرفته تا شيروية نامدار حمزه
ها، براى ساختن يک فضاى تازه،  جا کردن مهره جابه. شود اى ناپديد مى اى در گوشه زند ولى آخر سر با دوچرخه ول دست مىخميازة قرون و اعصار که به کارهاى محيرالعق

  .چه بوده و هست و پيوند بين آن
گر طبقة متوسط و  م صادقى دقيقاً نمايشاى که به ظاهر دربارة شيخ بهايى نوشته و رنگ و بوى خاص اصفهان را دارد، بهرا  جدا از يک چنين استثناهايى، مثالً قصه    

المثل زندگى يک کارمند در داستان او،  نکتة مهم کار او اين بود که فى. دانند که به کجا آويزان هستند اند و نمى سرگردان و سردرگمى بود که همة اعضاى آن بالتکليف
چاره، مچاله شده، با اين که استعداد  ولى همه معصوم و بى. تک حاکم نيز بر او سوار شده بودبا همة راز و رمزش نکتة ديگرى داشت، نه تنها خود تسليم شده بود که بخ

بهرام صادقى در . کند کشاند و بعد رهايش مى بهرام صادقى خواننده را تا يک چنين مرزى مى. اند کافى براى زندگى بهتر دارد و لى دست و پايش را با تار عنکبوت بسته
  »نگاه کن، تو اين هستى يا آن؟ آدمى يا ساختمان؟«. کند او خواننده را مکلف مى. کند يف نمىهيچ کارش تعيين تکل

اى در دهان  و آخر سر لقمه. نشاند دانست؛ با شوخ و شنگى و شيطنت، با طنز و هزل خاص خويش، خواننده را جلو خود مى  بهرام صادقى خواننده را بچة خود مى    
شگرد عمدة کار او برانگيختن نفرت و کينه، يا ستايش و شيفتگى نبود، او اصالً و ابداً . اره بردهان او ريخته اشت، انگار که مشتى خاکگذاشت که طعم ند مخاطب مى

  .وااليى او در اين بود که خود بود. کاره نبود اين
. کرد که نويسندة بزرگ کسى است که کار مفصل بنويسد برخالف بسيارى فکر نمىسان  بدين.  استاد ايجاز بود نه در کالم و بافت کالم، استاد ايجاز بود در ساخت قصه    

اى را به لحظة  لحظه. اند، در واقع چنين نيست هاى فارسى به حساب آورده را جزو رمان» ملکوت«که بسيارى  با اين. کارش اين نبود. تمايلى به نوشتن داستان بلند نداشت
  .ليله دوزى بود روى يک تکه پارچة کوچکديگر دوختن کار او نبود؛ کار او م

هايى که اگر نام بهرام صادقى هم  منتشر کرد؛ قصه» کتاب هفته«مثل چند داستان کوتاهى که در اواخر عمر . کرد  افت کار او زمانى بود که خود از کار خود تقليد مى    
پريده که نويسنده،  هايى رنگ يش را داشته باشد قصه هاى دوران درخشان کارها  صالبت قصهآن که آن قدرت و بى. شناخت ها نبود خواننده، نويسنده را مى باالى آن

  .هم آورده بود شان را به عجوالنه سر و ته
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کت، گاه پيدا، آدمى قد بلند، با سيماى خشک و صورتى استخوانى، مدام در حر.  اما در زندگى خصوصى خود نيز چنين بود؛ مدام در اوج و حضيض، ولى هميشه مطبوع    
هم در مقابل يا  آمد، آن بافى پيش مى نويسى و خيال دار و حراف موقعى که صحبتى از داستان ها، ولى سر زبان خجول و کم حرف در برابر غريبه. و بيشتر اوقات ناپيدا

از آدمى مثل او که دشمن . و لى دانشکدة طب را به پايان رساندکرد  که مدام درس و مشق را رها مى کم حوصله بود، با اين. نشينى دوستانى که بسيار اندک بودند هم
در واقع . تصاوير شفاهى غريبى از دوران سربازى داشت. آمد که به خدمت سربازى برود، و رفت و دوران نظام وظيفه را به پايان برد جدى هر نوع نظم مسلط بود، بر نمى

هاى شفاهى را که به پايان   رساندن يک قصه بود چه به صورت کتبى و چه به صورت شفاهى، و عادت داشت که قصهکار او به پايان. نوشت هاى شفاهى مى او بيشتر قصه
و اگر همت جدى ابوالحسن نجفى در ميان نبود، کارهاى او جمع و جور . اى به چاپ کتاب نداشت وقت عالقه با چنين شيوه و روش زندگى هيچ. برده بود روى کاغذ نياورد

  .شد نمى
نوشت، منتهى با اسم  که بهرام صادقى شعر هم مى اى که تنى چند از نزديکش خبر دادند و به اصرار خود او تا امروزه روز، به اصرار خودش فاش نشده، اين  نکته    

  .گذاشت جا کردن حروف نام خود يک چنين امضايى را پاى شعرهايش مى با جابه. »صهبا مقدارى«مستعار 
بعدها . تازه» ليريسم«ها؛ يک نوع  چون گذر کاروانى از کولى ، شعر تقريباً بلندى با تصاوير پيچيده، ولى گذرا، هم»صدف«ابتدا در مجلة : کرد عر چاپ مى بسيار کم ش     
  .هد شد ها دفترى فراهم خوا که اگر همتى شود از مجموع آن. هاى ادبى مختلف ها و جنگ نامه و در گاه» کتاب هفته«در 
هايى که مطلب چنان  و گاه درازگويى. هايى داشت دقيقاً از نظريات خودش مصاحبه. نگار، چند مصاحبه از وى منتشر شد گرى دو روزنامه د سال پيش با پيله چن    

  .رفت ناچار حاشيه مى صاحبه، بهبراى طفره رفتن در حضور جمع، حتى از راه م. شود بر او خرده گرفت هم واضح بود و از اين نظر نمى اش  دليل. گيرى نداشت دندان
نوشت که گويى مقدمة  هايش را چنان مى شيوة بيان او غير قابل تقليد بود؛ داستان. شود وقت به صورت مستقيم ديده نمى هاى ديگران، هيچ  تأثير آثار او در نوشته    

  . کار به اين شيوه دست يازيدند ولى به جايى نرسيدند ان تازهچند تنى از جوان. کند  اى را حذف کرده، و از وسط ماجرا قضايا را تعريف مى قصه
درى از اين خانه به آن خانه، تن در ندادن به  دليل و با دليل او به زادگاهش، دربه رفت و آمدهاى بى. انگيخت هاى غريبه تعجب کسى را برنمى خانه  ظهورش در قهوه    

  .هايش کرده بود هاى قصه گذشت، بهرام صادقى را شبيه آدم چه در اطراف مى و به آنخند مدام ا زندگى شکل گرفته و مثالً مرتب، نيش
  !هاى تاريک هاى خلوت، روح سرگردان خيابان  روح سرگردان خانه    
ستن و کتاب خواندن، سکوت هاى غروب و هواى گرگ و ميش روى سکوها نش ها، لمس کردن و مدام لمس کردن دنياى اطراف، در دمدمه کوچه  خوابيدن در کوچه پس    

بهرام صادقى . در حالى که چنين نبود. باره کنار گذاشته است او و چاپ نکردن کتاب تازه، اين شبهه را در ديگران برانگيخته بود که بهرام صادقى نوشتن را بوسيده و يک
  . روح آزادهگردى يک  چيد؛ از ول گردى استثنايى خويش دانه برمى مدام از ول. به تأمل نشسته بود

ها و عناصر دستماية  اى از تمام رنگ که چندين و چند بار نوشت؛ آميزه» آيد جوجوتسو مى«اى است به نام   يکى از نتايج عمدة يک چنين زندگى، داستان چاپ نشده     
حضور . نياى تمثيلى تازه، نمايش يک رعب ماليم وناآشناگونه و عرضه کردن محتويات انبان تجربيات درونى، ساختن يک د مهميز زدن به خياالت غريب. زندگى خويش

  .صورت هيوال يا هيواليى است به صورت موش که معلوم نيست موش است به» جوجوتسو«خصوص  جان؛ به تمام جانداران و اشياة بى
درى  کرد که دربه اشد، آن زمان زن و بچه داشت و حوصله نمىکرد که مطبش در حاشية تهران ب  آخرين بارى که باهم حرف زديم فروردين پنجاه وهشت بود، تالش مى    

  .بکشد
شک يک امر استثنايى بود، شکستن الگوهاى قالبى، نمايش زندگى آميخته به فالکت از پشت منشورهاى تازه،   حضور بهرام صادقى در دو دهه ادبيات معاصر ايران، بى    

  .هاى عبث، اعتراض مستتر با نيشخند تلخ و گزندهحادثه و يکنواخت ولى انباشته از ماجرا زندگى بى
که چرا؟ براى : هايش شبيه است فرجام زندگى او، دقيقاً به فرجام داستان. که دوستان و خوانندگانش را متأثر کند، متعجب کرده است  خاموشى او، مرگ او، بيش از آن    

  چه؟ و به همين سادگى؟

  

  نامة ساعدي نقل از شناخت

  د مجابيبه کوشش جوا

 

  com.khazzeh.www://http/
 

  يمحمد ايوب  نويسنده؟ رسد يکه به گردت م

m.ayoubi@khazzeh.com 

  نويسنده  از اينىآثار ديگر
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  »ىدنيا خواب است و آخرت بيدار«

  ىـ عطار نيشابور

  

  

اش که از نظر کميت، زياد  شده  چاپىها در تمام داستان. هايش پيداست تک داستان  و هنر در تکىاين بزرگ. بود؟ هست.  بودى هنرمند و بزرگى ، نويسندهىادقبهرام ص

 ما ى ادبيات داستانى است که شرف و آبروى گوهرىهر داستان بهرام صادق.  نويسندگان بزرگ بنشاندى  است تا او را در ردهىشان، کاف نيستند اما از نظر کيفيت، هرکدام

  .را تضمين کرده است

 

، پا ىکه بهرام صادق اول اين: ه به دو نکته الزم استاما پيش از ورود به مطلب، اشار.  چون بهرام، خود را وقف ادبيات نکردىا شايد بعد از صادق هدايت، هيچ نويسنده

 که هدايت در ىنفس بريده بود، مردم ىتر از استاد، از مردم ابليس تر بود و درنتيجه، بيش تر و غمگين که از هدايت زده  هدايت گذاشت، به قوه و فعل، ديگر اينى پاىجا

 همين، امروز از ىبرا. اش را تر کرده بود، گفتم دستش را نه ذهن و انديشه شايد دست بهرام را از استاد تنبلها، قطارشان کرده بود و همين بريدن،   با صفت رجالهىصف

 ىمان نمانده تا از هنرش بيشتر سود بگيريم، اما همين ميزان را ـ چون ناچاريم ـ کاف ى براىظاهراً چيز» ملکوت«و » ى خالىها سنگر و قمقمه«، غير از ىبهرام صادق

  .نيمدا ىم

  .)ها بود و ما اين تجربه را با تمام تبعات آزارنده به جان خريديم ىآن روزها، انتشار جنگ خاص تهران( منتشر کرديم ىام ـ جنگ ى، در اهواز ـ محل زندگ1343سال 

، به ى بود که بهرام صادق46 يا 45شار اين جنگ، سال  بعد از انتىگويا دو سه سال.  شدى من و بهرام صادقىاگر از انتشار جنگ گفتم، به اين دليل بود که باعث آشناي

 از اين سفرها، سراغ ما را ـ که ناممان ىکرد و در يک ىها، به اهواز سفر م شنبه، جمعه  از پنجىگذراند و بعض ىم» ياسوج« خود را در سپاه بهداشت ىعنوان پزشک، سرباز

  . معتبر شهر گرفته بودىفروش در جنگ آمده بود ـ از کتاب

، ىاما مرد، در همان جوان. توانم از او چيزها ياد بگيرم ىپا هستم ـ م  شدم و فکر کردم در جهان داستان ـ که تازهى بهرام صادقى و چنين شد که همان بار اول، شيفته

 مغموم و شيرين و نگاه ى ر همان نشست نخست، چهره مرا بيشتر کرد و دىاين نکته شيفتگ. تر از آن بود که به فکر مريد و مراد باشد، چنان که ديگران بودند زده دل

 هنرمندانه را ىتر کرد و در همان نشست بود که صبور  آن روزگار، بيشى  زندهى موشکاف و طناز او دل و جانم را لرزاند و احترامم را به او، به عنوان هنرمندترين نويسنده

  . که دوستان اين نکته را بر من خرده بگيرندىويسم و به فکر چاپ نباشم، تا جاي باعث شده باشد بنى اين صبورى از او آموختم و شايد جذبه

 قايل ى چندان ارزشى مادى دنياىگذرد و برا ى مى اين جهانى عميق، از کنار هستى و طنزىاعتناي ىوار، با ب  از حرکاتش دريافتم که هدايتى هفتگى گذراىدر ديدارها

 ميان ىپيچيد و به سياق آگه ى و نهيليسيم، مثالً مى از يأس فلسفىهاي ها ـ نسخه ىداد و دم به ساعت ـ مثل خيل ىا و اطوار نشان مفکر نکنيد که در اين مورد اد. نيست

ورد، مثل موارد  وگرنه در اين مىشد ى، متوجه مىکرد و اگر تو اهل درد بود ىنگاهش در اشيا و آيند و روند هر چيز رونده، اين نکته را آشکار م! کرد ىهمگان پخش م

کند ـ به خاطر وجود  ىکند ـ که نم ى نامبارک عالم خاک را تحمل مى سفيد آزاردهنده اگر جهان چشم: کردم ىشناختم، فکر م ىابتدا که خوبش نم. گفت ى نمىديگر چيز

 ى  را با خود به اهواز آورد که هرچه التماسش کرديم به خانهبرد، حتا يک سفر، مادرش ىهايش از او نام م داشت و عاشقانه در سخن ىمادر است که سخت او را محترم م

  . درجه دو بيتوته کردىکدام ما نيامد و با مادر در هتل هيچ
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 ى به عالمها و رسيدن  نداشته و خواستگاه او گريز از جهان رجالهى ديگر بوده است و به گمان من، بهرام به عالم خاک هيچ تعلق خاطرىبينم حکايت، حکايت ىاينک اما، م

 که خود را در پرواز بر ى سرشار عاطفه و حس و تخيل، مثل تصوير کودکىتصوير.  خود پرداخته بوده استى خاص و معصومانه براى بوده، که شايد از آن تصويرىمثال

تواند خود به  ىبرد، که م ى رحم مى ماهه  نجيب نهىته، ول ناشناخى بود که او را به جهانى کشش ناخودآگاهى اش به مادر، جذبه شايد عالقه. فراز عجايب ببيند و لذت برد

