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  سخن مترجم
و ها در مطبوعات  سال كه اردني -اي است فلسطيني نويسنده شطرَاَ ليلي
 .تدريس مشغول بوده است هاي اردن بهدانشگاهدر  ها فعاليت داشته و رسانه
علت مشغله  رسد ولي به دوران دبيرستان مي چند آغاز نويسندگي وي به هر

  . كتاب تأليف كند نتوانست بيش از شش ها زياد در مطبوعات و رسانه
آمدي ندارد همچون ديگر كشورهاي جهان سوم در اردن نويسندگي در

 يهافعاليتبراي امرار معاش و تأمين هزينه زندگي مجبورند  و نويسندگان
 »نجيب محفوظ«اين سرنوشت را نويسندگان ديگري چون   .ديگري داشته باشند

  .اندشتهدانيز  »احسان عبدالقدوس« و
زبان  است كه بر  اطرش معتقد است كه زبان مطبوعات زبان سومي ليلي
هاي  طور عام اثر گذاشته ولي زبان داستان بايد متناسب با شخصيت رمان به

 ،اشندب و روشنفكر فرهنگي هاي داستان شخصيت چهچنان و شود آن انتخاب
 اطرش ليليهاي داستانهاي شخصيت. گونه باشدنوعي شعر بهآن بايد  نثر

هاي  اند و چارچوب آنها را بر معلومات و تجربه واقعي معموالً تركيبي و غير
 براي براي مثال. دهد مي يا خوانده قرار شخصي و يا چيزهايي كه شنيده و

 چهار سال تاريخ احزاب معاصر، بافت اجتماعي، اديان و كتاب اين نوشتن
 نوشتن سپس داد و را مورد مداقه قرار مختلفاد هاي افر مهينازندگ مذاهب و نيز

  .ندكتاب را در مدت سه ماه به اتمام رسا



 اين داستان  در »نشاد«نام . هايش معني خاص خود را دارند ها در داستان نام
 نامي »ليونفاح ابوغكَ« و آور آهوي گريز پايي است كه از گله جدا شدهياد

  .آميزاست تمسخر 
 تجارب كه اغلب دانند اي مي را نويسنده كه زن بعضي خالف نظر بر

 :گويدمي .ان.ان.اي با سي در مصاحبه او ،آورد مي نگارش در را به شخصي خود
 اينكه زن از خانه بيرون رفت، كار و مسافرت كرد و وارد رزمگاه  بعد از«

 كه بتواند اين است  نويسنده بر توانايي ؛يابد زندگي شد، ديدگاهش وسعت مي
تجربه شخصي  و احساساتش جان افراد شود تا افكار اي وارد روح و گونهبه

، نويسنده بايد وسعت نظر داشته باشد و فراتر از موضوع جنسيت. »قلمداد شود
نويسنده بايد روي تمام چيزهاي پوشيده . باره آزادي و ابداع حرف بزند در

  .نويسنده زن نيست از حال نويسنده مرد بهتر اين خصوص در. تمركز كند
 اندركاران مطبوعاتي دست و ها، مطبوعات، كتاب لنگرگاه خيال رسانه فضاي

 مشكل ازدواج افرادي با اديان و مذاهب آن عالوه بر. ها استمشكالت آن و
در بيرون از خانه را مورد  امور اجتماعي و كار مختلف و نيز توانايي زنان در

  .قرار داده استهدف 
 اين مرز و  اشتراكات فرهنگي زيادي با فرهنگ و ادبيات كه را كتاب اين

 ايمان دارند  بوم دارد به دوستاران ادبيات و كساني كه به تنوع فرهنگي و هنري
 فرهنگ غرب اندازه  از تسلط بيش علت كه به ادبيات منطقه كنم تا با تقديم مي

  .بيشتري پيدا كنند آشنايي فراموشي سپرده شده، به
در چاپ و نشر  همكاريدر پايان از آقاي علي محمد فالحي به خاطر 

  .كنماين كتاب تشكر مي
 ياسينآل كاظم                                                     
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 تنوشسر اام .فتمر ميه با تو طفر دارياز د كهبود  ياديمدت ز
 شانتظار كه نهداراهم قرار د رس را تو و ش آورديپرا  يديط جدياشر

 .كردم مي رانه تصورش  و را داشتم

 .ميآيم لرزه در به نمك ميمالقات تو آماده  يبرا را خود كه ميهنگا
 يمرد رو شدن باهروباز  ايچيره دست هستم، آ كه در سخنوري من

 ن نفوذاي  خودش نكهاي  بدون ،گرفته بود مرا فرا وجود يكه روزگار
 .كرد مخواه يخوددار ،ندرا احساس ك

 خواب كه يزيچ با ييارويرو يراب راخود همچنان و تپد ميدلم 
 به را مياهايرؤ، سرنوشت .مكن ميده آما ،گرفته بود مرا فرا يِداريب و
مكان  و زمان محدوده در كه ناپنه ييرويبا ن ناگهان رد ويگ مي يباز
 .دهديسوق م وا يبه سو امر يزيربرنامه بدون ،گنجد مين

  !؟اي عوض شده يليخ ا تويآ
مبهوت  مرا يحدبه ات مييعكس قد راه باهم خبرحات يتوض

 درات يميعكس قد .زميبرخ بستر از خواهد ميكه دلم نه است كرد
 :تر بزرگيبا تل آن يتفص شرح و از پر خبر و روزنامه صبحاول صفحه 
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 ونيكفاح ابوغل كردن آزاد لندن و »وميال« در روزنامه بمبكردن يخنث«
ح يتوض از كه يحال در »شدن هربود از هشت ساعت چهل و بعد از

 .ه استج كرديمرا گ ،ردكيم يداردحادثه خو

 يزبا اتفاقات و با توانم مين. روزنامه كنارم هست ت وريتصو
 كنم مي فكر .هدديم دست به من يبياحساس عج. ميايكنار بسرنوشت 

 و من پنهان از راات يندگز يها تحوالت سال ،ترس يرو زا كه تو
 .نمينب را در تو يجدائ تا اثر يحذف كرد

 .است دارخنده كند ميان نيرا ب شصاحب يهاآرزو جز كه يافكار
 در رفتارت  ميك وذهنت باشم  چنان درمست كه ها ييجابهنا يخواسته

 اي لحظه و شدن يتداعذهنت  در يفكرن يچن ايآ .داشته باشم يينما
  ؟گرفتن يبازرا به  آن

  !يكرد مي كاش فكر
پنج سال  و ستيكه ب طورهمان .راند ميم يسو به تو را سرنوشت

 .ت آمدميسو ن برنامه بهوبد قدس شهر و »القدس«روزنامه  در شيپ
 زمان يورابه ش مرا يهادارد و بال ميتپش وا به را مقلبن خاطرات اي 
 وجودم و  ميتما و آورد مي اديهب ات آن خاطره رايجزئ ،قلب .برديم

 .يشويم راضحمن  يش رويپ تو. رديگ مي فرا اتاق را يفضا

 بـه خـود    تـو  از نامه مـرا بر ريمد زيآم انتقاد يصدا زنگ تلفن و
  :آورديم

- »اي خوانده را ها روزنامه »نشاد.  
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  .بله -
 نكهيا ؟ قبل ازيگذار ميمالقات ن قرارون يكفاح ابوغل پس چرا با -

  .يكن بهحااو مص باد يرد بايبگ يشيما پ از يگريد يونيزيكانال تلو
 .را خواهم كرد كار ناي  -

ده اي  شنهاد دهديپنكه يا ش ازيپ. ندارد خبر رتميح از برنامه ريمد
 تو حدسن يب. گذاشتم كنار آن را يلده بود ويذهنم رسه مصاحبه ب

 يونيزيتلو زيانگجانيك برنامه هي و ميآيم نسبت به من كه به طرفت
  .گذاشتم را كنار مصاحبه با تو فكر !انجام دادم ايسهيمقا

تماس  تو با كردم تا مامور ار »الفس«خانم  اجرا و را او دستور
 يعراق سالف .به توافق برسد تو با موضوع گفتگو و زمان يابر و رديبگ

 از .كند مي كارام برنامه در ؛ريگيپ پرتالش واست  يپژوهشگر ؛است
 م من ملحقيتبه ون امارات شروع كرديزيتلو كه كارش را در يروز
  .شد

   ؟اي كرده رييتغ يليخ 
 ميبپر ها مانع يرو ازكه  يستاخو يماجراجوئ كي كه بايزمان از

 .ت كردميهار و كردمغفلت .هگذشت ياديزمان ز ميبگذر مرزها از و
 هر و كرد هم دور از را ن كردند ماييتع ميگران برايكه د يسرنوشت
نگاه  را پشت سرخود يرفت مي كه يوقت. رفت را خودش كدام راه

 دور هم از يليخ و حق شوممل نكردم به تو يسعمن هم  .يكردن
 مرا تاراج كرد، يزندگ ن پرسش چقدر دريا تو از بعد يدان مين .ميشد
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ان يمان را اشهيجاها سا يبعض .متوقف نكرد ام راير زندگيمس يول
  .شد تار ره ويام تيآن زندگ ثرا بر د وكر

  »شد اگر؟ ميچه «
 اميات زندگيجزئ و ها ظهلح بر بود كه قادر يگرانيطغ سئوال بزرگ

 يشتريبسعادت  و يبختخوش نبودسؤال آن  ينياگر سنگ .ندازديه بيسا
كه  يسئوال شد؟ ميه كردم چ مياطاعت  وت از اگر .شديم من بينص
 سركوب شده يها عاطفه تمام .گستراند عمر امتداد بررا  شيهابال
 يابر ؛گرفت فرا ام رايآسمان زندگ يزمستان ابر نندما اميوران جواند

   .پراكنده كند ينور تا زديبرق نم و راب كنديس تا ديباريكه نم
چه  و ؟افتاديم ياتفاق شدم چه مي يآن ماجراجوئ وارد با تو اگر
 چگونه ،كنارت بودم در امتداد زمان اگر در م؟كرد مي دايپ يتيشخص

  ؟بودميم
 ميقدم گذاشت يكه به تنهائ يراه در ما ك ازيهرست كه ن ايا باور تنها

  .ميموفق شد ميرفت و
 يكرديآن تالش م دن بهيرس يبرا يكه روز يهدف زا راه تو 
 خواستم ويكه نم يراه به مرا و بود خم و چيپپر راه من. شد دور

هركدام  .دميرس يگريبه اهداف دكه  كشاند بودم نكرده يزيربرنامه
  .ميكرد مين كه فكرش را ميرفت يراه به يبه تنهائ ما از

 به يلو ؛ميرفتينپذ آن را و ميشورش كرد خود يها تيواقع بر
 يزندگ ندكن ييتع ،پنهان دست كه ياازهاند  به ومحسوس صورت نا
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 مانيها خواسته و اهايازه رؤاند  بهندرت به ما يها راه .دكر داير پييما تغ
 ما به ط خود رايشرا وقدرت  ،تيواقع ،يزندگ .رسد ميان يبه پا
  ماي كرده كه مقرر را چهآن م؛يريپذ ميما ناخودآگاه  كند و ميل يتحم

 مردم .برد مين يب از اي و رديگ ميخدمت  به كند، مي جدا كند، ميجمع 
 يا اتفاقي يشانسخوش كوشش، و يسع با يزندگ كه آنچه هربه 
 كنديم دايكه تحقق پ يزهائيتمام چ رب .شونديقانع م كندبشان ينص
 بزرگمختلف ط يشرا در ها هيسا ناي  .ماند مي يباق حسرت از اي هيسا
  ؟بودم  با تو اگر شد ميچه  .شود ميكوچك  و

به لم يف كردم قدرت تختوقم يكرد مي تصوركه  اي نقطه يرو
 خوب را تو يبه درست هـشدم ك رانيح سرگشته و .انت كرديخ من
 در يترس دم شك ويباره تو شن در دم ويد تو از آنچه .سمشناينم

 تخيگس هم كه عشق از ينزما .يبود خبريآن ب از تو كهدرونم كاشت 
ه يگر دم ويكش نجر دم،يد تو از كه بود يزيچ خاطر شد به نابود و

 ليتبد هيقابل تك ريغ ونان يقابل اطم ريغ يواريبه دام شهياند در .كردم
 ميديكشيم نقشه كه يزمان .چه تركت كردم يبرا يمتوجه نشد .يشد

  !يكنيانت ميدم كه به من خيد را م تويكن يستادگاي  مقابل همه كه در
 .است فاصلهساعت كياز  كمتر تو ان من ويم كه كنم مي اسحسا

 ياتصالحلقه  ما داريد. دهديم سوق تيسوبه مرا گريد سرنوشت بار
 نسبت به افسوس مراا يكرد  خواهد ازينيب تو از ا مراياست كه 

 يانهالوحساده يدهاي  شوم ميآماده  كه يحال رد .دادخواهد ش يافزا گذشته
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 دركه  يطيشرا را از پنج سال تو ست ويب از بعد .سدر ميذهنم  به
 تو كنم تايزنده م را كاوش و اي گذشته .كشم ميرون يب يآن هست
 يبه فراموش تظاهر يخواهب اگر و ميآيم خود به .يم بازگرديبه سو

 آورد و ميبه درد  شه وجودم راياند  نيا .كنميم رد اعتراض و يكن
 .كند ميدار حهيرج

ترك  ه مراك يمانند زمان م واهشد يگريزن توانمند د ،تو از دور
 و يوارد دوران زندگ پخته شدم و .ستمين مغرور تجربه ويب يكرد

  .مفهوم آن شدم
آن  عمر يهاسال باتا  كند ابداع يزندگرا در ده اياين   كه يكس

 به جلو رو كه مفهوم حركت يكس يبرا .دوش مي ريپ دنك يبندزمان ار
 به ك دفعهيست كه يتجربه كرده باشد، ممكن ن را يرودخانه زندگ

 يقبا حالواكه از  يكس و دا كنديپ اعتقادروح  ن رفتن جسم ويب از
 به فكرشود  ريپ اگر ،ببرد يپ آهسته رفتن عمر قتيبه حق يمانده ازل

 .خود خواهد بود يبرا يديجد خلق كردن عمر

 انسان مكان به كه هر لحظه با اختالف زمان و اي شناختهنا عوامل
  .شوند ميدرك ن يراحتزند به مي يليس

 نسبت به يقراريب از يحاك كند مياز درون انسان تراوش  آنچه
ن حرص را اي  يجاودانگ د به بقا وين حال اماي  با ؛است يستين و فنا

 .كندميپنهان 

  .شوميم تو داريد هآمادد كن ميقرارش يب ها كه لحظه ينوجوان مانند
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  ؟ياهركردييتغ چقدر
  .كنديام مسئوال سرگشته ناي  به پاسخ

 عاجز يگرفتم عاشق شوم ولم يتصم .آشنا شدم يگريدكس  با
حق  آن عشق تنها كه معتقد بودم يكردم درحال اي تجربه با او! دممان
 :ديدرونم جوش در يانهاسئوال مصر .ستتو

 اگر؟ افتاد مي يچه اتفاق

 بـا  نوشتن را .ماندما محمود سرگردان ي توعشق  انتخاب انيمدر
 تـو  از دور .دميدرخشـ  فق شـدم و وم ؛ادامه دادم پشتكار جرأت و
  .شدم يمعروف نگارروزنامه
تم يحكا .كرد دارحهيجر مرا تو مانند هم وا ؛كردم ازدواج محمود با

 يكار او ،ياهل عمل نبود ازه كه تواند  به همان .است تريقعبا او وا
كه  ين عشقياكتشاف اول در حرارت خود را شور و .جرأت بود با و
 يدلباختگ جسم و كشف روح،ن يب .آوردم اديبه ردبن يب از تو را اثر

  .وجود دارد بندهيفر شفاف و اي فاصله
ن يب يها فاصله تو نكهيا عدم فهم و ،وزش توفان شك خاطربه

 يول .نبود انهعاشق تجربهان ما يم .ه كردمياد گريز يحفظ كرد را ما
 وارد ناريهمراه سخنران سم .جرأت بود با و شجاع اريعمل بس و درا

 .كنندگان بودمته دعوت يكم عضومن  .شد» فاطعشَ« يفرهنگ باشگاه
وسته يپچشمانش  جذاب و ،يجدجمع، خاطر ت،قام بلندسبزه رو، 

  .كرد مي بيمرا تعق
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  :گفت آمد ميفم ربه طكه  يموقع
  .ليوك؛ ريمحمود ابوط -

  .به من داد سپس كارت خود را
  .جواب دادم

  .يشادن راو -
 :گفت او

مورد . خوانميم ت رايها نوشته يبعض. شناختم و ق كردميتحق -
 .پسندم هستند

     اتمام از بعد. كرده بودم دايمجالت پ و ها روزنامه در يشهرت
كارمند  عنوانبه قدس درسيانگل يفرهنگ انجمن دفتر در تاليتحص

  .مشغول كار شدم
 در را اي ل تجربهيكه م رايز ،ازدواج كنم محمود م گرفتم بايتصم

 ايكارش  دفتر كه در پاك سالم و داريد چند از بعد .ردك جاداي  من
 شهر خارج از ل كوچكش بهياتومب صورت گرفت با خانهقهوه در
 يادياطالعات ز ؛مياست حرف زديس ات ويادب رهنگ،ف باره در .ميرفت

  .بود به خود يمتك ان ويوش بخ ؛داشت
 .ديچيو پيابان راديخ سمت به گذشت و دان منارهيم از »اهللارام« در

 كاج درختان كنار و خلوت گود و يها نيزم و ها كوه از نكهاي  از شيپ
 يوسبه  مرا. ستاداي  افتاده ك جاده دوري در خارج شود، وستهيهم پ هب

  .مقاومت نكردم د،يكش خود
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 كي مانند و داريكه با من دي، مثل زمانيه بودگرفت قرار ن مايب تو
 يشد ميك يزدنه ن ؛يوه حالل بوديم منتظر و يكرديم رفتار زاهد

  .ميوارث آن و عصمت فرزندان ما .كردم مي ينه من كار و
  .ديچ وه مرايم تو از ريغ يكسانجام سر
  .قدم شدشيپ يخواستكار يبرا او .قطع كردم محمود را با داريد

ن راخواستگا صفو رد كننده ل كرده يتحص با،يز پدرم به دختر
 داد مينشان  تيحساس نام تو بردن با محمود .كرد مي فتخارا سرشناس

كردم كه  مي احساسش چشمان در را يوشخام گنگ و يها سئوال و
  .از بردن نام تو صرف نظر كردم خود آمدم وبه .شد مي تكرار

د قطع ش زشيآممحبت رفتار دفعهكي از ازدواجمان ماه بعد چند
 غروركه  ح دادميتوض او يبرا يطور .كرد سئوال باره تو من در از و
 ظاهرش .نكند دارحهيجر دوست دارد كه را يمرد را ارضا كند و يزن

  .كرده است باور ت مراينشان داد روا
 كه با شد اي مسئله منكر كردم، يدرخواست جدائ او از كه يروز
 رجوع ارباب او د كرد كهيتأك .ده بودميد شكار دفتر درم انچشم

 تو گفت من به سفتأ با و  ميآرابه .آمده اي حل مسئله يبرا است و
 يدرحال .جدا شوم او بودم تا از يدنبال فرصتمن اما ،را دوست دارم

 .كردم مي شروع را مشترك با او يزندگ ديبا مين ستتو با كه قلبم
 خود ان من ويم يها گفتم به فاصله به او باره تو در يمطالب كه يموقع
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 .نباشد وفادار او به كه كند يزندگ ينبود با زن ضرحا او. برد يپ
 .گفت مينان داشتم كه دروغ يطما

 ،انجام دادم چون كارم را زود .رون رفتميانجمن ب در كار يراب
 كارش دفتردر  م گرفتم محمود رايتصم برخالف عادت معمول

د يجد كارآموز و ب بوديغا يمنش و يخال اتاق انتظار .كنم ريغافلگ
پشت  ك شدم ازينزد محمودبسته اتاق  كه به در يزمان .افتمين هم را
 يزدم كس در .ديرسگوشم به يفيهمهمه خف نفس نفس و يصدا در

 يموقع .فرما شدحكم ينيگسن قه سكوتيدق چند يبرا .جواب نداد
 خارج ناز عشوه و با يزن و شد ريغافلگ دن منيد از كرد، باز را كه در

  .فتر  و كرد يخداحافظ او از يآشفتگ با شد و 
 بدون تأسف آرام و ينگاه با. من شد يسركش و اديفر و داد ميتسل

  .يل شديحا ن مايب يبدان آنكهيب .داد مهمان لحظه طالق
باكش يب كه دختر ه كرديمو شانس خود بر ان كرد ويم طغپدر

داد  .رديگ ميطالق  ،وفقم يمرد از ك سالهيمشترك  يزندگ از بعد
 تيرهاكه  يزمان فراموش كرد. خواند وانهيد مرا اخت واند  اد راهيفر و

 محمود نزد چهچنانقسم خورد  .هوشم افتخار كرد عقل و به كردم
  .خواهد كرد همن قطع رابط برنگردم با

 هب.م را بلند كردم كه سابقه نداشتيپدرم آنچنان صدا حضور در
 گذشته ظاهر يها سال خاكستر انيم از تو نام ميتهمت زد گريمده

  .ه كرديگر زد و صورت خودمادرم به  آن روز .شد
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  .م خارج كردمايزندگ از خود يرا به اراده يگريمرد د
 يرووآهسته  يكرد مي يدرونم زندگ در ياليخ يجودتو مثل مو

 از ترقدرتمند و يزد مي قهقهه و يكرديم مشترك ما پرواز يزندگ
ت يها شهير .يگرفته بود يگوشه دلم جادرران يمارگ جادوگران و

  ؟...اگر شديم چه. رياپذان نيپا است يئها الؤس
ت يسومرا به يقدرتچه  يشد ها موضوع رسانه كه خبر و يموقع

  كشاند؟ مي
گذشته  و ينيمرا بب ميهم جدا شد كه از يروز مانندخواهم  مي
ت ياهايرؤ كه طورهمان بردب را تهوش عقل و تاگردانم ازت بيرا برا

  .يكرديم فيتوص ميبرا را
 يبرا روزها .ك گرفتميشدم آن روز را به فال ن داريكه بصبح زود 

 يكودك يها قصه گونه كه درهمان ؛من استيبد من ويخوشمردم 
 هم را در تو ينامرئ ييروين يگاه! آمده است ملك نعمان روزگار

 به او و تا تو كند مي يبندشرط و  ميگرسر ،يباز ،دخالت ؛چديپ مي
  .ديبرنده شو د ويرسخود ب يآرزو

 بينخوش .دمينه ديآ خود را در يزدم، چهره كنار رااتاق  يها پرده
 ن باريكه اول يزمانمانند درست  .وردآبه دست خواهم  را توكه بودم 
به تو نشان   چشماني ،يكوب شدخيم نفست بند آمد و و يديمرا د
  .يه بودآمد به لرزه در وشده ران يح ها آن ن در برابراي  ش ازيكه ب دهم
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هم به تو نشان خوا  مينرتن  .شوم ميان آب يزش جريم ريتسل
 .دهم مي ماساژ را بدنم .مادهيشكآن  محبت بر دست ها سال كهداد 
  مشعوف درخشم و ميم بدن يو برجستگ ينازك خاطر تناسب، به
براق  نرم و مالم تا ميبه بدنم  دارم و ميكرم نرم كننده را بر .شوميم

  .شوديم معطرآن  يبا بو حمام .شود
  ها آنم را در يايرؤ يايدر .كشم ميقلم  اد چشمانم رايبا دقت ز

 ها آنهمان طور كه  ،شود مي زيآماسرار ابد وي مينم كه گسترش يب مي
  .يكرد ميف يرا توص
 ت رايها ناكه بادب ميهنگا .خنداند ميقرارت مرا يرباز نگاه بيد از
ت يانورديدر .آمدم ميدر پروازبهتو  با يافراشت ميچشمانم  يايدر در
دنبال چه  و يرو ميكجا  به نكهاي  از خبريمن ب د ويكش مي درازا به

 .يگرد ميچه  دنبال و يازدانيم كجا لنگردانم مين .با تو بودم يهست
  .ستين تو از ريغ يزيچشمانم چ در

     را كنم اول چشمانم ريتسخ را تو ييآراخود گرفتم با ميتصم
نفوذ  م تا تحتيآرا ميرا  ها آن حوصله صبر و باپس  .ديد يخواه
  .ييآ م بازيبه سو ها آن

 .زنم ميبه خود  ياديمقدار ز امتجربه كرده ها مدت كه يعطر از
 يهنگاهم شرق است كه با عنبر شك وم ،نيمغرب زم يها گل من عطر
 شيآزماكه آن را  ياز زمان .اندختهيمهم آ در يزيآمسحر يتردست و

 ا رايدن ان ثروتمندزن وبود  يشيآرا مؤسسه صاحب انحصار كردم در
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  توان او را از آورمرگ يماريكه ب يفقط زمان .آن محروم كرد از
 مشنا د ويتول را آن عطر افتند،ياش گنجه را در اخت فرمول آناند
خوش آن  يبو ا ازيدن زنان توانمند گذاشتند تا »خاص مجموعه« را

 .ره كنديچ تو بر زنم تا مرا مي به خود را آن عطر .ت شوندسسرم
 شخدمت ويپ .زنم مي شتريب بغل ريز و گوشپشت ،ها مفصل يرو

  :كردند مي استشمام را آن يآمدند بويم وقت به اتاقم هتل هر ينظافتچ
  !است يعال يليخ است؟ ين چه عطريا زيه خانم عز...اووو -
  :دهد مين ادامه يسرمست چن خندان و شخدمتيپ
  .خرمب دخترم دوست يبرا آن را م دارميتصم -
 شيبه خاطرت آرا حد ش ازيافت كه بي يدرخواه داريان دزم
 يبوها و من از عطر كه يدرحال يديمن پرس از باره عطر در .كردم

  .بودم خبريببرابرم گشوده شده بود  كه در يجهان وخوش 
 يم بهاريمانند نس ؟هييچ يزد خود كه به ياسم عطر شادن، -
  .ماستوطن  يها كوه

 نت رايخوش سرزم يچگونه بوپس ! است يسيعطرم انگل -
  دهد؟يم

فارغ  ش،يرودها و ها دشت صحراها،تمام  ن بايزم :يدهيادم مي
 آسمان كه يزمان است و يكيش يها گل يباران بو ياديز اي  ميك از
 عمر و ازهاند  كهفرق آن است  .شود مي رها يزندگ يها جرقه دبار مي
 از يكه بعض يدان مي .دارد يفصل بستگ يبلند و ياهان به كوتاهيگ
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 يزمان فاصله رغمبه مويمنطقه اسكاهان يگ يحت و كايامر رق،ش اهانيگ
 اهيگچهل  گونه كه چهل انسان وهمانرست د هم هستند؟ به هيشب
 منشأ شود ميما  كشور وارد كه يئها تمام گل .شوند ميشكل خلق هم
 زنبق، الله، يها گل بهار در !اند ابان است كه اصالح نژاد شدهيب ها آن

 كوتاه ها آن عمرگرچه  .نديرو ميوطنمان  يها كوه در نرگس بابونه و
 يها گل كه دارند يخوش يبو يول ،نادرند يگاه و فيضع ،است
به  مرا تو عطر .اند دهيبه خود ند را آن ،شده اصالح يانهاگلخ

دست  از را گريهمد آنكه ش ازيپ ،برد ميوطن  يبهار يها گردشگاه
  .دهددست ب هن ما را ازيم و ،ميبده

 يكن مي چشم بسته هوا را استنشاق يكه به من دست بزنناي  بدون
 پرستنده لهه وان يب. يزاهد من تو بودم و اتفرشته. زدم ميمن لبخند  و
 كس .دارد تجرد وجود و احترام ت،بحم ترس، از يئها فاصله ،آن
  .ديچ بود، مال تو اًرعكه ش را اي وهيق معش نامبه يگريد

؟ يهست زن دو نيتو دلواپس فاصله ب ا من همچنان توانمند ويآ
 .شود مي دهيعاشقانه كش يآفتاب قدس به ماجراجوئ ريز يدختر نوجوان

 باران در يداريبه د را يموفق زن نگارروزنامه ،دلهره و ترس ايآ
  دهد؟ مي لندن سوق يتابستان
 شمارد ميش را يها كه گام يزن؟ ستكجا دو نفر ن شمايمن ب گاهيجا

 كنديم روشن را يسوز زندگمين شعله .نديب مي را يخواب ماجراجوئ و
 .ندارد را شخاموش كردنجرئت  وكند  مي واژگون شعله را آن يول
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 روند مي يماجراجوئ يسوسارت بهو ج عاطفه، احساس اب كه يبه زنان
 را از كه تو يزمان از .مشگفت در ها آن يتوانائ از رزم وو مي حسادت

 ريبه زنج بسته وم يها پا ،كندن ييتع رم رايعقل مس تا دست دادم
من زنده  رد دست دادنت را احساس از ما، داريد ايآ .ده شدنديكش
  كند؟ مي
  شفا شكسته قلبِ ،عشق در ن شكستياولبا كنم كه  مي صورت

 بهسپس  .رود مي باد بر عشق هم شكستن در با يزندگ و ابدي مين
 خاكستر ريز از. م كه احساس مثل ققنوس استيآموز مي مرور زمان

 ،رنگ دلكم اي درخشان و يها تجربه .زديخ مي بر ها غم و ها اشك
 آن به ريتأث و شود مي يمنزو خاطره پنهان و درخشم  و قدرت با

  .دارد يبستگ عاشق سرشت
 وروزنامه  رآستانه دفت در يدرآورد ت خوديمرا به مالككه  يزمان
  :يبه من گفت يخداحافظ هنگام
 كارم منتظرت فترد جا درنيهم سه بعدازظهر، ،كشنبهيروز  شادن، -

  .خواهم بود
 ن نگاه عاشقانه بهيبا اول .دميه موانع پريكل يرو از با فرمان تو

 يهاخطر ،يتنهائ ازترس  برابر در .شدم ليتبد يكره اسب سركش
 داريد به خاطر كردم و يستادگاي  عشقمان،شدن موضوع فاش  راه و

  .ميدم دروغ بگوش مجبور توبا 
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پوشش موقع من از خانه را يرون رفتن بيب كه تنها خواهرم بود
 هوعدكه  كشنبهي روز م تايديد را گريدشنبه كه همپنج روز از .داد
م نديهنگام د كوب شدنتخيم .يبود ن توم يمشغولدل ،بود داريد
لحن  .ميكرد ليتحل و هيتجز را يكردكارت دعوت دفتربه مرا چرا و

 يبرا .مين كرديسنگ ن عشق سبك ويمواز در و تكرار سخنت را
  .كنم داريد تو باد يبايم م كهيديجه رسين نتاي  به بار نيهزارم

  م پاككرم را از صورتم يه ضخيال و ها كه خط يحالخواهرم در
 كي ل بهيتبد :من گفتم بهيحكك يمانند  دميكش ميمن درد  و كرديم

  !كم كن كرم را ،اي شده يائيموم
پشت سرم  را ممنر يموها .شدم اي تجربهكم  فكر دخترم يتسل

به من  .ديم ماليها سرخاب به گونه يماهر شگريمانند آرا خت ويآو
براق ، باز يرنگ صورت با لبانم نكهاي  از پس .بزنم داد تا روژ دستور

  .لبانش نشست ت بريلبخند رضاشد 
 كرد كه باور .ديرا نپسند عطر يبو ياديز م واهش چهريآرا مادرم

  .روم ميدخترم  دوست داريده ب
 پ،يتدم خوشيد اول را بار گونه كه توهمان ربع قرن از بعد ايآ
  ؟يامانده گرافسون يلبخند و فيلط ياچهره با و زيانگدل

 بر يقدرت بلكه ،دشو مين خارجخود  ريمس زا يهاناتفاقات ناگ
  .ستين ها آن جلودار يزيچ وحاكم است  ها آن
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 نانيبا اطم آهسته و .هم گره خورد بهروزنامه  راهرو مان دريها نگاه
 و يستاداي  .بودم يزيدنبال راه گرسرگردان  من و يداشت ميبر گام

  :يگفت و يشدكوب خيجلوم م
  كنم؟ تتوانم كمكيم -

  :جواب دادم
  .گردم مي يرانيدنبال هشام د -
 يزد مي كه لبخند  ميهنگا و زيت تيها نگاه ،يبود بايز و اماند  كيبار
  :يگفت و يبه ساعتت نگاه كرد .شد مي شتريبتت يجذاب
  .يشامنتظرش بم دفتر در يناتو مي .ن آمدنشهزما هشام؟..آه -

 ميمعلوكوچكم به نقطه نا راه با برادرهم ؛شده هستم من غارت
 يكه نه راه پس زيانگجانيه ياحساس با كه هستم يرياس .مرو مي 

  .شدميم رانده اي اختهنناش ريش به مسينه راه پ داشتم و
پنجره  د ازيخورش .توام يدايمن ش منم وت يمشغولهمچنان دل

 يوقت. بودكرده  خسته را برادرم سكوت .د شدياتاقت پشت افق ناپد
 منتظر من گريد ،يمن حرف بزن با تا يگذاشت كنار را زيهمه چ كه
  .دمبون مخاطرش آمد كه به يكس

 .شود مي ن آغازين چناي  ها تمام ماجرا

 يها تيواقع بود كه بر يداستان .يورق زد م رايها دست نوشته
 هم درل يدر عالم تخ را ه حصارهاهم و كند مي انيطغ ياجتماع

  .زديريم
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 است، يآموزوشش دانشفته كيكه ش يرستانيدب ريك دبيمانند 
ام نگاه ت به چهرهدقبا كه  يدرحال .يناخو مي م رايها دست نوشته

 در يمكث كرد ينحو ين خطاياول رب يداد ميو شرح  يكرد مي
ضعف  نكهاي  بدون .يبود نخوانده شتريب چند سطر كه هنوز يصورت

برادر كوچكم . ت لبخند زدميرو كند به امزدهجانيهمهارتم  دانش و
 .بزرگش را كشف كرد ب خواهريعج ينادان كه كرداخم  يزمان

  :يگفت به من معلم كيمثل 
ون يكفاح ابوغل من. كنميم تكمكآن انتشار يبرا ،ياستعداد با -
  .روزنامه هستم ريسردب
  .بچه آهو يعنيشادن ..يشادن راو -

  .لبانت نشست برت يرضالبخند 
نامم  ،تعاد يرو كنم از فكر تو يت استثنائشناخهب نكهاي  بدون

گران يد يبرا رانامم يشناختم معن راكه خودم يزمان از .شرح دادم را
  .دهميادامه م ن كاراي  به همچنان دادم ويشرح م

ـ  مادران و وپدران  فرهنگنشان دهنده  ها نام بچه  يمعرفت درون
  .ستها آن

ما وسعت  يها اسم .شعفاط است در يمالك مغازه كوچكپدرم 
 يگران معنيكه د يوقت .رساند مي را او صيتشخ قدرت مطالعه و

 ،روزنامه يتعداد .شد مي برافروخته اشدند چهرهيفهم مين را ما يها نام
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 .گذاشته بودمغازه  رد جلو اي هيچهارپا يرو يسيپل يها كتاب مجله و
  .خواند ميقبل از فروش  را ها آن شتريب

  نـام  د ازيـ بـه تقل  و بـرادرم را  »ليساَ« را خواهرم اسم مرا شادن،
  .گذاشت »ونسم« ،»نيحسٰ طه« پسر

 شد مي فروش د ويخر ها نام اگر زد مياد يفر همچنان مادرم -
 فاطمه و نب،يز .يكرديم را انتخاب ها آنن يترسخت دم كهيفهم مي
 نكهاي  از خدا قسم بعدبه اللّه؟خلق هيمثل بق .دارند يچه اشكال هند

  .رخواهم دادييتغ دادگاه شان را دريها بزرگ شدند اسم
 را خود اعتقاد  تمام عادت كرد و ما يها گران به ناميمانند دم ادرم
 .فراموش كرد ها آن رييخصوص تغ در

كه  يدرحال .يخوانتا ب يخود نگه داشت نزد م رايها دست نوشته
 كه روز يمن خواست از فشرد مي دستم را يخداحافظ يدستت برا

  .دار كنميد تو شنبه باكي
درد آورد هدلم را ب ش راند ويپ به شد كه مرا يعشق دوم ما داريد

 جوانه ،رد يها بال هنوز .شدم ميتسلمانع شدند  امخانواده كه يزمان و
  .شد نابود ،يتوفان نزده بود كه عشق

وه اند به چشمانم در يشاد .يكرد ترك قدس را شهر يتنهائبه تو
كاج  جنگل از .شد دن سبزار يها هدر نخل ترس در شد ول يتبد
 اوستن اي  و يگذريم كند رانيجنگ آن را و نكهاي  قبل ازروت يب

  .شوديم ريپ گريد يزن با باران لندندر  كه
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 داريپانا يخاطره عشق برابر خود را در كه يزمان ،بلرزمچه  يراب
  ؟نميبيم