  .، به عالم المثال متعلق باشدىنوع

 و دور ى مجزا را در پس هم، در يافتن اين جهان مثالىها گونه که بتوانيم تمام داستان  نباشد، آنىگرفتن ى، اين مطلب پى جز بهرام صادقىا شايد در کار هيچ نويسنده

هايش فقط، دنبال   از داستانى کوتاهم از او، و با توجه به يکىها من اين نکته را با خاطره.  از پازل ما بدل شودىا که هرکدام به تکه  بخوانيم چنانىاکشدن از اين عالم خ

  :کنم ىم

  

 که گاه و ىهاي در حرف.  خودىود، چنان که به پزشک قايل نبى او اهميتى پزشکىگذاشت، اما برا ىآور او احترام م بهرام، مثل چخوف، پزشک بود و به طنز نپخته و دلهره

 محزون نگاهت ى عميق و لبخندى، با نگاهىگذاشت ىها دست م  ديگر، به قول حافظ، اگر بر اين کنايهى ديگر و آدمى داشت به عالمىها و اشارات زد، کنايه ىبسيار موجز م

  .ماند ىکرد و ساکت م ىم

 فرهيخته که با گله و گروه ىها  انسان، بخصوص انسانى  خوب بوده يا بد، نه در مسند قضاوتم نه قضاوت دربارهى بهرام صادقدر صادق هدايت و» ىخواه مرگ«اين که 

ا اين ام. آور  نوشتن، يکسان خواهد بود و سخت کسالتى خود را دارد وگرنه دنياىو اين را هم باور دارم که هر نويسنده نگاه و دنيا.  استىکنند، با آدم ىحرکت نم

 ىطلبيده در آرامش ى مى حضورىخواه بهرام در اين مرگ.  آفريده است که خاص اوست، بعد از هدايتى سبکى، درخششى بهرام صادقىها  در نوشتهىخواه مرگ

 که سر ىا در قافله. دن را نداشته استاما مهم اين نکته است که او تاب و توان در قافله بو.  ميلتون؟ شايدى جسته؟ همان بهشت گمشده ى گمشده را مىناشناخته؟ بهشت

 کوبنده و ى است با طنزىخواه  مرگى او خط اصلىها گفتم در تمام داستان. چرخد ى که به بطالت مىطيف...  وى و فردا، باز غذايى و باد گلويى و دفع شهوتىوقت غذاي

 ىکه به تق» الوقوع قريب«در داستان : دقت کنيم. آيد ىدان و سينماگر برم ىه و موسيق هنرمندان ـ به گمان من، فقط از نويسندى  که فقط از هنرمند ـ نه همهىشقاوت

  :نويسد ىم)  استى بزرگ و قابل بحثى  هم نويسندهى مدرسىو خود اين تق( تقديمش کرده ىمدرس

  

ي« ا الاقل هيچىکار فعال ؟ مقاطعهىکلفت ؟ وکيل گردنىخود بنده چه خواهم شد؟ پزشک خوب زنم که هيچ نخواهم شد،  ى حدس مى؟ متأسفانه به خوبىا کاره ه همى کاره  و 

رگ ى مى پزشک بهدارىا حداکثر در ده دورافتاده ا در شهر ب ز  ». ورشکست خواهد شدى که به زودى بانکى منشىشوم  ي

  

، يا دست ىها که درنهايت، گور  شود ميان خشتىشتبهرام وحشت داشت خ. شود که حتماً ورشکست خواهد شد ى مى بانکىبينيد؟ در آينده منش ىآور را م تخيل هراس

  :باز از زبان خود او بشنويم. کرد ى روان و جذاب اين را فرياد مىهايش به نثر در داستان. گريخت ىرنگ جماعت شدن م  همين از همىبرا. سازند ى مىا  خانهىشو باال، مرده

  

» ! جا جز   هستم، بايد به محل کارم برگردم، آنى ديگرىام، من از دنيا من فراموش شدهىآه خداوندا، چه تفاوتام،   برگشتهىا شده پس از پانزده سال از ده کثيف فراموش

.   )الوقوع قريب (».تواند تو را از دنيا جدا کند ىجا که برف م ها بايد در انتظار پست بود، آن جا که هفته آن نيستى، چيز ديگرى و فقر و بيمارىکثافت و بدبخت

  

گفت، انگار همين قسمت از داستان  ىمحل خدمت خود، م» ياسوج« از ىديدم، وقت ى که او را م46 و 45نوشته، اما درسال . ش. ه1338الوقوع را سال  اشد قريبيادمان ب

لوف رسيده، بچرد، تن فربه کند و پول بر  ديگر به آالف و اىها کرده توانست تصور کند مثل تحصيل ىمرد چنان لطيف و شکننده بود که نم. خواند ىالوقوع را برايم م قريب

 کارگران معيل سراسر ايران ىتوانست بخاراند، تمام وقتش گرفته بود، رئيس افتخار ىاز شدت مشغله سرش را هم نم«الوقوع  به قول خودش در قريب... پول بگذارد و

 حرف را به اصفهان و ىوقت. اند، گريزان بود  است و به ريا و تظاهر چسبيدهى تقلب که همه چيزشانىهاي مثل هدايت از رجاله. او از تذبذب و ريا هراس داشت» ...و

تر گريزان است و  او را که خواندم، متوجه شدم از مردم شهرش بيش» اذان مغرب«بعد . (» استىجا ابر آسمان همه«: بار گفت رفت، اما يک ىکشاندم، طفره م ىزادگاهش م

 و حماقت ى را ببيند، شايد از قدرناشناسىخواهد کس ىنم) ىشيخ بهاي(شايد او : گويد ىم» ىشيخ بهاي«از زبان » اذان مغرب«ر اين را د.  داردىتر  بيشىگير دل
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  .)برد ىها نوميد شده که به صحرا و بيابان پناه م  و محبت با زندهىشايد از دوست. اطرافيانش خسته و خجل است و از ريخت آدميزاد متنفر

 در من ديده است؟ و چنين بود، ى و زدگىمردگ  از دلىدهد به اين خاطر است که نشان ى با من رضايت مىا  چند دقيقهىپس اگر به ديدار: ندم فکر کردمها را که خوا اين

تر مردم که به عنوان   بيشى و معنوىآور ماد  او مسلماً يک علت نداشت، وضع بد و اسفىخواه مرگ.  بخوريمىکالم برابر هم بنشينيم و چيز ى بىشد که ساعت ىچون م

ديد چه  ىم. زد ىاش خنجر م خواند، به رگ جان لطيف ىشان را م  نهفتهى، دردهاى باال و فراتر از روزمرگىديد و به عنوان نويسنده، با خالقيت ىپزشک از نزديک آنان را م

 مردم ىتواند برايشان ـ برا ى نمىدانست کار ىديد که م ىريخته م ان آشفته و درهمکشور را در آن روزها، از هرنظر چن. يافت ىها را درم ريشه.  استىاوضاع نابسامان

 ى که در روستاىوقت: نقاش انداخت» ونسان وان گوگ« مردم ـ از هر نوع آن ـ برداشتش آن روزها مرا به ياد ى زير بار ـ بکند، در برخورد با فقر و تنگناىپاپت

 برهنه بتواند شلوار بخرد، ىها  بچهى  همهى براى که دريافت تا با حقوق ناچيزىخريد؛ زمان ى کودکان لخت و برهنه مى براچيان کشيش بود و با حقوقش شلوار معدن

 ى ين طبقهديد حزب طراز نو ىبهرام م. قدر طول کشيده که شلوار اينان هم پاره شده و از بين رفته  شلوارند، چون آنى که در آغاز برايشان شلوار خريده، باز بىهاي بچه

 هم ىالوقوع کامالً نشان داده که اين حضرات حتا به خودکش  روشنفکران اخته را در قريبىرياکار.  کاله است و اين را دقيقاً دريافته بودىکارگر هم، از اين نمد در پ

 او را از ىنمود که بود و خودکش ىگذاشت که آن م ىرام م همين به هدايت احتىديد، برا ى در اطراف خود نمىکنند و چنين بود که هيچ قدم راست و مثبت ىتظاهر م

  .دانست ىتر م ىداشتن ها، دوست ىوار خيل  هرزابىزندگ

  

کرد و  ىدانست و اين بود که با نوشتن خود را تطهير م ى هنر را تطهيرکننده مى کرد، چون مقوله ىهايش طغيان م رو بود، اما در قالب نوشته  محجوب و کمىبهرام صادق

اين همه عوامل .  با دو مطب صبح و عصر بودى، پزشکى، ارباب بيمارستانىاگر چنين بود، رئيس دانشگاه! کرد که نبود ى مىنه اين که چنان زندگ. نوشت که بود ىان مچن

باز به .  خودش مسئله بودند، معضل بودندى برا نوشت کهىچيزهاي. با اين همه بهرام چنان نمود که بود. آورد، که آورد ى به بار مى هنر، سياهى  قلب لطيف تپندهىبرا

  :الوقوع نگاه کنيم داستان قريب

  

ر« ز ر يان نيرومند زمان ما فساد و سقوط نيست؟ شايد، شايد درخشانىميل اين که حتا برا...  مان عقب نباشيم و مگر ج يان نيرومند  ها هم  تر از اين  يک لحظه از ج

مه که من همه ى خواهد کرد؟ درحالىبر باشد اما چه کس مرا به آن رهىا ستاره نگ  هيچىام و حنا کس را شناخته چيز و  ره  ... نداردىکس برايم 

 و سرنوشت من در اين نيست که يک راه معين را دنبال کنم، چه سقوط باشد و چه صعود، بلکه آن است که دائم معلق بزنم، در برزخ باشم، ىسرشت من و حقيقت زندگ

رف و آن طرف بکشانم و همين روزگارنوسان کنم، خودم را ب وض به من ىتواند چيز ديگر ىتواند مرا از سقوط و فساد نجات دهد، اما البته نم ى مىه اين  عط هم در 

مهىمعن ىها ب ها مسدود است، نه اين گويم راه ىگويم همه چيز احمقانه است، نم ىکنم، نم  ىروست که مرگ را آزمايش م از اين... ببخشد چيز وجود دارد و از اين   است،  ه

ذشتهىول... ىبه اين نکته ايمان دارم ول. چيز درست خواهد شد پس هم وجود خواهد داشت حتا همه ام  ى مانده است و امروز؟ مى من باقى  با من فقط  ترسم که به  دگ

وز بيفتم رانه پنهان مى که فقر و بيچارگىروز... ام ا به قول تو، اشرافيت  ى خود را شا يورىها گاه در همان جلوهکند  دش را تبرئه ى پر  وزتعر که پيش از اين هم بوده است خ

انش اجتماعىفريب  که عوامى روز کند، خودش را محق قلمداد کند، ا حد يک  وزى پيشرفته است، روزى  د که به برادرت و به دوست ى که مفاهيم عوض شده است،  رت

  ...ىات و به زنت اطمينان ندار چندين ساله

اشته باش، پستى دارى و پشتکار موروثىانداز کن، زمين بخر، دروغ بگو، کرنش کن، اگر فعال امله کن، پسمع...  مه چيز  د يک ىا  است هفتهىها برايت آماده است و کاف   ه

ترفالن ىبار امضا کن رام صادقا معذرت و اگر مثل رفيقم،  ترها شو، نوکرشان شو، مجيزشان را  نگ زرىمنش بخور، خرد شوى، گرسنگىهست} ىبخوانيد دکتر ب . ه: ب{دک

رايهىها بگو، در اتاق ک  ». بنشين و با زنت بر سر مخارج دعوا کنىا  

  

به » با کمال تأسف«که عبارت آخر » .، خودمان را نفله کرديمىدر عنفوان جوان.  به يادمان بريزى اشکى سالم مرا به همه برسان و قطره«: الوقوع و سرانجام در همين قريب

  .ماند ىتراف و وصيت ماع

  

. کرد ىاش چنان قدرتمند و مخرب بود که به ديگران هم سرايت م ىگفت و در جمع احساس تنهاي ىديدم، کم م ىزد، م ى را تا ياسوج بود و به اهواز سر مىبهرام صادق
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  .کالم چند خيابان را زير پا بگذاريم ىشد چند نفر با او ب ىم

شدن خدمت بهرام ـ   که به اهواز داشتم ـ بعد از تمامى خوزستان، در سفرى زدم، معلم شده بودم در نقاط دورافتاده ىتر به اهواز سر م م او که تمام شد، من هم کىسرباز

  : گفتىدوست

  ؟ىزن ى نمى به بهرام صادقىسر

  مگر اينجاست؟: گفتم

  .ى مترى خيابان سىمطب بازکرده است تو: گفت

  .غيرممکن است: گفتم

  .کند ىباز کرده و دارد طبابت ماما مطب : گفت

  .بريم ببينيم: گفتم

 کنم و همين که با او روبرو شدم اين چند سطر را از همان داستان ىچشم اش را بگيرم و شوخ  به طنز و نقد، در مطب مچى خود بهرام صادقىها خواستم مثل قهرمان ىم

  :الوقوع برايش بخوانم قريب

  

در« وز سرد باران بامزه است که بيست سال ى خيلىول هن ىها باال م  رنگ است و دود از دودکشىچيز شاعرانه و خاکستر  که همهىديگر در يک  ها بيرون  رود و بخار از 

يرانهىپالتوود از ده وارد شهر شوم آيد، من خسته و تنها و خاک ىم شيده  مندرس و ف ده اش را باال زده ام، يقه ام را پ روق. آل ى طبابتم را به دستى هام، کيف کارکرد ام، قوز ک

ده گرفته ميد ىچيز خوانده نم هايم هيچ موهايم سفيد و پيشانيم پر از چين شده است، در چشم.ام ام و دست ديگرم را در جيب شلوارم ک ، نه رنج و ىشود، نه اميد و نه ن و ر

يگرىشده ام، من از دنيا  هستم، من فراموشىنه، من وحش... ىنه شاد ستمى  هد  ». 

  

کنم ـ با همان لحن شوخ خود او ـ  ى مى مدرک و اشرافيت، تبريک گويم و به او يادآورى گفتم بعد از خواندن اين چند سطر از داستانش، ورودش را به جامعه ىمبا خود 

 ـ آن ىساز  همين در خانهىبرا. اند شده تمدن بزرگ شريک ى  از پزشکان محترم شهر، در رساندن شهر به دروازهى، بسيار47باشد، يا . ش. ه1346روز که سال  که امروزه

 شق و رق و فکل ى ديده  سبقت از مهندسان دانشگاهىاند که خود اين معماران، گو نديده ربوده  سبقت از معماران دانشگاهى هنوز رسم نشده بود ـ گوىساز روزها، برج

 زيبا زده ى درشت به خطىسردر مطب تابلوي. دوستم درست ديده بود.  کردمىدم در درنگ. به مطب رسيديم. اند اند، چون به وزارت و وکالت شيفته گشته  بردهىکراوات

 ى مفاصل و مجارى، متخصص دردهاى، پزشک عمومىدکتر بهرام صادق:  کنده بودندى زرد از فلز که بر آن با خط سياه قشنگى و کنار در، تابلويىدکتر بهرام صادق: بودند

ها  ى درمان دو گروه از بيمارى خود فقط مدعىتوانستند بر تابلو ى مىآن روزها ـ البته بعد شنيدم ـ پزشکان عموم. ماند ىهايش م اش به طنز داستان ادرار ـ تخصص

اش   راستى ه گونىها اش، جوش  گرد و کوچکى  آينهى بود که داشت توى دکتر پيردخترىمنش.  را نديديمىوارد که شديم در اتاق انتظار کس). دانم ىامروز را نم(باشند 

 کوچک ى  و در آينهىتو بزرگ«گرفت که  ى کوچک جا نمى ها در آينه گفت، اما بد و بيراه ىاش، انگار به تصويرش در آينه بد و بيراه م کرده  اخمى چالند و چهره ىرا م

داد نه جوش چهره و  ىرش نکشيد، چون زبانش بايد جواب مدختر دست ازکا. سالم کرديم. آمد ى بد و بيراه، بخواهيم يا نه، به سمت ما مىها ىپس زياد» !ىننماي

  .ـ بفرماييد: هايش انگشت

  . دکتر را ببينيمىخواستيم آقا ىـ م

  .ـ ويزيت را لطف کنيد و تشريف ببريد تو

  . استى داريم، بفرماييد فالنىبا دکتر کار شخص: گفتم

  .دهم ىاتان م کنيد، بعد اگر دکتر فرمود، وقت رفتن پس ىت م دکتر است، شما ويزيت را مرحمى ندارد، دستور خود آقاىفرق: گفت

: اش را بست و گفت  آينهى خاصىبا طناز» ايد؟  هيچ دکتر نرفتهىيعن«خواست بگويد  ىکرد که انگار م ى نگاهمان مى جورىاما دختر منش. پول را داديم و منتظر مانديم

  .ست دکتر مريض ندارند، نوبت شماىعرض کردم بفرماييد، آقا

  .گفتم بله و رفتيم تو
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آدم چاق و » بفرماييد، کدامتان بيمار است؟«: گفت ىآمد و م ى که سمت ما مىدکتر.  بلند بلندىا ها، بزنم زير خنده ىاعتنا به دنيا و ماف ىدکتر را که ديدم نزديک بود ب

 طنز عميق و ى  نامش، ما را در چنبرهى ، فقط به وسيلهىهيچ دخالت ى، بىام صادقبار هم، بهر ديدم اين.  نويسنده نداشتى به بهرام صادقى بود که هيچ شباهتىا چله

دوستم که حيرت دکتر را » ؟ى خودم، خودم را غافلگير کنىها  مثل قهرمانىخواست ىداشتيم؟ م«: گويد ىخندد و م ى دور، مى، از جايىچشم مانندش انداخته و با شوخ ىب

  ». شدهى دکتر اشتباهىقابخشيد آ ىم«: تاب نياورده بود، گفت

  . را ببينيد که هم اسم مرا دارد، هم فاميل مراىگويا آمده بوديد يک! بله: دکتر گفت

  .ى که اسم و فاميل او را دارىتوي:  دلم گفتمىتو

  نام من است پزشک است؟ آن آقا که هم. کنيد ىشود ـ شما چندمين نفريد که اين اشتباه را م ىتر نم ام ـ و البته چند ماه بيش  مطب را باز کردهىاز وقت: دکتر گفت

  .نويسنده است: دوستم گفت

خب، پس مريض نيستيد؟ شايد .  ذهن من ماندهى آمده، گفته نقاش که توىها که عوض  از اينىشايد يک. کردم نقاش است، نقاش مينياتور ىگمان م! عجب: دکتر گفت

 به ىها است که هيچ اهميت ى جهان سومىفرهنگ ىدانيم، اين از ب ىاغلب ما بيماريم، لکن خودمان نم: رمايش فرمودو ف. ها؟ بد نيست تان را معاينه بکنم؟  ىبخواهيد يک

  .بخشيد ىدهيم، البته م ىچکاپ نم

اما صدايش مجبورم کرد دم در بمانم و . ام از نگاه او گر گرفته بود کند، چون پس کله ىدانستم با حيرت نگاهم م ىو راه افتادم به طرف در، م. فرماييد ىشما درست م: گفتم

  ...پس: سر برگردانم

  : ناتمامش را که با پس شروع کرده بود، تمام کردى  دکتر رفت پشت ميزش نشست و جملهىآقا

  ايد؟ ام بگم پولتان را پس بدهد، يا ويزيت نداده ىـ بايد به منش

رسد  ى به گرد تو مى، کىبهرام، نه واقعاً گل کاشت: گفتم ىکه زير لب م ى و بيرون آمدم، درحال.ماند ىاش م زحمت نکشيد دکتر، خرج که کرده باشيم، خاطره: گفتم

  نويسنده؟

 ىخدايش بيامرزاد که آمرزش برا. ياد عزيزش همواره در ماست. هايش بنشيند  محزون به لبىدر اهواز برايش بگويم تا لبخند! افسوس ديگربارش نديدم تا از همزادش

 .يابد ىتر م  عميقى معصوميت و انسانيت او، معناي باىا نويسنده
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   آشناي غريبيها بازمانده
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ترين و نوآورترين و   از بزرگىتر ندارد، اما يک تان بلند بيشچند داستان کوتاه و يک داس. ست ىي  يگانهى  چهرهىدر ادبيات معاصر ايران بهرام صادق
  .گان ايران بوده است تأثيرگذارترين نويسنده

 آمده ىي نويسنده.  منتشر کردىگ ، تنها داستان بلندش، را در بيست و پنج ساله»ملکوت« بيست سال سن داشت منتشر شد و ىاش وقت اولين داستان کوتاه
 را ىي العاده  درخشش فوقىبين ترين افراد پيش  داشت، حتا بدبينىانگيز زد و سير رشد حيرت ىود و خالقيت در آثارش موج مبود که شبيه هيچ کس نب

  . خواهد شدى ادبيات فارسىوقت  خوشى کردند که مايه ىم

 کوچک آثارش ى  به مجموعهىوشت، اما در اصل چيز زيادنامه هم بعد از آن ن  چند داستان و شعر و نمايشىالبته صادق. ها ادامه نيافت اما نوشتن اين داستان
، توسط انتشارات کتاب ى صادقىگ  و چهارسالهى، س١٣۴٩که در سال » ى خالىها سنگر و قمقمه«ست به اسم  ى کوچک آثار کتابى اين مجموعه. اضافه نکرد

 ىسال نيز چند داستان  امىبختانه در ابتدا خوش. اب بود، اما بعد جدا شد از اين کتىهم جزئ» ملکوت«در ابتدا . شود ىزمان منتشر شد و هنوز تجديد چاپ م
  .منتشر شد) نشر تيراژه(»  ديدار با جوجوجتسوى وعده« به نام ى نوشته بود در کتابىگ  سالهى بعد از سىکه بهرام صادق

شان آمده چه نيامده باشد،  ها خوش گان اين آثار، چه از آن  خوانندهست که ىاين حرف. بخوانيم» نظير ىب« را ى بهرام صادقىها آميز نيست که داستان مبالغه
  .گان پيش از خود ننوشت و اهميت کارش هم در همين نکته است او از هيچ لحاظ شبيه نويسنده. خواهند پذيرفت

 که شايد ىي کننده ز است، طنز عجيب و خيره کارش طنىسازد و عنصر اصل ىاش م ى نه چندان معمولىها  حوادث و شخصيتىانگيز برا  حيرتى فضاهايىصادق
  .ترازش پيدا نشود در تمام ادبيات معاصر ايران هم

اين زبان نه عاميانه است، نه . کند ىخواهد م ىاش هر چه م  زبان خاص خود را دارد و با قدرت و تسلط بر زبانى بزرگ ديگرى  هم مثل هر نويسندهىبهرام صادق
فراموش » ملکوت«گان   خوانندهىبرا. ست ى مفرط، خودش چيزىاعتناي ىهمين ب. روح نشان دهد ىاصرار دارد که خود را سرد و ببه اصطالح شاعرانه و انگار 

  . نيستىکردن اولين جمالت اين داستان کار آسان

   

 ىگير زحمت چشم)  تومان٧۵٠٠شتاد و چهار، انتشارات نيلوفر، چاپ اول، تابستان ه(»  آشناى غريبىها بازمانده: ىبهرام صادق« در کتاب ىمحمدرضا اصالن
 اين که اصوال در ايران ىيک:  داردى کشيده است که از دو جهت اهميت بااليى و آثار بهرام صادقىگ  زندهى  و تدوين حداکثر اطالعات در بارهىآور  جمعىبرا

  . نداشتيمى تا به حال تقريبا چيزىرام صادق بهى بسيار کم است، و دوم اين که در باره_ اگر باشد  _ ى جدىنويس نامه ىگ زنده

 است، بعد از آن چند اثر کامل و ناقص از او، بعد حدود صد ى بهرام صادقى نامه ىگ  اول زندهى صد و پنجاه صفحه: صد و پنجاه صفحه است کتاب بيش از هفت
ها و حتا  ها، و در آخر يادداشت ها و مصاحبه کرده، سپس نامهمنتشر کرده يا ن» ىصهبا مقدار« سروده و با نام مستعار ىست که صادق ىصفحه اشعار

  !ست ى اين آثار و اطالعات ستودنىآور  در جمعىحقيقتا تالش محمدرضا اصالن.  نويسنده گرد هم جمع شده استى آقاىها ىخط خط

 اين کتاب از نظر ساختار و نگارش ى نامه ىگ ا متأسفانه زندهست، ام ىنامه خود يک نوع ادب ىگ  کتاب آورده نگارش زندهى  در مقدمهىهمان طور که خود اصالن
 ى  که نويسنده در بارهىمند اطالعات  ارزشى نامه مجموعه ىگ در بخش زنده! ى هم نيست، چه برسد به يک اثر ادبىبه هيچ وجه حتا در حد يک اثر گزارش

 و ىگ  از روند زندهىتواند سير روشن ى در اين کار نيست و خواننده نمىما ظرافتگيرد، ا ى فراهم آورده همه در اختيار خواننده قرار مى صادقىگ زنده
  . دنبال کندى بهرام صادقىگ نويسنده

  :گويد ى، سروده، مىسرش، گل  همى براى که صادقى شعرى معرفىمثال برا. شود ى مى بسيار احساسىنامه پالوده نيست و گاه ىگ به عالوه نثر زنده

 تنها و ى  از يک نويسندهىا نامه  سروده بود، و شايد رنجى گلى که براىشعر.  را يافتى شعرىسرش يک روز اتفاق ز مرگ بهرام بود که همشايد چند سال بعد ا
  .مظلوم

حتا . آمد ى به دست مىتر  اين کتاب صورت گرفته بود، مسلما جواهر مرغوبى براىي  شايستهى از اين ايراد به ناشر وارد است، زيرا اگر ويراستارىبخش
  . آن قدر زياد است که تا به حال از انتشارات نيلوفر نديده بوديمىاشتباهات تايپ

  

 

 رانمهريا.يمحمود رضايعل | ي خالي به داستان سنگر و قمقمه هاينگاه

  ! نکرده است يازه عشق بي کمبوجيآقا
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 :  نکرده استىباز ه عشقيکمبوج

اند و  ر مـد شدهيک قرن اخي خود شان و در ىخ واقعيان با تاريراني ايىکه پس از آشنا... و  وش و ساساني چون کورش و دارى اىخي و تارى باستانىان تمام نام هايم

ن پادشاه يه نام بد شانس تريکمبوج. دي نماىزمي طنز آمىاست که از شدت مهجور ىه نامي کمبوج وابسته به عصر باستان بودند،ى از تجدد و رنسانس فرهنگىنشانه ا

دن يبرگز.  کردى خود کشى در اوج ناکامىتيمغان بسپارد و بنا به روا ن را به دستيران زمي را بر باد دهد و اىرانيک بود تاخ و تخت اي است که نزدىهخامنش ىسلسله 

  .گوش استي بازىسرخوشانه اما گزنده و سرشار از نشانه ها ى ورود به جهان متنىر برايل پذي به شدت تأوىآستانه ا» ...سنگر و«  اول تيشخص ى براىن ناميچن

با يو تقر ل کردهيصبا تحيِ  معاصرِ  تقرىرانيک اي از ىکاتوري قند و شکر محو شده ، کارىاداره  ر مهري ، نام پدر و محل تولدش در زىه که نام خانوادگي کمبوجىآقا

  محدود چندىره يدند ، ازداي چند دهه از قبا در آمده کت و شلوار پوشىروز، به فاصله   مدى و اجتماعىاسيان تجدد سي که هم سو با جرى از نسلىنمونه ا. متجدد است

 از آن ها زبان ىلي که خىمردم. د و کالباس خوردنديه نان سفيمبوج کىمثل آقا  وىزي دى خود گذاشتند و به جاى روى متفاوت باستانىرون آمده و نام هاي بىنام مذهب

 ى که تحفه ى کنند و خواندن مجالت هفتگىزدن روزمره م ن حرفيگزي تشخص جاى اجدادشان به نشانه ىانه ي را همچون زبان منشىب اداريب و غريعج خشک و

زبان طنزآلود .  توانند اظهار نظر کنندىم ن و آسمانيز در زمي هر چىع کرده است که در باره ي وس دانش شان راىرود ، چنان حوزه  ى مدرن به شمار مى از زندگىگريد

  . استيىن آدم هايش گر نمونه وار چنيکوتاهش ، نما ىش تر داستان هايدر ب » ىبهرام صادق« 

 زي طنزآمى که به رغم اغراق هايى است ، آدم هاى اجتماعىپ هايتق يم و ساخت دقيمستق ري غى هاىت پردازيشخص » ىبهرام صادق « ىن شگرد داستانير تريچشمگ

ه را ين کناي رندانه، نخستى شود و با لبخندىشروع م» ه ي کمبوجىآقا« با نام  «... سنگر و«  داستان ىآستانه .  هستنىخين تاريي تبى و داراىسنده ، به شدت واقعينو

 کند درباره ى مىز حالين خوانندگان خود نيج تريگ  برجسته تر شده و آشکارا بهى شود در خطوط بعدىن نام آغاز مي که با اىه ايکنا. کند ىآشکار م