  .ده بودميند قبالًنم كه يبب يديا با چهره جدر خواهم تويم
 يدور يجا تو به داريد يبرا ام مرايشتابزدگ يتابستان ك روزي در
 د كرد كه تويبه من تأك .ديدمرا  »معاص«ستت ود تو يجا به .برد

  .يهست ما منتظر
  .دنبالش راه افتادم بدون تفكر

قدس  يها يطاق قوس كند و ميك فوران يتار يها كوچه عشق از
 در را تويمن شد ز آن از ها ندب راه انباشته ازكند،  مي روشن م رايقد

 ايشان مالك دنلوحانهساده ياهايرؤ نوجوانان با .يستاده بوداي  راه آخر
 انيعر ها آن يبرا را قياحق ها تجربه ،شوند مي بزرگ يوقت !هستند

  .دده ميشان قرارت يواقع يتنگنا در وكند  مي
 يرو .كـوبم  مـي را   مييقـد  يروهـا ادهيم سنگ فرش پيها مبا گا

  .ستميا مينكرده بودم  پابهبالً كه ق يكفش پاشنه بلند
 انينما اتچهره. كوبديم پنجره هتل يشدت رولندن به تند باران

 شان پناهيچترها ريز كه يعابران ها لياتومب شهيپشت ش زا .شود مي
  .شونديم دهي، دزنديگر ميسرعت  با وبرند يم

 ميك .كنميمن يتمر ،بگذارد تو اثر رتواند ب ميكه را  يئها گاهن
  .مترس مي 

                                   *  *  *  
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 نگاهش .گردميم باز خود به تو از ،شوديوارد م سالفكه  يامهنگ

  :پرسد مي و دگردان مي به طرف راه بررا 
ان سخنر ا اويآ ؟ستا ييتوانا سخنرانون يابوغل يمطمئن !خانم -
! است رشان بهتيها يراننسخ از هايشانهنوشت ها يليخ است؟ يرـماه

  .مشد مينگران ن ن طوراي  گريمن با مهمانان د
تو  ات برجستهيرا با ذكر خصوص سالف انهيگرااغوا يها شتال

 .دهم مياسخ پ

 .يهست يرعاديغمن  يبرا تو افت كهيدر ن لحظه اول اواهم زا
  .چشمانش بدم آمد ياز بدذات حاشا كردم و را تماس با تو

 مسئول اولمن كه  يفراموش كرد! شد ن موضوع تماماي  ،سالف - 
  هستم؟ انمهمان ريسا و اوبرنامه  آخر و

  .موش مي يعصبان م وهد ميدست  كنترل خود را از
د كه يزنانه فهم يحس با او يول .ديآ مي دردبه مدل سالف آزار از

 يسالگچهل از خود يتنهائ و يبائيبا ز كه هستم يمن زن .يمن راز تو
  .گذرديم

 و گردانـد يمـ  رون پنجره بـه درون بـاز  يب از را خود انزينگاه گر
  :ديگويم
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آماده  يبرا. ميكن ميمالقات  آنجارا  گريهمد پس ب خانم،خُ -
 كارت كه تمام شد .روميمبا گروه  تو قبل از يبردارلميف كردن محل

  .فرستم ميباز  آوردنت يل را براياتومب
بلند آن  يصدا خاطربهو گردد  مي ازب يول .بندد ميرا محكم  در

  .طلبد ميپوزش 
 از .است ريناپذيخستگ و ريگيپ پرتالش و يپژوهشگر سالف

 .گروه من شد ءون امارات شروع كرد جزيزيتلو كه كارش را در يروز
 ريدارد كه غ يراز .گرفته ا غمر اشچهره اي ازهاند  تا واست  جذاب

 .داند مين آن را يكس خودش از

 شتريباش ينگران و م بحرانيآمد گاه لندن فرودفرود كه در يزمان از
 اش ازافهيق .هدد مي خبر را اي اش وقوع فاجعهيزندگ لحظات .شد
 هشدجدا  يمرد از نجااي  در سالف« .هراس است در اي شناختهنا

 را او .ل شدين تبديقي به باورمم يديرس نجااي  كه به يموقع از .»است
 از. اندازد مي ن ما فاصلهيب» مادام« گفتناو با  زنم و ميصدا » سالف«

 كرد و جذب ش مراياريهوش مهارت و ،يدم برتريرا د كه او يروز
  .م انتخاب كردميانجام كارها يبرا ژوهشگررا به عنوان پ او

 سكوت يوارهايد نبرد و يجائ به راه كشف رازش يبرا ميها تالش
 همكاران و يها حرف !كمك كرد مسئله آن به اشيريگگوشه و

 كودك سرپرست دو ه مطلّقه وك دهد مياش نشان نامه يمعرف يها برگ
 يزمان .كرده بود لندن كار عراق و آمدنش به امارات در قبل از .است
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 لين تبديقيبه  نم شك ،كرد يعذرخواه لندنآمدن به  يبرا سالفكه 
  .شده داردپنهان رازي لندن  در شد كه
 .ك كنديت مرا تحريد مننمو يسع و كرد ام مبالغهيوصف توانائ در

 حل را يزيهم چ حضورش اعتماد ندارم و يكه به كس ادم آوردي به
 .به من شباهت دارد سالف .كردم مي يپافشار ترشيمن ب و كندينم

 در .است خود بسته يه روب درها را و شده يزندگ ما وارد از هركدام
 كودكشنوجوانش با  كه تفاوت سن دختر يعراقمطلقه ن زن اي  قلب

 ؟گذرديم ، چهاستسال  چهارده

 لهيپ شود ميقفل  يبزرگ يرازها يور يِزن ينهيكه س يموقع
 ينز فقط. كنديم آن پنهان در ارخود  تند و ميخود  دور را يريگگوشه
در چشمانش پنهان است  كه يعشق دارد كه از ن رااي  يتوانائ مثل او
  .ببرد يبه آن پ يمرد نكهاي  از شيپ كند، ينيچخوشه
 انجام را دار با تويد يكارها تدارك تا ت دادميمامور كه به او يزمان
ن اي  پشت اي هيقضد كه يفهم وك كرد ش عادتم رييتغ به خاطر دهد،

قائل  مهمانانم يتلفن مكالمه يبرا يتيچ محدوديه .ماجرا وجود دارد
 او بارها يبرا كردم ويم گووگفت بحث و ها آنبا  ها ساعت .نبودم

اد جبراي اي ،يكارهر از كردن قبلم كه صحبتح داديتوض شرح و
  .است ارتباط و شناخت، مورد نياز

 .ام را نشان دهددلشوره ترس و م،ينگران بودم كه صدا
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 دست سرنوشت .بندد مي من يدعا برابر ش را دريها گوش ،آسمان
  .يريپذ مي را ما داريد تو و شود مي كار به

شك  و يهمراه با بدذاتلبخندش  زند و ميبرق  سالفچشمان 
 د بايبود بدون ترد تو گفته كه نام مرا به يزمان ،كنديد ميتأك. است

 .اي هكرد مصاحبه موافقت

   .رفتمگ دهينشن را سالف يها حرف
 باران ترس گرانيحضور د در سازسرنوشت داريد ناي  از اتاقدر 

 .بارد ميم يب و

* * * 

  
 .مشومي شوكهات از ديدن چهره

. ديشد بلند .شود ميتان قطع وخنده شوم صدا مي كه وارد يزمان
 اتيقبل يچهره از .توستات يصصوخ يجستجو در سالفچشمانِ 

 ،فشرد مي كه دستت انگشتانم را يحال در نمانده است يباق يزيچ
  .ه بودكردتباه را  عمرم و تسخيرمرا  ،ناي  از ريغ اي چهره كه افتميدر

چشمانم كاشته ر د و اند مانده نافذ اه ويس همچنانفقط چشمانت 
  .شونديم

  !يستين وت
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 يشباهت .ب استيات عجات مانند چهرهييآمد گوخوش يصدا
مهربان  باحرارت،صدا نازك، تند،  آن! د نداردمن بو كه بايبا آن كس

  .است هكرد رييتغ گاريس نديكش باكه بود  نيحز و
 .كردينم شوكه ت مرايگرفتم صدايمس تو تما طبق معمول بااگر

 سالف باره من از دانم كه در مين. دميترس تماس ، ازيخاطر دور به
  .كردمدرنگت فكريب موافقت يرو !يردك يالؤس چه

 يكرد مي يقدس با من خداحافظ ي»ساهره« درِمقابل  كه در يحال در
زنده يانگبر دانه ويمانا قلبم نقش بست كه همچنان در تو از ييصدا
  .است
  جرأت و كند ميمقاومت كند،  مي مبارزه يقيعشقِ حق !شادن -

  .يدا كنينان پيعشق اطم ناي  به من و خواهم كه بهيم تو از .خواهديم
 ،شدم د شدن داشته باشم عاشقتيت شهجرأ نكهاي  من بدون يول 

 ،يگذارينم ن محلمبه  كه يوقت .مرا به قتل رساندند ش از تويپ ها آنا ام
  مراحت من

  !ميشد بختخوش .خانم يآمدخوش -
  .روديم دستم فرو انگشترم با درد در و دفشار مي مشتت دستم را

ساساتش را حا اگر مثل من يعرب اد داده بود كه زني من به مادرم
 يچهرهبه چشمانم را .شكنميم راقانونش .نديبيم بيآس كند آشكار

با  ييارويوجرأت رچون  .كنميم جستجو آن در و دوزميبت ميعج
  .بندميم چشمم را آورم و ميفرود  ندارم، سر يگريد يچهره
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 مچشمانبه اتزدهكه نگاه بهت رسديم نظربه .يستين تو گريداكنون 
ت يمشغول كه دلاندازم يا به دام مر تو يحال در .شده است رهيخ
 شيآرا در يرو ادهيز از .يكنيم اعتراف هم آن به است و يپوشكيش

  .كارت زيم كروات و ،عطر موها، :شوميظاهرت سرمست م وضع
  ؟اي من آراسته يبرا خود را

 صدابردار و ربرداريتصو ،رپژوهشگ سالف كارگردان،ف يس يها نگاه
 كند ميد يتأك خودنقش مهم  يرو فيق معمول سطب. ماست متوجه

  :ديگو مي و
 .ينينش مي دفتر يروهروب يصندل يجا رونيهم يحضرتعال خانم، -

 .ن متحرك استن مهمايدورب ين شما ثابت وليدورب جا يتنگ به خاطر
  م؟يشروع كن يداردوست  م،اي ما آماده خُب
 يبه من حضرتعال ها بهيغر اصرار دارد كه جلو »ينانف عديس«
 اهل يجوان ،فيس .كنديم اكتفابه گفتن خانم  گريمواقع د يول ديبگو

 هم كه با يمدت زا بعد .يتا دوست است يكار ارتباطم با او .امارات است
 از ييها بخش .باشد ن طوراي  با اوام م گرفتم رابطهيتصم ،ميكرد كار
 يماجراجو .اختاند  وحشت به مرا .كرد فيتعرم يبرا را خود يزندگ

  .است ياستعداد با و جرأت پردل و
 زنانه با يها باره صحبت كجا به خود اجازه داد تا در چه وقت و

 يول زند ميمن صدمه ن ف بهيس يكارها .ديآ مين ادمي ،همدم شود من
 يها ئيجوق ماجرايات دقيف جزئيتعر به دست با اشاره كه ميهنگا
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 يخاص چشمانش با ولع پردازد، مي دخترش دوست يبندگيفر خود و
 ودشدح حد و طرح مطالب از در حضورمنكه در اي  يبرا درخشند؛ مي

 كنميحرفش را قطع م ،باره كار قاطع در ق ويدق يسؤال با ،كندن تجاوز
 در .كنديم يراههم منبا  زند و ميلبخند  .ورزم مياصرار  آن رب و
  .مياهشد ماهر زيگر جنگ و يباز

 ،استيس و نكه مرزهااي  قبل از .است يلياص يعرب يفهيطا از فيس
. پراكنده شدند» فارس«ج يخل يكشورها در ،جدا كند هم را از ها آن
كسب  به خاطر عربستان درس خوانده و ن متولد شده، دريبحر در
 .است هگرفت را آنجا شناسنامه و شده مستقرامارات  پدرش در كار و

 برجسته و يكارگردان ،عاقبت و هگذراند ياديز يونيزيتلو يها دوره
  .شد يدولت ونيزياول تلو نفر

 كشورشكه به  يبرداران ريتصو كارگردانان و هنرمندان، با ياز جوان
چده يكه با چادرش پ است يصاحب زن .كرد مي يهمراه آمدند مي

   .آورديم جانيبه ه را او شده و
 ن اصراريج شلوار شرت ويدن تيگران به پوشيد د ازيتقل خاطر به

 نان حرصيه نشيباد از يتعداد ن ويكه تازه وارد يحال در ،ورزديم
  .كنديرا به تن نم »ندورهكُ« يمل لباس خوردند كه چرا اويم

 :يت گفتيقاطع با

 ستيدرست ن ،كنم ييرايخانم پذ ازد يبا ،نصبرك اي ف لحظهيس - 
 .ميبخور ييتنهاكه به
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فته خود كرده يش را دانستم كه طبق معمول تو .زدم صدا ف رايس
 وجود يارتباط قو ف قدرتيس در .ترده اسب نيب از موانع ارتباط را و

  .كنديم گران ارتباط برقراريد با يراحتبه دارد و
ن يچن و يكردهيتك خود حرف يرو تو نشستم و تيروهروب من

  :يادامه داد
  ست؟ين ن طوراي  خوب عمل آمده، شكر بدون، قهوه -
 مبنايكه  يوقت سالف .يآور مي ادي هب و يشناس مي كه مرا ييگويم
 يبدجنس ياز رو و ديدرخشچشمانش  ،آورد دست سخن را به اين

 .لبخند زد

رها  دستم از كار افسار ،آغاز در نكهيا از .دهم ميسرم را تكان 
  :ييگويم يره شديخچشمانم  كه به يحال در .متنفرم شود،
  .ستين ما كشور دفاتر يبه بزرگ لندن كوچكند و در دفاتر كار -
 يزمان .آورم مي خاطر به كارت را دفتر .مموافق يكه گفت ياه نكتهب
 ينوجوان شدم،كارت  وارد دفتر و گرفته بودم بغل م راياهايوكه ر

خود  اطراف جهانِ و استضعاف زنانباره  دركه  يدرحالش نبودم يب
  .نوشتم مي آلبه سبكي ايده ود، آرمان يبا ام

قدرت  با رامواهبم  وگشتم كه بتواند تصورات  مي يدنبال ناشر
مالقات  يبزرگ ردفت در ريبه عنوان سردب را توكه  كند، ذوق منتشر و

  .كردم
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 يترق تو خاطر به من د كهيبه ذهنت رس ييجدا يها سال ا دريآ
د يتا شام ديرس ميرت به شه م ودش مي زيگران متمايد از و ردمك مي

  ؟ينام مرا بشنو
 زهيانگ يحت و اي پا به سن گذاشتهكنم كه  ميمالقات  را تو يدرحال

  .يزيانگ ميمن برن گذشته را در
 ن را متوقفيحركت دوربف يس .ماسد ميم يها لب يرو قهوه فنجانِ

  :يپرسمي تو دهد ويلبخند زنان سرش را تكان م سالف و كندمي
 .ماهتو نخواند از اي مقاله ياديمدت ز ؟يسينويم مه هنوز -

را  يدور آغاز و يكرد آشكار را مانييآشنا ،اميعالقگيبرغم به
 ،ميها به گفته نكهآ يو بدادم  پاسخ .يكرد شخصم ميال پردازيخ يبرا

 .م شدميتسل فكركنم

 نابود خشك و ها چشمه و ها ند رودخانهانم يمواهب بشر يگاه - 
  .شود مي

 روان سخت و يها لحظه زند وحافظه دريگر ميصانه يحر ها اژهو
  .دستيا مي از ابداع باز يشيپر

 يول يباش نگرژرف ياهخو مي كه  ميهنگا است دردناك يليخ
د يشد تند و ييگوپاسخ و ددا بيفر مرا ،سخن .يكن ياس پوچحسا
م يها گفته اثبات يراب .اد گرفتمي تو از رورا د يطوفان بحث و جر و
 .آورميم يروتو  هلبخند ب با
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مطلب  كنم مين فكر و اي هزد جا كه در ستها سال تو يول -
  .نباشم آگاهآن  كه از يباش  كرده منتشر يديجد

  .كرد مي منعكس راگذشته  يدهانت جادو و يديخند مي طورانهم
 آن اضافه كنم كه از را يكار ها خانهكتاب يها قفسهخواهم به ينم
 ها خانهكتاب اي عده. باشدنام گذشته يكارها از ا فراتري ستم وين يراض
 نوشتن من در .دنانداز ميرت يح مرا به و كنند مي با مهمالت پر را

  .رميگ خودم سخت به نسبت
ان يم كرد، ميزان يآو كُتمقه ي در كروفن رايم برداركه صدا يوقت
  :يگفت ميكه  دميشن .ل شديتوحا من و
اش ت خواستهيبه نها نكهيا ابد مگري ميانسان تحقق ن يبرتر -
 يزيآن چ .ان استيپا يحت اينقطه آغاز  يبرتر ،نوشتن اما در .برسد
 خوبيعيطب حركت مجموع روند اما در .نباشد يكه تكرار است برتر
ه يك عليد بدون تحريبا ست كه ا ناي  نوشتن ،جنبش زنان در .است

 خسته جنس ن دوينزاع ب انندگان ازخو .ندذربگتابوها  سلطه مردان از
 در تو نيمنتقد خوانندگان و زانيم و يريگجهياساس نت براما  .اند شده
  .يبود زيمتما اتتجربه گذشته دو

مرتب  كه مشغول يحال در رم ويگ ميده يدرا نا تو يها فيتعر  
 ،امدهيخر مالقات تو خاطر كه به بودم يلباسقه ي كروفون دريمكردن 

  :ميگويم
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 ن تحققيب را يخانوادگ و يقانون ،ياجتماع اي مبارزه، تيواقع يول - 
سنده ينو هر دنز نيبرابنا .كند ميل يسلطه پدرانه تحم ت زن ويانسان

 يها ينگران يخود، بعض يانكار زنانگ غمرعرب، به يگرازن واقع
  .يكن ميدا يمشترك زنان را پ

ده يدنا ت رايواقع و شوند مي گذشته متوسل خيتار به  ميتعداد ك
 .مانده است يآن برجسته باق زنان در اما مجموعه مشكالت ،ندريگ مي

 خود يعال يهنرمند با من، از بعد قبل و سنده زن،ينو ياديز تعداد
  .شان نوآور بودنديدركارها جنس گذشتند و ن ويد است،يس يابوهات از

 بردارلميگوش ف در دارد و مي جلوم بر ف فنجان قهوه را ازيس
م يتنظ يف برايكه س يديسف صورتت پشت كاغذ .ديگو مي يزيچ

رد  مرا يها شنوم كه گفته مي ت رايصدا .شود ميگذاشت پنهان  نور
  :يكن مي

 امروز به كه تا كنم ميگمان ن .ستين درست ،نه !س؟جن يتابوها - 
 ناي  ما اعراب تا يراث فرهنگيم با اسيق در زنِ عرب يسندهيك نوي

 آنچه در هارمچكي كه به نام ببر را يسنده زنينو .ده باشديرس حد
 بوخوش يها باغ« ك به متنيا نزدي .باشد دهيك شب آمده رسي و هزار
يا                 2»تيجاني«اثر  »روسع هيهد« اي 1»ينفزاو«اثر  »اليردش خگ در

_______________________________________  
  .م19در قرن  يسنده تونسينو يمحمد نفزاو . 1

   .نوشتهجري  8را در اوايل قرن  احمد تيجاني كتاب هديه عروس بن محمد.  ٢
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شرح  نت بازارها دريز«ا ي 1»يلساند  حزمابن «نوشته  »كبوتر طوق«
اكنون  .ه باشدديرس ...اي 2»يكنطااداوود «از » عاشقان لِ شوقيتفص

 توانم مين را يعرب يجنس يراث فرهنگيم تمام ديمشغول كار كه شما
 ميراث اسالياساس م يجنس ماتيست كه تعلا مهم آن !اورميب ادي هب
 طول مسكوت آن در جزء اما. باشد ميز يت آن ندستورا جزء وت اس 

ه مدفون شد ياسيس و ينيد ،ياجتماع يبندها د وياثر ق بر ها سال
   .است

 يجنسمسائل حضورباعث باره جنس  در يآموزش گفتمان توقف
 ،ديرسميحد ابتذال  تا يكه گاه بازار كوچه و يشفاه يها فهيلط در
 كوچه زنان در يدهنده آزار و زيآمكيحرت يها حرفچنين هم و .شدن

 سنده زنِ عربينو ايآ  .ات خود ادامه داديبه حبازارها  و ها پس كوچه
كه نيا قبل از ؟به چالش بكشدن فرهنگ را اي  كه دارد جرأت آن را

  .گرفت يپس خواه را حرف خود بزنم، را ييضربه نها
_______________________________________  

 در. ق 384ي بن احمـد بـن سـعيد در سـال     ، ابومحمد علياندلس  ابن حزم . 1
را  يدار فـان . ق 456سـال  در ا آمـد و يـ به دن) يفعل ياياسپان(اندلس  شهر قرطبه
ـ شگامان مسـلمان در مطالعـه اد  ياز پ ه ويظاهر ياو متفكر فرقه. وداع گفت ان ي
  .باشديمختلف م

 زاده شد و هيانطاك شهر در. ق 950سالانطاكي درر مشهور به يعمر البصابو . 2
بود مذهب  يعياو ش. مكه درگذشت ي درهجر 1008ا ي و1005ا ي1000به سال

  .داشته است ياديز فاتياش تأليينايبرغم نابهو 
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  ...!باشم يمنصف سندهينو كهناي  يبرا -
 ن حركتيا خاطربه همه .ديوسط پربه له زنان له هدفعكيف يس
  :ديبگو يزيچ گوشت مد تا دركت آينزد دند،يخند
بگو  و سيبنومن  يبرا يكه گفترا  ييها ست كتابيد ليببخش -
 .اندخنديم را ف تويس يشيحركت نما كنم؟ هيته را ها آنتوانم  مي كجا

مقابل  جنس حضور زنان در يناراحت و مردان يصدا و سر فضا از
  .به تنگ آمد

  :دهم ميادامه 
 بازار كوچه ومردم  و ماند يباق يما شفاه يراث فرهنگيم يول -

 ميات مرديوحكا ها فهيلطم ينيب مي ن رواي  از .امان ماندند نظارت در از
 يوارهـا يد يرواز  رايـ مطرح شـدند ز  يشتريبصراحت  وجرأت  با 

 در .شـدند  سلطه نظـارت رهـا   از ودند يپر قابل قبولريغ ممنوعه و
 سانسـور  خاطر به سركوب مواجه شدند و گان باسندينوكه  يصورت

ا يـ  آگاهانـه و  يسانسور خود و عقب نشستند ها شهياند  بيتعق و
  .شد پژوهشگران برقرار سندگان ويناآگاهانه توسط نو

 يرا كه برا يداشتداي و يده ميد تكان ييسرت را به عالمت تأ
 :ييگو مي و يكن ميپاره  يف نوشته بوديس

 را كه ييها كتاب م چند تا ازيديد را گريهمدامشب  اگر ف،يس -
 .شوم شناآ ن با تويا ش ازيدوست دارم كه ب .آورم ميت يدارم برا

البته  .ينك ميدا نيپ لندن يها يفروش كتاب را در ها آن كدام از چيه
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 ها ل كتابين قباي  پخش كتاب اجازه فروش و كه قانون نشر محال است
  .شما بدهد يكشورها را در

  :يپرس مي يكن ميكه به من نگاه  يدرحال
  د؟يريپذ مي ا فردايشامِ امشب  يا دعوت مرا برايآ -
 بردارلميف رد،يپذ ميف بالدرنگ يس ،ميخواه ميپوزش  سالف و من

 ييتنهادم كه مرا بهيد ميخواب آن را  .مانند مي ساكت بردارصدا و
را كه  اي گذشته وم يكن را باز حال گذشته و يها زخم تا يكن دعوت

كه م يشو يوارد ماجراجوئم تا يكن يآورمعج هپراكنده كردق راف باد
 يول. شود زنده  نو از يزندگقصه و كند يمتالش را ما يفعل تيواقع
 توف به يس .يكن ميمرا با گروه دعوت  رايز يستيت ندگرخويتو د
  :ديگو مي

 دفتر ،ها ناابيخ در تو را فردا ازيز است، بهتر امروز ،ممتشكر -
  نجااي  هم كه از فرداپس .خواهيم كرد يبردارلميت فانهاخ روزنامه و

 !!يگذاريم ن مايرا ب يكيشه يهم ؟يكرد ف را دعوتيس راچ .ميرو مي
 كه در قدس از يروز مثل .يدكررا  كار درست همانهم لندن  در

دم دفتر روزنامه دوستت عاصم  .ينيبار دوم مرا بب يبرا يمن خواست
  .منتظرم بود نه تو

  :او گفت 
  .كنم يهمراه را كفاح مرا فرستاده تا تو -

  .مردرا دنبال ك د تا دروازه عمود اويبدون ترد
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 قتيحقتاريخ،  .است يفردبه قه منحصريعت ،يميقد ن شهراي  قدس
 يصدا و ها ناذا ،ها حهيرا و صداهاو سر با :كند مي ش را آشكاريپاك و

 و نيسرگ خسته، يها ناانس عرق و ورخُب ،ها آدم يوهايه ،ها ناقوس
 ،شيها يارعط باقلوا و، روغن كنجد و ها هكسب رطوبت،و  شنيوآ ،يدباغ

 ،اند يمشتر منتظر و شوند مي رهيخهگذران هدف به ريكه ب ييها چشم
 و »ابوسي« ،ميورشلا كه يروز از .كنند مين اصرار يكس به يول
 راسختي  ينيسنگ اش مييقد يها يطاق قوسشد  ده ينام »لاي تيب«

  .كند ميتحمل 
را  خودجبروت  وقدرت ت، يشكوه مالك بت ويه شهيهمقدس 

  .حفظ كرده است
 يرا رو خود ظهرازبعده يسا. چديپ ميكوچه به سمت راست 

پالك كوچك  يرو .اندازد ميآن يها خرابه و  مييقد يها طاق قوس
دوستت  .»يمحله نصار« :خوانم مي ك،يتار يطاق قوس يزان رويآو
  .دشويم ظاهر پشت درات چهره ،كند مي باز را يدر

 يورز مي اصرار نشده ينيبشيپ مسائل بر عشق ييماجراجو در
 اجد اتشهياند  احتماالت از .يرو مي شده ميحرت يزهايبه طرف چ و
  .يشويم خودت از ريغ يكسعشق  در شوند ويم

  .ميمادرم را فراموش كرد و پدر .او و من، تو
اتاق  سه اتاق آن به سالن و بسته يبزرگ بود و درها تانهاخ
خانه  در دم دهد كه مينم نشان  و آب يبو .شود مي خانه بازمهمان
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 يها ناكه گلد يبرد اي به محوطه يكنار در ازمرا  .ز شده استيتم
 .آن مشرف بود بر ها هيهمسا يها پنجره اش كرده بود وگُل احاطه

 يها يبا پشت ها يصندل با ويبا روكش ز يگرد يآهن يخورغذا زيم
  .خورد مي به چشمبود گرفته  آن قرار كه دور يرنگارنگ

  :تأمل كردم 1»جاحظ«ن گفته اي  يروفراق  ها الس بعد از
  .را پنهان كند آن كند ميتالش  ورزد و ميچهل سال عشق  زن -

چهل  مرد .شود ميظاهر  زبانش و چهره دركه  دورز مينه يروز ككي
 اگر كند كه آن را پنهان كند و ميتالش  كند ويم يورزنهيسال ك
 .كند مي آشكار راش، عشقشجوارح تمام اعضاء وعاشق شود  يروز

 .يهست او مورد نظرمرد  تو يستم وليمورد نظر جاحظ نن زن م
 كشف نكرده كه هنوز يحال در ،يگفت دروغ من ات بهباره خانواده در

  :دنيوگيم دروغ بودم كه مردان
  ؟چه پدر تو. است مانكاريپدرم پ -
 .عمده فروش -

 احتماالت .ندارد يترس عشق حركت كند ينكه با دروغ به سواي  از
  .كنديم يسپر را يزندگ يها لحظه يمست با كند و ميرا رد 

  :دهد ميف مرا نجات يس يصدا

_______________________________________  
 .ق 201متولد بصره حدود (معروف به جاحظ بن محبوب بن بحرعمر . 1

  .معتزله را داشت يها ه از فرقهياست فرقه جاحظير ..)ق 255وفات 
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  .ماي خانم، ما آماده -
  .يشويآماده م تو و رميگ مين قرار يجلو دورب ييتنهابه
  :شمارديسكوت م ف دريس
  .اكشن .سه .دو .كي -

سته يه شاككنم  مي يمعرف همان طور تو را شود و ميشروع  كار
 روز كه هراست ه برجست ياسيس گرليتحل و بزرگسنده ينوك ي

 ياديخوانندگان ز شود ويم منتشرمختلف  يها روزنامه مقاالتش در
  .دارد

 كنميم فراموش كند و ميرشد ان يطغحد  بحث تا و جرل يمن م در
 در ،اد بودمطبوعات در لبنان آز كنند كه مي فكر ها يليخ. يهست يك

 يها جنگ بار ها روزنامه يها صفحه معتقدند گريد يكه برخ يحال
 .دنديدوش كش هب را ها يلبنان اي فرقه و يحزب يهاكشمكش گران ويد
 يد پاركيها نكه بهاي  اي كرد؟ رييخارج اوضاع تغ مطبوعات به ا با رفتنيآ

  د؟شل يتبد شتناقضات و ها كشمكشبا تمام  يعرب افكار يبرا
 روناي  از است، ينسب يآزاد !يكه در انقالب شركت نداشت يتگف

 يارتباط جمع ليوسا كيتدمكرا يكشورها نه در ما يدر كشورها نه
 ها خواسته به شروط، ها ه برنامهيرا كه تهيندارد، ز آزاد وجود مطلقاً

 يكشورهاريسا مطبوعات لبنان از .دارد يگذاران بستگهيل سرمايم و
 يشتريبپوشش  ييگراان و واقعيب يلحاظ آزاد از تر ومتنوع يعرب
 شانانهيگرايمواضع مل به خاطر ها آن نصاحبا و مطبوعات .دندار
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 كه كشور يسوزخانمانغم جنگ ربه ها يبعض .پرداختند ينيسنگ يبها
  ...كار خود ادامه دادند به دنابود كررا 

  :كنم ميقطع  حرفت را
 ردفت كردنفجرمن يبرا شوند و ميربوده  ينگارانروزنامه يگاه -

ا ي ب شدند ود ذوياس هم در اي عده .شود مي يزيربرنامه ها روزنامه
خود  ياسيسضع امو رايمخالفان كشته شدند، ز ران ووله مزديوس هب
  .ندددا مي ريي، تغكردند ميعوض  را خود راهنيپ كه طورهمان را

 بحث و جر كه بتوانم با تو كرده باشم رشد قدرآن يكن مين تصور
  .يكنيدفاع م و پنهان را خشم خود. كنم

 وجود دارد، اي ره كنندهيخ يها مطبوعات لبنان مثال كه در يگفت
 ترندبرجسته يد عربيجد شهياند  يريگشكل و يگذارريتأث در ها آنرا يز
 ازيد امتيا خريتسلط  يرب براع يكشورها يها حكومت روناي  از و

 ترور و ه حسابيتسو .رقابت پرداختند مبارزه وبه هم  با ها روزنامه
 قتيحقكه تحمل  يكسان در دستان تسه اي لهيمخالف وس يها شهياند 

 با ياديمواضع ز. مسكوت بگذارندآن را  كنند مي يسع را ندارند و
 ،مدارك ،قيشدن حقا آشكار ط ويط محيراش ليپتانس و يپختگ ،تحول

 استفادهءسو .كنديم دايپ رييتغ يارجخ مصالح خاطر د بهيتحوالت جد و
، فرهنگمثل  رهاكا همه بلكه در ،ستيتنها مختص مطبوعات ن از مقام
 نزد يحت و به نفع حكامن يد يعلما از يبعض يصدور فتوا ،اجتماع
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 ،ستيشه نياند  و عقلبه  منحصر يدگرگون .ج استيرا يمردم عاد
  .شود ميهم عواطف  و بلكه شامل احساسات
  :يان رساندين پرسش به پااي  سخن خود را با

 است رضحا يچه كس ،تجربه يق و ژرفايمشكالت عم وجود با - 
  د؟يازمايب ه راآن تجرب

به من جواب  ينگارخبر يبا ترفند يهخوا مي؟ چيستمنظورت 
  ؟يهبد

  :مهديجواب م م ويآ مين دو حالت به خود يا به خاطر
 يشكست آن حت ،است طوببه صاحب آن مر تااحساس رييتغ -

 يتوقف زندگ يبه معن دذاربگجا به خود آثار جراحت از اي ها زخم گرا
 مطبوعات رايز داد، يبه مطبوعا ت تسر آن را توان مين و تسين

 ن رواي  از است و  ميعمو شهياند  دادن به لشك و يله روشنگريوس
  .الفارق استاس معيسه آن قيمقا

  : ييوگيم و يكنيدفاع م
 يها شچالو ها جنگ و استفاده كردند يآزاد يكشورها از فضا -

 ثروتمند پول دادند و يكشورها .ندديكشلبنان  به مطبوعات خود را
 يگذارهيسرما ،نكرد رييتغ لندن س ويپار وضع در. دنديروزنامه خر

مطبوعات حاكم  يريگجهت مواضع و ربمچنان ه يتجار يآگه و
  .است
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 لبنان و خروج از از ن بعديانقالب فلسط حمله تو بهچه بسا  -
 .ه كنديوجترا ن مسئله اي  به لندن انتقال تو س وتون در شاستقرار

 كرنا كوس و در و يدانست يرا دستاورد آن يبود روتيب در كه يزمان
  بود؟ اتيعاطف و يموضع شخص يدگرگون نيا .ينواخت

  :يمان ميساكت 
 با را ريتدبينِ بيكه مسئول رايز. نگرفتندعبرت خ درس يتار از -

وجود داشت كه  ياديز يخطاها .تجربه عوض نكردند خردمندان با
 ها يبعض با فساد .بود شده ها آن متوجه يس دهه از ينيمطبوعات فلسط

 مبارزه ديرس مي انتيخ به حد يكه گاه يسنترهبران  يسادگ با و
  .كردند

  :يكنيمدا يپ فرارراه  تيها پاسخ با تو كنم و ميقطع  كالمت را
 يعرب ك كشوريهنگ با اهمكه  ات رايگونه موضع شخصچ -
  ؟يكنيمريتفس ،است

 عوامل مختلف و ها زهيرغم انگبه ين هماهنگاي  كه يكنيادعا م
 يكشورهاهمه  مواضع ن بايانقالب فلسط روابط .ك تشابه بودي فقط
تا  يرگيت ،رفتن به اسلو .شود ميهم جدا  از وندد ويپ مي به هم يعرب

 يدخالت رهبر .كرد جاداي  يعرب يكشورها از يبعض رابطه با حد قطع
 دشمنانِ نيعمگرفتن مواضع  و يعرب ياختالفات كشورها در ينيفلسط

  .آورد وجود هنقالب با يبرا ياديز
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اساس  بر فقط و يدستورات اي عواطف و ،زهيچ انگيهبدون  ا تويآ
  ؟يسينويم وجدانت

  ؟طورچ ناراي  با روابط تو -
 يول .يهديم تنگنا قرار مرا در شود و ميچشمانت سرخ  از خشم

 .مهانش بديپا چطور دانم ميكنم ن ميشروع  كه جروبحث را يزمان
دادن  تنگنا قرار در ا به خاطرر ها يليخ يلو موفق شدموه يش ناي  با
  :ياشاره كرد يبه نكته جالبتو  .دست دادم از

 ريچون خواهرم زنِ سف كند، ميران مرتبط اي  مرا با يعالقه خاص -
  .كنميم شركت ها آن يها جشن در روناي  از. لندن است در ها آن

 مسلمان يحاكم عربدل  دست آوردن به خاطر درست است كه به -
 فرهنگ و، عرب از لحاظ زبان يها يحيدارد مسده يكه عق يشد

 صدر يحيل مسيد مانند قبايبا  وهستند مسلمان  ياجتماع يوابستگ
  مسلمان شوند؟اسالم 
 رضحا و مبودآماده تحول  يبه دختر به علت عشق ك باري -

  .ك رهبرينه خواسته  ر دهمييرا تغ ن خوديبودم د
 انيب يناراحتآن را بدون  يل زده بودام زكه به چهره يحال در
 ن كردم ويدورب به رو .متحمل كن توانستمن و دميخود لرز به .يكرد