 .حرف بزند  خواهدى ميىت هاي چه آدم ها و موقعى

 د وي جدىنند ، به کتاب هاي بى شاعرانه مىآفتاب صبح را چون لبخند شاني دارد ؛ اىفي شاعر مسلک است و روح لطىه کمي کمبوجىن آقايا

 ىکنند و نظرات روشنفکر وار ى ستاره ها فکر مىستيشان در مورد چيا. خ و سنگ هم هستنديو از همه مطلوب تر اهل س سودمند عالقمند اند

خچه يز جالب تر تاريچ مهاما از ه» ...عت يم طبي خب ، گفتىليعت ، خيد گفت طبي خدا باى معتقدند که به جاىا عده... « : ند ي گوى خدا دارند، مثال آن جا که مىدرباره 

در صورت   شانى نداشته اند و مثل اجداد پارساى درست و درمانى جنسىچ تجربه يمتجددانه، ظاهرا ه ىه به غم تمام پز هاي کمبوجىجناب آقا. شان استي اى جنسى

 ى اول داستان ، وقتىمثال در همان صفحه .  کنندى بغرنج داللت مىت جنسين وضعيبه ا ن نشانه در داستانيچند.  رجوع کنندىگري دىد به هنرهايالقوز ماندن ناچار باي

» ... دند و دخترها خواب پسرها را ي دى خواب دخترها را مىو پسر ها ... » : مي خوانى شود ، بالفاصله مى گنجشک ها آغاز مىشان با عشق بازي نگاه اىه يبهار از زاو

 ىه عشق بازيکمبوج!  نکرده است ىه عشق بازيکمبوج!  کند ىم ىه عشق بازيکمبوج« .  کنندى مىعل عشق بازه شروع به صرف في کمبوجىپراگراف جلوتر آقا چند

د ياما کجا با. ر را بکنندين کار خطي خواهد اىبار است که م ني نخستى ناگهان و برايىگو» !  کنم ى مىبله ، عشق باز« : د ي گوى به خود مىخوشحال و بعد با»  ؟ ى کنىم

 ى ميى خود ارضاىل به نشانه هاي ، تبدىعشق  سترونىن زندگيم اي روىش ميگر که در داستان پي دىکم»  ؟ ى کنى مىر لحاف عشق بازيز مثال«  کرد ؟ ىزعشق با

  « ...ه بودي کمبوجىز آقايال کند آن چي قرائن و امارات هرکس حق دارد که خىرو. خورد ى تکان مىزير لحاف چيدر ز... « . شود 

  دهد کهى را نشان مان ميى کند و نشانه هاىن کارکتر نفوذ مي اىن وجوه شخصي ترىخصوص ر لحاف ، بهيه در زي کمبوجىف حاالت و افکار آقايبا توص » ىرام صادقبه »

ش ي مد روز آن پى شعارها و آرمان ها کهىانه حال است ، در جامعه ايبا ميتقر ک کارمنديه ي کمبوجىآقا.  او استى و اجتماعىخيگاه تاري شناخت جاى براىاشاره ا

 ىن جامعه ي در اىده و باوري هر ابراز عقىن روياز ا. قلب خواهد شد ىگري دىز هاي شده و سپس به چىل به تجدد و وطن پرستي بوده ، حاال تبدىگري دىزهايچ ترک

  .دي نماى خشک و شکننده مىازيپوست پ  مزاج چونىدمدم
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با  زيت ها ني شخصىنه يخچه و پس زمين تاريبنابرا.  است ى داستانىحادثه و طرح و توطئه ها  بر حذف کاملىن داستان مبتني ساخت ادر » ىبهرام صادق « ىاستراتژ

 آمد ىمآن شب که باران « : ف و قابل توجه است يار ظريه بسي کمبوجىآقا ىان ساخت عشق روزگار جوانين ميدر ا.  شوندىان مي بىستي مالىني و جوهر ميىصرفه جو

 ... دمين بار او را دي اولىم ، من براي آن ها رفتىکه حوصله مان سر نرود به خانه  ني اىو ما برا

 ...  بود که سر انجامش معلوم نشدىنيـ چه عشق آتش

  . بودىک تراژدي ىـ درست و حساب

 «. بودىکمد ! ىـ آه چه اغراق

 ، ىاخالق ى هاىبندي داشته است و کدام پاىتيفي عاشقانه چه کىن رابطه يم ايشيانديم بيتوان ىم که مينک ما هستي شود و اى گفته نمىش تري بىزين ، چيفقط هم

مثل  . خواندى مى و کمدى که آن را تراژدىز نامعلوم است ، رابطه اي نىانجامش حتا بر راو ن رابطه را چنان به بن بست کشانده اند که سري اىا روانشناختي و ىاجتماع

 ! ستوده اندى زنانه ، جمال پسرکان نو خط را ميىباي ستودن زىجا ر شدن بهي که شاعرانش از ترس تکفىنيت وار در سرزمي رومئو و ژولى هاار رلبطهيبس

 صات شناسنامه مشخىه ياست و بق» نه يسک« نام او .  شوندىل ميان تکمي پاى بىبا حذف ها ز ويال انگي خىوه ين شيز به همين قصه نيت اين شخصيقطعات پازل دوم

 از طنز پنهان است که آشکارا به يىه هايه و با ماي سرشار از کناىه ناميکمبوج ز مثلين» نهيسک« .  قند و شکر محو شده استىر مهر اداره يه زي کمبوجىاش مثل آقا

  . صاحب نام داللت داردىپ اجتماعيت ت ويشخص

شان عالقمند اند مثل دختران متجدد يا.  کنندىن ساعت وقت صرف ميشان چند ى کردن موها درستى هستند ساکن شهرستان که براىزه اينه خانم دوشيسک

 خوانند و به مطلب و ىل از هر مطلب فقط چند خط آن را مين دليهم  مطالعه ساخته نشده اند ، بهى خودشان براىرا مطالعه کند ، اما متأسفانه به گفته  ات مد روزينشر

ن جا سخت ي اى آدم هايى اعتناىفساد و دروغ و ب ب از بهشت نزول کرده باشند ، روح پاک و حساس شان ازي عن قريىنه خانم گوير سکسرکا . پردى مى بعدىمقاله 

 . احساسات شان الزم است بالفاصه به بالد خارجه سفرکننديىشکوفا ىبه تنگ آمده است وسخت معتقد اند برا

  ازىکي که ىف خونياو در توص.  داستان ، کامال زنانه هستندىه ايبرخالف بخش کمبوج  برد کهى به کار مىکار آشى جنسيىه هاين بخش کناي اى جاى در جاىروا

 : آوردىاد مي عادت ماهانه را به ىزيش تر خون ريد که بي گوى سخن مىگونه ا زد ، بهي دفاع از حقوق زنان برى عامه پسند حاضر است براى زنانه ىخوانندگان مجله ها

 ى ما که مرتبا در صفحه ىح خواهرانه يم که نصايخوش وقت... ميزين بريزم ن راه بريم حتا قطرات خون خود را در ايم و حاضري دهىخ را به جلو سوق مي تارىرابه ا ... »

 مشهور ىد که به آن مارگارت ستاره ي رسىگرنه به شما همان م و... د يده اير واجب دست کشين عادت غي شود چنان مؤثر واقع شده که از اىچاپ م)) شما  جواب به(( 

  « ... زدين بري نداشت که بر رمىگر خوني الزم بود دىوقت د ، تا آن جا کهينما رسيس

آن  ند وظهور در آور ىده اند به منصه ي را که در گوشه و کنار وجودشان پالسى نهفته اىها  آن هستند که استعدادىنه خانم تشنه يم که سکي خوانىگر مي ديىدر جا

 است ىاما بامزه تر، فعل. ند انديشان هستند که در حال پالسي اى مصرف مانده ىب  شرم آورى نهفته اندام هاىن استعداد هاي ايىگو. ها را در دسترس همگان قرار دهند

 آن که خواب شان ببرد نا چاراند دوعدد قرص ىبرادارند، شب ها  ىنه خانم که روح حساسيزه سکيدوش.  بردى خواب آور به کار مى خوردن قرص هاى به جاىراو که

 را ىنه اي توان قرىاف وامثال آن است ، ميازنوع ش يىاد آور قرص هاي فعل خوردن و استعمال کردن که ى ضمنىبه توجه تفاوت داللت ها. کنند خواب آور را استعمال

 . شان متصور شدي اىها يىه و خود ارضاي کمبوجى آقاىبرا

  او راىمايت و سين لحظات شخصيه محدود کرده است و از خالل اي کمبوجىدار شدن آقايب  از صبح وىت لحظاتي خود را به رواىدر بخش نخست ، راوهمان طور که 

ل يان تجسم و تخز امکين بخش نياما با خواندن ا. نه محدود کرده استيسک زهيت را فقط به شب و لحظات به خواب رفتن دوشيز رواي کند، در بخش دوم نىم ميترس
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 که به ىتي تواند داشته باشد؟ شخصى مى از هستىنشيچگونه ب ند ،ي گوى مى که به پدر خود ابوىزه ايدوش. سر است ي مىت داستان به راحتي شخصىزندگ ىخچه يتار

م و ياو سخت طرفدار حقوق تعل.  استىپدرساالر سنت ىان نمادهي ترى آن ، آشکارا گرفتار بدوىدارازاروپا و پارلمان و تئاترهايبه د شي و عالقمندىرغم تجدد خواه

 ى گوسفند ، درباره ىن خوردن آبگوشت کله يح  تواند بخواند، شب ها در کانون گرم خانه درىانه را هم نمياست ، اما حتا مجالت عام  زنانىه برايالت عاليت و تحصيترب

 زنانه اش را ىگر هنرهايد  وى و خانه دارىاطي رسد که بهتر است معلومات خى مى اخالقىجه ين نتيشه به ايمثل هم  کند ، گر چه سرانجامىسفر به خارجه بحث م

گذشتگان   درى شباهت به عکس کهنه ىبا کر که بيبا گنگ و تقري سخت فرمان بردار ، تقرىزن. است   اوىنده ي تجسم آىن نشانه براينه بهتريمادر سک. ل کنديتکم

  !تصور کرد  توانى مىنين جهان بي اىطه ي که در حىن زنيلوب تر مطىعنيست ، يوار ني دىرو

  : ى فرهنگى و اَمرد بازىرانيابلوموف ا

ل ياص ى از خصلت هاىان بخشي بى براىسم براي گذاشت که باعث شد اصطالح ابلوموىه بر جايروس  درىريوان گنچاروف رمان ابلوموف را منتشر کرد، چنان تأثي اىوقت

 ىآدم.  کندى مى به ارث مانده از اجدادش زندگىد دهيه که از عواي دون پاىا اشراف زاده.  است ى روسىپ شناخته شده يک تي ىنده يابلوموف نما.  ابداع شودىروس

ا نگه داشتن عشق يان آن و ي پاک کتاب تاياو قادر به خواندن ! منفعل   حال وى فرهنگ دوست ، اما به شدت تمبل ، بىق و البته کمي رقىزود باور، با احساسات مهربان ،

  . رسدىان مي سر به راه به پاى در دست و کودکانىل بافتنيدو م  فربه باى آرام ، کنار همسرى کسالت بارش در خانه اىز زندگيست، سر انجام نيپرشور ن  گرم وىدختر

 ىبهرام صادق ت مخلوقيه کتاب خوان بودند ، شخصي مردم روسىز حد اقل به اندازه يان نيرانياگر ا  ابلوموف است وىراني از ورژن اى درخشانىر نمونه يه ني کمبوجىآقا

 تيدار شدن شخصي از بىريز هموچون ابلوموف با تصوين» ... سنگر و « داستان . افتي ىم سم شهرتي ابلوموف و ابلوموىز به اندازه يسم نيه ايد اصطالح کمبوجيو شا

 . شودىداستان آغاز م

با دو  زي روزانه را نى حاجت و غذاىشان قضايا. ر آفاق و انفس بپردازنديا به سيدر خلسه و رو  دهدىح ميرون آمدن از رختخواب را ندارند و ترجيل به حاي کمبوجىآقا

 شان ازي است که اىتر تصوراما جالب »  نبودن است ىخوردن و به فکر زندگ« خودشان  ىشان به گفته ي اىت آرزوينها.  آورندىر لحاف به جا مي مشابه در زىکاسه 

 عرق و از ىشه يز و شي تمى تازه و استکان هاى چاىآن را خواند، به اضافه   هم دم و چند کتاب که بشود نرم نرمکىقي بزرگ با مخده و رفىاتاق! آرمانشهر خود دارند

اما همان گونه ! د يشان هم به جنبش در م آي اىل شهوانياست که م ى ، زمانيىاي اتوپىاين روين بخش ايز تريجان انگياما ه. ىمنقل و وافور و ذغال پشت گل همه مهم تر

 و ىق ادبي عمىشه هاي شود تا رىتنبان گشاد ظاهر م  ، باىبا روي نوخط و زى پسرکىن مواقعيز مسبوق به سابقه است ، در چني نىپر بار فارس ات کهن ويکه در ادب

  ! توانند بکنندى که مى نکرده اند ، اَمرد بازىه اگر عشق بازيکمبوج ىآقا .ه را اثبات کندي کمبوجى آقاىفرهنگ

 : رهي و غىخي تارى در چند نکته ىتأمالت

 ى جاى در جاى نامرعيى نشانه و کُدهاىه ي هوشمند با تعبىسنده ينو.  آن استىظرافت ها  کند ، نکات وىک متن خوب را از آثار متوسظ و درجه دو جدا ميآن چه 

 داستان، ىسنده ي نوىنگويرارنست همي آورند؛ به تعبىد ميه پدي چند اليىژرفا  متن،ىرونيد که همراه ساختار بي گشاى را در آن مىتي نهاى پنهان اما بىهامتن، افق 

دا ي نا پىايدن زوايکنار آن ، از لذت دا با تأمل در گوشه و ي ىکنم ن عبورين سرزميم شتابان از اي توانىم که مينک ما خوانندگان هستيا. ن استيک سرزمي ى نندهيآفر

ات است که ي سرشار از جزئيىن هايدگاران سرزمين آفريتر يىز در روزگار ما از استثناي نىبهرام صادق. مي آن را مزمزه کنى هاىوطعم انکشاف شگفت ميبرخوردار شو

 ىاشاره م» ...سنگر و « ات داستان ياز جزئ ىن جا فقط به برخيدر ا. مزه مزه کرد ش را يک از داستان هاي با هرى طوالنىمعاشقه ا  توانى مىريان اساطيبارويچون ز