  .شده بود قطع كردمكه تازه شروع را  اي مصاحبه
 .سپاس فراوان با -

  :اد زديف فريس
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  .يقطع كرد خانم، چرا مصاحبه را -
  .ميهد ميادامه  رگيد يجامصاحبه را  -
  !نبود ناي  ما قرار يول -
 .ميكنيم موضوع صحبت بارهدر لهت در كنميمخواهشف يس -

 صورت مهمان ثابت نبود، ،ميقطع كن اربرنامه ن اي  شودينم -
 !هييخر كارگردانچه  دنيوگ مي حاال .كردم ميم يتنظ را نيداشتم دورب

  .تكرار كنرا  قسمت آخر حداقل،
را  يقسمت هر و ينيب ميكه مناسب  ييجا هر امخسته متأسفم، -

 يراحتنا ف بايس .ميريگيم ميكن بعداً تصمحذف  يكه دوست دار
 دست تو با كه  ميهنگا را تكان داد و خود يها دست يديناام و

  .راه افتادم تعجب همگانان يدر م و به ستوه آمد بردارلميدادم ف مي
  .فرستميم شما يبرا ل راياتومب و روم ميهتل  از شما به ترزود -
من  و يدز بخندل يفشرد مي كه دستم را يحال در. يگفتن يزيچ
  .مگشت مي مه دنبال آسانسوريساسر

  



  
  
  
  
  
2   

 يها خنده عطر همراه همهمه وتوتون و غذا، يبو ختنيهم آم در
  .رداآز مي را او گونهسخنان زمزمه بلند و

ان يم از يشخص ،داشتقراررستوران گوشه  كه در يزياز پشت م
 پوشكيمردان ش .دهد مي دست تكان زنانلبخند شود ميبلند  يشلوغ

 ها ناي  ،داشتند رحضو ظيش غليآرا ولباس بلند  بامحجبه  مرفه زنان و
 .لندن هستند ابستانت اعراب از يمخلوط

 اشهرهچ در تيرضانشان  .شود ميبلند  ييآمد گوخوش يكفاح برا
  :پرسد ميف يس و از شود ميده يد

  ؟يمدآتنها  -
 ديبا ،يناديم .كارمي، فقط من بوندش ميآماده  فردا كار يهمه برا - 
شدن هماهنگ  و ضبط از و شوند مرتبنوارها  و شارژ را ها يباطر
  .دكنندا يپنان ياطم كار

  !چه بد -
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ن يبردار اولصدا. د كننديبازد» سوهو« از دنهخوا ميقت يحق در -
 .كنديم ييراهنمارا  او هم بردارلميد، فيآ ميدن نل به كه است بار
  .رنديبگ تازه يجان ها ناجو ذارگب زميعز

 .خندند مي هم دلگرم كننده با يشروع يبرا

را  فيس حصبامروز كفاح فكر  يآراستگ .هم نشستند يروهروب
 چگونهداند كه  مي ورسد  ميظاهرش  به يليخ ت كرد كه اويتقو

 سهيمقا در ،يك لحظه در .را انتخاب كند خود يگرانبها يها لباس
 كرد اسساح غرق شد وخودش  يورخاكستريپل و اهيس ن شلواريب

 ن خوديهمنش شگامان مد ويلباس پحل، مشكوه  كه لباسش متناسب با
  .ستين

 اشيمباالتيب غرق در و ره شديخود چ يناراحت بر كمف كميس
 ،بود كرده زيگران متمايد را از او و اتش شدهياز خصوص ييكه جز

  .شد
  :گفت داد و را به او يمتوسط و پر كفاح بسته

  .افتاد يادم خواهيبه يدخوانآن را وقت  هر -
  :لبخند گفت و يچاپلوس ف بايس
  !يستين يفراموش شدن تو -
 سفارش دستوركه گارسون  يدرحال .كردند تشكر گريهمد از

 :گفت كفاح .گذاشت يخال يصندل يرو ف بسته رايس ،گرفتيم
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 ذشيلذ يهادسر و اغذ، يعال اريمشروبات بس محل با ناي  فيس -
 لبنان در نكهاي  مثل. كباب تخصص دارد انواعه يته در و است مشهور
  .يهست

 من. نميبب جا راآن يدارم روز آرزو و ماهديلبنان را ند متأسفانه -
 شود و ميافت ني وفوربه ما وركش در و .عادت ندارم يخورساغربه 
گارسون  .نوشم مي ا با تو، امندارد يتناسب تابستان بلندش گرما و با
  :ف به سخن خود ادامه داديس ت ورف

دن يگار كشيس خوردن وساغر )فارس( جيما درخل ،استاد كفاح -
 ييزهايچ ينفت يها شركت .مياد گرفتي ها يهلند و ها يسيانگل را از

 ييها شركت. كرده بودندعادت هاآنبه شانكارگران كهرا فراهم كردند
 اختصاص ها آن هرا بگوناگون از مشروبات اي هيانه سهميثل شل ماهم
  اطالعيب ها آن از م ويشناختينم كه قبال بودند ييزهاينها چاي  .داديم

اس با كشورشان يق در ومعاف  يض گمركرعوا مشروبات از. ميبود
 ناي  از شهروندان و ها ، شركتكارمندان دولت اطبع .تر بودارزان

 ل بهيتبد رونق گرفت و اهيس بازار ن رواي  از. بهره بودنديب ازيامت
  كارمندان و ها يهند خصوصبه ها يبعض. دش سودآور يتجارت
ازه حقوق چند ماهه اند معامله به هر هركدام از !پولدارشدند هيپادون
 متيق دكرآغاز را  يريگدولت سخت كه يروز از. برديم سود خود
 ها متيقماه رمضان  ا درما .ديرس) يسعود( اليشه به پانصد ريش هر

 تنها جوانان مملكت و ياهال يعني .دشيم برابر چند و ورشعله
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ممنوع چيزي كه  ندارد كه هر باور حكومت. بودند يواقع زندگاناب
 ،يسيپل قاتيقحت كرد كه يتنها كار .گيردقرار ميمورد توجه شد، 

ش يمحبت را افزا و مهر يها سايكل از يبازرس و يناگهان يها ورشي
 مين نااي  !ستين ناي  منظورم فراموش كردم، متأسفم .متأسفم. اوه. داد

 .اند گذاشته يخوارشراب يها بر محل )فارس( جياست كه جوانان خل 
  !ندارم يمنظور، ديببخش

 خود را يآزردگلد تا ديدو اوحرف  يتو يزبانچرب كفاح با
 شيها واژه و شب ياهتار از تابگذارد  احترام يمرد به و پنهان كند

 دنآرام ك او را دينما يسع و كندپرواز ها آنبسازد كه بتواند با  يبال
شناخت  يها پل ندازد ويب كرده بودخاطرش دعوتشكه بهميدا در تا
زبانش  ريز از داند ميشادن ن از آنچه و كند رقرارب با او را ارتباط و
 آورده ش اويپ يه قبلبدون برنام ف رايس ،سرنوشت رايز رون بكشديب

  .است
گذاشتند يم »سهيكن« اسم آن را فقط اگر ،ت ندارهياهم ف،يس -
  .بود بهتر
 با دو هر اام ،رديگ مي تنگنا قرار در يلفظ يخطا خاطر ف بهيس
  :دنديبلند خند يصدا
د يخر اي دن شراب وينوشخاطر  كه به  مي، هنگايدان مي استاد، -

برده  داننزبه  او ،شود مي ريمسلمان دستگ شهروندك يفروش آن  و
 سرش را وگردد  مي يزندان خورد و ميشالق شود،  ميمحاكمه و 
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 يحيمس اگر يبازرگان خارج .آورند تا توبه كند مي دردهوعظه بم با
 چه انمسلم يخارج ي، ولدشوياخراج م گردد و مي يندانباشد ز

 شالق .شوديم يزندان و ريتعز كمه،حامد، يآ ميكه سرش ن ييبال
   الورودممنوع و ت اخراجيان دوره محكوميپا بعد از خورد و مي
  .دشو مي

 زهوش ويت ن مرداي « :خود گفت داد با ميگوش  كه يكفاح درحال
 اشيزرنگ و تيزهوشي خاطر به ستميحاضر ن ياست، ول انيخوش ب

  .»مانجام دهد فراموش كند يكه بارا  يكار
  ميكردن داپهنشروع به  تأمل كرد و و خرج دادحوصله بهكفاح 

 وشود يم ديامنا يول .ندازديدام ببه راخود  نمود تا بلكه با آن شكار
 شادن كه ييها الس سويرا بهخود سخن  ماند تا مي يفرصت راانتظ در

 از .رسدب خود هدفبه  بلكه تا هدد رييتغ شد ترموفق و ترپخته
 اطالع ها آن از ن اوينشچه بسا هم ،اطالع استيب ياديات زيئجز
  .رددا

  :دهد ميف ادامه يس
  !يكن ميكردم كه مرا به رستورانت دعوت  مي فكر -
 كاركنان آنجا در .نميرا بب ك توينزد از خواستم بدون مزاحم ويم -

 ميتوان مين د ويآ ميش يك دفعه پي شانيها يگرفتار تمام .كنندينم مياهر
  .ميبزن مان رايها حرف يراحتبه
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م ه به  ميرچشيسپس ز خوردند و مي مزه ،ندنوش مي يسالمتبه
و  ييآمد گوخوش يها هواژ يالبال از. شوند ميق يدق و نندك مينگاه 

ت بيپره ن ويسنگ يكنند كه حضور مياحساس  را يه زنيساتعارف 
  .كندب او از يادياست تا  يگريد ك منتظري هر .دارد
 ها سال كرد كه گذشت مينگاه  يبه چهره جذاب كه يـحال در فيس
ون؟ يكفاح ابوغلچه شده « :گفت ميبا خود  بود، آن نگذاشته بر ياثر
ا ب يكنيم فكر ،يشروع كن يخواهينم !من يآقا و با هوش؟ وقار با
 كشم كه مي ييجارا به ؟ تويغلبه كن من بر يتوانيم اتيزهوشيت

 يها كه با واژه يبزرگ نگارروزنامه !باترميشكمن از تو  يكن اعتراف
  .»گفت يمن خواهه تمام اسرارت را ب !؟يكنيم يخود مردم فروش

  د؟ياز مهمانش پرس ياز سكوت طوالن كفاح بعد
 حالش بهتركرد؟  را كامل خواهد ما برنامه ، فرداشما يمجرا يآ -
  ؟است هشد

 ،ت سرمست شديرضا از فيس آمد، سر هكفاح ب صبر كه يهنگام
 انينما اشچهره در يشادمان .وجد آمدهب يروزيحس پ از و داد مانور
  :گفت به كفاح كرد و ور دند؛ق زچشمانش بر وشد 
 به برنامه از يديجد فرم يرو يتلفن اتاقش ماند و در. دانمينم -

 برنامه باخانم شادن  نكهاي  رغمبه يدان ميكفاح  يآقا .ميديتوافق رس
 اتيزندگ در .دهم ميح يترجرا  آنمن  يول ،كرد مريدش غافلگيجد
 ها آن يرو كه از يداشت يت سرنوشت سازتحوال و بارپر يها دوره
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 نييتع را گفتگو موضوع او .ساخته شده است ياديمستند ز يها لميف
 كار ،يكودك باره در ييها سخن پرسش ريمس تيهدا يبرا كند و مي
 كه حالش بهتر يبه من گفت درصورت. كند ميمطرح  تو تيموفق و

 لم ظاهريف در آنكهبدون  سالفاست ممكن  يحت .آمد شود خواهد
 حرفه لبنان، يداخل باره شروع جنگ ما در .كند را اجرا ن برنامهاي  شود

 حاضريكس اما كمتر .ماي هآن حرف زد يها يريدرگ و ينگارروزنامه
 .ديبگو سخن  عربجهان  ينگارپرده روزنامه باره پشت است در

 با سه كشمكش مطبوعات باره در د؟ييگو ميبه آن ركن چهارم ن مگر
 يها عكس و لميف ت را بايها گفته حالبه هر بله، بله، بگو؟ گريركن د
  ؟اي را آماده كرده ها عكس .كنم ميمستند  يشخص
 كه مهاجرت يموقع .ام دارميكودك دورانعكس از  يتعداد -
مردم  و بوداعتصاب  بلوا و م دوازده ساله بودم دوره آشوب،يكرد

 ها آن شتريعكس كه ب يتعداد يول .ندردا دوران آن از  ميك يها عكس
 را ييها عكس. دا كردميشود پ ميل يتحص و يمربوط به دوران جوان

به تا  دهميم ارت قرارياخت در ،امهرفتگكه با رهبران عرب و جهان 
  .ين كنيگلچ ها آنن يب از ل خوديم

اهم انجام دهم مورد خو ميكه  يكار .است يعال است، يعال -
 يمعمول ييويمصاحبه راد از بهترد يجد ن كاراي  .رديگ مي ات قرارتوجه

 ن استاي  مهم .استدهنده  مهمان آزار يبرا يز است وليانگجانيه و
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ا را اجر ها درخواست تمام ييبايشك با و يينما يما همكار اردا بفكه 
  .يكن

به  ديشاگذارد تا يقدم م تمحب يها پل يتواند رو ميكفاح تا 
  :مرادش برسد

 يول. دهميم اختصاص تو را بهفردا  .ييشما بگو هرچه فيس -
  شود؟ ميمصاحبه امروز چه 
  :دهد ميدست ن ازكفاح فرصت را 

 شكل قطع كرد؟ن اي  مصاحبه را به ،يمجرچه  يبرا ،فيس -
  داد؟ تنگنا قرار را در ازه اواند  ناي  تا يزيچه چ! ب استيعج

  تالش كدام هر. جمع بود ها آنحواس  نداشت و يراب اثرش
  :شود روزيپ يگريبر د ك مانوريكرد با يم

  .ه خسته شدباركيكه  گفتشادن  -
  :اصالح كردبا خنده را  سپس سخن خود

  .اختاند  عقب شد آن را مين زنانه بود كه يد امريا شاي -
 سرسخت يلين مرد خاي «: گفتبا خود  د ويخند اجبار يرو ازكفاح 
 عرقد ي، شاكنميصبر م ،شدره يچ او بر يتوان به سادگ مين است و

 ؛دگذاريم يكند كه پا به چهل سالگ مينگاه  اي چهرهبه .»شود سازركا
 اشيشانيپ ه،ايسچشمانش ، مؤثر ز وينگاهش ت كج،  ميك اشينيب

  :ديكفاح پرس .است فر پرپشت و ،اهيش سيموها پهن و
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   ياست كه انسان را به شگفت يم؟ او زنينيب ميباره او را  دو -
  .دارد ميوا 

  .ميهست فته اويهمه ما ش -
 را احمق فرض يگريد كند و مي يباز يگريك با احساسات دي هر

نبرد دو  .مسلط شود يگريد بر يزهوشيت دارد كه با يسع كند و مي
 تينها ها آن ام ازدك هر .داشته باشد اي برنده ديبا خروس است كه

 ياريقوت را با هوش ضعف و .ردبيم كار را بهخود  يگرلهيح
  .كند مي سپس به جلو حركت پوشاند، هدف را مشخص و مي

 برد ينسبت به كفاح پ او اتيخصوص شادن و راز به يزمانف يس
 ازكه   ميهنگا و .ز برداشتيم يعكس را از رو يشانيبا پر كه كفاح

  .نكرد وسرگشته ا يها به نگاه يكرد توجه مي عبور او كنار
  د؟يكن ميمسافرت  يصورت گروه اد بهيز ،فيس -
  .جاب بكنديا كه كار يوقت -
 پخش برنامه، امواج كنم ميدنبال ن را شما يها برنامه متأسفانه -
  .رسد مين نجااي  شما تا
 يور يم موجياست، نتوانست ينيزم يها ستگاهاي  ن مشكلاي  -

 شياندآنان كه دورم ينسل دوم هست م منتظريريبگ »سات عرب«ماهواره 
كار  از متوجه شد كه كار يتدولت ما وق .ندكرد وررز زودتر ندبود

ا ب .ميدر منطقه از همه سرتر بود !است يبدبختخدا  به .ه بودگذشت
 چه در كشورشان و يادياستمداران زيس ختگان ويفره روشنفكران،
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 توجه با ها برنامه ناي  برد يول، ميمصاحبه كرد دار ويد چه در امارات
 شيبا افزا !است فيخدا حبه .ديگردمحصور به منطقه  ،به آب وهوا

اما  .را گرفت يگريد يها توان فرستنده ميتابستان  درفقط رطوبت 
 يها لميخودم ف من .ينيرا بب يمحلكانال  يفقط مجبور ها نازمست

 يعرب يشورهاك مختلف يها جشنواره از و ساختم ياديمستند ز
 از تمام .من است ميلم مستند سرگريساخت ف .افت كردميدر يزيجوا

 سمرقند، ران،اي  ا،ياسپان افغانستان، ه،يترك مانند ييشهرها و ها كشور
م كه در باره بود ين كسيمن اولكه  يدان مي. رفتمگ لمين فيچ هند و

  لم ساخت؟يف شميجاده ابر
 ؟آمد به ذهنت روطچ بود، يخوب فكر! ؟...براوو -

 دوم بار يبرا وانش رايل .ديآيم ف به رنگ شفق دريچشمان س
 اثر بر .كنديروشن م يقبل گاريبا آتش س گارش رايس و كند مي پر
    يصندلبه پشت  .ديآيم سرمستانه به پرواز در ،ديتمج ف ويتعر
بشقاب  كه در ياز تنقالت ميكفاح ك .گذارد ميپا  يرو پا و دهديم

  .خورديبود م
 انگشتانش ن بارياول يكه برا اي ست آن نابغهيك دم،ياز خود پرس -
المسه  يرويكدام ن و آن را شناخت؟ ريقدرت تأث شم را لمس ويابر
  .برد يآن پ  ميبه نر اليخ و
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  .بودن 1»يديخشا كافور«شك انگشتان بدون  -
  .را قطع كرد كنان سخن اويكفاح شوخ

 گذاشت چشمان خود را باز كرد و موضوع نشد توجهمف يسچون 
 را درك كفاح حيتوض د ويگو مي آنچهن يب تباطرا .او تنها بخندد

  .كند مين
  :كفاح شرح داد

 كافور ر مانده،ينظيكه تا به امروز ب يشاعر 2»يبنَتَم«كه  يموقع -
 :ن سروديچن كرد هجو را يديخشا

   »شوديكند خز زبر م ميكه خز را لمس  يزمان«

  »كرد مي زيناخنش ت با  را آن موقع قلم«

  .شم استيزت ابريدوست عزخز ف يس -
شود يم نه ساكت يد وليآ ميتنگ حرفش بهدن كرف از قطع يس

 خاطرات ره شده بوديدور دست خ كه به يحال در .كند مي رينه تفس و
  :دهديم ادامه كند ويم جور را جمع و خود .آورد مياد يهب ش رايكودك

_______________________________________  
د پادشاه مصـر او را  يبود كه اخش يحبش ياابن عبداهللا برده يديكافور اخش . 1
اداره حكومت مصر را در دست . ق 325 در كافور. آزاد كرد د ويسودان خر در

  .درگذشت. ق 357االول  يجماد 20در او .گرفت
چهارم كه در قرن شاعر نامدار عرب) يالكوف( ياحمد بن الحسن لجع يمتنب.  2

  .درگذشتهجري 
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 رفتم، مي ا لنگرگاهي و همراه پدرم به ساحل بودم كه كودك  ميهنگا
 انبار و بارانداز ،يساحل ابانيخمانند امروز  كوچك بودند و بنادر

 هيخلترا  خود بارمسافران و  و ندبود كوچك ها يكشت .نداشتند
 يتجار ينفت يها كاركنان شركتمسافران،  .رفتند مي كردند و مي

  از بعد. بود پارچه وجات هيادو ،بخور چوب وشامل  و كاالهابودند 
 يغواص )فارس( جيخل يلااه افتاد و د از رونقيمروارتجارت  نكهاي

 بيعجاستاد كفاح  !گشتند ميبر  يخال ها يشتك شتريب ،كنار گذاشتندرا 
 يجان و ينه ماليش زن هزيآرا و ييبايز گذشته يها نازم ه ازك است

 تا از رفتند ميا يدر ريز خواجگان !ه استكرد ل يا تحميدن به ياديز
 يها يماريب اي شدند و ميند، غرق يبربا ش رايها كف آرام آن صدف

 نيدارنده چن .نديارايبخون آنان خود را  با ها زن گرفتند تا ميخطرناك 
ساخت  يد مصنوعيكه ژاپن مروار ياز روز! استن شده ينفر ييبها

 ،يهمه بدبخت ناي  .خود را از دست دادند يپدران ما تنها منبع روز
 ياستاد كفاح، تنگدست !به خدا حرام استن، ين سرزميا درگرما  و فقر
 داده شده دينوعرب ره يشبه جز را بهيد زينكش اد طوليز يگرسنگ و

 به ن حجاز رايسرزم غمبريپ بله،. ندنما مين گرسنه هرگز آن كه مردم
آن را  يجا يگريد رود و مين ياز ب ينعمت .بركت وعده داده و ريخ
 .شوديباز م يبسته و در اي ند پنجرهيگويكه م گونههمان .رديگيم

ن يب د ازيتجارت مروار كه نفت كشف شد، ين خاطر زمانيبه هم
  .رفته بود
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 ن شاخهاي ش ازيها مرد با ترفند ناي  .كند مي قيرا تصد سخنانش
كه ميهنگا .كنديم ينام شادن خوددار ذكر از و پرد مين شاخه آ به
 جز ايچارهبود، پس  در نظر نگرفتها اش ريركيد زكررا دعوت  او

  .كردن نداشت صبر
 مچاله كرد و گارش رايس يخال پاكت درمانده شده بود، فيس
 كيدل بود، سپس  دراز كرد دو او يبه سو كه كفاح پاكتش را يموقع
  .گار برداشتينخ س
 اي گوشه در كوچك كه بودم .است يا معلم بزرگيدر استاد كفاح، -

 ماز خود و آوردمدر خيال مي را آن يماورا و نشستم ميا يكنار در
 يشكل چه ناجه روند؟ پشت افق مي به كجا ها يكشت ناي  دم كهيپرس مي

  است؟
 ،گذاشتيم بشقاب يرا توگوشت  يمقداركه گارسون  يهنگام

  .ساكت شدند
 يشتريب عرق .كردتعجب  بوددست نخورده  ها غذا نكهاي  گارسون از

  .رفت خت وير ها ناويل در خيبا 
 .كرد دود را دنبال ،با نگاه و بيرون داد خود را گاريف دود سيس

  :گفت بود هتنگ آمد بهدادن گوش كفاح چون از
 از سؤالش يول آورد؟ ميجان يرا به ه هم تو يمصنوعشم يا ابريآ -

  :دداادامه  كرد و تعجب
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نه بود؟ يشم را كشف كرد ماديكه راز ابر ين كسياول! يدانيم -
 بيآس بدنش  مينر نكهاي  يست؟ براينه نيمگر ماد بله !شميكرم ابر يعني
! اي پرورده ناز چه دختر !يگرعشوه چه ؛ديتن يالهيپ خود ند دورينب

 ناي  را كشف كرد؟ ين بازيا او نوع از ريغ ينثؤمكه  پس چه شد
 هيهد يعيله طبيپ ياديتعداد ز ينيچ اي شاهزاده به !زنانه يركيز يعني

را  ها آن وهم باز كرد  له را ازينخ پ ،اختاند  داغ آب را در ها آنشد 
 !من برادرالد اتفاق افتاد يم سال قبل از هزار حدود دوآن كار . بافت

 كه برآمد  ميكر يجستجو بود كه در يآن شاهزاده مالك چه شهوت
  ش دهد؟يشوهرش را افزا يهوسران با آن
 تواندينم چون  شود و ميطرفه كينه كفاح ماالمال سخنان يس

  :ديگو مي ،عوض كند موضوع سخن را
كنون دنبال  زمان خلقت تا از يچه غن ر ويفق چه نازن ف،يس -
 .بدنش نرم شود د تايابوخ مي ريش در پاترائوكل .مردان بودندفتن يفر

 نرم و ،ها جلوه دادن به لب كهن به ابرو برداشتن، يها زنان تمدن
 .بودند دن لباس خواب آشنايپوش بدن و كردنبو خوش و نيعطرآگ

 مردان بر تسلط يزنان برا يها جهان از روش يها تمام افسانه
  .دنك ميت يحكا
آن استاد بود  كه خود در ينانبه سخاز ورود طرف مقابل ف يس

  :به تنگ آمد
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در انحصار  ها مدت يشم برايكه ابريدان مي يول ح است،يصح -
كند اعدام  قاچاق را آن كرد مي يكس سع هرو  !ه بودماند ها ينيچ
 احتكار در ؛يتيچند مل يها شركت امروزهاست يسمانند  يعني شد؟ مي
د يشد يبازرس مرزها نظارت و در .بله. بله !بود جيرا فروش و ديتول
   !كنند ميقاچاق  امروزه مواد مخدر كه باد يكسان بر لعنت خدا .بود

 يجوان يايرؤ خاطرشبه كه يزن از را مخاطبش او .خندد ميكفاح 
 ف هريس ناي  دارد كه نانياطم .كند مي بود دور دست داده از را خود
 اتاطالعكسب  يراب را وا و دارد يسرّ و سر اوبا  شناسد و مي را دو

  پردازد؟ مياصل مطلب ن به رود و ميراهه يب پس چرا ،هكرددعوت 
  :گفت ،خاتمه دهدف يس ييپرگو به نكهاي  يبرا
  !را فاش كردشم يابر اسرار يگريت زن دينها در -
 عرق يسرمست با برداشت و گريد يپا يرو از خود را يف پايس

  :فاتحانه گفت خورد و يشتريب
 هر !خدابه ،بود يدولت ييايدر يك دزدي مسئله! استاد نه نه، -

؛ اند هم هيشب يخياما حوادث تار مكان متفاوت است، چند كه زمان و
 انوسيژستن امپراطور. است يخيتارند دوره يگو مي مثل تو يروشنفكران

 روم به را شميله ابريپ را اغفال كرد و آنجا ياهال و دارين ديچ از
 ،رمپراطوا يكس چه البته. خود آورد راههم آن را راز نمود و قاچاق يشرق
 .ادامه دارد امروز ات ن مشكلاي  و كند؟ مي يبازرس را يپلماتيد اي
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 ان ويقاچاقچ ها پلماتيدن اي  از يد بعضندانينمكه  ن استاي مسئله 
  .هستند يبزرگدزدان 
 ها آن از يككدام اتتلويزيونيبرنامه  در ،يگفت كه ييزهايچ از -

  ؟يدير كشيبه تصو را
 يرياساط و يفرهنگ ،يعباد يتمام رخدادها ز را،يهمه چ -
 لعهاز راه مطا ،كردنديم يشم زندگيجاده ابر كنار كه دررا  ييها ملت

 ييها فرهنگ س،يتازه تأس و متروك يهاشهر ؛ميكرد مشاهده دنبال اي و
 1»انيبام« در بودا يها مجسمه و اند هن رفتيب از و بودنده ر شديگكه عالم

 ازهاند به ها كرهيپ !استاد من، يخدا .دردنكيم حفاظت ها كه از راه
 2»ها ينبط«كه  اند هرا كرد يهمان كار ها با سنگ !اند ده شدهيكوه تراش

  .اند هام دادانج 3»پترا« در
  .خودش بودپترا معجزه زمان  نه، .ستين طور نيا ف،يس -

_______________________________________  
  .در افغانستان يشهر.  1
قرن ششم قبـل از   ياز اقوام عرب بودند كه حوال ياان، دستهيا نبطيها  ينبط.  2
 ج دريتـدر ب روان شدند و بـه يه هالل خصيعربستان به ناح هاي انابيب الد ازيم

. تخت خود را پترا نام نهادنـد يوجود آوردند و پانسبتاً مهم به يه مملكتيآن ناح
  .ان منقرض شدنديدست روم به. م105ها در سال  ينبط
  .ها يتخت نبطيپا در اردن و يباستان يشهر . 3
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 ستين ها مجسمه ييبايز ازه واند  به ام،دهيدكيپترا را من از نزد -
م ليتولد ف و ازدواج رسومِ آداب و از نيهمچن .اب استجذ يول

ن اي  به. دگنجينم يذهن كس در هستند و يبيعج يها سنت .ميگرفت
صداقت  اخالق، ريها تحت تأثيليشرق دور خ م كه دريديرس جهينت
خالف بر .ها نه جنگ گرفتند و قراررفتار بازرگانان عرب مسلمان  و
ها ناي  تمام. نشد استوار ريشمش با اسالم آنجا در ،نيفته دشمنان دگ
  .اتفاق افتاده است ل شوديش تبديراه حش شم بهيراه ابر نكهيا ازشيپ

 .ديـ جـا پر  او از خنده چند زن بلند شـد،  يف صدايپشت سرس
تعارف كرد  كه گارسون به او را هيجان زده شد، خنديد و پيك سوم

  .كند ميدن اصرار ينوش كه كفاح به يدرحال .دكررد 
  م؟يساختمستند لم يتجارت آن ف ش ويكشت حش ازكه  يدان ميا يآ -
  د؟يان را قانع كرديقاچاقچ كشاورزان و چگونه !هجالب -
 م داد،يرا نشان نخواه ها آنچهره شدند مطمئن  نكهاي  از بعد -
. ميلم گرفتيف از پشت سر نكهاي  اي و ميپوشاند را ها چهره شدند؛ يراض

 كمك يآورجمع ،ها آنبا  شتريب يهمدرد يطالبان را قانع كردم كه برا
 وم يكن ميون مطرح يزيتلو را در ها آند مسئله يجذب اعضاء جد و
  .ميهم مسلمان ما هرحال هب

  ؟اي هرا تجربه كرد شيحشف يس -
 يبشنو تا راز. آن معتاد شدم دسترس بود به كه درياوووه، زمان -
 شيحش شنهاد دادم تا بايمن پ را لميده ساخت فاي  .كنم فاش تيرا برا
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 كهام يپرداخت بده دوستانم و خودم، يرا برا آن به كشورم برگردم،
  .خواستميم كرديام مداشت خفه

  ؟يكشورت كردا آن را وارد يآ -
 باور. ها شنامهينما و ها لميف هيشب دارد يداستان هم آن و البته -

 خدا به .شود مي تزيك چي توگفت كه  ميشه يهم مادرم. يكن مين
 يشانسو از آن خارج شدم ك لحظهي دركه بودم يبدبخت گرفتار برادر

 ينكردن باور يبه شكل فرود آمد و دانم از كجا ميكرد كه ن به من رو
 يستگيشا يرزمس يپل ميگوصراحت ببه قت است ويحق. ا حل شدهكار

 و شد مي اداره اي لهيقبدهه هشتاد كارها  يابتدا در .نداشت يچندان
 نفوذ و با اشخاص .نينشخيا شيت است دول ما كشور معلوم نبود كه

 ش ازيند بدون تفتشتدا يپارت كه يثروتمند يها خانواده و سرشناس
 .بود باز ها آن يرو خاص بر يها سالن يدرها گذشتند و ميگمرك 

 يانيقاچاقچ درباره بازرگانان و يالمللنيب يها گزارش كه اخبار و يوقت
 يها سالن هنگام ورود ها آن از اي عده پحش شد، گان بودندزرب كه از

 موادكار قاچاق  دركه  افراد يبرخ نامدن يشن. ر شدندياستقبال دستگ
 دولت ورود به .نبود يكردن ، باوربودند معتاد شده به آن اي و مخدر

 .حداقل رساندبه  اي وع كردمنم  ميافراد رس يبرا جز را ها ن سالناي 
 دن رايكش شيحش ، تواستاد كفاح يول .تن دادند ن كاراي  همه به

  ؟اي امتحان كرده
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 ن رويا شوند، از ميقت يد كه القاب مانع كشف حقيرس ميبه نظر 
  :كفاح به او گفت

 را كه من تو يهمان طور و بگذار كنم القاب را كنار ميخواهش  - 
  ؟يموافق .هم مرا كفاح صدا بزن كنم تو ميف خطاب يس

  .چشم يبه رو -
  : دهد ميكفاح ادامه 

در  .جنوب لبنان تجربه كردم و» بعلبك« آن را در چند بار ،بله -
 .كردم ميآمد  رفت و اديون زيانقالب و ينيفلسطمقاومت  يها با گروه آنجا
 به ،بدم آمدآن  يتلخ از اول بار. آن را امتحان كنم ريتأث خواستميم

اگر  يحت ،قرار دهم يگريار ديعقلم را در اخت دوست نداشتمعالوه 
 پس ندارم، يزيمغز چ جز آخر .ش باشديحشناشي از مصرف  اوهام

مرا  دميكش شيحش مدوستان با هم بار چند ن ببرم؟يآن را از ب روطچ
 ميهنگا و كردم مياء حركت ياش يرو نكهاي  مثل .عالم هپروت برد به

 يروحس پرواز كردن  ،فيس .افتميبش را دريمدم فرآهوش كه به 
 كه از يوقت .ستبايز يليخ ايدن از جدا شدن يمدت يو برا اءياش
 ،شود مي ترسخت و ترتلخ تو يبرات يواقع ،يگرد مي اوهام باز يايدن
پدرم . عهده گرفتم خانواده را بر تيلسؤوم نكهيا بعد از خصوصبه

 خالصه .كار بوديب ها نازمستر شتيب ش نبود ويب اي نقاش ساختمان ساده
 يرو ؛ز درونم آزاد شدميآمرغبت جنون و ياز تمام بدبختك شب ي
 هم و در اشمادرم كه چهره يزبانم را برا ؛دميرقص ستادم ويا زيم
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 با پرت و وارم را نكوهش كرديكول ياو كارها مات بود درآوردم،
 اديفر خواندم، آواز. ديرم پرس طرفم توهم از به ييكردن لنگه دمپا

ن اي  از دم كفاح بعديه آرام شدم از خودم پرسكيتوق .دميخند و زدم
 ه آنيتا عل ندهام يزيچه چ، يبشكن يخواهيم را يزيچه چ چه؟

 دست گريد .يستين تو ناي  .بس است گريون ديابوغل؟ يشورش كن
. شدم روزيپ نفس خود يهوا قاطع بر اي اراده با .بردار كارها ناي  از

  ؟يآن را ترك كرد روطچ توف يسخُب 
 ن درهميفروشندگان تا آخر نكهاي  به علتضرورت،  حكمبه -

 .اوردميدست نبه  نديكش يآوردند، مواد برا در چنگم از را حقوقم
 يفقط زمانمن . ساز نبودقرض هم چاره يولشدم قرض كنم  مجبور

گار معتاد يس از زنان و ريغ يزيمن به چ. آوردم مير يگكه  دميكش مي
  .مترك كن يراحترا به زيهمه چ توانم مي ن دواي  جز ستم وين

. را ترك كنمسالمت از كابل برگردم آن به چهچنانگرفتم  ميتصم
 عهد كردم كه بعد از آن توبه خود با ت قاچاق مسافرت كردم وين بهالبته 
 يزندان بودآن ممكن  هر ود بودم يمورد تهد پول ويب ،بدهكار .كنم

 مايهواپ در آنچهكنم يم فكر. حفظ كرد ن خاطر خداوند مرااي  به شوم؛
ت يها قرض كهبه من الهام شد  .بود يآسمان هشدار كياتفاق افتاد 

 بهشوم  ريدستگ كه يصورت درفكر كردم . شروع كن نو زا ورا بده 
 نيابنابر. خواهد آمدچه  -كه آواره خواهند شد- فرزندم  زن و سر
  .دميش دست كشيدن حشيكش از
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 با او طور گذراكه به يمرد يها ال در گفتهيخ قت وين حقيب مرز
را تحمل  اوحوصله با  ن همهاي  با رود مي نيب از كرده استمالقات 

  :پرسد مي .بسپارد يبه فراموش ش رايها هوس طنت ويتا شكند  مي
  ؟يش را وارد كشورت كرديحش باالخره -
 به لرزهبدنم  آورم مياد ي وقت آن اتفاق را به هر به خدا قسم -
  .ديآ مي

 در و تنها بودم .كند ميت يحما تو از يقدرت يكن ميحس  يگاه -
 ترس، ش بوديحشكوچك  يها سهيك از م پرچمدانپالتو و  كه يحال
آن انجام  جز اي چاره كار جهينتاطالع از رغم يعل .غلبه كردمن  بر

 ميها قرض پرداخت مواد وفروشندگان  ديتهد از خواستم مي .نداشتم
 و بود يدست يبازرس كوچك و ها آن زمان فرودگاه در. خالص شوم

فرودگاه  در و بودم من مشهور .شد ميمعروف ن يها تيشخصشامل 
  .توبه كن يموفق شد اگر به خود گفتم تجربه كن. داشتم يدوستان