 .کنم

 ا تنگ؟يـ تنبان گشاد  ١
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  است که دريى از آن آدم هاىکير يه ني کمبوجىآقا.  است ى صادقى از داستان هاىاريبس نياديف بنين داستان و موتي اى اصلى ازمحورهاىکيکشمکش سنت و تجدد 

ن ي بر اىم، همگيش تر به آن اشاره کردي او چنان که پىشه هاي، نام او و اند شغل او.  تجدد شده اندىا ناخواسته وارد گردونه يران خواسته يخ ايص از تار خاىدوره ا

 ى سفر به خارجه آبگوشت کله پاچه مىاي که در روىآمده است، دختر ز در آن گرفتارينه نيزه سکي است که دوشىتيقا همان وضعين دقيا. د دارندي تأ کىخيتار تيموقع

 به ى خود هستند وحتا دو دستى سنتىنه هايبند زميقا پايعم زشان ،ي تفاخر آمىن آدم ها به رغم مظاهر متجددانه ين است ، ايز در هميداستان ن  مهمىنکته . خورد

 ى از تجدد که هسته ى نازکىلعاب و پوسته  .ر باشديدر صد و پنجاه سال اخران ي اىخيت تاري به وضعىد تلنگريز شايت طنز آميموقع نيدر پشت ا. ده انديآن چسب

ل يه در هجوم مي کمبوجىکه آقا ت در داستان ، آن جا ستين موقعي اىاد ماندير به يتصو. را به وهم و گمان انداخته است ى را پوشانده و عده اى سنتىمستحکم باورها

مثل .  شوندى ظاهرميىکابو ىراهن هايان پسران نوخط تنبان گشاد، چند پسرک متفاوت با لباس گلف و پيناگهان در م اما. ندي بى پسرکان نابالغ را مىاي خود روىشهوان

تنبان   با آن نوخطانى چسبان شان تفاوتىن پسرکان خوشگل با شلوارهايه اي کمبوجىدر نگاه آقا هرچند!  آبگوشت کله پاچه افتاده باشدى که وسط سفره ىژامبون

 .ده انديه که از قبا در آمده و کت و شلوار پوشي کمبوجىمثل خود آقا. نکرده است رييگر تغي دىزهاي چىليرا اصل ماجرا مثل خين به سر ندارند ، زيادِ  عرقچگش

  . توان شناختىـ آدم ها را از دورهم م ٢

  و خشک وىن داستان لحن به شدت اداري از آن موارد ، در اىکي. ديآن ها را د توان ىنم ىک داستان چنان آشکار است که به راحتيزها در ي چى اوقات ، برخىگاه

نه اصرار دارند که به يزه سکيدوش. ن لحن به ظاهر مؤدبانه پنهان کننديا ت خود را در پشتي کوشند واقعى همه ميىگو. ن داستان است ي اىت هاي و شخصى راوىرسم

ن لحظه ها ي ترىز در خصوصيه نيکمبوج.  داردى دست و پا شکسته اىکتاب ه رفته باشد لحني که به عدلىز مثل چوپاني نىبوگر جناب اي دىاز سو . ىد ابويبگو  باباىجا

ارا ن لحن ، آشکيا»  ...ى شما درباره ىده يه ، عقي کمبوجىآقا » :  کندىن گونه خود را خطاب مي آورد ، مثال اىاد مي دادگاه را به ى هاىلحن منش شي گفتگو با خوى

ر و ي از تزوىري نفوذ ناپذىه ير اليز زيهمه چ ست وي دهد، نىچ کس آن چنان که نشان ميه. ش اندين فضا ، در حال تظاهر و رنگ زدن خويا  دهد که همه درىنشان م

 .ص دادي توان آن ها را تشخى تجدد دارند ، اما از دور هم مىه يکه داع ىدروغ پنهان شده است ، همچون متحجران

 د ؟ي گوى سخن مىچه کسـ  ٣

متناسب  ز،ين داستان نيدرا. سندگان بزرگ بوده استين نويري دى از تالش هاىکيگر ، يک ديبه   کالمىک کردن صورت و معناي نزدى با کلمات و ورز دادن زبان براىباز

  .تن به کار رفته است طفره رفىزبان شتن است ، فرميز از خوير و گري و تزوى آن که اشاره به رخوت و خمودگىبا معنا

 ثابت ىها از ستاره. ابديدن بيشي اندى ربط براى بى کند موضوعىکه الزم است فکر نکند ، تالش م يىزهايد و به آن چيايرون ني آن که از رختخواب بىه براي کمبوجىآقا

آن جا   جالبىاما نکته . ابد و دنبال کندي کند تا از اول آن را بى، تالش مان قطع شود يپا ى بىن رشته ي ايىحتا اگر جا... ما يانوس پي اقى هاىو متحرک گرفته تا کشت

 ىر لحاف مي که زىزي چى که درباره يىمثال آن جا.  پرازدىز با کلمات ميطفره آم ىرد و به بازي گىش ميت داستان را در پي شخصىوه ين شيز خود همي نىست که راو

 ىاز به فکر کردن داشت ميا خود ني جست ، ى فکر کردن مى براىتازه ا ه بود که موضوعي کمبوجى جنبد ، درون آقاىه ما آن چيآ«: دي گوىن مي کند چنىبحث م جنبد

 «  فکر کردن؟ى کردن براىاز زندگيا ني کردن ؟ ى زندگىفکر کردن برا ازيا نيد ؟ يجنب

  شود؟ى بر قرار مىه با چه کسي کمبوجى آقاىالوگ هايست ؟ دي کىن راويمخاطب ا. م يکن ن داستان فکري در اى ترى نکات فنى است تا درباره ىنک فرصت مناسبيا

 و تو در تو ىب طوالنين فريب دهد؟ پس اي کوشد خود را فرىست که مي نىوجدان ن هاي اىا همه ي تصور کرد؟ آى درونىک گفتگوين داستان را همچون ي توان اىا ميآ

  ست ؟يچ ىنشانه 

 خورند ؟ ى تکان ميىزهايـ چه چ ٤
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همواره به   خورد ، اماى خود در رختخواب تکان نمىه از جاي کمبوجىآقا. باشناسانه دارندي زىدقت ستند اما نشان ازير ني داستان چندان معنا پذى از ظرافت هاىبرخ

 ما است که خود رايانوس پي اقى هاىر کردن به کشتاما درست موقع فک... ما و يانوس پياق ى هاى متحرک ، کشتىستاره ها. شدي اندى متحرک و در حال سفر مىزهايچ

  .افتاده است  فروىانوسيان اقي تخت خواب ، به مى ناگهان از تويى کند، گوىدر حال غرق شدن احساس م

و   شوندىه تابستان ها پر آب م است کيىه آرزومند رودخانه هاي کمبوجىمثال آقا.  کنندىم  خود عملىعيرها بر خالف روند طبي چىليه خي کمبوجىدر آرمان شهر آقا

ت ي شخصىشه ين تناقض ها در انديا. دا باشدي شان پىز از آن سوياط ني حىها يىباي اتاق را کامال بپوشانند اما زى که پنجره هايىا پرده هايزمستان ها خشک ، 

  ست؟ي چىنشانه  داستان

از  ضي مرىکسره مثل دم اسب هايستد، اما ي چموش ، سر به هوا باىش مثل اسبيکند تا دم موها ىاو مدام تالش م.  داردىتي خود حکاىز برايه نيزه سکني دوشىموها

ش ، در ي دور و دراز خوى که بر خالف آرزوهايىست؟ آدم هاي متناقض نىانسان ها ى از آرزوهاى پنهان ترىن ها نشانه هاي اىا تماميآ.  شودىزان ميجنگ برگشته آو

 . شوندى عقب مانده مىل به موجوداتير تبديير قابل تغيغ ىروند

 ! ى خالىـ سنگر و قمقمه ها ٥

را   خودى زندگىاد دارم دوستيبه . م ي کنىش مجسم مين استعاره ها ، خود را در ذهن خويتر ىم و گاه با شخصي دارى مان تصوراتىش و زندگي خوى ما درباره ىهمه 

ن يز چنيه ني کمبوجىآقا.  شوندى چرخند و هرز و فرسوده مىدر هم م  هودهىبلکه فقط ب. ستند ي ن وصلىچ دستگاهي کرد که به هىهمچون دو چرخدنده فرض م

ن يمهم آن است که او ماندن در ا. ر لحاف باشدين سنگر زيا ت دارد کهي کند، حال چه اهمى در سنگر فرض مىاو خود را چون سرباز.  خود داردىزندگ ى براىاستعاره ها

 ست ؟ين دشمن کياما ا. به چنگ نخواهد آورد ىمتي آورد غنى که به او هجوم مى اند و دشمنىز خاليش نيرا حتا قمقمه هاي داند ، زىم مانانه قهرىسنگر را مقاومت

خواست  ىه مي ، کمبوج زدنىانه تر ، خود ر به موش مردگيا عاميخود را به خواب زدن ،  ... » : ک فکر استيزد ي گرى با او مىارويه مدام از روي که کمبوجىآن دشمن

 . دهدىن پرسش پاسخ نميان داستان به اي تا پاىست ؟ راوين فکر چيا» ... کننده بود  ل سوراخي نافذ که مثل سى، فکر] بود[ ف او ، فکر يحر. ف را به زانو در آورديحر

ان بخش اول داستان ي در پاىحي که به طور تلوىست ؟ مرگي خود نىجيرتد ه بر مرگي کمبوجى از خودآگاهىن فکر جرقه ايا ايآ.  ماندى مى در ذهن ما باقىاما سؤال

ن داستان ي اى را که بر فضاى گرد مرگىست و ما به خوبيز نين ن واژگاني به اىازيهر چند ن» ...  باز باد کرده ىه با چشم هاي کمبوجىآقا« :  شود ىم ن به آن اشارهيچن

 ى مى از آن باقى پاسدارىفقط مردگان برا  کهيى باشد، جاى خالىني سرزمىد نشانه ي شاى خالىسنگر و قمقمه ها ىاستعاره . ميکن ىده شده است احساس ميپاش

  .مانند

 

 

  بهرام صادقي

 "متقابل رات يتأث" 
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  ى مىزندگ"  مؤثر ميکر " ى آقاشيدر خانه پسرعمو"  مؤثر ميرح " ى دانستم که دوست ام آقاى من چون م

  ازشب گذشته ىاما کم.  وضع ناراحت سربارش بشوم  ني خواستم دراى نروم ، نمدارشي که به ددمي بهتر دکند

  مؤثر و هم از مي کرى و او هم ازطرف پدرش آقابرخوردم"  مؤثر برزيفر " ى به آقااباني که اتفاقن در خبود

  داشته است که تيمأمور: گفت .  مؤثر مرا دعوت کرد که سرافرازشان کنم مي رحى دوست من آقاطرف

  خلوت و هوا سرد و مه آلود بود و پس ابانيخ . ردي را نپذى عذرچي الحال دعوت ام کند وهى فندي مراببهرجا

  ميما به اتفاق راه افتاد.  داشت ى مؤثرى لطافت و پاکدي بارىزميسرتاسرروزن که درى سمجزوياز باران ر.

  شلوارمان ى هابي در جماني آمد و دست هاى مروني و دهان مان بخاربىني و ازبمي قوز کرده بود ى هردو کم

   ازمنمانهي مؤثر جدن وصمبرزي فرى آقاميگذشت" شرافت  " داني ازمىوقت.  فشردى را درخود مسرما

 هوشنگ مؤثر  " ى صبرکنم تا او برود و برادرکوچک ترش آقاىمعذرت خواست وخواهش کرد که اندک"

  را که ظاهرن مادرشان خانم ى خواند صدا بزند و مطلب مهمىدرس م " ىسعادت مل"  در آموزشگاه راکه

  " ديدستور و تذکر داده بود به او بگو"   مؤثر سيبلق.

 قرار دارد کزکردم و "  درخشان نيماندال " ى بزرگ خرازى جا که مغازه  ، هماناباني خى درگوشه من

  ى مؤثر ازپله هابرزي فرى تا آقاميخودمان . . . ى که چه خوب شد باران آرام گرفت اما راستدميشياند

  ى که وجودش با ذره ذره يى باوفارويهمان دربان پ"  وفادر ىکرم عل"  باال برود و به ى سعادت ملآموزشگاه

  اش را ني و او هم به عادت معمول گوش سنگدي است حاجت اش را بگوختهي و گل آموزشگاه به هم آمخشت

  دانشمند ريمد " ى علومنيبهاءالد " ى کسب اجازه خدمت آقاى و پس ازآن برااوردي بارعقب و جلو بنيچند

  هوشنگ مؤثر را صدا بزند ى و آقا برودى تا به کالس زبـان آلماندياي بروني بشود و بعد بابي شرفآموزشگاه

  دي را که قرار است بگوى مؤثر مطالب مهمبرزي فرى که آقامي و اگرحساب کندي طول خواهد کشقهي ده دقالبد

  خواهد شد   شتري ربع و بلکه بکي قهي کند ده دقدي برادرش تکرار و تأکى براکيکاي.

  دي سفاسي " ى وچون ازکافه مياي بروني خودم بىه  گرفتم ازگوشمي بود که تصمني ا- ترشي ربع بلکه بکي"

  دارد نيري دىبامن دوست " وآندرهيمس" که سرگارسونش  " تسيباربارار " ى ندارم به کافه قنادى خوشدل

  گرم بشوم ى بخورم وکمىزي کوتاه چاري فرصت بسنيبروم و در ا.

  راي زستي نندي خوشامي نحو براني مؤثر به امي رحى آقاداري حال فکر کردم که مسلمن دني راه افتادم ودرعبه

  اداره ام ى فعلسيي رشي وهمان است که دو سال پستي نشي بى او که آپارتمان کوچکى پسرعموى درخانه

  ى آمد که آقاادمي وجود ندارد و به ى کافى کرد اتاق به اندازه ى مىدر آن زندگ"  نوع دوست ديفر " ىآقا

  خوشگل ادي که اگرچه ز- " ميمه لقا خانم صم " زهي به دوشىخنده و شوخ نوع دوست بارها ضمن ديفر

  ى دهند همچنان که بى نمى جهت به کسى را باستي گفت که مقام رى م– است ىقي السي نوني اما ماشستين
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  خود ساخته در خانه راحت و ى اداره سيي رکي خواهد امروز مثل ى و آن کس که مرندي گى نمى ازکسجهت

  مثال اش را خواهم آورد دي کند ، بله عجله نداشته باشى ساخته است زندگقهي که خودش به سلىبزرگ:

  ىتي کبرى قوطى را در خانه هاروزشي دديدارم ، با " ىرازي شىسعد  " اباني که امروز من د ر خىآپارتمان

 اشعب طماع " و  " ىسکويداستا" و  " مورلنگيت " ى هااباني که در خيى هاغولهي همان بري نظىاجاره ا"

  ى مى بود که مالک شکم گنده اشي پى کشنبهي نيهم. . . فراوان است گذرانده باشد "  اول ى مترستيب " و

 همان است که ده ها  . دي هم اورا بشناسديشا.  را به مبلغ نود وهفت هزارتومان بخرد مي خانه امروزخواست

  دوم ى مترستيب" و  " يىحاتم طا" و " رومن روالن  " و " ىفردوس " ى هااباني در خبايآپارتمان ز"

 پشت سرهم قطار کرده است ...

  زمي من پشت مدمي دى آن روزرا هم اکنون به چشم مى گفتگوى صحنه يىگو!  آورده بودم ادي چه خوب به 

  گريمند دکار" رحمت اهللا رافع  " ى آقاى را به سومي بودم واگرچه چشم هازکردهي راتمي و گوش هانشسته

  دي فرى به آقامي مه لقا خانم صمزهي که دوشدمي شنى کردم اما مى به اونگاه مرهي مان برگردانده بودم و خاداره

  گفت ىنوع دوست م:

 

  - که خانه دياما نفرمود.  دستورات را به کاربندم نيدايمن هم با.  کنم ى مقي شما راتصدىحرفها. . .  اوه 

  ى دانم چرا و به چه علت با آقاى نمچي نوع دوست که هدي فرىچرا بد بود ؟ بعد آقا تان چه طور بود و ىقبل

  پاسخ داد مي مه لقا خانم صمزهي برود وبه دوشروني کرد که ازاتاق  بفيرحمت اهللا رافع مخالف بود به او تکل:

  -ت وآشنا نبود ما درآن  ازمهمان و دوسيىراي وجه مناسب پذچي بود به هکيتنگ وتار.  بد بود ىليخ. . .  آه 

  ازآن مؤثر ها درآن نشسته است ىکي ام که دهي حاال شنمي کندىجا جان م.

  افهي رحمت اهللا رافع مادرمرده با قى که آقادمي کردم اما نگا ه ام رابه پنجره دوختم و دزي را تمي من گوش ها

  چرا ى کند  راستى به من نگاه م خورد ، ملتمسانهى گناهش که اشک درآن تاب مى بى معصوم و چشم هاى

  گفت  ى مسيي رىازمن انتظار کمک داشت ؟ آقا:

  - از ىکي ام که با دهي و حاضرند وشنى حشانيا . ديهم بپرس " ىمحمود افتخار " ى از آقادي توانىم!  بله خانم 

  حساب به خانه آنها رفت وآمد دارند ني اىرو. مؤثر ها دوست هستند.

  ى محمود افتخارىاافتخاربرتو آق! 

  فرانسه ى قهوه واني لکيو  " انيشاتوبر" وسه  " ونيناپول"  کردو دو مي آندره ماهرانه به من تعظويمس

  ى نامناسبى چقدر شلوغ است و در چه جاى که سرافتاده بودم که کافه قنادني گذاشت ، من تازه از ازي مىرو

  ريو ز" ونوس  " ى قالبى پشت مجسمه کيتار تنگ و ى گوشه کي درست در– ام تعجب کردم نشسته
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 با خودم زمزمه کردم .  بودم رافتادهيبود گ " ني نگارىرزايآقا م" که کار " گل آفتاب گردان  " لي اصىتابلو

  - نوع دي فرى وبه آقاى برگردى خواستىمگرزبـانت الل بود ؟ م. . . چشمت کور ! ى محمود افتخارى آقا

  که ى هنوزبه خانه اني جداست وثانگراني که حسابش ازدقمي مؤثر رفمي رحى با آقا که اولن منيى بگودوست

  رشي گنيو مادرزم"  عباس مؤثر ىمشهد " رشي مؤثر با پدر پمي کرى درآن جا آقاراي نرفته ام زيى گوىم"

 مؤثر " ژاله" و  " تايروز" و  " اليژ: "  خانم مؤثر و دخترانش سيوزنش بلق"  سلطان مؤثر يىکربال

 و " بالل خانم مؤثر "  زنش ى ازکارافتاده روي پىمؤثرودخترعمه " احمد "  و هوشنگ و برزي فروپسرانش

  با ى دوستى نداشته است که من به بهانه ىلي کندو دلى مىزندگ"  مؤثر ىآقا رضا"  پدرش ى عموى پسرخاله

  سخن دتاني و ثالثن شما که از آپارتمان جد وانفسا مزاحمشان بشومني مؤثر به آنها سر بزنم و در امي رحىآقا

  ى خجالت نمدياوري را به دست بمي مه لقا خانم صمزهي بلکه دل دوشدي خواهى و مدي خندى و قاه قاه مديي گوىم

  که البد نگاهش االن دي افتىنم"   نوع دوست هيعلو"  و زحمتکش و وفادارتان خانم بي د زن نجاي و به ديکش

  که با اباني به امتداد خشيباي زى پرواز کرده است ؟ و چشمهاىرازي شى سعداباني خى به سو اتاقى پنجره از

  همان طورکه بارها راي ؟زندي شما رااز دورببدي شده است که شارهي کند خىتقاطع م " هييرضا " چهارراه

  لياتومب " ى اهوازنيحس ىآقا"  تنومندتان ى که راننده دي دهى محي ترجدي کرده افي با آب و تاب تعرخودتان

  " اباني کند نه ازجهت مقابل که به ختي به طرف خانه هدااباني خى سوني را ازالندرتانيهشت س" پاکارد " 

  شود ىگم م" نظام الملک  " داني رسد و درمىم" لرد آلفرددوگالس ...

  است ى شناسفهيشرافتمند و وظ و به او که کارمند دي رحمت اهللا رافع را شکستى ها گذشته چرا دل آقاني ااز

  که در دوران نهضت ديداشته باش"  پرداز مانياکبر ا"  مثل ى الزم است که باز هم کارمنداي ؟ آدي کردنيتوه

  برزگ را درگرماگرم مبارزه تان يى کرد و آن رسواى خودتان کا رمردستي زمني مبارزه با فساد مستقمقدس

  داند که با ى مى محمود افتخارى ها و چه مبارزه ها کرد ؟ بله آقاى قهرمان فساد به بارآورد ؟ که چهمني اهربا

  داند که ى مدي کردى ممي را بالمناصفه تقسى و وجدانى نبرد ملني حاصل از امي و غنادي نشستى افتخار مکمال

  ،  اما باز هم ديا و هفت پشتتان را ساخته تاني و خودتان و بچه ها لي کجا آپارتمان و دم و دستگاه و اتومباز

 صاحب خانه  " انيمبشر " ىو آقا"  اصغرقصاب ىمشهد" و "  بقال نيحس"  اش الل است و هم به زبـان

Y و پرفسورX دکتر اني آقاکيني کلىو پل" درخشان "  منظم و مرتب ى برق خصوصى اش و اداره  

  ديگردآفر"  پسر هفت ساله اش ىماري بنيقرار دارد بابت آخر " تيانسان " اباني خىکه در سرگردنه " 

  ترسد که اگرلب ترکند ى کالن که مقروض است و مثل سگ مى چه پولها– خودش ى ماه جارىماري بني اولو

  عصر شرح روابط ى زن و بچه اش به بندند و روزنامه هاى حقوقش را قطع کنند و نان و آب را به رومبادا

  زند و به ى است که دم نمني تمام چاپ بزنند اليه تفص بى جاسوسان خارجگروي را با دول دخطرناکش
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  نرم نرمک دهي ورزپلماتي دکي تان مثل ى مزه ى و بى تکرارىهاي دهد و به شوخى شما گوش مى هافيتعر

  مقروض است ؟ ىاوهم به کس . . . مي مه لقا خانم صمزهي دوشىطفلک.  خندد ىم

 خودم راگم کرده و ساعت ا " ناوزر " ساعت . اعت افتادم  سادي گذشت و من ناگهان به مي ازروبروىجوانک

 زن ام را " اورانوس " ساعت .  برها زده بودند بي بودم جدهيرا هم که بل فاصله خر " لي ىت " متي قرزان

  ىسعادت مند افتخار" پسر بزرگ ام "  اندروچستر ليه"  و ساعت  مي فروخته بودى بحرانى لحظه کي در

  ى بحرانى خواند درلحظه ىدرس م"  روشن ى ندهيآ " رستاني دبىن درکالس سوم متوسطه راکه هم اکنو" 

 هنوز سالم به دست  " نوسيژ"  دختر دو ساله ام ىکي ساعت پالستاني منيدر ا . مي به گرو گذاشته بودىگريد

 دهند  ى ساعت ها وقت را نشان نمني که ادي دانى م– داشت ى بزرگبياو مانده بود که آن هم ع.

  يى را امضاء کرد و پس از آن مدت هاچاابي و دفترحضورو غدي سروقت به اداره رسدي ؟ باستي اما چاره چ

 آن وقت برخاست .  و خواب آلود ازراه برسد ى ظهر عصبانکي نزدسيي رى و در انتظار نشست تا آقاخورد

  روزها ساعت سه خط ساخت نيدرا است که نيا.  دارد اجي همه به ساعت احتني کرد و امي گفت وتعظسالم

  است با همه دهي خوشبخت ما به ارث رسى خانواده ىبرا"  مالکاظم ىحاج"  که ازپدر بزرگم مرحوم يىبمب

  کشدار دوستان را ى انتظار و آن گفتگوهاقي خورد و دقاى ام تکان مقهي جلبي اش درجىني و سنگى زمختى

  کند ى ممي شود تنظىبلند  و قرقر ارباب رجوع دنبال م ى هاازهي خمگاروي ودود سيىکه با بخارچا.

  ى شد من بوى طورکه دربازوبسته منيهم.  کافه گفت گريگارسون د" آرشاک "  درگوش ىزي آندره چوي مس

  و انگارکه طعم گس و خنک آسفالت را دمي شنى نم خورده رامى  وپرنشاط بام هامي ونافذ باران و عطر مالتند

  ى بهتر مابانيدر خ:  داشت باخودم زمزمه کردم اني جرىدرکافه زندگ.  کردم ى احساس ممي دندان هاىال

  درخت ها را ى و دماغت کار بکند بوى اگرسرما نخورده باشى و حتى باران را بشنوى بوىتوان.

 

 ابان يخ

 

  او  .دي کشى رفت و به مغازه ها سرک مى طرف و آن طرف مني من اى مؤثر درجستجوبرزي فرى آقا

  لنگ موري تاباني با سه اتاق کوچک در نبش خکي آپارتمان تنگ وتارکيدر . . . مي زدم و حرکت کردراصدا

  ازداغي پىبو. . .  کرد ى حاضران را روشن مى که به زحمت چهره ى ساعت اول شب با نور برق،در

  کي مداوم ى و ناله درمري پکي کشدارو مرطوب ى چند بچه ازاتاق مجاورسرفه هاى هي دعوا و گرىصدا

  انهي آنها ناشدني و چند دست که در جلوکشى لهستانى شکسته ى ، چند صندلوي آواز گوشخراش رادرزنيپ

  ىآقا. بعد همه جمع شدند .  کهنه ى هاى قال– زگذشتي من ازهمه چعينگاه سر. . .  جست ى سبقت مگريکديبر
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  کرد ى مؤثر آنها را معرفميرح:

  مي کرى آقاشانيا . مي ما ازمالقات شما خوشوقتىبهرحال همه . نده هم سربارشان شده ام  است بى بله مدت-

  کوچولو هم نيا. . .  خان برزيفر. . .  خانم سيو زنشان بلق. . .  من ىمؤثر پسر عمو...

 من گفتم :

  به شهي من همديباور کن.  هستم ى خوشبختى کنم که در خانواده ىحس م.  خوشوقتم ىلي خود خى به نوبه -

  کم ىلي که خکنميهرچند خودم چند بچه دارم اما هنوز احساس م . برمي حسد ميى ها و خانواده هاى زندگنيچن

 افسوس که . برکت خانه اند .  نمک خانواده اند کي واقوام دورونزدرزنهاي و پرمردهايازآن گذشته پ . هستند

  ستي نى برکتنيدر خانه ما چن.

  گفت  مؤثرمي کرىآقا: 

  -بله برکت خانه اند . 

  من به او دست ى که در دنبال حرف هاىبي مؤثر ناگهان از حال عجمي کرىآقا.  درسکوت گذشت هي چند ثان

  آمد رونيداده بود ب:

  - ديي بفرماى صندلىرو. . .  جا نيا.  درست کن يى چااليژ ! دي بجنبىآها ! ديخوش آمد ! ديي خوب بفرماىلي خ

  دياوريبآن مبل را.

  اگردست ام را به بدنه اش بگذارم و فشاربدهم ازهم در دميمن د. من گذاشتند ى آن مبل را آوردند و جلو

  مؤثر گفت مي رحىآقا.  را بلند ترکردند وي رادىبه خاطر من صدا.  آورد يى چااليژ. خواهد رفت :

  شود ى ترمنيري شى طور زندگنيا . مي ما همه با هم هستنجاي ا-.

 من گفتم :

  - ىليشما ماشاءاهللا خ.  شما ىنيري دارم اما البته نه به شى خوبىمن هم زندگ.  شود ى تر منيري شىلي بله خ

  کند لذت ى و مردي گى گوشه کاررا مکي که هرکس نيهم . دي جا جمع شده اکي دو خانواده ىکي دي هستاديز

  جالب نيا . گرنديکدي ى حال براني د رع خودشان هستند وى زند همه براى مىهر کس ساز.  است بخش

  کند ى ها را رفع مىاست تمام خستگ.

  ؟ دي دارى ؟ منزلدي کنى مى کجا زندگىجنابعال :   دي مؤثر پرسمي کرىآقا

  است آن جا دو کينزد.  است ىوسکي داستاابانيدر خ . مي داشته باشنکهي نه امي اجاره کرده اىعني.  بله البته -

  مي دهى ششصدتومان اجاره مى پخت و پز دارد ماهى براىياتاق و جا.

  د؟ي هم هستىاما عوضش حتمن با بچه ها پهلو.  گران است ى آه کم–

  هم نبود ؟ ى شود پهلو ىمگرم . مي هم هستىچطورمگر؟ البته با منزل و بچه ها پهلو.  بله البته -
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  جا کي خودش ى جا باشد اما با خانواده کي لشي و فامآدم ممکن است با تمام اقوام.  افتد ى اتفاق مىلي بله خ-

  ىجا. . . پس شما .  کند ى ها را رفع نمى جالب است اما متأسفانه ابدن خستگىلي هم خنيا. . . مثلن ما  . نباشد

  دهد ى مى ازهم جدا باشند چه معنى درمعنى خانواده انکهي ادي دانىشما نم.  است ىشکرش باق.