 يت مقداررزمندگان عرب درخواس از يبعض و يفغاناك رهبر ي از 
 من گفتند در به من آوردند و يبرا ميتقاضا ش ازيب ،دمكرش يحش

 با يكراچ فرودگاه خروجت از ،كن رفتاراطانه محت كشورت فرودگاه
 نيان مجاهديحام وتو ازبر ينظيب حكومت يدان ميكه  طورهمان .ماست
 بدون .فرودگاه ملك پدرشان است نكهاي  دم مثليرا د ها ييكايمرآ .بود
 ش بوديحش كه مملو از چمدانم را .شدنديم ش داخل وخارجيتفت

 مرا با پسس كردند،رد از فرودگاه  يبازرس گرم بدونيل ديهمراه وسا
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 همه .سالن مخصوص مقامات ترك كردند در شيحش از پر يها بيج
 .كارند مي شيد اسلحه حشيخر يبرا هم اكنون نيزن يدانند كه مجاهد مي

 من به دم،يپرسباره  نيا درن يرهبران مجاهد از يكياز  ،يكن ميباور 
ن پول اي  ما با خرند، ميش يدهند وحشيم پول فرزندان كفار«: گفت

 هموطنان كافرشان را و اندازيمرا بر ها آننسل  م تايخر مياسلحه 
 دنيجنگ يلهين تنها وساي  !طعتم من قوهما استلهم  اأعدو و« .ميبكش
خطا  ام كرد وجان زدهيجواب او ه .»ميكه در دست دار ستها آن با

كشند يش ميفرزندان امت محمد هم حش ها آنعالوه بر  يول :كردم
 د ويعربده كش كفر گفته باشم، نكهاي  مثل !پردازند مي آن را يبها و

 كارند وايرا ي وكار را بكنند كافر  ناي  اگر :اختاند  داد راهيب داد و
 يش مخفيحش اوهام در كنند و ميترك  را ينيد ليمسا .ندمستحق مرگ

 .ان استيحيمس ن ويطايش ،ارفن خواسته طرفداران كاي  .شوند مي
  !گر متأسفميبار د ياستاد كفاح برا؛ متأسفم

 ادامه .ميشنويم ونيزيهزار بار از تلومسائل را ن اي  ت نده،ياهم -
  !بده

 كنديم را از لغزش حفظ يقيحق مسلمان ده،يعق ن ويد« :گفت او -
. »دكنينم فكر يگريز ديچ به كفّار اجنگ ب جهاد و از ريغ مسلمان به و
دستانش  ريز از يتعداد م كهياو بگو دم بهين خودمان باشد ترسيب
در بعضي مواقع سرشان تا حد آشكاري به  .هستند ش معتاديحش به

از  نند سرنتواهنگام سجود  نكهاي  ترس وستانشان ازد ؛افتددوران مي
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 و داند مي چه بسا او« :گفتم به خود .بله. بله. ، نگرانندسجده بردارند
  .پندارديم برده خود را ها آنا ي و كنديم يپوشچشم
 كه ييطرف غارها آورد به ميفشار  ها آنبه  يجنسزه يكه غر يوقت
 چند، خود يجنسل يم يارضا يبراروند تا  ميهستند  آنجا در زنانشان

 ها آن حرام است، ن كاراي  خدا به! سر ببرندهب آنجا در را اي قهيدق
 وضع خود را و سر قداست است، لذت وزن با  يمهربان .ندييوحش

 و يزنب ت بخوريها به لباس ،يكنن يرا عطرآگ ها لباس مرتب ود يبا
 ،يكن ، بويبوسب را ، اويكن زيرا تم خود يبه او دست بزن نكهاي  قبل از

 .يغرق شو ريحر تب و در و ينوشبجرعه  وجرعه يريگبآغوش  در
 با زنان را يباز مالطفت و بر يبنم )ص(امبريوانات دستور پيح نيا

من ، نانز در امور نكهاي  يعنيم، يصراحت بگو به .اند كرده فراموش
  .ترممسلمان ها آن بار از هزار
  :ديگويم طنتيش شود و با ميآلود چشمان كفاح اشك ،خنده اثر بر
  ؟يبا خود وارد كرد چگونهرا ن بال اي  نميبگو بب -
 انيناگهان از م !ستين يو باور كردن بود ايرؤ !ياتفاق چه، آه -
 كه را يشخص .به كمكم آمد يبيدست غ ،دعا رت ويح و باد ترستند
 ،ده بودميد يخبر يها رنامهب اد دريز وبود نفوذ  با و خانواده بزرگ از
 ك شدم وينزد به او .دميد ،شد ميفات يسالن تشر كه وارد يحال در

 به من .رفتيمرا پذ يخلق خوش و  ميگربه .كردم يمعرف را مخود
 طوفان .ستم ايها از برنامه يبعض فتهيش شناسد و ميگفت كه مرا 



  ليلي اطرش/ 74

پدر  خدا و يبه خود گفتم محض رضا كم فروكش كرد؛م كميدرون
د يتهد سرگردان و مورد .كنم ميتوبه  رفتم، ن دفعه دراي  مادرم اگر و

خانواده  .پناه ببرم يزيچ بود به محافظت از خود  بهتر يبرا بودم و
كه از  گفتم او به .زد ميپناهنده ن و ازمنديننه يبه س آن مرد دست رد

 مايهواپ در نكهاي  ي؛ براگردميافغانستان برم در نياز مجاهد يبردارلميف
 كشتن وقت حرف زد يسپس برا نشاند شكنار مرا سرگرمش كنم

 كردم ميخود حمل  كه با يكه من با بدبخت يصورت در ،ديخند و
  .ميديبه مقصد رس نكهاي  سرگردان بودم تا

كنم،  منطق رفتار با عاقالنه و نكهيا نبود مگر من جلو يچ راهيه
 يخواهم جلو ميكه  او گفتم به .شدميم ن صورت هالكيا ريغ در

 .خ استيش خ،ين فرد به شيتركيرا نزديظاهر شوم ز همراه او ،همه
ما يكنار پلكان هواپ كه لشياصرار نمود با اتومب د ويخند تواضع با

 ارمندك به را پاسپورتم و ها ناد چمديرس .كنماش ياهرمنتظرش بود هم
 ارياختيمن ب .ميآن خارج شد از فات ويمربوطه داد و وارد سالن تشر

  .رفتم ميخواب راه  در نكهاي  مثل بودم و
 از همچنانمن  د ويك ساعت چمدانم به منزل رسياز  كمترظرف 

  .مبهوت بودممعجزه 
  !نبود يباور كردن اتشيجزئ تمام با ن كاراي  -
همه مسافران به  و هوقف شدرها متتمام آن كا حال حاضر در -

 انيقاچاقچ آن واقعه قانون اعدام بعد از درست. شوند مي يدقت بازرس
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 خاطراين  به. شدند وضع وشيم كشور باره وارد كه دو يتادانعم و
 ن دفعه خداوند به خاطراي  بس است، يعدنانف يگفتم س به خود

  !دست بردار د،يبخش را فرزندانت تو
  ؟يكار كردش چهيحش با -
به دوستانم  را يدم و باقيرا كش يقسمت آن را فروختم و شتريب -
  .كردم توبه نهاسپس صادق. دميبخش
  ؟يدوست دار ف همسرت رايس -
  پرستم ميرا  او .اوه -
  :بهت ادامه داد و يجيگ با
  ش وجود دارد؟يحش ان همسرم ويم يتباطرچه ا يول -
 رياس هم مثل تو من .است ك پرسشي فقط ست،ين اي رابطه ،نه -

ر ارا كن ياشيع كه ازدواج كردم يزمان يول .مبود باهوش و بايزنان ز
  .گذاشتم

ممكن ! اوتندمتف زيازدواج دو چ عشق و !يكنياشتباه م استاد، -
ا ير زنان يسا يول .يهم ازدواج را بده عشق وك زن هم يبه  است

 هچ باره من م شادن درخان يدان مي. ازدواج ايشود  ميبشان يعشق نص
 ،بطندر  يكيدارد  را انزن از اي مجموعهش يگنجا قلبتد؟ يگو مي
 يآئورت جا دررا   ميچهار و رگدر سرخ  ميسو ،زيدهل در  ميود

 ،اند شكننده زنان نازك و و ريپذقلب انعطاف كه است درست. يهد مي
  !بله. بله .يده يجا ها آن قسمتك از يهر در را آنان ممكن است
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 هن شديسنگ عرق اثر بر زبانش و فروزان بود يف آتشيچشمان س
 دنك مين نسبت به او پنهانرا  اشيفتگينشسته كه ش يمقابل مرد در و
 او مشروب يلو كند خود را حفظ ياستوار اصرار دارد كه تعادل و و

  :دنك مي هدفش دور را از
  ؟اي مواجه شده يقيحقعشق ك يبا  حاالا تا يآ -

  :دهد ميدن به اسرار شادن خود را نشان يرس يآرزو
  .ك بار عاشق شدمي -
  :پرسد ميدانه از او يف پليس -
  همسرت بود؟ -
 اميدر طول زندگ. قدس اتفاق افتاد رآن واقعه د نه همسرم نبود، - 

 از دست دادنش. آن عشق شكست خورد يول ام بود،يقيتنها عشق حق
 ياديپس از آن با زنان ز .اشتهمراه د ه بهواند م غم ويبرا ها سال

 .دمياز ازدواج از معاشرت با زنان دست كش بعد يول آشنا شدم،
 يمشكل آنجادر  .كردم يلندن زندگ روت وي، من در بيدان مي فيس
 مثل اي بسته كشور كنم درياما تصور م .زن وجود ندارد جنس و نامبه

  !همراه است لمسئله با مشكن اي  كشور شما
  :گفت زنان قهقهه وف تمسخركنان يس
. دبو مشكل جنسبود كه به دست آوردن  يزمان !!چه پنهان از تو -

 يش را بر رويدرها و است ييموطال اما امروز مملكت پر از سبزه و
 از يبازار ،برادرتجارت است،  بزرگ يبه خدا ؛باز كرده زيهمه چ
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 .ش را بخشكانديها شهير دز واي  تواند ميفقط خدا  .زنان وجود دارد
 به ييمايهواپ يها كه شركت يخاص يپروازها ؛ترس برمان داشت

ن اي  !كردند تا تجربه كنند ميمردم قرض  ؛ند، كساد شدداشتبانكوك 
  .ستين بردار يشوخ يماريب

  ؟يزنان را ول كرد حسب ضرورت، ن بريبنابرا -
  خورمينم ماندهمن پس. ان بانكوك نبودمياز مشتر .استاد نه، نه -

  .ادنديازمند زين و مجرد انزن يول .ديآ ميبدم  ازران از گوشت فاسد وو 
  ؟يزن مجرد دار همكار -
 مشروب، .»راند مي طرف پرتگاهرا به او است و ن مرد شروراي «

 خود: ديگو مي غروربا  كند و مي ورشعله او در را يطوفان آتش خشم و
 بهخواهد من و شادن را  ميك شام ي يبها پندارد؟ به مي يكسچه را 

 يباشد امكان ندارد كه كس دهيعقلش پرعرق  ازچند ندازد؟ هريدام ب
  .را گول بزند بتواند او

 ارتباط با ست ويآسان ن يزن مجرد هر به يسنه استاد دستر نه، - 
 يمجرد يتحمل زندگ يبعض ،اند دسته زنان چند .ممكن است ريغ ها آن

وجود دارند  يگرانيد يول هستند، هدف مردان گروه ناي  را ندارند،
  .يرا ندار ها آنك شدن به يكه جرأت نزد

  رد؟يگ ميكدام دسته قرار  جزءشادن  -
تكان  دستان خود را .زيانگجانيه و قاطع آرام، كرد يف انقالبيس
  :ديگو ميكنان اعتراض دهد و مي
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  .ستينزن  ،از جوانان است يكيشادن  !كنم ميخواهش  ،نه -
  :گفت د وز اي د غمزهيخند ميكه  ياح در حالكف
 با تمام !ست؟يمعقول ن ن كاراي  است؟ يتيجنس دومنظورت  -

ن است كه جنس اي  ا منظورتيآ !ستيعاقالنه ن اش؟يزنانگ خصلت
  است؟  ميسو

  :جواب داد تيبا عصبانف يس د ويخند ييبه تنهاكفاح 
 ،بله. فرهنگ است با وعاقل  اوكنم  ميكفاح خواهش  ينه آقا -

با اصل ست يزنان ن ريسا شادن مانند .كند ميگران فرق يو با د !باستيز
  .نسب است و

  .تنهاست مطلقه و يول -
  :ش را بلند كرديصدا شد و يعصبان زده وجانيف هيس
 موفقنا يازدواجنكه اي  از گرفته،خواست خودش طالق شادن به -
  ؟دارد ياشكال داشته
  .كه به دست آورده قانع است يتين زن به موفقاي -
ت، يحرام است كه موفق يول. ندارم ي، قصد بدون نشيخشمگ -

 ،يك هستينزد او به كه ستاديپ. ديرا بربا مثل او يزن يِزندگ و ييبايز
  .حت كنيرا نص خدا او به خاطر

 اجازه كند و مين ييمرزها را به دلخواه خود تع ن زن حد واي  -
  .است ييشادن زن استثنا. كند عبور او از يكسدهد  مين
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شكست  اشعالقها يعشق  در يزن اگر ،يدانيكه م طورهمان -
اش يدگيچين شكست پاي  ديشا. شود مي يعقده روح بخورد دچار

  .كند مير يرا تعب
 بشاش و يعيطبهم  يليخ برعكس است، يمنزونه  ده ويچينه پ -

كه  ن حرفاي  .او احترام بگذارند كه به دارد ميگران را وا يد است و
 دارد؟ ييچه معنا ،شود ميشكست متوقف  ا دويك ي انسان با يزندگ

  .دميند يعير طبيز غيچ چياو ه يدر زندگ
را  او ها كه سال تصوراتيرفت، يقات با شادن را پذكه مال يموقع

 ش را عشق پاكيها ظهلح. داد قرار شمورد هجوم گرفته بود بر در
 اندامش لرزه بر كردند ميمالقات  را گريكدي يكه وقت ران كرديو يدختر
 جرعهآن را جرعه ها مدت يشد كه برا يتلخ تيآن عشق حكا .افتاد مي
كه  دفترش گذاشت قدم به يگريصبح شادن د امروز يول. دينوش مي

 ه را درگذشت يها سال رآثا كسي به خود بود و يمتك قدم و ثابت
 يا همسري يرسد كه حسرت مرد ميو به نظر نند يب ميناش چهره

  .داشته باشد اي تجربه يا حتي
 كند ويم ورشعلهرا  ها رگ دارد، يمرگبار رين مشروب چه تأثيا
 اي گداخته كه آهنگرفت ميف تصميس. دورآ مي لغزش در به را زبان

  :گفتآهسته  به سمت جلو خم شد و. را بكوبد
  !؟يعشق اولت شكست خورد در روطچ -
  .به گوش نشست د وه دايتكخود  يبه صندل فيس
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انتظارش كه  اي به فكر لحظه گارش را خاموش كرد ويكفاح س
 كرد و يرا خال يگاريسريز گارسون آمد و يول د،د افتايكشيرا م

  :هم زدهرا ب ها آن تمركز
 بود، رشد نكرده ييارويروحد  تا سال بود و كم سن و ن دخترآ

 عتيطب اي و ديطلبيم يشتريب يآگاه ها يدگيچيپ آن ديشا !كرد مرا رها
  .شدط يشرام يكمال تأسف تسل با .الزم داشت يگريد

 آن روزها زدند؟ مگر مثل تو ينه جوانيس چه دست رد به يبرا -
  ؟ينبود يمشهور نگارروزنامه

  !بود ينياختالف د خاطربه -
  !ير دهيين خود را تغيد ير بودعشق حاض خاطر بهكه  يگفت يول -
 عدم موافقت بر شوم، او ميكه مسلمان  شنهاد كردميبه پدرش پ -
  .كرد يپافشار
  !شود مي گرم -
  .درا ندارتحملش ف يشود كه س ميان يب ييجا راد دريا

 مسلمان شدنت به خاطر وانه بود؛ امكان داشت كه بهيبه خدا د -
  .شديم اضافه هم به امت محمد فرن كي بهشت برود و

  :ف ادامه داديدند، سيخند
 نده ويآ آمرزش گناهان يبرا ينيتضم شما، وانه بوديد اًواقع -

 يشديم يسپورتاپ و يشد ميت يهدا دست او به .ياش بودگذشته
  .شراب يها يجو ان ويبه حور شدنيرس يبرا
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 به يخردل نونح«: المثل شرح حال ما باشدن ضرباي  اچه بس -
  .»حنّون ندارند به يراك انيحيمس و افزودياسالم ن

 از يتعداد .ش شرح داديالمثل را براضرب هيكفاح وجه تسم
خود  ي، كفاح صداكردند نگاه ها آنصدا به  و سر خاطر ان بهيمشتر
  .ن آوردييرا پا
  .چه قبول نكرد يبرا يدان ميم كه نبند ميشرط  -
 چرا قبولبگو . هشد رياالغ من پ ند،يگو مي ها يآن طوركه مصر -
  نكرد؟

  :ديآن را در گوشش بگو راز ش خم شد تايسوكفاح به
  پشتش را به يخوش ف بايس .شد از نو بلند ها آن يصدا و سر
 ،دود راث كه بر ييها اشك سپس كرد، بلند را شيپاها ه داد ويتك يصندل

 با سرش را پاك كرد وس كرده بود يتعجب چشمانش را خ خنده و
  .تكان داد تعجب

  د؟يخاطرش رس به روطچ ن فكراي  نبود، كه ياحمق چه -
  .ن دو مرد برداشته شديتمام مرزها ب اي لحظه يبرا
  :كفاح گرفت از يگريگار ديف در حال خنده سيس
 ؛روزآن  بر يمن وا يخدا آورم، ميخاطر  ختنه كنانم را بهروز  -

روز تولد  كه در كردن مثل امروزختنه .داشتمسال سن  حدود هشت
ا شاوندان ريخو ه ويپسران همسا. نبود ،دوش ميمارستان انجام يب در و

 انداخت مي د ويبر مي. را ختنه كرد ما يكي يكي يسلمان جمع كردند و
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 .خدا خانه پدرش را خراب كند .شد مي طبل بلندتر هلهله و يصدا و
. ديبر مي و گفت مياهللا بسم يكيمكان يحركتبا  يهم زدنهبدون چشم ب

 تنمان ييدشداشه نو .شد مي ختهيآم طبل هلهله و يصدا ه بايگريصدا
را  در هنگام راه رفتن لباس خود چگونهدادند كه  اديبه ما  كردند و

 كه گشاد گشاد راه يحال در .ردوهوا بخم تا زخممان يريدست بگ در
 چه !آمد مي خانه به گردش در در بخور م،يزد ميغ يج م ويرفت مي

  درخواست پدرش آگاه شد؟ از، ...شا محبوب توا يآ !بود يروزگار
  :كنديم يياعتنايب... ك بوديكه نزد يلفظ يكفاح به خطا

 حفظش يها ان خود و بچهيم را ايح حجب و .كنم مين فكر -
  .داندينم تا حاال هم كه ن استاي  گمانم .ردكيم

 ف ازيس .زند ميكه در باره چه حرف  ستدان مي ها آنر كدام از ه
  :دياو پرس
  !كردميم را ن كاراي  تو بودم ي؟ اگر جاينكرد با او فرار چرا -
  .كرد دنوجوان بود و ر -
  :با تأسف ادامه داد كفاح 
 مبارزه ،ييقدرت رودررو !ندارد يشادن سرشت سركش به نظرم، - 

 ،رسوم ده گرفتن آداب ويناد ندارد؛ رسوم را و آداب  هيعلان يطغ و
 ديا شاي خواهد كه نداشت ويم يذات و يروح يآمادگ و ييجومبارزه
  .دانمينم !نكرده بود يچندانرشد 
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. دهديم شتكان چده بود،يهم پ در را اق اويكه اشت يمرد يسرگردان
 آن را نو زا ومچاله نمود  پاكت را ستم را روشن كرد،يب گاريكفاح س

  .صاف كرد
  ؟يهم دوستش دار هنوز -
  :را به خود آورد سئوال اون يا

 اي كوچهپس كردم كه از مي االتم تصوريخدر  ها سال .دانمينم -
 سپس مشغول كنم؟چه  دانم ميآمد و من سرگردانم و ن م خواهديبه سو
 ستارگان ،ماهباره  در كردن فكركه به من اجازه  بود يكارم طور .شدم

 .آشنا شدم» نهاد«همسرم  بعد با ها سال .داد ميرا ن يدارشب زنده و
 درخواست او از ييآشنا از بعد روز. ل كرده استيتحص با ويز او

 كه يكودك و زياعجاب برانگ يزن با،يز يانهاخ امروز .ازدواج كردم
   .دارم م بود،ياهايتجسم تمام رؤ

  ؟ يدوست دار را او هم هنوز ايآ -
 عشق را در و باشد وك كفه ترازي ام دريزندگ اگر !ممكن است -
  .كنم مين فكر بگذارم، گريكفه د
  از پسرت بگو؟ -

 ش باشد،يان كادوهايم تولدش در روز كه در يكودك كفاح مانند
  .اختاند  صورتش گل

 سه به .به او دادم بودم آن محروم از خواستم ويچه مهر ف،يس -
 انويپ كند، مي يسواركار مهارت دارد، رايانه در .زند ميزبان حرف 
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 در و ميرو مي تئاتر هم به با .كنديم يباز نگيبول فوتبال و و نوارد مي
 .دانشگاه لندن خواهم فرستاد را به او .ميخوريم داده نما ذرت بويس
  .معروف است يانسطح جه در سابقه و ن دانشگاه بااي 

  .ميگو ميك يربه تو تب ين فرزنديداشتن چنبه خاطر  -
  ؟يخودت چ !فيس يسالمت باش -
  :گفت قلبش زد و يف چند بار رويس
 كه يروز .زنم است معشوقه و »نور« .ستنجااي  فقط خودش -
آشنا  كند با او مياستخدام  يزن محلرمند اك ون اعالم كرديزيتلو

ان زنان يم از كه دانستم دم،يرا د او كه يوقت ؛آمدند نفر چند .شدم
 ركا از نكهاي  يبرا. دميد مين از او ريغ را كس چيه .قسمت من است

شد يم وانهيپدرم داشت د .كنم با او ازدواج كردم يريردنش جلوگك
ت ينظرجمع ل ازوه !است» هيلوه« او .مادرم به صورت خود زد و

 اند ند عربيگويم .دارند م قراردو مرتبه در )فارس( جيدرجوامع خل
به آنان لقب  ها يراناي  .ردندك به خوزستان مهاجرت يحطاثر ق بر و

 اند يراناي  ند كهيگو ميعرب ل يقبا .لهو تلفظ كردند حول دادند و
 ها آن خانواده شتريب .اند مهاجرت كرده) فارس( جيكه به مناطق خل

 يبازتر ينيبتر وجهانگران متمدنينسبت به د باسواد و ثروتمند،
ه است با ازدواجم يهول او ل ويمن اص نكهاي  ليدل بهام خانواده .دارند

 ها آنرغم مخالفت به .ديارز مين يزيحرفشان پشالبته  !مخالفت كردند
 به خانه همچنانم مادر .با من قطع رابطه كردند .ازدواج كردم نور با
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 .ميرو مي او دنيبه د ها بچه فقط من و .رديپذيرا نم همسرم و ديآيما نم
  .من است يزندگ نور

  ؟يكن ميانت يبه اوخ پس چرا -
 اگر از زنان .مقاومت كنم برابرش در توانم ميگذرا ن است يشهوت -

 .ندارد ام به نوربه عالقه يچ ارتباطين هم هاي  !رميم مي دست بكشم
 !كنمبدا يپشفا آن  توانم از ميكه ن است يماريب رابطه با زنان افسونگر

 طانيرا به شكل ش ياز شما زن يكس د اگريگويم يالمثلضرب ،برادر
حالت  به يروح تا از نظر اش برودد نزد خانوادهيفوراً با تصور كرد،

 رومميجا  هر كنم ودوشم حمل يرو را نور توانم مين .برگردد يعيطب
 ناي  چه يبرا  !نميب ميطان يتمام زنان را به شكل ش .ببرم را با خود او

  كنم؟بكار را 
  !است ين مشكلاي  بله -

  .د كردييتأحرفش را با خنده كفاح 
 يتازه متوجه خال ،ز نموديز كردن ميرسون شروع به تمگا كه يزمان

 يانعام گارسون را رو كفاح حساب را پرداخت و. شدن محل شدند
  .ز گذاشتيم

 خود فكر شيك پيهر  .را سوزاند ها آنسرد لندن صورت  يهوا
  .ه اطالعات بكنديرا تخل يگرينسته داتود كه كر مي

  
                   



  
  
  

  
  

  3                                                    

 !دكرادن مرا سردرگم ش

 !دهد مي از خود نشان يشتريب يداريپاو  كه قدرت كردم ميور تص
 نويابوغل كهيوقت .شان شدميكرد پر را ترك محل اورد وين طاقت چون
 شان شد كه ازيپر يشادن طور اشاره كرداش احساسات گذشته به

كارش حساب شده . ده بودمين حال نداي  بااو را م هرگز ييروز آشنا
  .برنامه افتاد رييتغ ن جهت به فكراي  از بود و
دانسـتم كـه    مـي اول  اسـت؟ از  شادن همان مرد گذشته كفاحا يآ
 شحالم كهوخ رود و ميخطا نگمانم به. اوست يوجود ون رازيابوغل

  .ن دفعه هم به خطا نرفتاي 
 يزندگ ت ويم كه شخصيكه با شادن آشنا شدم تالش كرد ياز روز
گران يرا از د يرازشدم كه او  متوجه يم وليداشته باش يانهاآبرومند
 ها آنعمق  آلود و درحزن يچشمانش امتداد يايدر. كنديم پنهان

كند و  دركتواند آن را  ميمثل من  يفقط زن. از غم است يانوسياق
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درست مثل من است، . بپوشاند آراسته يرا با ظاهر شدرد و رنج
 او. كند يو را مخفدارد ا يسع وعقلش النه كرده  در قلب و يمرد

  .گران جدا كرده استياز د شادن را
 را باخواست كه خودم  ميدلم  وبود وجودش مرا گرفتار كرده 

عوض  داستعدا و يپرواز اعتماد، بلند نظر از او يت وجوديشخص
 يمتناسب يها لباس واست پوش كيش و ابجذ ،آرام او .كردميم

 .پوشديم رهيت يها ندرت لباسدارد و به يزيانگشگفت ييبايز .پوشد مي
 .دهد مين رييآن را تغ ود نك ميمخصوص مصرف  يشه عطريهم

 يركانه برايرا از تالش ز من خودم يولاست  گذار ريتأث و باهوش
  .كردم ميدور  ط كاريمح خارج از يرابطه يبرقرار

 با ها بحث در .م شرح داديبود، آن را برا سمأنونا ميبرا اسمش
ن يا در د ويكش ميچالش  گران را بهيداشت د كه يوسعت اطالعات

 يشد ول مشهور اريبس يسندگينو و ينگارروزنامه در. موفق بود امر
  .نبرد اي بهره ت بزرگين موفقيا از كرد و خود ظلم به

 كه با دارد  خوبي مااند  تناسب .داشتآهو را  ييباينام شادن، ز از
 يخوانهم فيس يها با گفته وهنگ است اقد بلندش هم با ويز يها ساق
 يفخرفروش و با ناز دارد و ميوا  خشمن سخنان شادن را بهاي  يول .دارد
ش يشادن ب نظر ف ازيس. خندنديمهم  سپس با زند و مي تشر به او

 شوند مي برآشفته ،كننديم حثبود، بنجسته كارگردان برا ي كارك همي از
 است اي اچهيدر چشمانش دو .كنند ميي همكارهم با  نو سپس از و
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 ش ازيپ. دصاف بدنش قرار دارنپوست  ييطال يها امتداد شن كه در
 مسحور ينيرا ببامش اند  ژهيو اتيخصوص اب وچهره جذ آنكه

دن يرس ون قبل ازيكه كفاح ابوغل يالبته رفتار. يشو ميچشمانش 
  .اوردمين به رو يكرد ول دن نشان داد مرا متأثرشا

 يبردارلمياش آماده فيهمراه منش و ما استامده ين هنوز كفاح
 قاب در ،دارد قرار اي نقره يها قاب در عكس دفترش دو در م،يشو مي

 يسواركار ترقاب كوچك در و ييطال يخندان با موها يبزرگ زن
  .شود ميده يلب د بر اي اب با خندهجذ كوچك و

پشت . بعد آرام شد  ميكيد ناراحت وليرا با ما ند كه شادنيوقت
گذاشت، يم كشو كه دو عكس را در يزمان رش نشست ويتحر زيم

  .شدل ين تبديقيشك من به 
كه او را با خود  يا وقتام شادن باشم يداشتم كه جا بارها آرزو

 اشگذشته كه النه كرده يمردش ايگدزن كه در دميد ميكردم  مي تراز
 م كهافتهگر قرار يمرد يرو در كه من رو يحال دهد، در ميرا تكان 

  .مانده است يو وجودم باق روانجسم،  يرو او آثار
 يبازخوان نو، يهشياند  لقخ و افكار بر تسلط ييتوانا او مثل من اگر
دا يش نمود پيها ناداست در كه گونههمان -داشتم ان يقدرت ب و افكار
 يجبال جواد با ارتباطم زها را درين چيتوانستم بهتر ميوقت  آن - كرده
  !سميبنو
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 تيمحدود موضوع ون يسنگ بارخاطر به يلكنم و ميدرنگ  همچنان
 كيتار يها ا بخشام نمودم، يسعاد فكر كردم و يز. كشم ميآن عذاب 

 .كنم يكند كه شانه خال ميمجبورم  دارد و مي باز مرا همچنان فكر
  .شدم ثروتعاشق  دا كردم ويپ يل به افشاگريتما

 شد وو بيشتر  شتريبم يسرگردان يتالش كردم ول ار فكر ويبس
 عشق كهيبرد در حال مي ييمرا به سو يارادگيمحض ب يكيوسته تاريپ

 آشغال يهاسبد .كرد ميوجودم فوران  در يسندگينو شد ويم ورشعله
را  ا آنيآ  ا من قانع نشدم،خشك شدند، ام ها قلم از كاغذ شد و پر
 كه يم پشت قهرمانيرمستقيا غيسم يبنو ينامه شخصيعنوان زندگ به

  ؟ت كنميت خودم را با جواد روايو حكا كنم پنهان شوم ميخلق 
هم جدا  از م ويدكردا يم، اختالف پيموديپرا  مراحل عمر چطور

  .ميشد
 اثر ن اموريا دارد و مي باز ان داستانياز ب مرا است كه ين نكاتاي 
پس  ام بوديات زندگيجزئ ها آنرا يگذاشتند، ز يكارم باق در يقيعم

  !؟كنمغفلت  يزندگ توانم ازيم چگونه
بلند قد، با  ،رشوپر. دميكه او را د شروع شد يروز ت ما ازيحكا

. تن داشت به يخاكستر يلباس كه گرد يصورت ن بايبزيبلند، ت ييها مژه
 احترام داشتند و دوستش گرانيد .كرد ميگران كم مزاح يو با د يجد
 .ستاده بوداي  نو بغداد رنه پشت صحنه تئاتر .گذاشتنديم به او ياديز

 يكرد و من ماجرا عهيام لمخاله با  ميگرك يلعو سالم ييآمد گوخوش
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 .دنديخند دو هر داد وجوابش  طورهمان  او .افتميدر پرده را پشت
 م كاشتهيها چشم در كرد چشمانش ياو معرف ام مرا بهسپس خاله
  :بستم فرو شرم لب يرو ازمن  ؛شده بود

  .يمهندس هنرمند جواد جبال .، دختر خواهرمسالف -
شاوندم خنده يخوعه يمن با لممعلوم شد كه  او يبراكه   ميهنگا
 امخاله به تجربه ويب آن زمان. ت شدممن ناراح ؛سرداد يزيآمتمسخر

 آرزو پدرم مراقب رفتارم بود و. هستم ينيمعلم متد خترد .ه بودمديچسب
ن يكه جواد خشمگي، وقتها سال از بعد .داشت كه مثل مادرم بشوم

 مراام را كه خاله به او آن روز يها گفتهيمعن ،را گفتقتيحق شد و
  .دميفهم ،كرد مجنون عشق خود

  :ادامه داد كنانيشوخ ام نگاه كرد وق به چهرهيدق
 واهرته؟خ خترد كه ؟ درستهييگو ميراست  داخ را به ، توعهيلم -
 عراق يت كه نصف دختراد؟ معقول اسيجد خواهر ك دختري روز هر

 امتحان باركيحتم را بشنو، مردان را ينصتو باشند؟  يهاخواهر دختر
  !كرد يخدا توبه خواه كن، به

 مرا شوكه و ر كننده بوديسخنانش غافلگ و زيت جوابش تند و
عه يلم ييتوانا. را ساكت نمود او ناسزا نثارش كرد و از يليس .كرد
 شد مي ه آنان باعثيكنا گوشه و مقابل مردان و پاسخ به يستادگيا در

  .عادت كنم ها ن دشناماي  كه من به
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دوست دارد  شه است ويبزرگم عا رخواه تو گفتم كه دختر به -
، به ييايحيب و يزبان باز يجابه. شه شوديكنار درسش هنرپ در كه
ام چهره د ويخند مي همچنان. باش اوستكه مناسب  ييها نقش فكر

  :ديگو مي او. گردانميمبر را ميكرد، رو مي را جستجو
 رستانيدوره دب ست؟ بگذاريمسخره كردن تئاتر كوچك ن يبرا -

   .رديبگ ميتصم اشندهيآ يبعداً برا را بگذراند و
؟ سرت تو يكن يزيراش برنامهيزندگ يخواست برا تو از يك -

 يخواه مي، يسرگردان يدسمهن و ن هنريكه ب تو. كار خودت باشد
  ؟يج كنيرا مثل خودت گ ن دختراي 

  :گفت يجد برگشت و .ام شدخاله يها م حرفيتسل
 ييبايمناسب ز كه ياليا سريباره برنامه  ار تا دريمن ب او را به دفتر -

  .بكنم يست فكرمثل او
شك  ترس و عه ازيمل. ودماش من بيمشغولكه دل فهميديمهمه 

 ،ردان پنهان كندم رنگياز ن بود تا مرا يحجاب يجستجو د دريترد و
 هوا و و يبا خودسر د كه من آن را پاره كردم وغافل از آن بو يول

  .ده شدميجواد كش يسو هوس به
 يها دهين و باور كردن شنيتحس د ويتمج يها عه مرا از واژهيلم

ه يد كرد كه نظريوتأك داشت اندازد، برحذر ميمرا به دام  كه ناگريد
 نآناست كه ين يزنان به آن معن يمردان در خصوص آزاد يپرداز
 رفتار يكنند و آن آزادميعمل  ها آن بها ي و دارند قبول را ها هينظر آن
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 خواهران و از خواهند، ميا همكار زن خود ي دوست و يكه برا
  .رنديذپ ميزنان خود ن

 نجاآ عشقمان درشد و آغاز تئاتر دارمان دريبا جواد از د تميحكا
 سپس.دشش فربه يگرما با شد و دهيبرف لندن كش به د ويگردتولد م

 زيعاقبت همه چ. ش را خشكانديها هشيسرما ر خ زد ويش يها شبنم
  .ان شدندياختالفات نما و رو

ان يم ا شد و همه موانع ازياش مهيخال در دفتر يانهاشب عاشق
ره يطوفان عش نكهاي  يبرا و ميازدواج كرد يبدون اطالع كس رفت و

  .فروكش كند با من به لندن فرار كرد
 بتار صحيبا من بسد رك ميكه آفتابش غروب ن ييايشور رؤباره ك در
 شيها ناابيخ. ه روشن شديسا كنار او شهر او و همراه لندن. كرد

  .شد ها آنوسپس شاهد مرگ  رداحساسات ما را فش
زم يرون بريب ات قلبم رايتا محتو سميبنورا  تيحكا ناي  چگونه

 ناي  يرو. دگران بخواننيتا د آورم در يداستانآن را به صورت  و
 ادي هرا ب يموضوع. ت آن نگذشتممشكال از موضوع تأمل كردم و

 خود را از دست يكرد تا معنيم وسته آن را تكراريآورم كه جواد پ مي
  .»شود ميشروع  ك گاميبا  يليما هزار سفر«: داد

مردم  و است يتكرار يبحث و آورخنده يشاونديخو مقوله رابطه
گام  ريمس يچه كس .برند ميكار هب يستادگيا و يمبارزه طلب در موقع
 الزم است اي زهيچه انگ دن به هدفيرس ي؟ برادكن مي نيتعاول را 
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 كند مي ن شعله را فروزاناي  يچه كس ؟ ورود ميسو  و به كدام سمت و
  تا حركت آغاز شود؟

هست  ي، عامل»د استيام يبس يديدر ناام«د يگو ميكه  يدر مثل
 رنگيب بارزهم كه تالش و ينيب مي يوقت يعنيبرد  ميش يپ را به كه تو

سخت انجام  يدارد كه كارها ميرا وا  آن عامل تو. دانه استينوم و
ن اي  .يا، ممكن كنرممكن ريغ يكارها و يبگذر ها يبلند از و يده

. يكن ميش عمل يگذار ازه اثراند تو به سنجد و ميرا  جه كاريعامل نت
 البته. خواهد ماند ها تمام تجربه يهينخست پا يها ب گامين ترتيه اب
 از ترش مغرور شده باشد زوديوانات به قدرت وكه را  ين امر كساي 
  .گران منفعل خواهد كرديد

 »خود سرگذشتنامه«ك يام از گذشته ار فكر كردم تا بتوانميبس 
م غلبه كنم و دروغ  انهاترس زن بر ؛ت كنميام را روايسم و زندگيبنو

 امر بست دم نقش خواهيكاغذها يكه رو ييها نوشته .مينما را آشكار
  .دميدست كش پس. اختاند  به وحشت خواهد

 رم تا به كمكشيرا تصور كردم كه پشتش پناه بگ يزن قهرمان 
، از جواد چه قبل .ن ببرمياز ب زم ويرا فرو ر رهايزنج غل و وارها ويد

 متفاوت و زيانگجانيه نوشت خواهم آنچه .او چه بعد از چه همراه او و
داشتم  يرعاديت غيرا شناختم ذهنم كه خود ياز موقع. خواهد بود

  .نكرده بود يباز ر از من آن رايغ يكردم كه كسيم را تصور ينقش و
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 موانع يباال از و ديطلب ميام كه همه را به مبارزه ا شبح خالهيآ
عه يلم«نام  افته است؟ي يتجل وجودم كرد، در مي مقاومت د ويپر مي

  !ديبرگز خود يبرا يخاص به منظور ديكه خوش درخش را» ديعبدالس
 گذشت روزگار. دانند ميرا  شايقيكه نام حق هستند  ميعراق افراد ك در
 .بسته آن را روشن نخواهد كرد يايازو ههم كه برق شهرت زرق و و

  .ندارد يتياهم
 پنهانت خود را يهو د مذهب ويعه عبدالسيانتخاب نام لمام با خاله

  .رانده بود محترم بدارد خود كه او را از اي كرد تا خانواده مي
 بود گرفته يشيپ خودش ام ازخالهشهرت  و شبودم، درخش كه بچه

 و ندكرد مياد ي او به احترام از شگام تئاتريعراق به عنوان پمردم  و
 دانستم كه چرا مياما ن ؛كردند مي اط نام او را ذكريز با احتين نيمخالف

  .كرديم از مصاحبت با او محروم پدرم ما را
 دست مانهاكودك يازب شد ازمي ون ظاهريزيصفحه تلو كه بريوقت

 يها چشم .بستمينقش  امحافظه اش درييابيز صدا و. دميكشمي
ون يزيرا درتلواو ظهور شد و مي ماالمال يشوق نهان و شورمادرم با 

  .كرد مياب پدرم دنبال يغ در و ديد ميانه يمخف طور به
 .بود زيانگغم سوزناك و اريبس بزرگم مادر و مادر يزار ه ويگر

 تيتسل يآگه هم روزنامه در بزرگم آمد و پدر مرگ عه صبح روزيلم
 ه مادرشيشب اي از كنارم گذشت مرا نشناخت، به دنبال چهره. چاپ كرد

  .ديستاده داي  زده كنار دران و ماتميرا گر عاقبت او. گشت مي
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 غيدر اق ويدرم با اشتما. برگشت ها آنطرف  پوشان بهاهيس چشمان
 كه سرش يحال در اخت واند  آغوشش را در خود ش شتافت ويبه سو
  .پرداخت يبه نوحه خوان بود  مينه گريبر س

 آوردم ويزبان م ا بربودم، نام او ر مادرم  يكردم كه جا آرزو
 اضطراب چادرشپر يلحظه آن در .داد مي يخود جا آغوشش مرا در
 يبود، موها پرتو  ميك بلند قد و. اش آشكار شدييافتاد و دلربا

ش را بر سر يون و زاريزد كه مادرم با ش ميبرق  يحالاش درييطال
 اهش آشكاريس يها سيگ افتد و ميمادرم  چادر. نه او نهاده بوديس
  .بودشكسته  ، كوتاه، چاق وشتدا اي پوست سبزه. شود مي

اش مادرم دچار يخاطر نوحه خوان به بلند شد و ها آنهق هق
بلند  ،آمده يكس د كه چهيكه مادر بزرگم فهم يموقع. ديخفقان گرد

 التماس مادرم خواهش و. رون هل داديرا به ب او آمد وغ زنان يج شد و
 لعنت مادر بزرگم پشت ورفت  عهيلم. ودنب ييگوش شنوا يكرد ول مي

 مخالفت مرگ پدرش، ينيسنگ. ده پنهان شدياز د نكهاي  سر او بود تا
 از ينيسنگ يها كه با گام باعث شد رش اويعدم پذ بزرگ و مادر

و كرد  بزرگ رفتار ل مادريم خالفكه بر يروز از .شود محل دور
ن بود دق يمتد يبزرگ كه مرد كه پدر گرديدد، موجب ششه يهنرپ

  .مرگ شود
را درك  يطيكودكان شرا. سپردم خاطر دم بهيكه د ييها صحنه

 با همان شناخت. منطق ندارد ل ويبه دل يازين شناخت يبرا كنند كه مي
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اشتباه  افتد ميها اتفاق ترن بزرگيكه ب آنچهباره  دردم يام فهميكودك
  .اوردمين خاطر را به ها آن صحنه هرگز كردم ويم

 ن ويمورد تحس امخاله كه يبه خصوص موقعآن ماجرا  بعد از
 او كه شكست خورده و بارشه چهره غميهم گرفت، مي د قراريتمج
  .گرفت ميوجودم را فرا  ،نمود ميبا شكوه و بزرگ  نظرم  به

، كه افتاد يرغم اتفاقبه و زيانگغم آن روز كه درستدان ميعه نيلم
  .خود قرار دادم يالگو ختم وسترگ سا يقلبم نخل چشم و در او از

 ون ويكه ش ياه پوشيك زنان سيمن نزد مادر بزرگم درگذشت و
 .امدينتظرش بودم نكه م يا كسد چمپاتمه زده بودم، امكردنيم يزار

 بعد ها مدت. سخت گذشت  ميناكا اق ويخاطر اشت به يام سوگواراي 
 پدرم .م روشن شديامدنش براين يعه دوست شدم معمايبا لم نكهاي  از

 د، مادرم را طالقيايب يعزادار يعه برايلماگر  كهقسم خورده بود 
  .خواهد داد
 آرزوها را در دهد وير مييرا تغ زود هنگام سرنوشت ما يها مرگ

رستان يآمبوالنس از دب را با او .پدرم ناگهان درگذشت. شكنديهم م
 مرگ خاطر مادرم به يها كه اشك يدرحال. به منزل آوردند »كرخ«

 يزمان. زدبا مي جان يبا سكته قلب بزرگ خشك نشده بود، پدر مادر
، نهادم ينه سفتيس بر را سرم گرفت، و آغوش ان مرا دريعه گريكه لم

  .آرام گرفتم
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ا امواج ام بيوقت زندگ هر رگاه روحم شد ولنگ عه پناهگاه ويلم
  .افتمي مي ساحل نجات خودرا  يافتاد و مي خطرباد بهتند ن ويسهمگ
ن اي  ا تفاوت من بات، اماس يفاصله زمان يوجوان ين نوجوانيب

 قرار سمتك ي درما  و برطرف شداختالف  و ان رفتيم رابطه از
  .ميگرفت

  عه از كجا شروع كنم؟يلم باره در نوشتن يبرا
باره روابطش با دختران  در مردم زيآمهيا كناي و حياز سخنان صر

تواند با همكاران خود  مي همتا كهيب يزناو را  نكهاي  ايشروع كنم؟ 
 اي را رانده شده او ايم؟ يجاد كند سخن بگواي  عالمانه رابطه و با منطق
 پدرم او را از و بود او مادر بزرگ پشت سر نيكه نفر كنم يمعرف

 سرگردان امكه خانواده يطيشرا سم دريكرد؟ بنو ميبا ما محروم  داريد
خانواده  يمنيا ش ويآسا يبرا يلنگرگاه عنوان به او جز يبود، كس

  ؟نبود
منتقدان ارزش آن را دارد  يا نقّاديد روشنفكران يتمج ن ويتحس 

  ان كنم؟يب را كه دوستش دارم يزن يكه اسرار درون
كمك  يكه برا را يدست مادرم باالخره خانواده باعث شد كه ازين

ا بود، ام زيآم ديترداو به خواهرش  نگاه. د نكندشده بود ر به ما دراز
 پچن پچيمادرم ب. دكن مي ليزاخاطرات را  واز قلب را پاره پاره ين

 گريطرف د از ازين ك طرف ويدخترش از  يپاك ترس بر مردم و
. ار نشوددحهيجر يتا كس نگفت يزين جهت چاي  از .سرگردان بود
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ل يفراهم كردن وسا يح داد و برايرا ترج ازين نيسنگ يمادرم كفه
 يمن به خانه من ساكت شد و يبرا يجاد فرصتاي  و برادرانم يراحت
  .عه رفتميلم

 ام خوشحالخاله يد من با رفتن به خانهيد مي نكهيا مادرم از
 جواد.ختاندا ميه يسا او ترس بر و رفت ميهم  اش درچهره هستم،

 جوان خترد »يرب« استفاده ازءان سويجر وام خاله يناهنجار خاطر به
  .كرد مي زنش سر م مرايتي و

 ا به خوددم اميكش ميرنج  من درد و قت تلخ است ويحق نكهاي  با 
مادرم را كه فكر  يصدا. مابير دلخواه را بيم مسم كه توانستديبال مي

 ريگغافل مرا و ديگوشم رس بهم ناگهان ديخواب ميعه ياتاق لم كرده در
  :گفت  مياو آهسته  .كرد

  ؟يخواب ميكجا  -
  .ماتاق در -
  ات؟خاله و -
 ، پنجره اتاقم مشرف بهمادر. خوابد مي يگ با ربراتاق بز در -
  .است باغچه
  گذارد؟ مي ق را بازاات خوابد در ميعه يكه لم يوقت -
 نورچراغ كم. ترسم ميمن ن يبندد، ول ميآن را ن ها وقت شتريب -
  .كنار تختم گذاشته است يكوچك
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 دست از را ياديز يزهايكه چ يدختر يراعه بيكردم كه لم مي فكر
  .مناسب آماده كرده باشد ليون و وسايبا دكوراس يداده، اتاق

  ؟يرختخواب او بخواب توخواسته كه در كنون از تا -
  .هرگز -
 كشد؟ ميبدنت  يا دستش را رويبوسد  ميتو را  -

 !»ليحسبي اهللا و نعم الوك«: كرديم ش استغفارياز خدا لب ريز
   غرولندمدام  شد و مي شتريب او يها ينگران و ها پرسشرتم از يح
رحم  يكسهم بهزخم زبان  .ده استيستمد بخت ومادرم بد. كرديم
  .كندينم

  .رفت گذاشت و ش اويمرا پ
قسمت  پدرش در. م بوديتي نوجوان، تنها و يدختر مثل من يرب

خود به  از يزيچ و ردم يماريب ها ماه از كرد، بعديم كار دكور تئاتر
 يندشاويخو و ام بودندخاله مييسرش دوستان صمهم و او. جا نگذاشت

 .دا به پرورشگاه سپرر او ، مادرش ازدواج كرد وندعراق نداشت در
 او زم دوستش اقسم خورد كه به احترا ت بست وهم عه كمريلم

 او محقق يجااش را بهگذشتهدر پدر يايخواست رؤ مي. كند ينگهدار
  .شود اي ارزنده يشهيهنرپ يسازد تا رب

ران مهاجرت اي  بهپدر بزرگش قبل از جنگ . است يآشور يرب
زمانه  يها و سركوفت ش شالق غميظاهر ييبايبا وجود ز. كرده بود

 در  ميآراهب يديعه نور اميا آمدن به خانه لمب ااو را خرد كرده بود، ام
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هستند  ييها ش پردهيها مژه. بخشد مي ييتابد و روشنا مي وجودش
 يدر سخت .پوشاند ميه را واند و غم و ييت، تنهايمحروم يايكه در

 كرد تا با آن يقيموفق شود، شروع به ساختن قا نكهاي  دياوضاع، به ام
 ،خوانديم زد، صبح درس مي پارو يعال يتهم با. زديبگر يدور يجا به

ت يبا موفق كرد ويم كار تئاتر فروخت و شب در ميت يزظهر بلابعد
  .داد مي كار خود ادامهبه

سوخت هر روز صبح در چشمانش احساس  ميچون شمع  يرب
 زيبا نگاهش چ .نمكتوانستم آن را درك  مين يدم وليد مي يبيعج

پنهان و نگران كننده دست  يكرد و با رنجيرا جستجو م يآورترس
 خوانم مي يخواهچشمانش احساس گناه و پوزش در. كرد ميو پنجه نرم 

 يصدا.مرتكب شده است ييا خطايگو ؛عماطاليبته من از آن بلكه ا
اد جواد كه يش كه از خارج برگشته بود با فريبلند عمو آلود وخشم
  .ختيآم هم كرد، در ميام را متهم خاله
 عه بهيداد، او و لم ميرا نشان  يكه مدارك مهاجرت رب يحال در
ود محافظت خ ياصالت خانوادگ از خواست مياو . هم افتادند جان
 كه يكرد و با كلمات ميكار را بدتر  ين رفتارينكه چ يصورت در ،كند

عه از او خواهش كرد آرام يلم. شد ترديرد و بدل كردند اتهامات شد
    .بروم نزد مادرم را ترك كنم و آنجا شود و به من دستور داد

 عهيخاله لم اتاقدم درِ بسته  من رفت و يحافظبدون خدا يرب
 دانستمينم ودادم يـم گوش ده اويده بريهق برهق م و بهچمپاتمه زد
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 يرب يها حرف هر وقت يمدت تا .خوابم برد نجااهم. د بكنميچه با
  .دكريم آورد، ناله و فغان مياد يرا به
دلم خون بود  نكهاي  داد، با ميرحمانه مرا عذاب ين حوادث بيا

 و زاريبجواد  از .دمنمو مي ه خود را آراميبا گر و كردم ميمقاومت 
  .ن شدميدل چرك

به  گناهكار ياو را فرد ؟ف كنميتوص چگونهدانم جواد را  مين
 شاند ورا بپوش يگناه خو خواهد مين حركات اي  حساب آورم كه با

گناه  ضعف و بر مان ويپش دكرده خو از بخشش كند و طلب عفو و
ها را ن كاراي  د كهيگو مي و كردهآن اعتراف  به .ديد نمايش تأكيخو
  .عشق مرتكب شده است خاطر به

 مقابل توان در مين و ستبنده ايان شود فريدل ب كه با سوز يسخنان
 دل توبه عاشق بر نكهاي  بارتربتيمص نشد و اتدچار احساس ها آن
 سرش ،م باشك كودكانيقا يباز در يگريباز ند، درست مانندينش مي

 اند كه مرگش را باور كرده يكسان يبرا زبانش را آورد و مي را جلو
  .كنديدراز م

ن سان يند و بديآفر ميرا  يديجد يشود و صحنه ميعشق زنده 
عشق خود  ،كه عاشق يوقت. رديگ ميخود به يديجدز شكل يهمه چ

  .شوديم به آن احترام نگذارد عشق تباه ان نكند ويرا به معشوق ب
 كه يحل مشكل يبرا يزن. ن استين چناي  من با جوادداستان 
  .لرزديم به خود وجود آورده هاش بييخوخاطر تندشوهرش به
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 را مجبور او رفت ميرون يب مادرمكه با  يپدرم متعصب بود و وقت
مادرم را  امور ناي  البته .آهسته حرف بزند كند و كرد كه عبا سر مي

 د گذاشتدن آزايلباس پوش در كه جواد مرا يحال در. كرد ميخوشحال ن
 را به عهدهمنت درس خوانديمسئول .كرد م بازيرو هرا ب كار يهادر و

  .ميكرديم يدارزندهشب م ويرفت مي رونيب ييتنهاا بهيم ه با. گرفت
 كند ويم با من رفتار ريمانند اس و شوديدفعه عوض مكي يگاه

 جواد مرا رفتار يدوگانگ ناي  .سوزاند مي استخوانم را سخنانش مغز
  .كرديممات و مبهوت 

 ذرتسپس با مع كند و ميرون ياز خانه ب مرا طالق داده و تنها
  .گرداند مي و التماس بر يخواه

 حرام حالل و از اي ن طالق و بازگشت درهيا بما كنم، ميگذشت 
  .ديآيم وجود هان ما بيم ،شد ميكوچك  بزرگ و يگاه كه

 از چگونهسم؟ يبنو باره جواد در بدون افسوس و درد چگونه
 از ها آندا كنم كه با يپ ييها شتن رها شوم؟ ممكن است كه باليخو

، اند اوهام مرا محاصره كرده! م؟يآ در ها به پروازن حصاراي  محدوده
 افسوس اام .كردم ميانيرا ب مانيداستان زندگ سم،يبنونستم وات مي اگر
 طوفان الت چونيتخيكنم ول ميكنم، پاره  مي يخط خط... ناتوانمكه 

  .كند ميجا  از مرا ينيسهمگ
 بر سالف. زند ميهم  رامش او را برآ يزنگ تلفن مانند رعد

  .زديخيم
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 د، اويآيم نظر ك بهيش نزديصدا يمهريب جفا و يها از فاصله
  .است توجهيب همچنان

  ؟يريگ ميچرا با من تماس ن سالف -
   .فكر كردم كه امل به تو خبر خواهد داد -
 ميممكن است كه بتوان ريغ. ميهم باش كه باخواهند مي يعل او و -

 ما رحم چرا به سالف؟ يكن ميچرا سماجت . ميكنيهم زندگ جدا از
  !؟يكن مين

اطالع ندهد كه به لندن  جواد امل خواهش كرده بود به از سالف
 انسان از. نشد قسم بخورد حاضر يول هآمده، امل سرش را تكان داد

  .شود ميافسرده  و ريدلگ او كار
، آن مشكل يخواه مي چه من از كنند كه ميدرك ن يعل وامل  -
بازگشت  رقابليغ يجارا بهما تو. از قدرت تحمل من است تربزرگ
نه، . يتم حل كنيمسئله را به حساب انسان ياهوخ مي االن و يرساند
  ؟يكن فكر مسئله درنگ و يكه رو كردم تو خواهش بارها از. متأسفم

جواد از  يرد وليلو خشمش را بگتوانست ج مي آرزو كرد كه اگر
  :كش كرديتحر نو

  !برگردانمتوانم تو را  مي با زور -
رقابل يكه طالق ما را غ يشرع با! ؟يزورزم جواد، با چه يعز -

تو را  يكه اگر به من تعرض كن سيس انگليبا پل ايو  زگشت كرد؟اب
  د كرد؟نخواه يزندان
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  .ميكه با هم داشت اي قدرت عشقمان و گذشته با -
  :و آرامش ادامه داد ين زبانيريجواد با ش

 اها، آرزوها ويرؤ اب ،ان ما بوديكه م اي ، با تمام گذشتهسالف -
 ستيممكن ن... ها خاطر بچه به و ها تمام فالن فالن شده مبارزه با
. ن ناراحت نكناي  ش ازيرا ب ها بچه .يكرده باشز را فراموشيهمه چ
 يها راه را بپوشانند و كه آسمان ما اجازه نده ييجدا غم و يبه ابرها

  .ما را ببندند
ده يچيباره مسئله پ ارم كه درحال من وقت آن را ندجواد به هر

 از .دانند مين يزيهمكاران من چ كدام ازچيه. مان صحبت كنميزندگ
را تمام  اجازه بده كارم. كه حال مرا مراعات كن كنم ميخواهش  تو

 ها چهب تا هم ييآ ميامارات ن چرا به. م كرديسپس مالقات خواه كنم و
 يگريحل دتأمل راه و  ميآراهم به نند ويكه مشتاقت هستند تو را بب

  .ميدا كنيپ
 شرعاً مسئله م ويابيرا ب يكه محلل يريپذ ميحل را نن راهيا ا توام

  .ماي ات ماندهيشرع در ما! ميحل كن را
 ي، گوشيع كنن موضوع را شرواي  كنم، اگر ميجواد خواهش  -

 ه خودمان را به بعد از اتمام كارمربوط ب يهاكار. را خواهم گذاشت
  !دارماز ين يآمادگ  ميك به .ميبگذار
پس  يااز قبل آماده شده ، وياكرده كارت را شروع زم تويعز -
ك شهر ي شود كه دريمن !ميمان را بزنيها است كه اكنون حرف بهتر
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شمم چ نور م،قمشتا ، منسالف! نميهم نب باركي يم و تو را برايباش
 تيها شهير.يخانواده من تو وطن، مادر و سالف .هستم تو مرده و كُشته

ا تواند خاطرات تو ر مين ايدن نيا در يچ زنيمكد، ه ميقلبم را  عقل و
  !به من رحم كن. شدك ميافسوس مرا  شوق و. رديمن بگ از

  .ات محال استانجام خواسته ،چه كار كنم -
اگر خداوند ! وانه بودم، مرا ببخشيد احمق و. عشق من سالف -

ك لغزش ي بخشد، چرا تو مي را ها ناانس يها يبدبخت هان وتمام گنا
  ؟يبخش ميرا ن يزبان

  ؟يدهيم هدر اي دهيفايب يمسئله يرا برا مانچرا وقت -
، سالف االنن يهم. ميم تمامش كنيتوان ميجا نيگفته؟ هم يك -
  .اتاق تو خواهم آمد ، بهييايهتل ن يبحث به الب يبرا چهناچن

چند باش، فقط  كنم منتظر مي؟ جواد خواهش يهتل هست يتو -
  .ميآ مين ييپاكن  قه صبريدق

است  يجواد اسب چموش. برند ميخود  مياز اسا يبينص ها ناانس
 فرات دجله و حساس و مانند ك دنده،يكوبنده، . شود ميكه رام ن

 لهيوس هرا كه ب ينيزم كند و ميان يطغ .رحم استيب ومزاج   ميدمد
 يجواد عراق .كند ميشده غرق  سرسبز با ويز ها آن يو دعا زحمتكشان

 ت كاشته شده، ازيحساس و اد، خشميفر داد و ش دريها شهير و است
ل شده يخو تبدتند قرار ويگر، حساس، باهويه يانسان ن جهت بهاي 

  .است
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 را اگر جواديز! هتل فاش كند يش را در البيها د كه رازيترس سالف
  .ددهيم دست خود را از اعتبار زيهمه چ يراحتد بهشو يعصب

 انتخاب را يكي ترتلخ و ن تلخيب خواست مي كهيوقت، سالف مادر
عجم گرفتار  ن روم ويب« :كرد مين عبارت را تكرار اي  مرتب ،كند
 رسند ميراه  آن از كه هر يهمكاران جواد و يبكسرن سيب سالف .»شدم

  .با عجله به مالقات جواد رفت ن رواي  از. سرگردان ماند
 تيبا عصبان سالفبغل كرده بود  او را شدتبه جوادكه  يحال در
  . ردك زيش پرهيها از بوسه د وياش را كنار كشچهره
  .ميرو ميبه دفترت  !جواد -
  .متعجب شد سالفكرد  خبر يتاكس يوقت

  لت كو؟ياتومب
  .كنم مي ياحساس خستگ. كنم يوانم رانندگت مين -
  .ستين يراه آنجام، تا يرو مين» جيس برينا«اده به يچه پ يبرا -

 خود سالمتي يبرا ها نااز انس يبعض نكهاي  كرد و از را باز راننده در
  .روند، متعجب شد ميمقصد نپياده به  ستند ويل نيارزش قا

  ...من مشتاق و سالف -
  :قطع كردت يقاطعحرفش را با 

  .ميزن مي م، حرفيديهر وقت رس. ستميگر زن تو نيد ،جواد -
شود، يم احساسات پژمرده و استوحشت همه جا را فرا گرفته 

  .كنديمآتشش فروكش  گردد ويپنهان ماحساسات آن ر يتأث
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  :آمد گفتمسئول استقبال با محبت به او خوش
 همچنان زيمانده بود و آن دو عكس ن يدفتر كار به همان شكل باق

  .زدند ميبه جواد لبخند 
  .»است يگريد سالفن اي «: با خود گفت سالف

 را فراموش نه خوديشيپ كنند وير مييرشد تغ و ياثر آگاه بر ها ناانس
 توانست مياگر انسان  !شونديم شگفت زده خود يها از داشته و ندينما مي

 ياديات زيدادها و ضروريند، رويامروز گذشته خود را بب يها با تجربه
 يها عكس! زد؟ مين او بود كه به جواد لبخند اي  ايآ .كرد مي رييتغ

 يرو ها آنعكس  كنار اي قاب نقره كه در دو يو عل از امل يكوچك
  .ناگهان دلش پر زد.. .مانده بود يزش باقيم

  ا قهوه؟ي يچا -
  .يقهوه خال -
  .همسرم سالف -

  .دهد مين شرح ناي  از شتريبجواد 
 د كهيگويم واست ت است، با محب يسيد جواد انگليجد يمنش
 قهوه. بود تربايعكسش ز كه از يحال عكسش شناخته، در را از سالف
 خاطر را مرخص كرد، به جواد او كه ميگذاشت و هنگا ها آن را جلو

  .خوشحال شد يناگهان يك مرخصي
شب خاطره  آن ازكه هرگز بعد ديدرخش يچشمان جواد پرتو در

 بود اي آن لحظه بود و نشده تكراررفت،  ميذهنش ن بغداد كه از زيانگ
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با  افت ويان بازوانش يم خود را د ويشچشمانش درخ در يكه نور
حمل آن را نداشت كه او را ت د ويبه خود لرز سالف .او ازدواج كرد

  .نديك خود ببينزد
  .جان زده هستميمن ه سالف -
  !تو حرامم من بر. كنم ميجواد خواهش  -

  .ديكشعقب  با خشونت خود را سالف
 هايتكفش! بكنم يخواه ميچه . ن كار دست بكشاي  از سالف -

 آن را دارم كه يمن آمادگ. برابرت زانو بزنم در يمانيبا پش! ببوسمرا 
 كه يوش مي يراض. كنم يزندگ دست تو ريز مانده عمرم را يباق

  ؟يكش مي مرا تو. كنم؟ به من رحم كنهالك  خودم را
 .نفهميدي يدادم ول تو هشداربارها به! يرساندنجا اي  را به ما تو -

  ! گذارم مير پا نيتو آن را ز ن شرع خداوند است و به خاطراي 
 ميكنندگان رحتوبه  فان وينسبت به خطاكاران، ضع يشرع اله

 تو آن يه ولديشياند  اي ئله چارهسحل م يبرا شرع ن جهتيبد. است
  ..يرا قبول ندار

 كه بدون اجبار يكس يو آن را برا! هدادشرع به من حق انتخاب  - 
زن  ، برندارد يت به زن مطلقه حقبمرد نس .رد حالل كرده استيبپذ

 يد برايبا ييگو ميكه  يآن راه حل. او اطاعت كند ست ازيواجب ن
  .ن مورد قبول باشديطرف

  .ريرا بپذ گريس راه حل دپ -
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 يعشق يها ناكشاكش بحر د و دريگرا مي يريپ مردان به يجوان
 آنگر يخود را كنترل كند د كه مرد نتواند يزمان شود و ميشكسته 

 ميرحدل! ست كه بتواند به احساسات همسرش پاسخ دهدين يمرد
 شود و ميافت نيآرامش قلب  يبرا يزيچ يشود ول مي ورزن شعله 

  .گردديم آورأسي و مارياش بچهره
حركت روح . شود مي اي ات جهندهم احساسيتسل اي لحظه يبرا

 تحملش او كه كند ريتفس يرا طور سوخته آنمرد دل نكهاي  ترس از را
  .خود را جمع و جور كرد يبا آشفتگ. كند مي ندارد، مهاررا 

؟ محلّل يبفهم يخواه ميا نرا چيو  يشو ميجواد، چرا قانع ن -
 تا شوم مين همبستر يگريبا كس د! ز استيآمنترم، اهايپذيرا نم

 .ن كار را بكنماي  محال است كه! تو برگردمش يپ

  ر؟يبپذ م راپس راه حل دو -
غه بدانم؟ طبق چه يازدواج دائم خودمان را ص چطور! ؟چطور -
، ؟ اووهكجاستدكتر، شرع خدا  ؟يشرع جبال ن كار را بكنم؟اي  يشرع

 مرا .يستيل نياتم ارزش قيانسان من و يتو برا. كنم ميجواد خواهش 
روم  ميم؟ هرچه طفره يشو مين گرداب خالص ناي  از چرا! يكش مي

  .كنميرحم كن، خواهش م به من. يكن مياز نو شروع 
 از سالف. زده شدجانيه د ويهم كش راش را دردمندانه دچهره

  :گفت سكوتش بهره گرفت و
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 در يچ وضعيه. ميديبست رسما به بن، كن كار را فراموش ناي  -
كه زخم خود را باز  ستيدرست ن. ستيمثل وضع ما ن يعالم هست

هرگز . ميريد بپذيبا ميهست كه  يقيحقا. ميآن نمك بپاش بر م ويكن
 ما امل و يحلقه ارتباط. ميباره زن و شوهر شو امكان ندارد كه دو

  .ميمواظبت كن ها آند از يبا  اج دارند ويما احت هستند كه به يعل
  .يكه بزن يندار يديحرف جد نكهاي  مثل -

 دهد، سكوتشيم است كه او را رنج  ميچهره جواد نشان دهنده خش
  :ادامه داد سالفشد،  يطوالن
د يبا .ترسانديم امل آن قدر بزرگ شده كه مرا يدان ميجواد،  -

 داستان خودمان را. دارد تو يياج به راهنماياحت وا .مواظب او بود
  .ميفكر كن ها د به بچهيكن، با فراموش
 اشچهرهو خته يش ريموها .حركت بوديب ساكت و همچنان جواد

  .داد مياز سنش نشان  ترشكسته و رتريپ
  .است تنها دوستمل كه اميدانيم -

  :گردد ميشوق  و ده از آرزويچهره خسته او پوش
  .يسينو ميامل گفت كه تو رمان  -

  :خندد مي سالف
امل  .ييو اغراق گو يال پردازيخ. فقط خاطرات است  !رمان؟ -
  !يشناسيم را كه
  و جواد كجا قرار دارند؟ سالفات نوشته در -
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ما  يبرا ين زندگاي  يست، گرچه شگفتينسرگذشتنامه  خود -
حوادث مملو از  يزندگ يول. سنده استيك نوي از تصور تربزرگ
. رود مي است فراتر يزندگ ميكن ميكه فكر  يكه چه بسا از تراژد است

 اطراف آن را خوب يزهايچ قرار داردره يدا كه در مركز يآن كس
 باور. نديب مياست آن را خوب  رون آنيكه ب يفقط كس ند ويب مين

 !سديهمكارم شادن بخواهم آن را بنو بارها فكر كردم كه از! يكن مي
 ها آن نظر و يداور ينم تا رويبب گرانيد منظر را از خواهم خودمانيم

  .درنگ كنم
 بهكند  مياو را ساكت  كشد و ميف شادن به درازا يكه توص يزمان
  :گردد مي امل بر
 اي شوند و ميغفلت مادران بزرگ  جواد، دختران در يدان مي -
 .كننديم رنج را فراموش گذارند درد و ميپا به سن  آنكهد پس از يشا

اش يفتگيكند ش مينگرانم  آنچه ؛توست يآگاه امل وارث هوش و
  .مند استالقهع يليبه لندن خ ؛غرب است به

 يقشنگ يلبخندش فرورفتگ ماند و ميامل ثابت  نگاه جواد به عكس
  .آورد ميوجود  هش بانهاچ در

           .ميان دهيد به وضع موجود خود پايبا  يعل به خاطر او و -
  ...يكه سخت است، ول يدان مي

  :جواد با اعتراض سخنش را قطع كرد
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  شوهر هم اكنون زن و! يكن ميتر از آن است كه فكر آسان -
كار  و يا متّعتُك نفسي، زوجتك انكحتُك،ييد بگويفقط با. ميشو مي

  .شود ميتمام 
 يعالوه من سنهب... دانم؟را موقت ب خود ازدواج دائم چگونه -
  .شرع ما متعه حرام است در! هستم
 اجرا كردند و در م صحابه آن رااآن را حرام كرده؟ عمر؟ تم يك - 

  .كند ميت يت شوهرش تبعاز سنّزن  .شرع من حالل است
 تيها كه گفته يدان ميخواهم بود و ن ستم ويگر زن تو نيد ،افسوس - 

  .دنندار اي دهيفا
  .بس است، جواد بس است

 خاطر به!! مين وضع خالص شواي  ل را قبول كن تا ازپس محلّ -
  .ت قبول كنيها بچه

 اي بهيچ غريبا ه يكمك خواهم كرد ول ها آنحد توانم به  در -
 ن كار رااي  هم ها آن خاطر به يحت. خوابم تا بر تو حالل شوم مين
  .كنم، متأسفم مين

 بعد و زند مين تو دست هرگز به محلّل دوست من است و يول -
 ينيب مياش را ن مدت هرگز نه چهرهاي  در. دهد مي تك هفته طالقياز 

  .بيندمي و نه او تو را
  .او را ساكت كرد سالفاد يفر داد و
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نسبت به  يكرده است، حت چشمانت را كور يشخص صلحتم -
 سر خاطر تو به. را حرام كرده يشرع عقد صور! ن مسائليترساده
 شوم تا با من همبستر ميمرتكب ن  ميچ حرايگذارم و ه ميم كاله نيخدا
  .يطالقم دهدلت خواست  وقت هر و يشو

 جهيبه نت ،جواد. كنم ميحساب خداوند اصالح ن را به تو يخطا -
 هم هد بيبا ها آن تيترب يبرا و دو فرزند هست ان مايم. ميرس مين

  .بس كن. من خسته شدم. يريد بپذيت را بايواقع. ميكمك كن
 يمرا به سو .يانداز ميرا گردنم  جه كارينت ت ويشه مسئوليهم -

 ما يهر دو .شوم مي گناهكار ييتنهاسپس به و يكش مي يسبكسر
 تو يول شوميم يعصبانح است كه من سبكسرانه يصح .ميكار خطا

 يوانه حرجيد. يران ميجنون  يمرا به سو و يكن ميدعوا را شروع 
 ست كهي، ممكن نمحبوبم سالف. ديآ مياو به حساب نطالق  ندارد و

 ده بود ويسرم پر از قت هوشيدرحق. آورد حساب طالق سوم را به
  .وانه بودميد

  .بس است -
بلنـد او   يصدا ياو نرفت ول جواد پشت سر .را محكم بست در
  :ديچيپ ميآسانسور  ك درِيتا نزد
 يفراموش كرد. يزن ميباره حالل و حرام حرف  ه خانم، دريحاج -

من بودم كه  م ويشو همبستر هم قبل از ازدواج با يكه از من خواست
  .ازدواج كردم احمق بودم كه همان شب با تو. رد كردم
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 شيها چشمهسر وكند  مي باز را راهش و سوزاند ميرا  نودر ،اشك
گيرد، و موقعي كه شب طوالني لندن آرام مي... سازدمي يانهارودخ

  .شودسرمايش سوزنده مي
 يسكرد راننده تاك ميه را پرداخت يمقابل هتل كرا كه در  ميهنگا

  :ديپرس او با احترام از
  ؟سرزده ييمن خطا از نكهاي  اي افتاد و ياتفاق آنجا در. خانم -

  :ه اضافه كردده راه افتاد، راننيبا سكوت و گر سالف
  .متأسفم، خانم يليخ -

 داد ميسرش را تكان  يكه با تعجب و ناراحت يحال راننده در
  .دوربه حركت درآ را لشياتومب

                                     



  
  
  
  
  

 4   
 شمانشد است و مرغزار چياه با امرامل مانند نامش هم يداص

پدر  يكه به گرفتار ياز موقع .دهد مي اش را نشانيشگيرامش همآ
 و خود را پنهان داشت يبرد، رازها يپ ها آن يسرگردان مادرش و و

  درك ن رااي  يست سالگيب در. صحبت نكرد ها آنباره  در يبا كس
 يچ پليتوان ه مين شده و ترقيعم و دورتر انآنن يكند كه فاصله ب مي

رد از تمام يگ ميم يمصت. زد آن يخاطرات رو نان، اعتماد وياز اطم
 يزيچ رسد و ميا به هدف نجاد ارتباط استفاده كند اماي  ل جهتياوس
 خود ادامه يسع به همچنان يول. شود ميبش نينص يديامنا از ريغ
  .دهديم