  و ژاله واحمد و بالل خانم مؤثر شام دادند و آن ها تاي سلطان مؤثر و روزيىؤثر و کربال عباس مى مشهدبه

  ىچون مشهد.  به گرد من حلقه زدند گراني آقا رضا و هوشنگ مؤثر شام گذاشتند و دىبرا.  خواباندندرا

  گريه ام بارد که مزاحم شان شدني ازاىمن به گرم.  را خاموش کردند وي شد رادى خواب مى مؤثر بعباس

 معذرت خواستم .

  از رايز. من عازم رفتن شدم ! باران سمج .  کرده است دني که باران به شدت شروع به بارمي آن وقت خبرشد

  بود ى داشتم و آن چه نداشتم چترو پول تاکسشي درپى بهر حال راهىوسکي داستااباني لنگ تا خموري تابانيخ.

  شکسته مهي نى لهستانى صندلى بازهم رودياي تا باران بند بنميبازهم بنش خواستند ى اصرار مؤثرها که مبه

  تعادل خودم را حفظ کنم دمينشستم و کوش.

  که از سقف جداشده بود به شدت برفرق سرم خورد و آب ى گچ بزرگ ومرطوبى وقت بود که تکه ني درهم

  رفت نييتداد ستون فقراتم به پا ودر امختي بود برسروگردنم رى که اززخم سقف جارىسرد وگل آلود.

  مؤثر به کمک مي کرىآقا.  سوراخ سقف طشت گذاشتند ري بردند و زگريآنها مرا به اتاق د.  شد مورمورم

 باران .  آلوده به مرکورکرم گذاشت ى بهي کرد و برزخم مختصرش پى مؤثر سرم را وارسبرزي فرىآقا

  ازگچ سقف اتاق دوم ى بزرگترى بود تکه کي که نزدىم دوىبه موقع از ورود ضربه .  شده بود دتريشد

  دندي کشى مرابه گوشه ا– کردند ىري جلوگاورديرابرسرم فرود ب.

  دميجنب . اورندي خواهند شام بى مؤثر گفت ومن احساس کردم که مسي درگوش خانم بلقىزي مؤثر چمي کرى آقا

  مؤثر ىآن جا همه  . مي اتاقشان رفتنيبه سوم. زدي گوشه هم گچ سقف برسرمان برني بود که دراکينزد. 

  داند ى خبره که هرچه مىمن به سقف نگاه کردم ومثل کارشناس.  کم سال و کهن سال د رخواب بودند ىها

  جا هم گچ مرطوب شکم به جلو داده است ني که ادمي فراهم آورده است با چشم دل دى تلخ شخصى هاازتجربه

  -معلوم است آبستن چه بود ! 

 زخم سرم .  گل آلود مرا شستند ى که تازه آماده شده بود سروروى و با آب گرمدارکردندي ناچار آن ها را ب

  ىمن خوشمزه گ.  تعجب هم نکرده بودند ىآنها حت.  رفتند روني بکيکايمؤثر ها .  به سوزش افتاده بود تازه

  ى آمده بود کمشي که پىبابت خودم وحوادث کردم که آنها را ازى مى معنى بى کردم و قاه قاه خنده هاىم

 راحت  کنم .

  نتوانست به ى بارکسنيا .  از سقف اتاق سوم فرود آمد ى ناگهان بخش عمده ا– انجام گرفت ماني سرانجام زا
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  و آن طور که بعدها معلوم شد فقط تصادف محض از شر مولود تازه نجاتم داده بود ديايموقع به کمک ام ب.

  ى مؤثر فقط برکتف و شانه هاى شدند اما ضربه هاى تنها به گل آلوده مشي کما بگرانيبود که د ني امساله

  مي نقل مکان کرددوربودي که اسم اش کريى جاى پناهگاه خانوادگنيبه ناچاربه آخر.  آمد ى من وارد مفيضع.

  که حادثه فقط نيوم بود ازا گرفته بودند معلاني شود درمدي شهى که قرار است بزودى مانند وجود مندرسمرا

  ام افتهي ى شد حرمتىبرسرمن نازل م.

  آب از درون آشپزخانه هم ى چکه هاى صداراي من مصرن درخواست کردم که از خدمت تان مرخص شوم ز

  مؤثر اصرارکردند که امشب را بد بگذرانم و شام را با مي و رحمي کراني ازهمه آقاشيب . دي رسى گوش مبه

 من گفتم . . .  دست پخت زن خودم اي خانم مؤثر بهتر است سي دست پخت بلقنمي کنم و ببآنها صرف:

 اما مسلم است که در خانه !  همه زحمت دادم نيچطوربه شما ا.  شوم ى دارم از خجالت آب مدي باور کن-

  که ستي نىن و بوقلموى دم ودستگاهستي نى آنجا هم خبرديمطمئن باش.  جا خواهد بود ني هم مثل همخودم

  شامى آمده است اما درباره اني پنبه و مرکورکرم به مى آنجا هم پاى بدهم و به احتمال قوحي جا ترجنيبرا...

  کند ى نمى فرقچيه. . . وراجع به دست پخت .  رسم ى سرفرصت خدمت مني است بعد ازااري وقت بس،

  خانم مؤثر است ، نه بهتر سي دست پخت بلقهم مثل " ىماهتاج خانم افتخار"  دست پخت زن من خانم مسلمن

  چکه ىصدا. . .  مرخص بشوم دي جور است ، پس حاالاجازه بدهکي زي همه چاباني چند خني نه بدتر ، دراو

 حرف من درآن ها مؤثر واقع شد  . دي بارىباران هم چنان م.  آب ى.

  7 ي شماره – 1340 آبان – دوازدهم ي دوره –سخن : مرجع 
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  يبهرام صادق
  خواب خون

 آورم که واقعاً مقصود خودش را ىاد نمياگرچه اکنون درست به .  او خواهد نوشتا راين داستان دنيده داشت که عاقبت کوتاه تريعق... ژن را هم ناگفنه نگذارم که يو ا
  .سديا را بنوين داستان دنيال بود که کوتاهترين خيم که او در ايد بگوي به کار برده بود، اما به صراحت باىان کرده بود و چه واژه هائيچگونه ب

  
 به من ى اندکى که حتى ملتهبىدم، با چشمهاي قرار داشت دىشه پنجره اتاقش که در طبقه سوم عمارت نوسازيک لحظه از پشت شي ى را براژاحمقانه است؟ من صورت 

  .  دور و محو شدىائيکل او از پشت پنجره مثل رؤيجان دم غروب طرح صورت و هي بىکيشه پهن و قرمز شد و پس از آن در تاري شىش که رويره شد و دماغ و لبهايخ
  
 دانشگاه ىمت روبروي ارزان قى خورم و هر چند که رستوران هاى ام مىشه شام و ناهارم را در اتاق محقر و دانشجوئيو من خودم که هستم؟ من همنطور باشد يد ايشا

 چست و چاالک شاطر و پادو ستم و به زنها و بچه ها نگاه کنم و به حرکاتي کوچه مان باى دهم که مدتها دم دکان نانوائىح مي گرم و سرد مناسب دارد اما من ترجىغذاها
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 ها ىکيا در تاري کز کرده است، ىشه ساکت و خاموش گوشه اي کند که همى توجهم را جلب مىش از همه حالت آن مرد درازقد و الغريد؟ بي دانىاما م. ره شوميو ترازو خ
 ىع و بي وسى آورد ـ مثل زخمىست از کجا سردرميهان باز کرده است و معلوم ن دکان دى که در انتهاى سرو تهىا در داالن بي آرد و گندم و ىا پشت جوالهايکنار تنور و 

  ...  خواهد گرم بشودى آورد که مى را در مى کسى پلکد و اداىند، اما اغلب دور و بر تنور مي نشى بر آن مىخون است ـ و آن مرد درازقد گاه
  

 ىد و تا ته کوچه مي آىرون مي بى زند و بعد از نانوائىا جلو چشم ما با دو سه نفر ناشناس حرف ميزند و ي مبشيرا ناگهان غينم، زيست که او را ببينطور نيشه هم اياما هم
 نامفهوم درس و ناهار و ىد و وسوسه اي شدى که به علت کنجکاوىزتر است که در روزهائي من از همه شگفت انگىن برايچد و اي پى مىرود و از آنجا به کوچه دست چپ

بله، . ن هردو کوچه بن بست اندين است که ايب اي سردرآورده است و عجىده ام که از کوچه دست راستيستاده ام، دي اىا رها کرده ام و منتظر او در گوشه ازم ريهمه چ
  . واقعاً بن بست اند

  
 ى مىرزنيپشت سر من پ..." (دي جوان هستىليد؟ خيشما تنهائ. "دمستاده بوي او اىروبرو. ر کرديباً غافلگيده بودم، ترازودار مرا تقري را ندژک روز، و هنوز ينکه يتا ا

 ىبيمن گفتم که ع." ن آقا زودتر از شما آمده انديا... به نوبت است خانم: "ترازودار گفت..." د ي تنها هستىليد؟ خيشما جوان: "نکهيا ايو .) د خودش را به جلو برسانديکوش
.  کنمى رفت بازىن مي زردرنگ بزرگ که آهسته باال و پائىه بدهم و با ترازويشخوان تکي توانستم به پىگر ميحاال د. ر کردا تشکيرزن گوي ندارم و پىندارد و عجله ا

من بهت زده به ترازودار نگاه کردم، ."  خوانده امىاضيمن هم تا شش ر. "ست ساکت ماندميا ني دانستم درست است ىچون نم" د؟ درست است؟ي خوانىشما درس م"
رم، ياد بگينه، نه، فرصت نداشتم درست "ـ " د؟ي هم بلدىسيانگل. "اما او همچنان منتظر بود.  را داردىن عکس العملي حدس زده بودم که او انتظار چنىزيباً بطور غريتقر

گر ي شلوغ شد و من دىلينوقت ناگهان دکان خو آ." دين است، و اال تا بحال استخدام شده بودي خوب، همىليخ. "دميت آه کشي رضاىمن از رو..."  کردم ىاگر کار نم
 شد با انگشتش به ته ىان من و او حائل ميک دسته بزرگ نان ميکه ي کنم و ترازودار گفت که اسمش محمود است و من گفتم متشکرم و همانطورىتنوانستم با ترازو باز

  . نمي ببىک او را به خوبيد توانم بروم و از نزىا گفت که ميان همهمه مردم گويدکان اشاره کرد و در م
  

 شود و قدش ىره مي خىشه شفاف است و هردم به نقطه ايش مثل شيدم که چشمهايق شدم ديافه او دقي درست به قى از نانم را خورده بودم و وقتىمي نى صرافتىمن ب
 ى کرد، در آن مى شمرد، تا مىش را با دقت مي بود، اسکناسهاف پولش را باز کردهيک بسته کتاب نشسته بود، کي ىرو. ستي کردم بلند نىهم آنقدرها که گمان م

من عطسه کردم و .  به طرف من آمدىوانه ايرون آورد و مثل ديسه آرد فرو برد و بير دستش را در کيرگيلبخندش را نشناختم و ناگهان خم.  آوردىرون ميگذاشت و باز ب
ر زدم و از دکان يرگيمن نانم را مچاله کردم و به صورت خم" ؟ىچه کار کرد: "اد زديترازودار فر. د شده بودي سفمي داد و موهاىر در دهانم بود و سرفه امانم نميطعم خم

  ... بچه ها به دنبالم افتاده بودند. دي چرخىش درفضا ميد و پولهاين در غلتيم به بسته کتابها خورد و مرد بلندقد به زميپا. دميرون دويب
  

د يآه، با. د از ترازودار بپرسم که چرا آن مرد بلندقد مرموز را به خود راه داده استيد بدانم، من بايد بدانم، بايدم؟ من باياما چرا نپرس. دميا د رژگر هم يپس از آن بار د
شب و .  بگذرمژم که از مقابل خانه  بروم و زودتر برسم ناچار بودىنکه راه کمتري اى کوچه بود و براى خوب، خانه من هم در آن کوچه بود، در انتهاىليبدانم؟ چرا؟ خ

خته بود و مه ي که به هم آمى خورد و باران و برفى که مثل شالق مرطوب بر سر و صورتم مىل داشتم خودم را زودتر از شر سرمائين بود که ميو اجبار من در ا... زمستان 
ا يا زن يچ مادر ي قرارداشت اگرچه هىميک خانه قديرطوب و سردم که در طبقه اول در اتاق کوچک و م.  آورد نجات بدهمى نفس به ارمغان مىم تنگي که براىمزاحم

  . رم تا گرم شومي در دامن بگىنم را روشن کنم و آنرا مثل بچه اي آالدى توانستم بخارىد اما دست کم مي کشى انتظارم را نمىا تختخواب فنرداريگربه و 
  

 سوخت که آنهم ىک چراغ برق نميش از يظ بود و در کوچه ما بيرا مه غليده باشم، زيقتاً او را ديستم که حقيهنوز مطمئن ندم، و ي را باز دژو در آن لحظه گذرا بود که 
فتاده د از چراغ راهرو در اتاق او ايا شايش و يه روبرويا از اتاق همساي گوىميز خاموش است و تنها نور محو و مالي زد و من احساس کردم که چراغ اتاق ژ نىکورسو م

 که داشتم و در آن بوران و خلوت و سکوت کوچه ها به ى مه مرا در آن شتابىا بازيش نبوده است و ي بىنهمه وهمياست و پس از آن شب بارها فکر کردم که ممکن است ا
  . شه چسبانده استيش را به شيده ام که دماغ و لبهاي او را چنان دىده ام و حتي را دژال انداخته باشد که ين خيا

  
ن که روشن شد خودم را سرزنش و مسخره کردم که يدم و چراغ آالديآنوقت آنها را به هم مال. ت را روشن کنندي توانستند کبرىم نميدم هنو دستهاي به خانه رسىوقت
ا چه ي ى شوم؟ چه کسى خانه اش رد مى روبرو که من ازىرون را نگاه کند و آنهم درست وقتينطور بيشه اي همژ داشت که ىليرا چه دليده ام زي را دژال کرده ام يخ
 نداشت که فرض کنم او وقت آمد و رفت مرا حساب کرده ىني آشنا داشت؟ و کار من هم که برنامه معىا نگاهيا از کجا انتظار کمک ي خواست محکوم کند و ى را مىزيچ

  .  داندىاست و م
  
گر چرا درباره مرد ير و سرنوشت کور بود؟ و محمود دي گفت تقدى درباره مرد بلندقدش مىق خورک شب عريا همانطور که محمود در ين تصادف محض بود يا ايآ