 شمادر د ازاشتش بيكه منتظر موفق يآموزشوق دانش و با شور
  :پرسد مي

  ؟شيديد. مامان -
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فشرده است  قدر تنگ ووقت آن. ديآ ميزود به امارات  يليخ -
  .يفكرش را بكن يتوان ميكه ن

  :كند ميامل اصرار 
 تالشتكنم يم د، خواهشيايدعوت كن كه به هتل بمامان از او  -

  .را بكن
  .ن كار را خواهم كرداي  اهللانگران نباش، ان شاء -
   .كارش دفتر نه در ابم وي مينه درخانه  ار پدر !سالف -

 يبرا و سالفمادرش را  يمهربان و يعشق، دوست امل موقع اظهار
  .خواند مي» وفلَّس«شتريب يابراز دوست

 يعل. رون رفته استيدوستانش با ي ان ويآشنا از يكيد با يشا -
  ست؟كجا

 ؟ردآو مين ادتيبه  ا لندن گذشته ما رايآ سلّوف محبوبم،. دهيخواب -
  است؟ تنگ نشده كار و خانه، دفتر يا دلت برايآ

  .؟  دفتر كار تو هم هستيرو ميدن او نيدچرا ب -
. ندارند ياطالع كنم كه از مشكل ما ميكار  يامل، من با گروه -
 دو روزه افشا كنم؟ يداريد يمان را براياسرار زندگ يخواه مي
 ميبگشا ها آنجلو  يام را به صورت صفحه كتابيزندگ يخواه مي

م يشو يتيحكا شروع شود و يدرگوش يها زمزمه و زدنتا چشمك
 مردم يها طاقت تحمل حرف يكنيم شه ورد زبان باشد؟ فكريكه هم
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 يبردارلميان فيبه هرحال بعد از پا. ميقالنه برخورد كناع ديبا را دارم؟
  .رميگ ميس ابا او تم

ره؟ محال است، ممكن است يگ مينه كه او تماس ناي  منظورت -
كنم از  مينگذاشته؟ خواهش   يادداشتين يدا نكرده باشد؟ ببيتو را پ

  !ش بپرسريپذ
 اي گفته به او دانم كه تو مي هداشت گذاشتداي و هبله، تماس گرفت - 

 دهم مي را با او ب مالقاتيترت يبردارلميف از بعد. كه من لندن هستم
 از خواب وبكنم  ميامل، خواهش . رسانمميتازه را به تو  يخبرها و
  .ريخشب به. مواظبت كن يعل

 آشنا شدم جواد كه با يزمان. است يه پدرش جواد جباليامل شب
 عاشق هنر و سركش دارد و يطبع. ش را نگرفته بوديمدرك دكترا

 يروز. بود زاريرش بيگبه خانواده سخت يستگواب از است و يزندگ
 اشرهيعش ياز افراد مذهب اي با وارد شد عدهيز يهابه دانشكده هنر كه

 به داد و رييخود را تغرشته  الفت پدرشخم بعد از مخالفت كردند و
 نيكاظم درهستند كه  يخانواده بزرگ يآل جبال. رفت يدانشكده مهندس

 ارت خوانان عتباتيز لما وع فقها، از اي افراد برجسته و هستندساكن 
  .باشند مي ها آنان يم مقدس در

 نخل برگ يسبز يختگيآم ها آنرنگ  دارد و يچشمان درشت امل
 كيگ عالمش عاشق رپدر بز نديگويم. است ماه مرداد آن در يبا زرد
ارت عتبات آمده بود شد و با او ازدواج يبنده كه به زيفر يراناي  زن
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شان را از او به ارث يموها  مينر چشمان و يسبز ها نوه يبعض. كرد
  .اند برده

. دنتا مانع ازدواجمان شو ندام كرديق ين جباليره عبدالحسيتمام عش
 مخالفت برابر در. نوشتيم شنامهيتئاتر نما يجواد مهندس بود و برا

 از ورود. او قطع رابطه كردندبا  كرد؛ جواد را طرد و يستادگاي  ها آن
 يريگان جلويعه است به خانه پارسايلم كه دختر خواهر اي شهيهنرپ

  .كردند
  .ميازدواج به لندن فرار كرد پس از ما شد و ترنيعشق سنگ يكفه
  !ييزا مي و يشو ميدرد باردار  حوا با يا

كوچك بودم كه  هنوزافت يگر يد اي لوهما با تولد امل ج يزندگ
 دانستم كه دچارينم .گذاشتند بغلم در را او يسخت مانِيبعد از زا
 يصدا نكهاي  كرد مثل ميه ينوزاد گر يوقت .اممان شدهيزا يافسردگ

 سنه درگر يها كردم بره مي تصور. خورديم گوشم به بع گوسفندبع
 جهت نيا هب. بخورند ريمادرانشان ش خواهند از ميپدرم  يروستا

 يوقت. كردم ميام محروم نهيس او را از راندم و ميكودكم را از خود 
 يوضع با. بستميم را ميهاگوش زدم و ميم را گره يموها زد ميغ يج

  .كنم درونم فراره كردم كه ب ميكه داشتم آرزو 
 مانيزا بعد از يباره افسردگ در يزينه جواد تا آن زمان چ من و نه
  .ميده بودينشن
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تب  كرد و ميتر غربت مرا سخت ،زمستان لندنك يتار يروزها
 شوميم عهيلم يهاشانه و مشتاق مادرم. داد ميامل تكانم  يگرسنگ و

 يصدا چهره جواد و بعد از آن از. كنم م پريها را با اشك ها تا فاصله
 باعث يمارين باي  .شدم ش متنفرانهاعاشق ينجواها ز ويآمحبتم

 .كرد ميرد  جواد را با اشمئزاز عقلم دست مهربان بدن و م بود ويها رنج
 يد وليآيم جان دريالتهاب به ه با شهوت و .ودوانه شيبود د كينزد
 شود ويم ، آرامشوديمن يخشمگ ،دنكيمخود مبارزه  تيمحروم با

  .گردد ميبا محبت 
 چگونهاد گرفت كه ي و كردحوصله از امل مراقبت  سه ماه با صبر و
  .اش مواظبت كنداز دختر طرد شده

 زد ويانگيه كودكم محبتم را برميم و گريآ ميك مرتبه به خود ي
 جواد. كند ميام او را آرام ننهيس يخشك يچسبانم ول مينه ياو را به س

 اد كودكميفر. رود ميرون يكار ب يستجوج ق مدركش ويتطب يبرا
 ياو را رو .شوم ميمن از نو در اوهام خود غرق  و شود ميبلند  مرتب

  .م تا جواد برگردديزن ميغ يج م ويكن ميه يبا هم گر. كنم ميتخت پرت 
 رتمان كوچكمان را چهپاآن جرقه اختالف در يكه اول رماد نداي به
 ميگرفت مي به تمسخررا  آن خنداند ويم را ما آنچه .كرد ورشعله يكس
 ميدز مي اديفر و دادهم  وضعمان سر يتنگ و  ميناكا اطرخ به. ان شدينما
 .ختيرون ريدلش بود ب را در آنچهجواد  .ميكرديم را متهم گريدهم و

 د واو زنده شو اش درخانواده ييجومبارزه كه دميترس ميآن  من از
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 كرد ام سرزنشخاله خاطر به مرا .كه عشقش موهوم است كند فكر
 اش را به دختررهيعش از يدور ترك وطن وت يمسئول يطرف از و

 يحت نداشت و يگريد زيچ يرستانيمدرك دب جزكه  اي شهينادان هنرپ
  .اختاند  عاطفه بود، به گردنميش بنسبت به كودك

شه كن و يطوفان اختالف ر حه دارم با وزش باد ويجر كرامت
 خودت را در يعقالن تا عشق و شد اي لهيسخنانش وس. گرددينابود م

سكوتم   يكيكه جواد از آن نفرت داشت از تار يغرق كند و داستان
  .كشمبرون آمد و به رخش يب

 ازدواج كنم كه از تو ثروتمندتر ين امكان را داشتم كه با كساي  -
 حشم از خدم و يبه لشكر نكاي  باالتر باشد و يو از نظر اجتماع

  .ح دادميترج را تو حماقتم فقر خاطر به يم، ولكرد مي ينه و امر
  :ش كردانهاوين گفته من ديا

 يبعث يليجاسم حم مرا با. برتر است ها آناز  من يياكفش و دمپ - 
! يكرديم  را كار آن يكاشك ...ن آدم جلف جاهلاي  ؟يكن ميسه يمقا

است جور با تو شتريبوان يآن ح. شدم ميوست تو خالص تا از نح. 
با تو  واقعاًخواست يم سواديب ين بعثآ اگر .با باز باز با كبوتر كبوتر

 .ناسمش مي من را هاديوثآن  .مديتراشيلم را ميدواج بكند من سباز
 ترس خاطرح بهيعه وقيدادم، لميتو نجاتت نم با ازدواج با خدا اگر به
 ريناموس پدر فق ،ن ازدواجاي  با يول. فروخت مي ها آنا طمع تو را به ي

. نانه مرديغمگ شد و مادرتر خانواده ياس او .شد ات حفظچارهيو ب
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 نه زن يشد ميل يتبد ها يهرزه بعث به يماند ميعراق  اگر در خدا هب
  .هنگسرك ي

  !يريحق ن حد پست واي  كردم تا ميتصور ن -
كنم كه يم حس آورد و ميافكند، فشار  ميه يبر دلم سا يكيرتا

ند يآيم ميوارها به سويلرزد، د ميم ير پاين زيزم. شوم ميدارم خفه 
  .زميگريم شوند ويبسته مم يبه رو ها تمام روزنه. دهند ميفشارم  و

. دهد ميطالقم  رون روميبدر را باز كردم، جواد قسم خورد كه اگر 
  .را پشت سرم بستم با تمام قدرت در

وحشتناك و ترس ، آن آرام يها سرد لندن سخت و شب يهوا
 از ولو شدم و پشت در. رود مي يانتظار ضربه ناگهان ز است ويبرانگ

 يسگ عوعو. ره شده بوديعقل چ بر يبدبخت. كردم ميهق رس هقت
 غ امل بلندتريج. دهد ميش يام را افزاينيبدب و يچارگيدست ب دور در
سپس همه . كنديم درونم را پاره ياحشا يحت شود و مي بلندتر و
  .شود ميآرام  زيچ

ق يدقا .رون ماندميب دانم كه چقدر ميگذرد و ن مي يدكنزمان به
  .نديآ مي زانيخ كه افتان و اند يتينهايب يها نازم ييتنها ترس و

خودم را مرا صدا زد،  يكيتار كرد و ماتم زده در در را بازجواد 
آن قدر  م ويهم نشست يروه ب رو. مرا گرفت ،به بغلش پرتاب كردم

  .روز بعد مرا عقد كردصبح . ميم تا خسته شديه كرديگر
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 آماده شدن مداركش در رفت كه تايم، جواد پذيپول بوديچون ب
 كه يزن عراق كي و مشغول شود كاربه  يكيفروشگاه لوازم الكتر

 يعرببخش  در  ميبه عنوان كارمند روابط عمو شناخت مرا ميرا  عهيلم
 در تلويزيون لندن معرفي كرد و راديومحل كارم  در. استخدام شدم و

  .ثبت نام كردم »بوش شپردز« ون دريزيو وتلويراد يوهشژمؤسسه پ
 عه به مناسبتيلم يلندن گذراندم، روز را در  ميآرا ابستان خوش وت

 ديجد سيما را با رئ و عراق به لندن آمد ينره يها تيهفته فعال
 صوالتحپخش م شنهاد داد دفتريجواد پ به او .كرد يمعرفون عراق يزيتلو

 برنامه لم،ياو ف الزحمه ازمقابل حق س كند تا دريستأ يخبر و يفرهنگ
 درآمد س كند ويبغداد تأس در يديتول يوياستودك ي و ،بخرد خبر و

  .انه بالمناصفه باشديآن مخف
اش همراه با خانواده ييآشنا يامل را برا .جواد به عراق برگشت

  .ام ساختمييبا تنهاد آور مي پا در كه مرا از يوهاند  شوق و با .خود برد
 دم كهين بار شنياول يبرا. حتم كرد كه به عراق بر نگردميعه نصيلم

عراق  يها يد كرد نامم در مرزبانياو تأك. هستم يتيب امنيتحت تعق
جواد  خاطر فرارم انتقام گرفت و به يليجاسم حم. ثبت شده است

 سوزناك يها هيگر خاطر فراق او به. متهم نمود ياتهامات ساختگ را به
   .كردميم

 يابانين آن بي، گرچه زميجنگبد يرا بخواند با هن تويم نكهاي  يبرا 
تو عاشق آن  كهش خاك سنگ و فردا يزار گردد ولشوره خشك و
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، برد ميخود فرو  را در تو شود و ميل يزندان تبد يها به سلول يهست
 يندارم ول يهم توجه استيسو به  ستمين ياسيكه من س يدر حال

 ها آندر مقابل  يبرسد و زن ييشان به جايها كه دست يدان زمانرم
 يبا هم قاط را يت مليگردد جنس، عشق و امن مسئله ساز و رديگ قرار
  .كنند مي

  .ميده گرفتيهن را ناديم يها و زخم ما لبخند زد يبه رو يزندگ
شاوندان خود را فراموش ياز عراق برگشت خو نكهاي  از امل بعد

 و ل شدميالتحصفارغ مؤسسه من از و جواد شكوفا شد يفن كار .كرد
  .گرفتم يپست باالتر

 نياستعداد امل در نواختن اول خاطر هوش و م و بهيخوشبخت بود
 مشتاق ،ميديخنديم ،ميكرديم كار .ميشد باله خوشحال  رقص آهنگ

كه جواد  يوقت .ميكرد مي يشتريبت يموفق يآرزو م ويخانواده بود
  .كرد مي يزيدكترا برنامه ر يبرا دوم مرا طالق داد بار

ام از هتل برگشتم كاسه دار با خالهيكه از د يزمان م ويدعوا كرد
 هوا مرا گرفتار باره آب و ك برنامه مستند دري. ز شده بوديصبرش لبر

 نكهيا سرشت انسان و و طيمحانسان با  يده سازگاراي  يگونگچ. كرد
 ييانسان دست به كارها رود و مين يب از ياحساسات جمع منطق در

 از ورد مرا مسحور خود كرد يپذ مين زند كه عقل ساده هم آن را مي
  .موضوع دور شدم
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عه يد به لميبا د كه يشن يوقت ،عه را از من گرفتيجواد سراغ لم
د از يبا كند كه  ميجاب اي  اعتماد كردم فكر. وانه شديرام بگذارد داحت

 مده بودآگروه همراهش از آلمان  خاله با. داشته باشدموضوع اطالع 
 كه او را همراه يزمان. دن او رفتميمن بد .لندن توقف داشتند و در
  .دم شگفت زده شدميهتل كمبرلند د يجاسم در الب هنگسر

مده ژه آيسفر و يورد و گفت براجا خن م يجاسم از سرگشتگ 
توقف كردم  آنجا  ميك .مان هتل اقامت كردهه در يفاقات طور به و
  .تحمل ماندن نداشتم يول

  .جواد قانع نشد يباره موضوع گفتم ول ن حد دراي  تا
 و ها كه چهره، بازو يليجاسم حم يها نگاه داند كه ازياو نم

 ،بودشده ش كه به من دوخته انهاشرميبچشمان  خورد ويم را امنهيس
 .اندام مرا ورانداز كرد ن آورد وييسرش را پا .ازه متنفر شدماند  چه
 محروم ين نعمتياو را از چن كه عه دشنام داديتبار لم ل واي  آن به از بعد

 خودش مثل نكهيا خاطر را به يريفق ستيق كمونيرف او و كرده است
 گفتار .كرد مي انكار د ويغر ميام خاله .ه استح دادين است ترجيديب

 عه از ترسشيلم. ان آمديم هبود بكه پر از احساسات زنانه  ييفرساطاقت
گفت از يم و خورد كه نافرمان بود ميه مقدسات است قسم به هرچ
 مكه از تئاتر برگشت ياو اثر بگذارم و زمان نتوانستم بر يتينظر ترب

  .ازدواج كرده است شو مادر مناطالع  و بدون منكرد شيدايپ
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ان يرا ب يزيا دروغ نه چيبه راست  گرستم يفرد از يعذرخواه
 آنجااو  بودم و من دور .اد مهم خواهد بوديزمن  يبرانه  كند و مي
 ك جاهلي از يپوزش خواهاش را حس كردم، يناتوان ترس و. بود
 گران دريد آنچه عه ويبه سرزنش لم جاسم شروع. است هودهيب يامر

  :سپس با خنده گفت ند كرد ويگو مي باره او
 ،انداخت مين يين ما جدايب مردان را آزموده بود، دلّالت خالهاگر -
  !دخترانش باشد غرق در بگذار
 خود يناخشنود د ويطلب ميپوزش  و عه طبق عادتش ساكت بوديلم

 گفت ميراست او . داشتيم انيب ماستن يكه ب يارتباط جواد و از را
  .اطالع بوديارتباط من با جواد ب را ازيز

  :شدجاسم  يه خودخواهيعل ييجول به مبارزهيخشم تبد
  .هم مرا دوست دارد او جواد را دوست دارم و يول -

  .ابدي ميش يآن افزا غرش من هر
دوست داشته  چگونهكه داننديان نمينظام !عهيدست پرورده لم -
كه  يمهربان است، وقت چقدر نازك و ها آنكه دل  يدان مين ؟باشند

ت يآن حما از رند ويم مي تپد و ميشان يها ن دلين چناي  وطن يبرا
 او زش ايها چشمبا   مينظا !با باشديكه ز يچه رسد به زن ،كنند مي

 رانگريو يها يصاحبان تئور از شتريب بار هزار و كرد محافظت خواهد
  .دنرسان مينعمت  و را به نازپول او يب يها ستيو كمون
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 ساكتعه به من چشمك زد تا ساكت شوم، من هم به احترامش يلم
  .شدم

  :ديكنان پرسسرزنشجاسم 
  وطن تنگ نشده؟ يدلت برا

  .م تنگ شوديدلش براوطن وقت  هر -
 است كه منتظر تو باز است و يقلبش برا وش وآغ بازوان، يول -
فقط قبلش به من ! ن فردايهم ا،يوقت دلت خواست ب هر .يبرگرد

  !كنمياستقبال م تو ازچطور  ينيب مي، آن وقت اطالع بده
  !من مشغول كارم يول -
  :درنگ كرد يعبارت قبل يرو
  چرا؟ ؟ كجا ويكن مي كار مگر

  .شوهرش كار فترد در -
 عزت من با شدت و يرا قطع كرد ول مسخن يشانيعه با پريلم

  :نفس ادامه دادم
  !هنگ كننده هستماكتابخانه هم لندن، در ويراد در -

 تكانم داد كه تحمل ماندن يطور و برق زد ياديچشمانش مانند ص
 يگريد يتوز زورمند خطانهين كاي  يجلو نكهيا قبل از را نداشتم و
  .محل را ترك كردم سرعتبه مرتكب شوم

  .شد مي شتريبآن شكّش  هر كرد و مي يجواد پافشار
  چه شد؟  اًبعد
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  .ميقهوه خورد -
  ؟سپس -
  .را ترك كردم آنجا -
  ؟بعد و -
  .ستيدر كار ن يبعد -
  .يكرديم را تركآنجادرنگ يد بيبا  ؟يش چرا مانديديد يوقت -
  .رو به رو شدن با او را ندارم يياكرد كه من ناتوانم و توانيكر مف

 چي، هينيد بنشيمثل او نبا يبا سگ و يهست  ميمرد محتر تو همسر
  .كند مين كار را نيا  ميزن محتر
 ك طرفيعه از يلم! اهللاد چه؟ ماشاءيد ميرا  انم تويآشنا از يكي اگر

  !گريطرف د سگ از يليآن حم و
  عه دارد؟يبه لم يموضوع چه ربط .جواد ناسزا نگو -
  !نديگو ميكه مردم  يزيفقط چ -
  .است ترفيشر ها آنتمام  ام ازخاله -

. ساخت ورله اختالف را شعلهيفت ،نتااه و اديفر و تمسخر، داد
جواد اعصاب  ،شك و آن فاسد ام بامالقات ناخواسته خاله خاطر به
من  گردنش متورم شد و يها رگ دهانش كف كرد و ؛ختيهم ر هب

ن بار ياول يبرا يباورم نشد ول. مزاج بودم يو آتش يعصبان همچنان
وانه يلگد زدم، د او به بار دو. زد يليبلند كرد و به من سدستش را 
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كه  كنترلر قابل يغ  ميانفجار خش ، مخالفت، شراب ويسركش .شد
  .ان خود برسديبه پا نكهاي  رد مگريگ ميآرام ن رود و مي شيند پيگويم

كه من  يحال در. ميدو آرام شد جواد طالقم داد و بعد از آن هر
 رون رفتيب د آهستهيكش مي خود را دنبال ياو بدبختو ه زدم يگر ريز
  .گر برنگشتيد و

كه  يبا مرد دست وپنجه نرم كردن مرا و ي، نگرانييتنها ،لندن
 قتيبا تجربه به حق .شناخت ،دوست داشته باشد چگونهداند  مين

 عرب آنچهو تمام  ي، سختي، دلباختگيكه شاد يمرد: بردم يجواد پ
 يريگاز شكل !ديفهم مين ،نامد مي مرد ن زن ويب يروابط عاطف راآن

 كه خارج از اراده ييزهايترسد، تمام چ مي ،سازد مي كه اي مجسمه
 يز باقيعز سالف يفقط زمان. برد مين يب از شكند و ميرند يگيمشكل 

  .مانم كه مثل سنگ حرف نزنم مي
  .جواد به عراق مسافرت كرد و مرا با امل تنها گذاشت

 ود واق بياشت يقحط. گذرديم يسالو خشك يهفت سال قحط
د عشق دان ميكه ن يمرد يها زخم و يخواهخود يبزرگ برا يعذاب

  همزادندو كرامت 
امل را به حسابم  يحق سرپرست ش از بازگشت نفقه ويجواد تا پ

  .كرديز ميوار
  اخبار او را. بردم ميرنج بود  هآشنا شد يگريبا زنان د نكهاي  از

اد ياقم زياشت يوقت. گرفتم مي دهيرا ناد ها دهيكردم و شنيم يريگيپ
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 عقل يتراشد ول ميدوار بهانه يقلب ام .كردم ميشد آن را سركوب  مي
  .كند ميرد  آن را
ش مانند يد، صدايپاش يقحط يها سال در را ها آمد و دانه كهيوقت

م يف و ماليد لطنك ميپراكنده  را يزيخحاصل ديامكه  يم بهارينس
 يبرا ببندد و» وزيز نيو« مده تا قرارداد تبادل اخبار باآگفت كه ! بود

  .نديز ببيمدرك دكترا در دانشگاه لندن ثبت نام كند و ما را ن
 خته شد ويآو شبه گردنكه امل  يزمان. دميفراموش كردم و بخش

 ما دور .ديم را پاك كردم و او ديها نه او چسباند اشكيسرش را به س
 ييادكند و ج ميما را به خود جذب  اي م، گردونهيديچرخيخود م
 شد و يسپر يتلخ قهر و و ييتنها يها ماه. ستير نيپذامكان از آن
 قتيبخشد و حق ميشه يهم عشق .داشتم دوستش  .افتيام يم التيها زخم

 پرتاب او يسو خود را به گذشته يها يبا تمام ناراحت. كند مي را پنهان
 يآن را رو سرم بوسه زد و بر. مرا جذب كردبغلش  يكردم گرما

  .نه خود نگه داشتيس
ن فرصت استفاده يا از هم شكست و جواد سكوت در يوارهايد
  .كرد

 .مياز نو ازدواج كرد م ويپرواز كرد» پارك لن«طرف مسجد  به
  :دستم در دستش بود گفتم چنان كههم در مسجد
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 ن كاراي  .شوميم بر تو حرام يده مبار سوم طالق يجواد اگر برا -
شه ياند  .يشومسلط اعصابت ر و ب ينكن و قول بده كه آرام باش را
  .انداختيم بازگشت مرا به وحشتيب

، قسم سالف! نخواهد افتاد ين اتفاقيگر چنيد ديايش بيهرچه پ
 بدون شما از دست رفته. تو بد كردم كه چقدر به يدان مين. خورم مي
 خاطر بهآن  هر و شدم مي كردم، خفه مي يقاط. سرگردان بودم و

 ها يوانگيد و ها يهودگين پس به باي  از .شدميم مردم و زنده مياقم ياشت
  .دهم تا ما را از هم جدا كند مياجازه ن

سرنوشت ما از ازل در الواح نوشته شده . ماي ما همزاد خلق شده
 ن محروم كندآباران را از  كند ورا فراموش ييجا نااگر آسم !است
 خشك مروح يها م سرچشمهيكه از هم جدا شد يزمان شود؟ ميچه 
  .شد

  :گفتم مهربانانه
  و با ينگرفت هم تماس كي يحت و يتو ما را ترك كرد يلو -

  .يگر پرداختيبا زنان د يدوست و يورزعشقبه  اي تازه يروين
مجرد  يمن مرد ،يكار من بهتر خبر دار از به خدا دروغه، تو -

 مشغول بودند يو خبر يكار هنر كه به يكننده بودم، با زنان هيته و
 از آنان و زبان حسودان را يتو خود تالش برخ .كردم ميمالقات 
  .تصور كن
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دانم كه  مي يول. كنم مي يفراموشتظاهر به رم ويپذ ميدروغ او را 
  .تواند مقاومت كند ميو ن ازه استاند  لش به زنان تا چهيم

 ا ويفراز دن بر ختم ويآو او يبه بازو اي شهيپمانند جوان عاشق
  :م شرح داديبت دراز مدتش را برايعلت غ .پرواز كردمش يها آدم

. الخروج بودمعراق ممنوعاز و، من تحت مراقبت بودم سالف -
بار خود را كيهر چند وقت  تا من خواستند پاسپورتم را ضبط و از

 تو پرسش هربا در وم يجنيمرا س ها ساعت. كنم يبه پاسگاه معرف
 چير از نفقه هينشان دادم و گفتم به غ ها آننامه را به طالق .كردند
قانع  ها آن يول ،امداده تو دخترم را به يم و حتيهم ندار با اي رابطه
 م را كنترل كردند تا بلكه اشتباه كنم و با تو تماسيها تلفن. نشدند

ن يم خشمگيز از ناسپاسيرابطه كردم و مادرت ن عه قطعيبا لم. رميبگ
 يدياو ع يبرا ها بهيتوسط غر مشكوك نكنم،را  ها آن نكهاي  يبرا .شد
چون ممكن بود  .كردميم نان حاصليو از وضعش اطم فرستادم مي

. به تو اطالع ندهد ردم كهبه او سفارش ككنترل باشد،  تحت اوتلفن 
 يبركنار شد، تالش خود را برا جاسم يه حزبيكه در تصف يقط زمانف

 به او و. ش افتاديبرا ياتفاقدم كه چه يو شنياز راد. خروج آغاز كردم
 اي عده را كشتند و ها يبعض .انت زدنديخ گر تهمت توطئه ويد يبعض

 را متهم وي يول ،در توطئه شركت نداشت او گرچه. كردند يرا زندان
 زندانكه او را به يتـوق .داشته و سكوت كرده كردند كه از آن اطالع
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تا  شدم و آن متوسل ناي  اختند من از فرصت استفاده كردم و بهاند 
  .نميشما را بب

  موافقت كردند؟ چطور -
 يجه، تمام مردان آل جبالينتيب يها خواهش انتظار و ها بعد از ماه -

گفتند درست  ز نزد بزرگ و كوچك واسطه شدند ويخاطر امل عزبه
  .ت كنديترب يوه زنيست كه امل را بين

  .كشاند ياليخياو را به ب سالفالعمل عكس
 .در كار نبود يني، توهيساشن ميت مالها را خوب يزم، تو ذهنيعز -

كه فقط در  يالعالجصعب يماريه كردم كه به بيته يگزارش پزشك
 سالف ان توچشم خاطر فقط به. ست مبتال هستماخارج قابل معالجه 

 ها آن يگور بابا. اجازه خروج به من داده شدگذاشتم تا  ينيقه سنگيوث
 يجواد احساس خوشبخت .ميبا هم هست نوناكمهم است ما  آنچه .قهيو وث
 يانهار سقف خيدوباره ز كند و ميامل را بغل  من و. خندديم كند و مي
  .ميشو ميما بود جمع  يو تلخ يه شاهد خوشك

  :به او گفتم
ب مسافرتم يترت يتوان مي ،دن مادرم هستميجواد من مشتاق د -
  ؟يرا بده

  :گفت د ويش پريمه از جايسراس
 يويراد كنند كه در ميرا تو را متهم ين كار را بكنم زاي  محال است - 

 كه چرا زد مي دور موضوع ناي  يرو ها بحث تمام! يكن مي كارمخالف 
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؟ هفراهم كرد شين كار را برااي  يچه كسن كار را انتخاب كرده؟ اي 
 يانيبازجو. ن خواهند كردي، به تو توهسالف! است خدا، محال پناه بر

  كنند؟يم چه ك زنيكنند، با  مي انه با مردان رفتاريوحش گونهناي  كه
 هستم يفرهنگ يها ه كننده برنامهيك تهيمن فقط ! نداهناويد ها آن -
  ؟يكن ميتو از من دفاع ن .ندارم ياست كاريو با س
 يزيكه اصرار داشتم چ يتوانم از تو دفاع كنم درحال مي چگونه -
 يم؟ و هر نوع ارتباطيبا هم ندار هم اي و رابطهدانم يباره تو نم در

 يافراد يكن مياز تو دفاع كنم؟ فكر  چگونهپس  .را با تو منكر شدم
  كنند؟ين مسائل را درك ماي  ضيمر يها با عقل
  ؟يگرد مي بر دوباره -
تا آن موقع ممكن ! مدرك دكترا را گرفتم نكهاي  ، بعد ازاالننه  -

  .داند ميخدا  .فتديز اتفاق بياست همه چ
 به فاضل و راياستود! كند مين ييتع ها جنگرا  ما سرنوشت كشور

  .يشناس مياو را  تو .اجاره دادم ام مييصمدوست 
را نابود  يخوار ر سرزنش ويناپذ يخستگ يبادها جواد موانع و

 قهر، ترس يها ناآتشفش .دنمو ياريآب كاشت و ن را شخم زد،يزم .ردك
  .آرامش را پر آب نمود يها اچهيرا نابود كرد و در ييتنها و

  .را به ما داد ينه ماه بعد خدا عل
*   *   *  
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 ليخاكش با خون قاب. ماند يباق يافتنيدست ن يمن آرزو يهن برايم
 آن. است كرده نه نعمان را در خود پنهانينش گنجيزم سرشته شده و

 هم را در يخوشبخت و ياند و بدبختيرا در خود رو قيشقا ،خاك
 يشدم به جاها مجبور يبودم ول يان بابل عراقدور من از. ختيآم

 شانيها جنگ همراه متمدن و يكشورها در .مختلف جهان مهاجرت كنم
 كردم م را پارهيها لباس دنديكه بغداد را به آتش كش يروز. ر شدمياس

 اهيس وه شدم واند  غم و غرق در )ع(نيامام حس ييخاطر تنها و به
. كنم مي يكنند سوگوار ميكوب ان لگديكه قرمط ييها بر الشه. دميپوش
. كشم ميان انتظار يپايب يها وه زنان جنگيشكسته در صف بدل د ويناام

  .استكشتش  ينابود تظرنم ان رودخانهيبا طغ هستم كه يزن كشاورز
  يول. افتميقدرتمندان نجات  يسوزاز آتش .هستم يك زن عراقي
 يقيدر گرداب عم و ما را كرد يو خواه يم كرديوطن رها اي  

  .كرد يپرتاب خواه
 امسالهكودك پنج  يعل دار شدم ويخواب ب ترس و دلهره از با
  .تختش كنار من بود يرو

اد يفر ؛بودستاده اي  يكوه دور هـقل كه بر دميد خواب مادرم رادر 
 ش رايبودم صدا يگريتپه د يه روـمن ك ؛كرد ميم يصدا زد و مي
 م پراكندهيبود و صدا يان ما دره هولناكيم يول دادم ميدم و پاسخ يشن مي
 اريبس .دا ببلعخواهد مر مي اي نابود كننده ياهيسكردم يم حس .شد مي
 ؛رسد مين اوكنم به ميدستانم را دراز . فتميك بود بينزدو  ه بودمديترس
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كه مادرم  يدر حال. نميب ميرا ن ها آنرود كه  مي ييدست مادرم به جا
پنهان  رد ويگ مياو را فرا  يكيد، ابر و مه و تارنز ميصدا  همچنان

    .كند مي
 و با سوزش قلب از خواب ي، آشفتگيبا تلخ. شدم ميداشتم خفه 

قلبم آرام  يخواهم وليم كنم و از خدا كمكيه ميگر. شوم ميدار يب
  .ابدي مين يرد و روحم تسليگ مين

دهد كه مادرم در حال مرگ است، امروز  مي يقلبم گواهجواد  -
  .كنم ميبه بغداد مسافرت 
  :شان مرا به تمسخر گرفتيجواد خواب پر

 اب در معرضك خويخاطر  ه خود را بهـك ياهوانه شديمگر د -
 به تو اجازه اصالً ؟يدهيـقرار م زندان تجاوز و، ياحترامي، بييبازجو

؟ هست يرحم و شفقت شانيها دل در ايآ  ؟ينيه او را ببـخواهند داد ك
  .الت راحت شودير تا خيبا او تماس بگ

 ازنه  ام وافتم، نه از خانوادهيرا ن يكس يكردم ول يها سعبار -
  !امخاله
  .يد درست فكر كنيبا ها ناي  با تمام -
است  ها سال. كند ميم ياو صدا. كنم كه او مرده است ميحس  -

  .د بروميمن با .خدا حرام استام به دهياو را ند
  ؟يكن ميچه كودكانت را رها  يبرا -
  !كند ميامل از برادرش مواظبت  -
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 زادهحالل اي  !ه خدا رحمتش كندداگر فوت ش! عاقل باش سالف - 
چ يرفتند و تو با رفتنت ه امبران هم مردند ويپ ؛ميهست يهمه ما رفتن

 باره در .آورد يهاداشت به دست نخوو باز يين، بازجويتوه جزز يچ
  .ميكه با هم هست فهمنديم پرسند و ميمن از تو 

  .م باز كرديجهنم را به رو يجوابش درها
و فقط به فكر  يتو خودخواه. يترس ميت دخو از اول بگو از -

، دانند مي را خوب ناي  ها آن .دم كه بترسمرنك يمن كار! يخودت هست
  .روبرو خواهم شد ها آنبا  من و

  .اد ما باال رفتيفر بستن چمدانم بودم كه داد ودر حال 
 م ويورز ميعشق . كند ميكن شهيم كه ريهست يمن و جواد توفان

  .ميرو مي شيپ يتا حد دشمن ك اختالفيو با  ميشو ميهم ذوب  در
داد  ه ويحال گر من در. كرد مات چمدانيختن محتويشروع به ر

  :زدم مي دادمرتب اد دستش را با خشونت كنار زدم و يفر و
  .را ندارم تايوانگيد ملحت و خواهميرا نم تو ،جواد طالقم بده -
  .آورم مياد نيبه را زيچ چيه

كه  اي و ما در گردونه... بدون درنگ در همان لحظه طالقم داد
 پرتاب يتلخبه يگاهو  برد ميفرو گاهي كه  ميد قرار گرفتيچرخ مي
ان خود يحالل و حرام را م رفتار نهال ناي  با. گرداند مي د و برنك مي
  .ميكاشت
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تخت  يبا وحشت خود را رو. ترس دهانمان باز ماندت از شد
از  خود را ك صورتي هر .پا ماند جواد با تعجب سر. پرتاب كردم

  .نپردتا عقل از سرش  با دست پنهان كرد ترس
  .هق ما بلند شدهق

، كند مي برد و پرتاب مي يدور يبه جا ،رديگ ميمرا در بر  يظيمه غل
كنانهيگرامل . ديآ ميبه لرزه در  مير پاين زيم و زمينينش ميل به گ 

  .به اتاقش رفت به در لگد زد و
 يزيبغض در گلو چ آلود واشك يجواد با چشمان نكهاي  قبل از

  .گذشت يد زمانيبگو
 نيخشمگ يدان ميكه  رطوانمان خشم بودم و هياز غل زيلبر -

 درخواست كه يموقع. است باطل يحال جنون آن طالق در ووانه است يد
  !عقلم را از دست دادم چگونهدانم كه  مي، نيطالق كرد

 يمه گوشيساد سريكنان به درازا كشتلفن نعره يه صداـك يزمان
 رميغافلگ گفت ميت يعه كه به من تسليان لميگر يصدا. را برداشتم

  :كرد
 د،يكش كرد، رنج هيجواد گر. ميش مرد و دفنش كرديچند روز پ -
كرد از  يخورم كه او سع مي قسم .مان شد و طلب آمرزش كرديپش
 او گفت دوستم دارد و طالقش. بار بودكند كه فاجعه يريجلوگ يسفر

  .نداشت يوضع عادرا كه يباطل است ز
  .رفتميحكم شرع را پذ
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 ،ميون رفتيدان و روحانيسفشيش ريپ .ميان فتواها سرگردان شديم
  .باره محلل رد كردم را در ها آننظر 
  .كرد ميالتماس  همچنان او يول
بعد از چند روز  .دوستم فاضل با ازدواج موافقت كرد، سالف -
  !شود ميه حل يقض دهد و مشكل ويم طالق
 ش تو،يخاطر برگشتن پ كه من به مين موضوع را بفهاي  ديبا -
  .ندارمن كار را اي  تحمل. شوم مين يچ مرديم هيتسل

  .است يك ازدواج صورين اي -
. زند مي همه حالم را ب ها ن حرفاي  .كنم، ساكت شو ميخواهش  - 
 يابانيا زن خيكه من كاال  يكن مي فكر. بس است يرفتار بد و اهانت

 كنم؟ فكر يزت خود فروشيآمنونج ياصالح خطا يه براـهستم ك
و بعد از نو  يكن يسينوهستم كه در وجه او ظهر يبرگ چك يكن مي

  به تو برگرداند؟
  .ن كار حالل استاي  يول -
 حالل است من نكهاي  رغمبه ؟يكن ميچه اصرار  يبرا !جواد -

  ؟يبفهم يخواه ميچرا ن .كنم ميخواهم و آن را رد  مين
  ؟يپس بگو كه دوستم ندار -
 حرف باره آن پس در يشناس ميرا ن كنم، چون عشق ميخواهش  -
ت از من ياصالح خطا يسپس برا يكن ميكارها را خراب  تو. نزن
 شيبخوابم تا پ اي بهيآغوش غر در و را نابود كنم تميشخص يخواه مي
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ا مر يه كسـك يشد مين يراض يتو بر گردم؟ اگر دوستار مخلص بود
 دارلكه ه احساسات و كرامتم راـكيمن، من عشق يقاآلمس كند؟ نه 

 حيو ترجت كه كرامتم را بر ميو بفه يبداند يبا .خواهم مي، نكند مي
خواهد بود  يبخوابم، با ازدواج يكيش يدهم و اگر خواستم كه پ مي

، يكن مين مرا دركتو احساسات . استكه فقط به اراده و انتخاب خودم 
  .رونيو باً برلطف. ديفهم يو هرگز نخواه يستيشناس نقدر

  .شدرون رفت و عذاب ما از نو شروع يجواد ب
                                    

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
5  

 و رفتارشان اند هك شديهم نزد هف و كفاح بيكه س رسد مينظر  به
ان يبحث شبانه م افت كه دريدر كه شادن آمد ميهنگا. دوستانه است

  .رد و بدل شده است ياديز يها حرفآن دو 
رفت، شادن يكنان دعوت كفاح را پذزيجست و خ فيكه سيزمان

. اش با كفاح آگاه شودف از رابطه گذشتهيد كه سيدلتنگ شد و ترس
گران يرا با دتواند فاصله خود ميان است و يبف باهوش و خوشيس

 يها شه نسبت به كوششيشادن هم. ديبرقرار نما يدوست كم كند و
 فيسپس  .كرده يستادگاي  خودشبه  يكينزد يش براانهاكنجكاو

 ش از حد اويب يكيمانع نزدشادن  ياريهوش .قصد تجربه كردن ندارد
 شادن. شنود مي زند و كمتر مي حرف شتريبف ين سيبنابرا شود، مي

  .كنديم نيياش را به دلخواه خود تعيحدود دوست
 ك شود؟ يازه به او نزداند  ناي  باعث شده كه كفاح تا يچه عامل

ن جام ياول او با .»ف اعتماد كرديتوان به سينم«: خودگفت به شادن
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 شيها افتهي به اًحيتلو فيس. »راند مي زبان را بر زيو همه چ كند مي يقاط
  .كنديم اشاره

 يمرخص شادن به او باعث شد كه سالفدرخواست استمداد خواهانه 
مجبور است  داده و رخ يناگوار كه حادثه گفتند او به ينتلف. بدهد
 يشتريباز به وقت يش آمده نيحل مشكل پ يد و برايايكار ن كه سر
  .دارد

 يو مرد اند دهييدجله در قلبش رو يها است كه نخل يزن سالف
 يالهه سومر چون  ميچهره آرا .ر كرده استيرا تسخ از فرات عقلش

 ان دختر جوانشيم يكه فاصله سن يزن جوان. كردياو را پنهان م افكار
  .كند مي يرا مخف يچه راز .چهارده سال است ،كودكش با

 در دست خود نگه د ورشادن را فش يها كه كفاح دست يزمان
ان يدست خود را از م يزودبه يرا حس كرد ول آن يگرما داشت او

 سرزنش در چشمان كفاح انباشته شده بود و يابرها. ديدستانش كش
  .كرد مي را دنبال آرام او چشمانزش يآمعتاب ز ويآمحسرت يها با نگاه
  :ف او را به نقطه آغاز برديس
 يسنگ يروادهيپ ، درديشروع كن نجااي  قدم زدن را از لطفاًاستاد،  -
 يرو ميراه دارد  ادامه كوچك ياچه تا پل چوبيكه در امتداد در يكيبار
  راه برو مثل يطور ؛راه نرو تند. يستيا مي سمت چپ آن ،در وسط و
 كه خاطراتش يمثل كس ؛ه بدهيپل تك يها نرده به ؛يكنيم گردش نكهاي

ما  و به سپس سرت را بلند .ندازياچه نظر بيبه در آورد مياد ي هرا ب
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 نيات رو به دوربچهره هنگام حرف زدن. يزن مي و حرف يكن مينگاه 
از . حرف بزن يحساس است، به صورت عاد يليفن خوكريم. باشد
 كه تو يسپس عوامل و يكن ميشروع  ييمدارس ابتدا و يكودك دوران

 ف درختانيان آن رديقدم زدن م به .يده ميرا به مطبوعات كشاند شرح 
 يچوب مكتيآن ن يرو و يرو برسادهيبه پ نكهاي  تا يده ميتنومند ادامه 
   .يكنيم برت را نگاه و دور و ينينش مياچه يپشت به در

  م؟يخُب، شروع كن
  .مه شديبه شادن داد، او از كارش سراس يدو گوشف يس
چ يدر ه .»برده يف به راز كفاح پيس«ش نماند كه يبرا يچ شكيه

  .بكندرا  يكار نيسابقه نداشته كه او چن يبردارلميف
 ،ك آمديف نزديس .تم كرد، كنار رفين را تنظيه دوربيبردار زاولميف

  .ديت خنديا رضاب و م نموديآن را تنظ ن نگاه كرد ويدورب يبه عدس
 چگونه داند مي .است اي حرفه بردارلميف نوآور و يف هنرمنديس 

 ها ، صحراها، در امتداد دشتها جنگل ه دريعمق و سارا از نظر كادرش
 ا،ياو از در يبردارمليف. انتخاب كند ده از برفيپوش يها ا كوهيو 
  .هستند اي ره كنندهيخ يها تابلو جنگل و يشن يها تپه

  .كفاح حركت نمود .ف با دست اشاره كرديس
 گردنش يها و رگ يف چند بار او را متوقف كرد، كفاح عصبانيس

  :كرد و گفت ت رو به شادنيمتورم شد و با عصبان
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 كهناي  مثل! ستين بايو پشت دورب نجااي  ايكنم ب ميخانم خواهش  -
 ميخواه يم !كند مين به تو نگاه يدورب يبه جا! ن مرد لوچ شده استاي 
  !مين كار را امروز تمام كناي 

 و ساق دييپوشميد لباس كوتاه ينبا! به خدا معذورم. بس است -
 !ماي امدهيكار ن يرسد كه برا مينظر ؟ بهكردينمايان ميت را يپاها

  .نجااي  ايكنم ب ميخواهش 
اد يف فريرفت، س خواست ميكه او  يهمان سمت شادن با اخم به

  :زد
 .چ وجه به ما نگاه نكنيكفاح، قبل از سخن گفتن به ه استاد -

ما به  جز كنم به ميخواهش  .يها هستنك پارك تيتصور كن كه در 
 يستيا مي پل يكه رو ميفقط هنگا. خواهد نگاه كنيهرجا كه دلت م

  به ما برگردان، خُب؟ يت رارو يزن ميحرف  و
 كه كارگر پارك به آب ييخوردن غذا يبرا ها يو مرغاب ها ناكيپل

. محو شد ها آنقات ان قاتيكفاح م يصدا شتند وامسابقه گذ اختاند 
 .دينانه آه كشيف خشمگيراه رفت، س ارگر عامدانه آهستهك كه  ميهنگا

ق يگذشت و به چهره او دق كنار كفاح و سوت زنان از يتأن كارگر با
ن از او ين چناي  كهن مرد چقدر مهم استاي «: ش خود گفتيشد و پ

 يسمان باالآ كه در يپرندگان يشادن با صدا .»كنند مي يبردارلميف
 ترس ، ازد نگاه كرددنكر ميزنده خاطراتش را  كردند و مي سرش پرواز

  كنجكاوانه فيس. ديكشيم دستش يد و به موهايخند مي د ويدو مي
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. ادامه داد خود كاراو به  و نزد يشادن حرف و معترضانه به او نگاه كرد،
  !فتديب ين اتفاقيزد كه در حضور كفاح چن مين شادن حدس

قدم  د پاركيها  در كه شادن يبا در حاليز يك روز تابستانيدر 
 با و خورديه مكيدوستش  .بيندمي ادش رثروتمند، دوست نز مي
 ياخورده شيو مانند ن ودر ميبه طرف كذرگاه  زد و مياد يفر يقراريب

شود و او را  ميش سست يپاها يرود ول ميش يشادن پ. دنكيم هيگر
 .دهديم ك خنده سريد و شليآ مي اوش يپ دوستش. كنند مين ياري

 اندازد و لباسياو م يبايكاكل ز يخود را رو يفضله يگنجشك
و با تنفر شود ناراحت ميدوستش  .برد مين يرا از ب شدوختخوش

  .خواهم به هتل برگردم مي، ديوگ مي
نامه يون زندگيستاده بود كفاح ابوغلاي  كه شادن  ميط آرايمح در

  :دهد مي ش شرحيخود را برا
. ن متولد شدميفلسط در ،هنگام اعتصاب بزرگ 1936 ليدر آور -

. را دارد، قرار داشت ها ساحل نيتربايكه ز 1»افاي« خانه كوچك ما در
 ديد ميتعل يمادر معلمم زمان .ار بودكيكارگران بندر ب پدرم مانند تمام

 ادامه يپدرم تا زمان يكاريب. كه فرا گرفتن علم مختص مردان بود
به  ها يكشت و را افتتاح كرد ويافت كه دولت استعمارگر بندر تل اوي

 هم شكست و كارگران آواره اسكله بندر شهرم در .منتقل شدند آنجا
_______________________________________  

  .ين اشغاليدر فلسط يبندر.  1
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 ريدستگ ارانكيب تظاهراترا در  پدرم ها يسيبعد از تولدم، انگ. شدند
  . كار مانديب همچنان يماه آزاد شد ولكي بعد ازاو . كردند يو زندان
 در عصر .بود ها ختن رنگيو آم قيو هنرش تلف قهيرمند با سلاو هن

 كه مردم به يپرداخت در حال يو مهاجرت به كار نقاش يشانيپر
 ز بود وين يپدرم نوازنده عود با استعداد. نداشتند يازيزرق و برق ن

. كرد مي شركت ها يو عروس  ميعمو يها جشن كسب درآمد در يبرا
 خود را يآرزو نكهاي  يبرا .داشت و عاشق آواز بود يخوش يصدا

  .ديخر يگرامافون ،در آواز محقق سازد
 يها از صفحه يگرامافون و بعض جزبه يزيم چيه آواره شدـك يزمان

دراز بود و شكم مادرم با  راه .نياوردبا خود را » محمد عبدالوهاب«
 يخود را رو يپاها و ف بوديبرادرم ضع .بود بچه سومش باال آمده

درنگ . شد مي زانيلباس مادرم آو به كرد و ميه يگر .ديكشيم نيزم
م تا ياهللا برسرام م و زودتر بهيريبگ يشيگران پياز د دي، بادز نبويجا
 ديبا مي ش بود ويش ريردل پدرم . ميدا كنيپگرفتن پناه  يبرا ييجا
ر يرا ز خود محبوب. دكريمرا انتخاب  يكيگرامافون  برادرم و انيم

 يموقع. دلبندش را بلند كرد دهياخت و با كمر خماند  يتونيدرخت ز
 يباق خاطرم در صحنه ناي  .كرد ميش را پاك يها دم اشكيرا د كه او
 همچنان ش كرد ويش ريرا راش دلم هيگر كه دانست مياو ن .ماند
دادند و در مدرسه  مي را هل گريهمدپناهندگان  !كند ميش يرشير



  ليلي اطرش/ 146

 به آپارتمان نكهاي  يچند روز بعد، برا. هم انباشته شدند ياهللا رورام
  .ورآالت خود را فروختيم زام مادرم تميمنتقل شو يكوچك

 ها آنورآالت مادرش يد كه زيگو ميمگر ن«: كرد شادن با خود فكر
 ها آن چگونهد كه مادرش يتواند بگو مياو ! ز كرديان متمارگيرا از د

ش او فاش يادش رفته كه قبال راز مادرش را پيرا به دست آورده؟ 
را كه  آنچهكند تا  مي يسرهم بند يرا طور ها او واژه. است كرده
  .»خواهد نشان دهد مي

 رود و ادامه ميه درختان يشود و به طرف سا ميك يكفاح نزد
  :دهد مي

 ياو زن .من گذاشت بر يشتريبر يم كه مادرم تأثيتوانم بگو مي -
 داشت يعت سركشيطب. بود آهنگشيپ يبلند طبع و در افكار اجتماع

از جمله . كرد مي يده بود احساس بدبختيش نرسيو چون به آرزوها
  .و آموزش داد ديد كه در زمان استعمار آموزش دبو يزنان نادر

. جمع كرد هم دور يام را در زمان شكست و آوارگعشق، خانواده
 از دانشگاه ها آنهمه  نكهاي  كرد تا بر آموزش فرزندانش اصرار او

  .ل شدنديالتحصفارغ
شود، عرصه  ميت يك نفر روايكه از زبان سرگذشتنامه  خوددر 

آور آن را پر رنگ و مالل يجاها. ار گسترده استيآن بس روغ درد
 يراو نكهاي  برحسب ها اوهي حجم. كند ميكش را روشن يتار يها لحظه

  .شود ميبزرگ و كوچك  ،كند ميرا شرمنده 
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  !شنود ميد كفاح فراموش كرد كه شادن سخنان او را يشا
در قله   ،ت المقدسيب در يلكن هتلبا يو رو ك بعد از ظهريدر 
 مغاربه دروازه و قبرستان مسلمانان ودر امتداد قبه صخره  ،تونيكوه ز

 باره در يشگفت قهوه بود، با دو فنجان ها آن يروبرو كه يحال در
  .گفت ميمادرش سخن 
ش يپ يرانيصحبت هشام د نكهاي  را باور كرد تااو يهاتمام حرف

كه مادرش داشت كفاح اصرار :او آمده بود يخواستگار يبرا كه آمد
 اشخانواده. داشت ميرا دوست  افاياهل  يزادهجوان اشرافك ي

هم  د بايكه ثروتمندان باده داشتنديعق ها آن .ازدواجش شدندسد راه 
رغم مخالفت به طبقه متوسط بود و از يمادرش كارگر .ازدواج كنند

 يول. روز شد و آن دو با هم ازدواج كردنديخانواده سرانجام عشق پ
جنگ  ،يط بحرانيبا را در شرايبعد از چند ماه مرد و زن جوان و ز

  .چند ماه بعد از آن با پدرش ازدواج كرد. گذاشت تنها و مهاجرت
 كرد تا كفاحيم بيرا ترغ شادن كه پدريرانيهشام د يها از حرف

 معشوقش از ازدواج با قتاً مادرش قبليحق كه ديآ مي ن بريچن رديرا نپذ
  !داند مي فقط خدا. به عقد هم درآمده باشند د بعداًيكرده بود و شافرار 
 يها ور آالت و سكهيش زيبرا بعد از چند ماه او را ترك كرد و يول

 ديناپد رديبم نكهاي  بدونشوهرش . جا گذاشتبه را يحسابيب يطال
 ين دردهايتسك ينقاش برا جز را يط غمبار كسين شرايا در. شد

 آموزش! ش با او ازدواج كرديسوادبا وجود فقر و كمافت كه يخود ن
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قرار داد كه به عشق او بها  يانتقام از مرد يبرا يانهافرزندان را به
  .نداد

 ش بهيكه رو يدر حال زند و ميكوچك قدم  يپل چوب يكفاح رو
 سپس .گذاردمي ها نرده يرا رو خود يها دست استاچه يطرف در

قت بلند قت يصدا. اندازد مي در آب آورد و مي بش درياز ج يزيچ
 خاطر ف بهيس... ندگذار ميمسابقه  گرفتن غذا يشود و پرندگان برا مي

  .شود ميحركت هوشمندانه مهمانش سرمست 
  :به گفتن داستانش ادامه داد برگشت و ها آنكفاح به طرف 

 شكل ط اطرافمير محيم تحت تاثياسيس يآگاه هايمنسلهم مانند - 
  .گرفت

افا به يان و اسلحه از بندر يهودي، قاچاق شدنش يت زندانيحكا 
پنج هزار سكه نقره  به مبلغ يته اعتصابات عربين، فروش كميفلسط
ن يدر برابر بخشش هزارها هكتار زم ها آنسكوت  هر كارگر و يبرا
 روطچمهاجر و  يها يهوديبه  يسيلگگران انتوسط استعمار يدولت

    .ادامه داستانش بود افا را منفجر كردنديو مجتمع  خاستندپا مردم به
بچه فرار كردند  زن وبا  1»نياسي ريد« ن مردم بعد از كشتاراي -

 ختنديغزه و بازرگانان به اردن گر يسو نان بهينشساحل .آواره شدند و

_______________________________________  
 توسط 1948نفر از اهالي آن در آوريل  254كه المقدساي در كنار بيتدهكده . 1

  .عام شدندست قتليهونيص يها ستيترور
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 با استيزاهللا رام .شدگران يد يبرا يخوش يك جاينزد ياهللاو رام
  . افا كوچك بوديبا  اسيدر ق يول

 »فرندز« مدرسه را در ما دنيد آموزش چگونهدرم دانم، ما مين
بعداً  من .كار بوديب همچنان پدرم ،سخت طيآن شرا در. دادترتيب 

رستان را در يدوره دب قل شدم وتدر قدس من» هيميابراه« به مدرسه
 ياتيح مانهامنش روشنفكر يريگشكل يبرا آن دوره. تمام كردم آنجا
به استعدادم توجه  ها آن .آشنا شدم يدر آن دوره با بزرگان ادب .بود

از  شتريببود كه  يمادرم تنها كس يول. آن را پرورش دادند كردند و
 ل درين تحصيدر ح. ق نموديمرا تشوو  داشتتوجه  استعدادمهمه به 

استخدام و  ينيچدر قسمت حروف اول. كردم ميروزنامه قدس كار 
 ل دريادامه تحص يكه برا ياز زمان .منتقل شدم شيرايبخش و بعداً به

خبرنگار آن  مالتحصل شدنغرتا زمان فا و بغداد رفتمرشته حقوق به
  .بودم روزنامه
  :كند ميقطع  دست ف با اشارهيس
دفتر روزنامه و چاپخانه به .ن مكان بس استاي  در يبردارلميف -
ت يو كار روزنامه نگار يدانشگاهل يباره دوران تحص م تا دريرو مي

  .ييبا ما سخن بگو
 شادن موافقت نمود، به طرف كفاح يگوش درِ انسخنبا  فيس

  :برگشت و حرف خود را اصالح كرد
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 .ميده مي رييكادر را تغ فقط، ميكن ميتمام  نجااي  استاد دوره بغداد را - 
تذكر شادن  .ميكن مي يبردارلميف چاپخانه را در تينگار روزنامه كار
  .هبل، بله. جمع است شخانم شادن حواس. جا بودبه

  .كفاح لبخند زد .ده گرفتيرا نادف يس داريمعن يها نگاه 
و  م كردين را به سمت عقب برگرداند، آن را تنظيبردار دوربلميف
اش كرده احاطه كه علف يكيكفاح را كنار راه بار. ف را صدا زديس

  :سپس از نو شروع كردند. شود ديعمق آن ناپد بود قرار دادند تا در
 خواه حكومت را دريم افسران آزادديبه بغداد رس كه يزمان -
 افكار .بود شروع شده1»م قاسميعبدالكر«ران دو گرفته بودند و دست
 د مختلفيعقا ورا به احزاب  جازد و آن ميدر بغداد موج  يديجد
 .ط اطرافش بوديمح ينما نه تمامييآ دانشگاه بغداد. كرد ميم يتقس

 .شدند مي ها د وارد دانشگاهيجد يدختران و پسران با افكار اجتماع
بازار كتاب . ، عراق فرهنگ، هنر و ادب بودشناختميم كه من يعراق

و  يادب يها گروه .جاد شداي  ييده سرايدر قص يرونق گرفت و تحول
از  ياريبسمن با . شكوفا شد يتئاتر و نقاش رشد كردند؛ هنر يهنر

روزنامه قدس  در .برقراركردم يقيعميهنرمندان و روشنفكران دوست
 يادبو يهنر ،يپژوهش يها تيدرباره فعال يعرب يها ر روزنامهيو سا

_______________________________________  
در  يكه منجر به استقرار جمهوري م سلطنتيه رژيعراق عل يرهبر كودتا.  1

  .شدعراق 
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 يبعض و منام خودبا  ها مقاله يبعض .نوشتم يمتعدد يها مقاله ها آن
 كرده كسب يبا آن شهرت كه »دينضال عبدالحم« نام مستعارِبا  گريد

  .نوشتميم بودم،
  :ديف از او پرسينوشت س ميشادن داشت  چنان كههم
شود؟ اگر يم دايپو عكس  يكه نام برد در آرش يخانم، از كسان -
و مالحظات خود  ،ميچه دار ويدم كه در آرشيفهم ميآمد،  مي سالف
م نه يآمد نجااي  كار به يخانم، ما برا. نوشت ميباره كار امروز  را در

خدا اگر با من  به! يرفتيپذ مياو را ن عذر بهتر بود كه. گردش يراب
  ...تو بودم ياگر جا ايگرفت و  ميتماس 

 يحرف بزن يطورناي  كهستيكنم، درست ن ميخواهش  فيس -
گران يبهتر از د ،او به كار تو از تعهد .ر او شديخباعث تا  ميكار مه

ك گروه يمگر ما ! يكن مي يفكر كردم كه با او همدرد. ياطالع دار
  م؟يستين

مستعار  نام بهكه  ييها فراموش نكن مقاله. سفمخُبِ، متا خُبِ، -
  .ميريز او بگا را  مييقد يها نامهعنوان روز و باره عراق نوشته در

 ده بود ويش شنيپ ها توق يليگرفت كه خ را فرا درونش ييصدا
  :دش مي تكرار حاال
سان حزب و يبود دو نفر از رئ ها يگاه بعثيدانشكده حقوق جا -
 در آن. شدند ليالتحصفارغ جاآن از آن ياز كادرها ياديز يتعداد

 كه ييها انقالب و ها ييجدا عواقب هآگاه ب كه اتيدانشكده تفكر
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 شزيآمجنون يها شراره از يبعض .وجود آمدهخورد، ب ميرا زندان خودفر
 كار چگونه داد و مرا لو يچه كسدم كه يامروز نفهم تا د ويمن رس به
  . اتفاق افتاد دفعهكي

. آوردندورش يپارتمان كوچكم آ بهان امتحان يدو روز بعد از پا
 يول. ه را با خود بردنديبق م را پاره كردند ويها نوشته و ها كتاب شتريب

كتكم زدند و مرا . دا نكردنديپ ياسيك مقاله سي يهرچه گشتند حت
 مخالف يها حمله به او در روزنامهو  رهبر انقالب با اتهام مخالفت به

 ميها آمدند و چشمبعد  ؛ا چهار ماه در زندان بودميسه  .بردند  به زندان
پول در مرز اردن يه و بمرا سرگردان، گرسن نكهاي  قبل از را بستند و

   .رفتند و كردند رهاهوش يب ند وگرفتو لگد  مشت ريز ها كنند،ر
 داريخته شد بيكه به صورتم ر يبا آب. ماندم آنجادانم چقدر در  مين
روزنامه منتظر  ريدبسر آنجادر  .مرا با خود برد يونيراننده كام. شدم

 ام واسطهيآزاد ياو گفت چند تن از رهبران عرب را برا. من بود
 ينگارقات روزنامهيه و مسئول تحقيرير تحريدب بعد چند روز. كرده بود

  . شدم
 در تحول .ك كردينزد يريگميمرا به مراكز تصم ،ينگاركار روزنامه

 اغلب مقامات .گذار بودندريثن تاياول ها زنامهام رويشه اجتماعياند 
جستجو و به دفاتر را  ها صاحبان روزنامه ران ويسردب يدوست يدولت
 ها كشمكش است مرا از احزاب ويس با ييآشنا .كردند ميآمد  رفت و ها آن

 آرامش بودم تا بتوانم خانواده كه من دنبال استقرار و يحالدر. دور كرد
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نه يب و زمي، تحت تعقهاشهياندافكار و  .كنم يرا سرپرست يبزرگ
  .فراهم بود يبازداشت و آوارگ

 نندهيم تا بير مكان دهييبهتر است تغ. است ياستاد كفاح، كاف -
  :خسته نشود

 شادن دنبال رفتند و يگريد طرفبه   ميآرابه كفاحبه اتفاق ف يس
  .بود ها آن

  :دياز شادن پرس دفعه برگشت وكيكفاح 
  ؟يباره سخنانم ندار در ي؟ نظريگشت ميزها ين چاي  دنبال -
  :ف مداخله كرديس
 تو مثل عشق، ازدواج و يروابط شخص باره در يول. ستبايز -
  !ميخواه مي مطلب ها بچه

 خروج ا شادن به خاطرام ،تكان دادقبول كفاح سرش را به عالمت 
 ناي  عمداً و بود دل دو او. ماندن شده ساكت ييبرنامه تع ف ازيس

برنامه را بارها . بود هه كرديمهم تك يمحورها قسمت را حذف و بر
  .دارش كندحهيفاح جرك كه سخنان ديترس ميرا يخط زد ز نوشت و

  .آن مرد كم حرف بود .شناختم ميكه  ستين يكس آنن مرد يا
احساسات مرا  يكيآن  .ن بوداي  ر ازيغ مديد مي اكه خوابش ر يمرد
 .ابدي يين وضع رهااي  آرزو كرد كه از. خت و داغدارش شدميبرانگ
بردار نبود دست كفاح ش قدرت دست بكشد،يف از نماياگر س يحت

  .كشانديم درازاوكار را به
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  :شادن گفت شدند ميگران آماده يكه د يحال در
 سپس م،يكنيم روت شروعيب اول از يدهباستاد كفاح، اگر اجازه  -

  .ميشويخواهد منتقل ميان مردكارگ كه يقسمت به
  .با او موافقت كرد كامالً فيس

 چهره يشوق، افسون و دلباختگ يها ا واژهبكه  يمانند عاشقكفاح 
  :كند گفت ميم يمحبوب را ترس

منحصر به فرد  روت وجود ندارد كه تك ويمانند ب ييچ جايه -
مردم  .خورد دم سرنوشتم با آن گرهيرا دبيروت كه  ياز روز ؛باشد

 درِبر . دارند ميبا نگاه اول احساس خود را نسبت به شهرها ابراز 
 .شد آسمانش پراكنده در يزيانگشگفت ستادم جرقه نوراي  كه مايهواپ

 طرف ش بهيها ناابيكه از خيوقت. شدكرد و مالك روحم ريقلبم را اس
 .بست آن به با طناب مرا محكم يپنهاندست  ييگو رفتم، ميهتل 
! كرد؟يم  يام را تداعيكودك ،ز بودن شهريو سحرآم يد شلوغيشا

ز امتداد ياش نده شدهيو ساحل كش ستايا همان دريدر !ممكن است
 يهتلبالكن  دركه  يعصر هنگام وقت .كرد مي يادآوريساحل شهرم را 

 د بايخورش. ش دلم را ربوديايستادم، دراي  »ضاءيرملته ب«در محله 
در . رود ميفرو  ترانهيمد يايدر يها در آب يانهاافسونگر يدگيخم

 رييهرگز آن را تغ روت شوم ويگرفتم تا شهروند ب ميلحظه تصم همان
   ،»النهار« با روزنامه ييآشنا يبرا از همكارانم يمن و بعض .ندهم

. ميروت آمده بودينامه به بدر آن روز روش كار دش ويچاپخانه جد
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. ب استيعج ها نامكعالقه انسان به. گرفتم دنبال كار بگردم ميتصم
  و تو آغوشش را باز يونديبپ ييجابه يريگ ميم يه تصمك يهنگام

 بر را ها آن شناسند و سريم شهرها عشاق خود را. كند ميرا بغل 
ش را يها يئنامر و بردم يبه تناقضات آن پ. چسبانند ميشان يها نهيس

 كار به يران آشنا شدم و براينگاران و سردبروزنامه با. كشف كردم
 ام راخانواده. بستم» انالزم«نامه هفته با ير قرارداديسردب يعنوان منش

فراهم  يل دانشگاهيبرادرانم فرصت تحص يخود بردم تا براراه هم
. بود ياتيم حياربهم  ودارد  ينگارمدرسه روزنامه هم روتيب .كنم
 يفردهب منحصراطالعات  آنجا .داد قليام را شكوفا كرد و صييتوانا

 ينگارهر روزنامه يروزيپ يح اول براسال ،ركادر واقع مد. به دست آوردم
   :آسان نبود يطرفيحفظ ب ريدرگ يروهايان نيم. است

ز يو ن  ميد قويعقاو  اي و فرقه يبراليافكار ل يتردگگس با وجود
 و تحول را ييرش نوگرايت پذيخاص روتيب ،اوضاع منطقه يدگيچيپ

 در تكاپو ها شد و اردوگاه مياسلحه وارد . در آستانه جنگ داشت يحت
 ا وآباده يحلب يفقرا ،برق زرق وپر يِدانشگاه روت زنانيب. بودند

 كه با كمشكشيزمان يول. داده بود يه خود جاينان را در سايكاخ نش
 خطا رفتد و بهيگرا مواجه شد، لغزفرقه يشاهايليگران و جنگ ميد

ن گلوله يكه اول يروز. كه تر و خشك را سوزاند پا شد به يو جنگ
 و ها راندازان در راهيخورد و تك ت» فرن شباك« به آپارتمانمان در

 ييجا - لندن را برداشتم و بهام شدند، خانوادهمستقر  ها ناساختم يباال
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 »اماي « در روزنامه خيرفتم و از آن تار -كرد مي يكه برادر مهندسم زندگ
  .مشغول به كار شدم

  :ش آمديكنان پنيف تحسيستاد، ساي  كفاح
 م،يكن مي تجربه لندنت را كامل مهاجرت مطبوعات و! هياله، عيعال - 

موزه لندن از تو  و »لها  البرت«و  »تينگ استريداون«سپس مقابل 
  .ميريگ ميلم يف

  :به او اعتراض كرد  مينرشادن به
 ن رايه دوربيف زاويسم، يجا تمام نكن نيچه كار را هم يبرا -

  .م نخواهد شدان صورت كار تماي  ريبده، در غ رييتغ
ن اي . ستيهرت ن كه ن كاراي . كنم اجازه بدهيخانم خواهش م -

  .است يوه كارگردانيك شي
 يها به خاطر حرف. شود ميم ينه تسل دهد و ميشادن نه جواب 

 فيس كه يزمان .شد مانيدار كرد پشحهيات او را جرف كه احساسيس
 يحت و گردد ميچشمانش سرخ  و رمتكبعنق، شود بد مين يخشمگ

  .دارد ميدست از لجاجت برن ،بداند كه خطا كرده اگر
  :شادن گفت كرد و خنده يف زوركيس
  .يم شويزيبرنامه ر يها وهيهستم تا وارد ش يمن راض يول -
  .ت او هستميمطمئن شوم، نگران وضع سالفبروم تا از  خواهم مي

  :كرد يش دستيكفاح پ
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 مصاحبه، يريك فنجان قهوه نپذي يخانم شادن، اگر دعوت مرا برا -
  .كنم ميرا تمام ن

  .دنديم شد و همه خنديشادن تسل
 با داشتنلندن . بود يجنوب» گتونيكنز«ه يمشرف بر ناح ها باغ گل

 ن فضااي  در ها آن .است آمده ا دريبه صورت زنده و پوه ين ناحاي 
  :هم حرف زدند با ستادند واي 

 ها آناز  ياديتعداد ز. نگاران ناامن است هروزنام يلندن برا -
 يها اختالفات كشور خاطر ا بهي دند ويمندان به قتل رستوسط قدرت

 اريوا در اختا اغيد يز با تهدين يتعداد. ب قرار گرفتنديتحت تعق يـعرب
 !دكن مير ييتغ ها آنبه اراده  ها وزنامهر مطالب گرفته وزورمندان قرار

 اگر .م نشدنديرغم تمام فشارها پاك ماندند و تسل به يكاند  تعداد
 ماتيتصم. يداشته باش يموضع ثابت يمحال است بتوان ينباش ياروزنامه

 يانهارحميب ييجومبارزه ،داريناپا يها يمانيپهم و ها كشمكش در انآن
 به يعرب يان كشورهايم يپنهان ياسيروابط سست س .ه استشد

ن شكل آن يترساده .كند ميتوزانه عمل نهيانه و كيجوصورت انتقام
 يسادگتواند به ميانسان ن يطيشرا نيچندر  و كشتن افراد مخالف است

 مقاومت !اغوا روبرو شدم د ويبا تهدبارها  .خود محافظت كندده اي  از
 اي ربوده شدن، مفقود شدن و د به مرگ،يتهد نكهاي  نبود، با انآس

 شهياند  مرا از فروشلندن  گريد يا از جهتام ،كرد ميمزاحمت نگرانم 
 مقابل در ردم كه به من كمك كرد تاكباز  يرستوران .از كردينيفكر ب و
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 يفرهنگ و يعلم نظر از! محافظت كنمخود  بكاران ازيفر واغواگران 
 نگاران، روزنامهها ، كتابخانهها ، تئاترها موزه: م گشوديش را به رويها دروازه

 يبا تمدن مرا ها ناي  .رس بوددست شه دريكه هم ياسناد ره ويعرب و غ
  .قانونمند آشنا كرد و يخيتار دار،شهير

  :كنديمتصور  را يزيآمتيموفقان يپا زند و ميف لبخند يس
  ؟هستد يسف اه ويو سيموجود در آرش يها لميتمام ف خانم -
  .ها آن شتريب -
لم يصحبت كرد ف ها آنباره  كه در ييندارد، از تمام جاها يبيع -
  .كنم مي ريرا تكث ها آنسه يمقا يبرا رم ويگيم يرنگ

 ك ويبارآن راهرو  خواهم كه در ميفاح، اكنون از تو ك يآقا -
  يِزندگ باره در و يبرس باز يتا به آن محوطه يراه برو ها گل نيب

  .ييت سخن بگوياهاي، ازدواجت، پسرت و رؤاتيخصوص
ك ينزد ها آنچون  ،را از نو با لبخند به شادن داد يف گوشيس -

  :آن را پس داد ياو با مهربان واضح بود انشانسخنان هم بودند و
 ازدواج يروش سنت به. دارند يرينقش چشمگ اميزنان در زندگ - 
 عكس آن است و يزن يمرد موفق مان دارم كه پشت هراي  يول. كردم

» نهاد«خواهرانم و همسرم  يكه برا بود يزيآن چ ،نيا و !صادق است
 - ها نيبزرگداشت برتر -يونيزيك برنامه تلويرا در  او. اجرا كردم

 اشچهره در .جمعخاطر نازك و ياب، بلند پرواز، صداذّج ؛دميد
 دمياز نامش فهم. دميدرا  ها تيواقع زا گذر يعالقه مادرم برا اراده و
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فرصت را از دست ندادم و با او  .است از همكارانم يكي يكه آشنا
ش يق كردم تا مدرك دكترايازدواج كردم و با تمام وجودم او را تشو

ك سفارت ي در يزن حقوقيبه عنوان را و رديرا از دانشگاه لندن بگ
 است يماهر سواركار .نام دارد» منيا«كه  دارم يپسر. كند كار بيعر
 ييزهايتمام چ .است يشه با استعداديپرهن اشيعلم التيرغم تحصبه و