نان دارد و اگر به يگر به غرق شدن خود اطمي که دىقيره کرده است مثل غري ترسانش را به من خى ملتهب و اندکىچشمها ... ژو  ... ژزد؟ و ين حرفها ميبلندقدش از ا
ان ي بازدارد که مگر پاى اعتنائى هم شده، از بى لحظه اىد، اگر بارين است که او را شاي اى درخواست دعا و بلکه براىا برايست و يب کمک ن طلىکند براي نگاه مىکس

  ... .  شناسدم ىنمست و ي آمد و تازه او که با من آشنا نىشه مي ترسناک و ملتمس و آن نگاه سوزان که از پشت ابهام شىآن چشمها ... ىوا. دردناک او را بنگرد
  

 و جذبه آن ىهرگز وحشت و نفرت و شاد. دمي دىس را در دکان نانوائير بخرم، در آن ساعات زود صبح، سرانجام پلي صبحانه ام نان و پنى خواستم براىروز بعد که م
 خوب، ىليخ: "افته بود و با خود گفته بودم يراسر تن و ذهنم دست  بر سىافته بودم و فقط خستگي را درنىن حاليمه شب چني دانم چرا نىنم. اد نخواهم برديلحظه را از 

او خود به . ده بوديخته بود دلمه بسته و خشکي که از تن نانها به خاک رى سردىگهاي رىن هم خون مرد بلندقد که بر لباسش و رويا..." ن هم خون يست؟ ايده اش چيفا
و او همه کارگران  ..." ىگريز ديا چيست با تبر يمعلوم ن: " گفتىس ميفرقش شکافته بود و افسر جوان پل. ه بودش از دو طرف گشودين افتاده بود و دستهايرو به زم

محمود را . دي کشى مغازه زوزه مىشاگردک گوژپشت و آبله رو. ده استي در دکان نخوابىف کرده بود، هرچند که مسلم شده بود شب جز مقتول کسي را موقتاً توقىنانوائ
 دلش پخ کردم و او به باال جست و بچه ها ىر شکلک درآوردم و تويرگي خمىمن برا.  دادندىس هل مين پلي ماشىگران را بسوي برده بودند و اکنون دىبه کالنترقبالً 
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 پابرهنه و مردان ژنده پوش ىرمردان و بچه هاي و پىان انبوه زنان چادري را در مىا جز من کسيافسر جوان که گو. دند و به باال جستند و به دنبال او راه افتادنديهمه خند
انه يو افسر جوان ناگهان برگشت و وحش" د؟يستي شد، شما موافق نىنطور ميد ايبا. "ده بوده استي دوبار دىکيده بود گفت که او هم مرد بلندقد را ي ندىق هم صحبتيال

  ."ن استيفه ما ايوظ. "بعد نگاهش محزون آرام و محزون شدو ." ميريگي ما قاتل را مىول"رانداختم يمرا نگاه کرد و من سر به ز
  

. دي کشىازه ميده بود و اکنون خميگار خريس. ده شدميبطرف او کش. رون آمدي سر کوچه مان بىدم که از بقالي را دژمن ناچار از خوردن صبحانه بازماندم ، اما در عوض 
ن بود اما من دانستم که نگاه او است که در لبخندش نشسته است و يري لبخند زد و اگرچه لبخندش مهربان و شن بار بود که به مني نخستىبرا. ميستادي هم اىرو در رو

 خود ى بسوى برد و دستم را به سختىا مي درى فشرد و تمام محبت جهان با او بود و من احساس کردم که مرا هم با خود بسوىش آورد و دست مرا به گرميدستش را پ
ته کوچه . دمي کوچه دست چپ دوىو بسو! ى کور لعنتىگد! آه" د؟يني بىنم! ن کوچه دررو ندارد، آقايا. "ختمي رىاز ترس عرق م. ختمي کوچه گرىهادم و به انتيکش
 برگشتم و به سر کوچه من آرام" د؟ي دانستىد، نمين کوچه هستيشما که اهل هم. "ده بودم يت ديان جمعين االن در مياو را هم. کرديرت به من نگاه مي با حىرمرديپ

  . رفته بودژ: دم و نگاه کردميرس
  
" دانمينم"ش گفت يد و با لبهاي داند اول عبوس شد و بعد خندىدم که از ژ چه مي پرسىل کرده نبود و وقتيگر مثل محمود تحصيا از بقال بپرسم؟ و چرا نپرسم؟ و بقال ديآ

و پسر !" سنده استيآها، پس نو" "سد و من گفتمي کوتاه بنوىليک قصه خي خواهد ىد و مي گوى مى نامربوطىازهيف کرد که ژ چه چيم تعريو دست آخر سر جنباند و برا
و تازه، ...  خواهدىنطور ميدلش ا. دي کنىال مينه بابا، نه آنطور که شما خ: "نکه به من جواب دادي آنکه سر بلند کند مثل اىکش خم شده بود بيزي کتاب فىبقال که رو
  .ش را به پدرش کرديو رو" چ کاره باشد؟ي او هى کنىگمان نم

  
 ى را بدهد که گفت نمژب مالقات من و ي تواند ترتىا ميدم که آيده ام و باز برگشتم و از بقال پرسي را نشنژ ىدم که تا کنون صدايشيگارم را روشن کردم و انديمن س

  . و من درماندم..." ديشما که قبالً با هم روبرو شده ا: "اه کرد من نگىن بار سربلند کرد و رو در رو به چشمهايتواند و پسرش ا
  
  
  

* * *  
  

د آنچه ي شاىد هم اصالً داستان نبود و آنرا در روزنامه نقل کرده بود و حتياد هم کوتاه نبود و شاي نداشت و زىز فوق العاده ايچ. دم، اما داستانش را خواندميگر ندياو را د
 از صورتش معلوم ىزياگرچه چاپ عکس او خراب شده است و درست چ.  تر باشدىره حادثه نوشته اند به مراتب هم کوتاهتر و هم داستانن صفحه روزنامه دربايدر ا

ن يو ا.  کندىره به من نگاه ميده است و انگار باز هم خي ها سرک کشىم، او را که از پشت تماشاچي گوى است، او را مژ است، خود ژست، اما من حتم دارم که او خود ين
 ى است که روزها و شبها مرا عذاب مىطانيره شين همان نگاه خيدم و ايدم، تنها نگاه او را ديعکس را چه موقع از او برداشته اند؟ و من که آن روز عکاس و خبرنگار ند

 هست که ىا هنوز فرصتيو آ.  خواسته ام به خواب برومى که مى وقت خوانده ام،ى درس مى آمده ام، وقتىرون مي از خانه بى گشته ام، وقتى به خانه برمىداده است ـ وقت
ر خانه او رد شدم؟ همان ژنده پوشها و ينکه زودتر به خانه برسم راهم را کج کردم و از زي اى خانه گرفتم و چرا براىن محله لعنتيباز هم از خود بپرسم، بپرسم که چرا در ا

 دست و پا کرده ى خودش جائىان براين مي محمود هم در اىمقدشان اکنون کوچه را پر کرده اند، حتي قد و نىادارات با بچه ها چادر به سر و همان کارمندان ىهمان زنها
ار شده اند و س گرفتيا آنها که قرار است اعدام بشوند و مقتولها و آنها که در دست پليها ي اعدامىشه تماشاين حال را داشته ام، همي همى دانم، خود من زمانىم... . است

 که به ىاو را در حال" خواهند در آمبوالنس بگذارند ـى را فقط مژ شناخته اند و اکنون که ى را نمژ برند؟ مگر ى مىگر چه لذتينها ديتبهکاران لذت بخش بوده است، اما ا
 شناسم، به همان اندازه که خون مرد ىرا خون خودم را خوب ميانم، ز دىر کردند و من ميبله او را دستگ." ر کردنديده بود دستگي خود را برىغ رگهاي با تىقصد خودکش

چرا ناشناس؟ او را ! آه! آه."  کشته شده بود اعتراف کندى که در نانوائى زود به قتل مرد ناشناسىليرسد که خيبنظر م"– شناسم و ىبلندقد را که از خودم دورش کردم م
 رود، ى گوناگون او را ه مىابان، در خانه هايز کافه ها، در اداره، در مدرسه، در خيپشت م" دشي توان دىر همه جا مگر دي شناسند، او همه جا هست، امروز دىهمه م
 ىز را اعتراف مي کند، همه چى دانم، اعتراف مىبله من م.  کشدى فردا را مىزد و شب با زنش نقشه هاي رى رقصد و عرق مى زند و مى شمرد و لبخند مىش را ميپولها
د که قتل با اسلحه برنده انجام گرفته يجه رسين نتي به اىقات بعديس در تحقيپل"هوده دشنه را فرود آورده است ـي داند که بىگر خسته و دلزده است و ميد، اما دکن

شه در خود خواهم داشت تا يردناک را هماه و دي آسوده خواهد بود و فقط منم که نطفه وحشت آن شب سى آسوده خواهد بود، در لحظه اعتراف کمژنهمه يو با ا." است
  ... . اورمشي به جهان بىروز
  
رش را يس هفت تي خواستند در آمبوالنس بگذارندم همان افسر جوان و مؤدب پلى مىدم و وقتي شنى وحشت را در خود مى؟ اکنون صداىن بلندي به اىک روز؟ زماني

او که با ... نيبب. "ديش را درهم قفل کرد و آه کشيو محمود دستها..." ناچار بود، او ناچار بود... نيبب... نيبب: "زدماد ي محمود فرىمن برگشتم و بسو. م نشانه رفته بوديبسو
م به ير صدان بايدانه بلند کردم و اي خون آلودم را نومى هل داد و من دستهاىو افسر مؤدب مرا به سخت" نه؟! نه؟ محمود، بگو... ى نداشتىتو دوست نبود، تو هم با او کار

ان ي از مىرزنيو پ" ؟...ى خون را بخوابانى خواستى؟ مى فرار هم بکنىمجبور بود. "م بستي در آمبوالنس را به روىو پاسبان..." من مجبور بودم انتخاب کنم. "ه بوديناله شب
  .رزن گفتين را پيو ا..." ىر افتادي آخر گىديد. "دي گوىدم که چه ميد اما نشني گوى مىزيدم که محمود چي کرد و من دىن مي نفرىش گوئيدندانها

  
 ىک شب طوفاني سرد زمستان استفاده کند و گرم شود آنوقت در ىن شبهاي در اى نانوائىن محله آمده بود تا از گرمايآن مرد به ا: "و در زندان بود که روزنامه را خواندم

  . قدر سرد و چندش آور استرت کرده بودم که خونش چيو من ح..." تکار او را ين عنصر جنايا
  

 ىر چوبه دار، و همان لحظاتيا در زيمارستان و يا در بيدر زندان .  خودم راىايت دنين حکايد، کوتاه تريا را من خواهم نوشت، و اشتباه نکنيت دنين حکايمعهذا کوتاه تر
ان دارد و همان ي خوب در همان کوچه من جرىزهاين همه چي گذارند و اى دهان بچه شان مده اند بهي را که خرى از نانىزد و مادرها تکه اي خى تازه برمىکه بخار از نانها
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اورا "د داستان نوشت ـ ي دانم چگونه باىستم و نميسنده نيد که نوي دانىن است که من از شما قلم و کاغذ نخواسته ام، ميا.  مه را گرفته استى که آفتاب جاىلحظات
 او ىرش را به سويس همچنان هفت تيافسر پل.  خوردندى اش افسوس مىز بر جواني نى کردند اما عده اىنش ميند، همه اهل محل نفررون آورديکشان کشان از خانه ب

 دهم، اما ىمفه ام را انجام يمن فقط وظ: س جواب داديافسر پل.  ترسندىن کارها فقط بچه ها مي تواند فرار کند و با اىگر نمي گفت آخر او که دى مىرمرديپ. گرفته بود
 شده و خون خشک ىچيش باندپيو او را که دستها. گراني کنند، چه رسد به دىد با خودشان چه ميني رفتار کرد، ببى توان به نرمىن عناصر نميد، با ايخودتان قضاوت کن

ا من اشتباه کرده ام؟ پس يسم و آيد داستانم را بنويگونه با دانم چىاج دارم، گفته ام که نميگر احتيک دشنه ديو من فقط به ." همه بدنش را فراگرفته بود نشان داد
د ي خوانى روزنامه را مىد و گزارش خبرنگار جنائي کنى را که بد چاپ شده است نگاه مى که شما عکسىد من در همان لحظات آفتابيبدان.  کنمىاکنون سخنم را اصالح م

 را هم اکنون ىن دوميا. ز خواهم نوشتي غم انگى کوتاه ولىد من داستاني شنوى گربه ها را مىد و صداي کشىاه بچه تان دست ميا سي بور ىد و بر موهاي زنىو لبخند م
ک و روشن ي تارى سرد مه آلود، در هواىد در شبهايد، بگذاريد بداند و شما هم بخاطر خدا او را به حال خودش بگذاري داند و نباى نمىزيگر از آن چي د ژاضافه کرده ام و

ک خودش يشه تاري در اتاق همىد مثل روحيد از طبقه سوم به کوچه نگاه بکند، بگذاريشه سرد بچسباند، بگذاري شىش را روير ضربه باد و باران دماغ و لبهايزو در 
 که خانه من در ىن کوچه ايد، از اي رد نشوىن کوچه دراز لعنتير اتاقش، از ايگار بکشد، حرف بزند، اما بخاطر خودتان از مقابل او، از زيبپلکد، نان بخورد، راه برود، س

شه ي که از پشت شىر از نگاهيست، غيز ني غم انگىز واقعاً وحشتناک و حتيچ چيد، هي دانىم.  خوابندى اش مى آن قرار داشته است و مردان بلندقد در نانوائىانتها
خته باشند و آن اضطراب و التماس و احساس ي آوى سربىش وزنه اي است که به انتهاى طنابىوئن نگاه گي خواند و اى اندازد و به ناچار آدم را به قعر آبها فرامىچشم م
  ... زها ين چي بودن همه اى که در آن چشمها نهفته است و آن ناگهانىفيبالتکل

  
را آنوقت مطمئن يز. ک نفر باشدي اگر ىخواهم شد، حت ى از شما هست که آنرا بخواند؟ من راضىا کسياما آ. سميار غمناکم بنويد من در قصه کوتاه و بسينها را شايا

  . ده استي را دژگر هم چشمها و نگاه ي دىک فرد انسانين تنها نخواهم بود و يش از ايگر بيخواهم شد که د
  

  1344ور يشهر: خ نگارشيتار

  1344 زمستان –جنگ اصفهان : ن چاپ داستانيخ نخستيمحل و تار

  291-298، صص ي، بهرام صادقي خالي و قمقمه هابرگرفته از مجموعه داستان سنگر

  1349ن يانتشارات کتاب زمان، چاپ اول، فرورد
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