  .محروم كرد به او خواهم داد ها آنمرا از  ،يپناهندگ و يكه آوارگ
 مناي  ممكن بود كه. ستاد شادن نتوانست تحمل كنداي  كه يزمان
كه در قدس از كفاح  ييزهايچ .كرد ميباشد كه به او افتخار  پسرش

 يزرگعشق ب ش ويايكه رؤ يزمان رد،يگ ميفرا را بود وجودش ده يد
تخم شك در درونش  .ان رفتياز م انجواهبه خاطر گوش دادن به 

  .عشقش را خفه كرد بارور شد و
  :ديشادن از او پرس

 همكارم نگران من جداًاز خوردن قهوه پوزش طلبم؟  تممكن اس -
  .دردسر افتاده است يرسد كه تو ميبه نظر  .هستم

شدت كفاح به و كه گروه مشغول جمع كردن لوازم بود يدر حال
  :ن كفاح را باز كرديدر ماش طنتيف با شيس .ديورزيم اصرار
 جمع از ما بعد. يبا استاد كفاح برو از ما و بهتر است زودتر -
  .ميونديپ ميل سفارت به شما يل با اتومبيوسا كردن

  .ف لبخند زديتشكر به س و يقدردان يكفاح برا
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ست يدور ن» جيت برينا«: سرصحبت را باز كند گفت نكهاي  يبرا
  :سپس ادامه داد و

م يك سئوال براي كه گذشت ييها سال تمام روزها و شادن، در -
 دميكه تو را دياز موقع كند و ميكه سرگردانم  هماند يباق پاسخيب

 ينين لحظه عقب نشيآخر گشتم تا بدانم چرا دريم دنبال فرصت
  ؟يكرد

  :جواب داد قاطعانهشادن 
  اقبال؟ بخت و -
  ؟ياعتقاد نداشت ها ناي  به زمانآن  در -
 ندارد يچ سوديچون ه بود و يدور متعلق به گذشته ها آناوه،  -

 به خاطر احساسات ندارد  ميلزو ياز طرف و رو كرد و ريرا ز ها آند ينبا
  .يخواست كنمرا باز اي تجربهيجوان ب

 ن وجود حقم هستاي  ؟ بايكن مي ياز آن تبر چرابود  يعشق بزرگ
 ؟يكرد ينيم عقب نشيز را داديهمه چب يترت نكهاي  كه بدانم چرا بعد از

 يمرا از گرداب سئوال. مهم است خيليم يكنم، جواب تو برا ميخواهش 
ستم با نتوان .آورد ميرون ي، به بودام كردسرگشته ييكه از زمان جدا

ر ييباره تغكيچرا  ؛يكرد يم خوددارنديد از. تو ارتباط برقرار كنم
  ؟يده داديعق

  !يات مرا دوست نداشتييازه ماجراجواند  را تو بهيز
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ل يبه سر خود زد كه فرمان اتومب يطور ينفرت و ناباور ياز رو
 به راست منحرف شد، شادن از  ميل كياز دستش رها شد و اتومب

  :اد زديترس فر
  .كنم، حواست را جمع بكن ميخواهش  -

  .درفتن درقسر ك تصادف مسلم ياز 
د و با انگشت به او اشاره ين كشييلش را پايشه اتومبيش اي راننده
  :اد زديكرد و فر

  .ده بروندايمثل تو بهتر است پ يافراد -
  .سرعت حركت كردبه تنگنا قرار گرفت و كفاح در

  :او از نو اصرار كرد
  .حقم هست كه علت را بدانم .ميك است كه برسيشادن نزد -
 افته رايام يالت يها چه زخم يبرا. رفت گذشت و كه بود يعمر -
  ؟يكنيم باز

  .ييبگو نكهاي  ستم تايا مي -
  .ديچيتوقف سمت چپ پ يبرا
  .يدوستم نداشت نكهاي  يبرا -
 !كنم يز را قربانير بودم همه چض؟ من كه حايكن مي يشوخ -
به ! كردم مي يقربانهم  را ها آنستادند يا ميام جلوم اگر خانواده يحت

 اختالفات د و بندها ويرم از تمام قضشنهاد كردم كه حايپدرت پ
  ه؟يچ عشق نزد تو ،بگذرم؟ شادن
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  :گرفت ييارويم به رويشادن تصم
 يها معشوقه و ها زن تو كه ندگفت اوبه  ديكه پرس پدرم از هر -
 قبل از من با دو و يده مي رييوات تغاكردن كر را مثل عوض خود
 چيه و يبهم زد ها آنبا  ت راينامزد يليچ دليهيبكه  يبود گريد نفر

  .ينشناس را او نبوده كه تو اي بدكاره
 عشق ها آنخاطر  و به يتو آن سخنان مغرضانه را باور كرد -
  ؟يرا كشت يبزرگ
 به مييم تا با هم ازدواج نمايكن م فراريرا كه توافق كرد يروز -

 ردم تا لباستركت ك نيدالابان صالحيخ در نكهاي  از ؟ بعديآوريم ادي
 .تا برگردم يمنتظر نشد م،يايدنت بيبا آن لباس به د عطر بخرم و و

را  تو كفاح من. يرفت يبا آن زن داشته ـك يعادگاهيبه سرعت به م
ر بغلت يكرشمه ز ظ و ناز ويش غليبا آرا يزن. دميد مخود چشم به

 ...ستدانم كجا ميبرد كه ن ييجال شما را بهيسپس اتومب را گرفته بود و
 يزيربرنامهو مبارزه  ييارويرو يه براـك يزمان !است ين چه عشقاي 

ه يشد كه به عشق تو تكيم چگونه؟ كند مي رفتار طورن اي  ،دينما مي
  !ندازم؟يام را به خطر بيتمام زندگ كنم و

 اش بهره برديشغل يها از تجربه يول. العات شادن شوكه شداز اط
  :خود را كنترل كرد و

كه تو را دوست  يموقع. نه ممكن سخنانت نه معقول است و -
مجرد ماندم و  يتا سن چهل سالگ وآشنا نبودم  يچ زنيداشتم، با ه
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ن اي  خاطر تو عشق من به يو طالق گرفت يازدواج كرد نكهاي  بعد از
 ي؟ برايديچرا از من نپرس. ستديبا ايرا داشت تا جلو تمام دن يآمادگ

  ؟يچه باور كرد
 پس چرا در ،يخوشبخت هست يكه كرد يتو با ازدواج يول -
، شكست عشقبا  ؛ميدكوچك بو. ميده حرف بزنيافيب يزهايباره چ
  .ستاديك از ما باز نايچ يه يزندگ حركت

  رفت انيم ازكه   ميطع يان است وليجر در همچنان يزندگ -
 مزه يلو است متفاوت ها گرچه طعم .ستين ندن آن ممكناگرد باز
  !يكنينم متأسفم كه درك. است يباق همچنان آن

ه منتظر يبق ف ويس. كرد ش بازيرا برا لياتومب كنان دركفاح اخم
  .بودند
بلند شد و  ايورودشان به كافه ترانتظار بود به محض  كه در يزن
، فيظر و الغر. ديرس ميساله نظر چهل به. داد دست تكان ها آن يبرا

ل يش متمايموها. داشت رنگ يشيچشمان درشت م د ويسف يپوست
 يسوزبرد و با دل ياسرار او پ اش بهن چهرهديف با ديس .استبه زرد 

  .ر نكردييچهره شادن تغ. به چشمان شادن زل زد
  :كرد يكفاح او را معرف

  .همسرم دكتر نهاد -
 شخود اد بيچيپ ميرنگ به خود يكه شادن به خاطر ن يدر حال

 خاطر ناي  به. رفتميپذ ميرا  تست دعوتيبا مين !پست آدم«: گفت
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 !اي كرده عوض يكس همرا با چ يتا به من نشان ده يكرداصرار 
  !»ون از تو متنفرميابوغل

كه چشمانش را به چهره  يدر حال. نازك و مهربان استنهاد دل
  :ديپرس اواز  يشادن دوخته بود با سرمست

  تمام شد؟ يبردارلميكار ف
  :ف جواب داديس
 ا بدونيخاص لندن با كفاح  يها نامك و يمانده، در نواح  ميك -

  .ميكن مياو كار را تمام 
 يبرند كه انتظارش را ندار مي ييتو را به جا ها ايرؤ ها وقت شتريب
  .كنند ميدت يو نوم

آورد  ميجا ، بهنديب مي ها ان ناشناختهيكرد او را در م ميشادن فكر 
باره  ، عشق دوگذارد ميشانه او  يكند، سپس سرش را رو ميو بغل 
  .ديآيرون مير خاكستر بيشود و از زيم زنده

آورد و او همسرش را با افتخار  ميش يسرنوشت، كفاح را به سو
  .كنديم يمعرف

. خورديمن و شادن آن را دهد ميدست  طعم خود را از يسيانگل يچا
  :نهاد دوستانه گفت .خورنديم را تا ته ها تيسكويك و بيه كيبق اما

اد مورد پسندم يز  ميدو ؛ماهرا خواندشما  خانم شادن دو رمان -
 شيها ييبايز و يك عربيكالس ت زبانيرعا عالوه بر درآن .قرارگرفت
  ؟ييسرايا شعر هم ميآ  آن به كار رفته است، درهم  يذوق شعر
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  .ريخ -
 آشنا شدم، عالوه بر شتريبت را خواندم، با تو يكه كارها يوقت -

  .با من صحبت كرد تو و قدس از يديمد يها آن كفاح مدت
 تردوستانه ها آنوجود دارند، چهره  ييرازها ها نان انسيكه ب يموقع

 لبخند كند و او مي فيشادن رو به س .شوند ميك يبهم نزد شانخود و
  .دهد ميدل وجرأت  به او زنان

ا يآ  .قاومت كردم و يدارشتنيخو ،يدرون مقابل انفجار شادن در
شكست خورده  عشقِِِ ،مردان و كه زنانيزمانبزك نكرده؟  را قياحق

 و يخود را قو نكهاي  يبرا و نديگو ميكنند، دروغ يم تيرا رواخود 
كفاح به او چه گفته؟ . كنند ميرو  ر ويرا زقت يدهند حق نشان محق

ش يرفته و رهاينپذ را اد بزند كه اويتوانست فر مياگر  آرزو كرد كه
  .هدكر

 قت و دروغيان حقيم ها ناداست يدان ميدكتر نهاد، همان طور كه  -
خته يمآ همبه قت و دروغيحق موضوع قدس در به نظر. ستندمواج ه
  ؟شده
 نانيم و اطميما دوست هست. وجود ندارد ير از راستيغ اي عرصه - 

  .نكرده است يرا مخف يزيدارم كه كفاح چ
 آنان، يدر زندگ نقش كفاح گذشته و يبرامكش دو زن شك -

  .ب كردنديدر سكوت آن را تعق جان آورد ويمردان را به ه
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 فراموش يكل طوربه ها ناداست يدان ميطور كه حال همانهر هب -
  .شونديم

خانم شادن  ،حالهره ب. شود مين شامل همه اي  ت است،درس -
 ش ازيب. بختمخوش يليدنت خياز د. نميرا بب شه دوست داشتم تويهم

  .يبا هستيتصورم با استعداد و ز
  .يخو هستت خوش برخورد و نرمينهاي، بنيهمچنتو هم  و -

 كه كفاح دستش را در دست همسرش گذاشت و فشار داد، يموقع
  :ستاداي  شادن
 حضور متأسفم كه از. ستهتل تنها در ض است ويهمكارم مر -

  .كنم يد عذر خواهين نشست گرم و دوستانه بايا در ينينشهم و
ا ن دفعه دست شادن راي  .گرم بود يحافظ دست كفاح هنگام خدا

  .نفشرد
  :ف گفتيس
از  بانايخ در ،سكوت ، همراه همسرت و درندارد ياشكال اگر -
  رم؟يگب لميشما ف

  :ف جواب دادنديهر دو به س
  .ميشو ميهم خوشحال  يليبرعكس، خ -
 كردند،يم يزيربرنامه يبعد يبردارلميف يبراآنان كه  يحالدر
  .رون رفتيشادن ب
  



  
  
  
  
  
6  

 انيجر ها رگ ن نشسته دريكم در انتظارِ و بارد ميز آسمان لندن غم ا
ر يخواهش كرد تا د از جواد خواست و .دنك ميخرد  را آن ابد وي مي

 يفظخدا حا ها لحظه با پنجره نشسته و كنار همچنان سالف .نكند
رد، يگ ميهم جلوش قرار  سرقهوه پشت  و يچا يها نافنج .دنكيم
  .يستن يخبر جواد از يول

زند  مي شود، زل ميگرد  سنجاقته چون  هازمان چشم با گذشت
 دور ها فاصله كه با سكوت و ييها ردهپ! كند مي را آشكار زيهمه چ و

 :شدياند مي د ويآ ميتنگ انفجار بهتا حد . زند مي ده بود كناريكش خود
. ديهم خواهند د را با ها آن رسند و ميافراد گروهش از راه آن  هر

 نيب از ،ده بوديكه كشرا  ييها نقشه و ها آمدنش تمام برنامه ريجواد با د
  .خواهد برد

اده يشاپ به پ يشه بزرگ پنجره كافيش پشت از سالف يها نگاه 
  و جواد ماند ميدوخته بود ده شده يكشكه به موازات هتل  يسنگ يرو
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 چد و پنهانيپ مي نكهاي  شود تايم انينما اي دهيكش و شكل درازبه 
  .شود مي

 يها گام دنيد ، باشودميسرافكنده ظاهر  ناراحت و او سرانجام
درونش  .شوديم يكسان سالفدل  وه دراند  خشم و ،خسته يمرد

ن يجواد را خشمگ نكهاي  يبرا .كند مي پنهانبارد، آن را  ميباران گناه 
  .خود نشود، خود را كنترل كرد يسبب تنگنا  ميعمو يو در جا نكند

 طربه خا اود، كمر ياو خود را عقب كش .ديش را بوسيها جواد گونه
  :العملش خم شدعكس
 سالف تو ؟ معقول است؟ مگريرا ندار كردنت تحمل لمس يحت -

  ؟يستيمحبوبم ن
 او بر يول آب پرتقال داد،شنهاد يد پيايجواد سرحال ب نكهاي  يبرا

 شده شريباعث تأخ يزيد چه چياز او پرس .خوردن قهوه اصرار نمود
شد كه  ادآوري را سرزنش كرد و او. جواد به سكوتش ادامه داد يول

 كه قبل از برگشتن گروه كارشان د داشتيام .نرفت كار به خاطرش سر
  .تمام شود

 شود مي رهيدست خ دور نوشد و به ميرا در سكوت اشجواد قهوه
  .دنك مي يابيارز كند يد طيرا كه با ياش مسافتكه چهره يحال در

 يها قدم .رود ميشود كه تند راه  ميده يشه شادن دياز پشت ش
  .كند مي رو نگاهادهيكنان به پارد و اخمشم ميثابت خود را 
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 كه از يزيقلبش به خاطر چ .»زود برگشت«: به خود گفت سالف
 هيچ كاري نمي توانست بكند جز سالف .آمد د به تپش دريترسيم آن

  .شدباورود او  منتظراين كه 
 يبرا يمناسب يجا دنبال كه يحال ستاد و دراي  شاپ يكاف دمِ در
ت يموقع به خاطر خشم خود را سالف. دست تكان داد بودنشستن 
  .كرد مي وجود آورده بود كنترل هش بيكه جواد برا يناگوار

كه به آن  يزيد از چيكه نبا«: كرد ميداشت خود را قانع  سالف
  .»نكرده بترسد برخورد

 ن همان مرد استاي «: فكر كرد ها آن يشادن در حال رفتن به سو
وه آن در اند  پنهان كرده و انعكاس غم و شدر وجود سالفكه 
  .»ان استينما از مسافات دوراش يزندگ

  :كرد ياو را به شادن معرف سالف .بلند شد يجواد به كند
  .پدر فرزندانم يدكتر جواد جبال -

  :ت اضافه كردياو با عصبان
  .و شوهرش -

  :گفت سالف
حرف با تو انشيا باره كه قبالً در يام شادن راوهمكار برجسته -
  .بودم زده

 يمسائل. دشو ميسرخ و بر افروخته  جواددر حالت خشم چهره 
. نمود يرا بزك كرد و مخف ها آنتوان  ميان است كه نيدر م
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 يبيعج طور از وحشت به كه زند ميپرسه  ها آن در اطراف ييزهايچ
 شود مي برهم ن اوضاع درهم ودوستا يپاچگدست راث بر. كشديم اديفر

  .رود ميان ياز م يو همدل
  ؟يم بهتر شدينگرانت شدشب ي، دسالف -
 ديشا !شدم يسردرد وحشتناك دم دچار دلشوره ويشب نخوابيد -

اد قهوه يزد يا شايتنها هستند و  ها آن .ردمفكر ك يعل اد به امل ويز
  .باشد محلر ييو چه بسا به خاطر تغ! دمخور

  كه چهره جواد يحال دهد، در ميخود را شادمان نشان  سالف
  .هم است در

  گارشيس جواد پاكت. شود ميتنگ  ها آنسه  حضور هر يجا برا
. كشد مين رگايا سرياو پوزش خواست ز. كند ميرا به طرف شادن دراز 

 سپس دودش را فوت كرد كرد ومشغول شد، روشنگارش يجواد با س
  .ردك دود را دنبال سكوت  درو 

  ؟يدار ينسبت ين جباليا تو با دانشمند عبدالحسيآ دكتر جواد -
  ؟يشناس ميمگر او را  برادر پدرم ؛ستام يعمو -
و با گذشت  يمنش آزاد يهيروح .خواندم يارياز او مطالب بس -
  يك انسان مذهبي يبرا. پسندم ميرا  دركش قابل يها نوشته زياو و ن

  .است ينسب يعيطب طور ن امر بهاي  البته. روشنفكرانه است ين تفكراي
 سپس ساكت .از او تشكر كرد يمهربان واد باج لبخند زدند وهم  با
  .نبود ها آنش يپ كه يانگار وشد 
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  :ديپرس يبا نگران سالف
 ش رفت؟ كفاحيكارها خوب پد؟ نيگروه كجا يه اعضايدن، بقشا -

  نمود؟ يشما همكار با
  .گردنديرند و برميگ ميلم يف ها قسمت ياز بعض ها بچه .بله -

 مانده و مالقاتش باز آورد كه از قرار شيپ شادن بهانه دوستش را
 با شادن و با خنده يجواد به سادگ. دا كنديپ يگريد يجا او را درد يبا

  .دنبال كرد يرفتنش را با ناراحت سالف. كرد يخداحافظ
بكنم؟ اگر دوستم  يخواه مي چه كار .يروز مرا كُشتي، دسالف -
  به صراحت بگو؟ يندار

  عشق ما ندارد؟ و يبه دوست ين وضع ربطاي  -
  چه وضع در االنكه من  كن هم مربوط است، تصور يليخ -

  ؟يكنياحساسات مرا درك نم چگونه! هستم اي راحت كنندهنا
. ت را بلند نكنيكنم صدا ميم، خواهش يهست  ميدر محل عمو -
 .نديگو مي آمدند چه گروه يه اعضاياگر بق! استد بسيشادن د آنچه

 حضور چگونه. كار نرفتم م و سرعذرخواست ها آناز  دن تويد ين برام
 .كند ميفهمد و درك  مياقل شادن دح .ركنميتفس ها آن يبرا را تو

  !ندنيگروه ما را با هم نب ياعضا ن است كهاي  مهم
 ت دارند؟يبرا يتيچه اهم ها آن! سركرده گروه لعنت خدا بر -
، فرصت را از يهست نجااي  تا! تر استتيما از كار تو با اهم يزندگ

اج به كار ياحت. ست استعفا بدهيم و اگر مورد پسندشان نيدست نده
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 و كار دفتر، خانه به. است يمان كافيم برايچه دار ، هريندار ها آن
  .خودمان برگرد

كه رابطه ما قطع  ميبفه يخواه مين چرا ب است تويجواد عج -
ش تو يپ طورچحرامم  تو ه برـك يدر حال! تسيب نين عجاي  !شده؟

 ميم با هم دوست باشيتوانست مي، يرفتيپذ ميقت را يبرگردم؟ اگر حق
 محال است كه گذشته به شكل .قوس الزم نبود ن همه كش واي  و

م و يآنهم با هم دوست شو ك راه جلو ما هست وي .برگردد سابق
  .فكر كن  ميك يعل به خاطر امل و .ميكن يهمكار ها بچه تيترب يبرا

 محل با نفرت انيمشترخارج شد  يعيكه جواد از حالت طب  ميهنگا
  :كردند به او نگاه 

 حيتوض ميم؟ برايدوست شو ين سادگيه نور چشمم، به هميچ -
ل كنم؟ يتبد يپاك و يزكارياشتها و هوس خود را به پره چگونهبده 

 .شوم مير از تو درمان نيغ يزيمن به تو معتاد هستم و به چ سالف
 يبه دوسترا مان رابطه تو دستوربه  و ين سادگيهم به چطور، سالف

بدنت  يهم گرما هنوز يوجود دور من با كه ي؟ درحالميل كنيتبد
زند  مي نفست مرا آتش .آورد ميجان در يو مرا به ه كنم ميرا حس 

را حس  آن رسد و ميبه مشامم تو  عطر يبو در خيال. سوزاند ميو 
 شود و ابعاد بدنت را ميام دراز ييتنها در و يكيدستم در تار. كنم مي

و  يدوست را به ها ناي  كه تمام يخواه ميسپس از من  .كنميحس م
  ؟چگونه ،ل كنم؟ تو را به خدا بگويك تبديعل گذرا و سالم و يدارهايد
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 تيادص نبايدمردم  !راين بييت را پايكنم، صدا ميخواهش  جواد - 
  !را بشنوند

 كشم و مي يداند كه چه درد ميچ كس نيهستند؟ ه يك ها ناي  -
 ؟مردم ييگويم تو رم ويميم شوم و ميوانه يدارم د. يبر ميمرا به كجا 

  !فهمند مين زبان ما را يحت ها ناي 
م كه يهست ييجا آن ما در عالوه بر. هست هم عرب ها آنان يم -

اعصاب خود مسلط  كنم بر ميخواهش . زنند ميمردم آهسته حرف 
  .، بس استدر تنگنا هستم يازه كافاند  به. ارين بييارا پ تيصدا شو و
 ،ها د محظور داشته باشم؟ عربيدر گفتن احساسات خود با -
 سعادت ومنشاء عذاب  كه تو د بفهمنديا بايتمام مردم دن و ها يخارج

كه  ييزهايتمام چ ، عشق ويزخم، دلباختگ ، آرزو،يتو شادمان .يمن
 1»مجنون« من. يهست نامند ميمرد  زن و فيروابط لطآن را  اعراب
    .ام دوستت دارممن با خلوص، گناه، محرومت و بيچارگي. توام

  

_______________________________________  
داشت  يمحبت سرشار يليخود ل يكه به دختر عمو يس بن ملوح عامريق.  1

 علت ممانعت پدر و مادر ليلي با ديدار با او، قيس دچار جنون شد و سر به و به
 وقتي خبر مرگش به مجنون. ليلي از دوري او بيمار شد و جان داد. بيابان گذاشت

ندبه كرد تا همان جا به معشوقه  آنقدر خواند و ورفت د برسر قبر معشوق يرس
  .ستهيزيم يدر قرن اول هجر وي .دفن كردند يليرا كنار قبر ل او .وستيپ
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  .ماتو 2»سيقالءرما« و 1»ريثَكَ«من 
  يتواند كاريه نمـك يمرد يدلش برا در فكر فرو رفت و سالف

ه ـخواهد بفهمدكينم جواد« :نانه شكستيوهگاند  ش انجام دهديبرا
 نديتواند بب مين كه او وجود دارد ييتار مو متصرف ان عشق به من ويم

  .»ستم و هرگز نخواهم بوديگر متعلق به او نيه دـو باور ندارد ك
ر يز ان ما بوديرا كه م ييزهايتمام چ چگونه !جواب بده سالف 
است كه عاقالنه ؟ يكن ميو بدون افسوس لگدكوب  يگذاريپا م
 كه در يفتگيآن ش و ؟ارزش باشديب ن قدريا تو يما برا يزندگ

 ؟يفراموش كرده باش آورديم جان دريلندن ما را به ه يروها ادهيپ
 جز م ويبود يفرار اآخته ماله يرهايپول و از شمشيكه ب يدرحال

ا بس م يگرم شدن با احساسات برا ؟ميپناه نداش يبرا يزيعشق چ
را  برف ن بارياول يبرا م ويدار شديخواب برا كه از  يروز! بود
 غلط م ويرفت مي مانند دو كودك در برف فرو ؟يآور مياد يبم يديد
 زير از خود و عشق چيغ م ويبود يبختم؟ عشاق خوشيخورديم
 م ويگران را مسخره كرديد م ويصبر كرد چه قدر .مينداشت يگريد

_______________________________________  
معشوقه خود » عزه« اشعارش به اسم در. بود .م 8 قرن ر، شاعر عرب دريكث . 1

  .افته بودينام او انتساب تغزل كرده و به
 يشاعر از هفت يكيشود يكه گفته متيس، شاعر عرب دوره جاهليالقامرء . 2

  .كردنديزان ميكعبه آو يرورا است كه اشعارش 
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عشق سوزان نه فقط كه آن  ميكرد م؟ تصوريستاداي  همه يرو رد رو
با تمام  ييواريرو يبلكه برا ،كند ميت يكفا يآل جبال مقابله با يبرا
نابود  كه آن خاطرات محو و يده مياجازه  چگونه! ا بس استيدن

  !!يكنم كه قبول بكن ميشود؟ محال است، باور ن
 دادن عواطف سو و سمت احساسات و ختنيانگ بر در جواد

اهانت  با را آن يآراسته كرد؛ ولگ بزر يرا با عشقجهان . ستتوانا
پژمرده عشق  نكهاي  تاش رفت يپ يستينابود كرد و تا ن  ميفه و كج
  .شد

  .كنمين نميخود را خشمگ يصد بار به توگفتم كه خدا -
ر حرام و حالل يشمش و يه شديتا حاال حاج ينم، از كيبگو بب -
ر دهم؟ اسالم ييشرع را تغن يد بكنم؟ قواني؟ بگو چه كار بايكش مي
سنّت و شرع هم  يه خانم شديحاال كه حاج اورم؟يت بيبرا يديجد

او  ؛ازدواج بكن يصورطور بهبا فاضل  .ت گذاشتهيجلو پا يراه حل
 من! ري، راه دوم را بپذيپسند مين راه را ناي  اگر! زند ميدست ن به تو
 يبرا. است يطوالن  ميراهش ك يز است وليدم، جايباره آن پرس در

 سپس دادگاه. الزم است ياثبات آن در دادگاه شهود و گزارش پزشك
  .خواهد داد كه در موقع طالق عقلم را از دست داده بودم يرا

. كن مان كوتاهيبرا و راه را ما بشو يدادگاه و قاض ا، تويب سالف 
وانه يه طالق دژگفتن وا يدر لحظه كنم كهيم امضا اي اعترافنامه
را  ها لحظه حقوق ملل آن ن ويزن، اكنون كه تمام قوان! مبودمحض 
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كنند و او  مير ين را به نفع متهم تفسيقوان يحت دانند و مي يجنون آن
ن اي  شرع خدا اب چگونهند، پس ينمايم مه قتل هم تبرئهيرا از جر

 .ديرا در وجودمان آفر ييخوتند كه خشم و ستن اواي  شود؟ ميكار ن
 كه در لحظه جنون واقع يجنون است و سخن و عملن اي  هيحاج

  .شود اعتبار ندارديم
  !را كنار بگذار ين مسخره بازاي  كنم، ميخواهش  -
 ،حالل و حرامت يبا چاقو. ميگو مي كنم، حق مين يشوخ -

 و يتنگ يه بران آمده يآسودگ ين برايد. يكشين ما را ميد شرع و
  !يبدبخت
 يبرا و ينده باشيكه بردبار و بخشاخواهد  مين از تو يد يول -

 يزهايچ به خاطردلت خواست  ، نه هر وقتيجاد كناي  همسرت آرامش
 و فرصت ياستفاده كنخود در طالق حق  از و يوش يارزش عصبانيب

 يشه شكست خوردهيجواد، تو هم. يببرن يمشترك را از ب يزندگ
 .يو هست يخشمت بود

 يصندل يرو را از اه رنگشيس يف دستيمرتبه ك كيجواد 
مردم . ز خورديشدت به مف بهيك .گذاشت سالف جلو برداشت و

 داندند و سپس به كار خود مشغولربرگ ها آن يكنان رو به سوپرسش
 هدايا. ده تولدش داده بويآن را به عنوان هد ك بود ويف شيك .شدند
  .دهند ميخبر  يطوفان يان عشقيپا از آغاز و يرمز

  .بازش كن ر ويبگ يآور مياد ياگر خاطرات را ب -
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، روز يد را روشود، حافظه خو ميد ياثر اصرار جواد دچار ترد بر
 يزيانگرتيب و حياتفاق عج ينگاهش رو. گرداند ميبر سال تولد او ماه و

 يونيزيتلو يها اليو سر ها لميكه مرتب در ف اي منظره .شود ميثابت 
رشوه دهندگان و  ران ويگرشوه ان،يشود، مزدوران، قاچاقچ ميتكرار 

مرتب اسكناس  يها دسته مملو از يدست يها فيكه ك ييهاجاسوس
 رسد مين حد ناي  به يسيو نويچ سناريه فكر يولكنند، را رد و بدل مي

  .م كنديرا تقد يفيشكل ك آنبه اش به همسر مطلقه يكه مرد
  ه؟ين چاي  -

 رين خاطر داي  به كردم و يآوررا جمع ها آنصبح ! امييتمام دارا
 را به تو بغداد يويدفتر لندن و استود. ت بكننام بههمه را . مآمد

ام يوانگياست كه هرگز به د يكاف تو ين ضمانت برااي  .خواهم داد
  .بر نگردم

 ساكت شو و دجوا ؟بند بزنم د ويبا پولت به تو ق يخواه مي -
 داشته باشم ورا  اگر نتوانستم تو. توانم تحمل كنم ميگر نيد !برو

ن اي  م برگردانند پس بايسورا به و فرزندانت نتوانستند تو احساسات
 .برو االن و داررا بر ها ناي  كنميم خواهش .توانم مين هرگز هم ها پول

 كردن رفتار با من طورن اي  .يكنيم احساساتم مرا خفهنكردن با درك 
  !حرام است
تند  كه طورهمان  .به طرفش پرتاب كرد ف را بست ويك سالف

  :گفت ميشد كه  ميده يشن گرفته جواد يرفت صدا مي رونيب
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. ينه جو باشين حد سنگدل و كاي  كردم كه تا ميگز تصور نره -
، يستيخو نمرن سالفتو آن  !؟ من هرگز تو را نشناختمياهخويم چه
  !و قلبت از سنگ است  ميتو مجر... نه

  .رفت و پشت سر خود را نگاه نكرد سالف
 و تكهتكهرا  درونش ،يزار ه ويگر .ديتخت پهن خواب يرو او
  !دكر ميتباه  را شعقل

 دار شدنيشب پس از بياو از د. شتگر او را دوست ندايد سالف
  .دين باور رساي  خمار بود به يبا زنگ تلفن جواد كه از مست

  فقط امشب را؟ ،بگذرانم را با تو كه امشب يده ميزه ااج سالف -
 ؟اي اد خوردهيرسد كه ز ميجواد به نظر  -

  :ديرس ميخسته به نظر  ن ويزبانش سنگ
 يزيتو چ شراب عشق از ريكه تو را شناختم به غ ياز موقع -
  .كنم يتوانم بدون تو زندگ مين. يكن ميراب يمرا س فقط و تو! دميننوش
 عاقل رفتار و كامل يها آدم بگذار مانند. كنم مي جواد، خواهش -
. كندبن با خود ين چناي  مثل تو يكند مرد ميباور  يچه كس. ميكن

 اي دهيتو فا اصرار. كند مي يبا اوهام زندگ شود ويت ميمنكر واقع
دار شو يب. يكنيم تردهيچيكار را پ ماتتيتصم ندارد، برعكس، تو با

  .نيبب قت رايوحق
  .ام بوديقت زندگيعشق من به تو تنها حق -



 179/لنگرگاه خيال 

 

 باور .اي مرا از دست داده نكهاي  يبرا يشو ميمن متوسل  تو به -
 و يكنينمآن را حس  هستم كه با تو يوقت رايز ستينن عشق اي  كن
 ن همهاي  با .ينك مي لحظه مرا پرتاب هرو  كنم ميآن را درك ن زينمن 

الح و بازگشت نباشد قابل اص را كه اي ذشتهگدارد كه  اي دهيچه فا
 يكنجه روحشعذاب و  ،زمان سرزنش. ده استيفايب م؟يكن رو و ريز

زمان  گذشت .يد درك كنين را بااي  كنم مي خواهش. گذشته است
  .دانمثل سابق برگرد ن راماگذشته تواندينم هم

  ؟يگر را دوست داريك نفر دي -
را امتحان  مثل تو يكه مرد يكس .كنميت نم، سرزنشيمست تو -
  .دكنينم را امتحان يگريزاد دميهرگز نسل آد باشد كرده

  .توقع آن را نداشت خنداند او كه يبا سخن سالف
 خدا درست ؟ معقول است؟ بهاي شدهحوا  مثلا يآ نور چشمم، -
  !گردد مي كس به اصل خود بر هر يباالخره از نظر نژاد ؟است
  !ده استيفاي، سرزنش تو بهر حاله ب -

  :جواد را فشرد و از حرف خود برگشت يبغض گلو
ش تو خواهم يپ حاالپس  يرا دوست ندار يمن كس جزچون  -

  م؟يآمد تا به تفاهم برس
  ؟ييآ ميمه شب ين ناي  چه در يجواد برا

  .ي، امل و علنمايبه خاطر زندگ -
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 ممكن خواهم بود و يبردارلميجواد، فردا با گروه مشغول ف -
  .بت كنميست بتوانم غين

  :اضافه نمود يگرلهيسپس با ح فكر كرد و سالف
 .كنميم ديرا تمد تفاهم اقامت خود يبرا ها آناز رفتن  بشنو، بعد -

ام يكشف اسرار زندگ ن است كه از رسوا كردنم واي فقط خواهشم 
، دانند مين يزيمن چ يخصوص يدرباره زندگ ها آنچ كدام از يه. كن زيپره
  .ك نفري يحت

  ؟يشادن چپس  -
  !به دفترت خواهم آمد يبردارلميففردا پس از ! كسچ يه -
  .اعتراض به جواد تلفن را قطع كرد يبرا

  :اپراتور تلفن به او خوش آمد گفت
  ؟يممكن است كه خط تلفن مرا قطع كن -
  ؟يتا ك كمال احترام،با  -
  .دار كنيهمان ساعت مرا ب كنم تا هشت صبح و در ميخواهش  -
بر  ياحساس. پرد مي، خواب از چشمانش ها پلك ينيرغم سنگبه

 ،خواهد رفت يبزرگ يشواز بدبختيد كه با قطع تلفن به پنك مياو غلبه 
  .با او را قطع كنند يرد كه ارتباط تلفنيپذينم را جواديز

  !در خدمت شما هستم خانم -
گرفت، تلفن تماس يموقع دكتر جبال كنم، فقط هر ميخواهش  -

  .را وصل بكن
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  .يداشته باش يشب خوب -
        زند و آن را ساده  ميش يجواد ن. زا راحتش كردطوفان  مياز خش

 .دياو را بخش يها مرتكب شد ول مياحترايار بيچه بس. انگارديم
  .ديروان شد و خشك دا كرد،يدر درون عشق نفوذ پ يآشت و يدشمن

 زنگ انتظار كه در يدرحال. ديسرش پر شب بلند از كي خواب در
 شب يها رشته كند كه از مي آرزو شود و مي ي، خاطرات تداعستاو
  .ن نشديچن يمانع جواد گردد ول شود و يببافد تا تور يسمانير

  :ندآور ميورش ي سالفخاطرات تلخ به 
 م گرفت كه با هم به پاركيجواد تصم يفيلط كشنبهيصبح روز 

 يك بقالي .بود بسته ها مغازه لندن آرام و يها ناابيخ .بروند »مبلدونيو«
ا ن مغازه خود رياجات عابريرفع احت يبرا از فرصت استفاده كرده و

 يبرا ييزهايرفت تا چ سالفستادند و اي  يبا خوشحال .كرده بود باز
  .بخرد ها بچه

كه در صف بودند مشغول بود،   يدارانيبا خر ييايفروشنده آس
 كه قانون يمرد يبه سوداران رو يخر .لشان بلند شديبوق اتومب يصدا
 خشم خود را فرو ساكت بود و سالف. گذارد برگرداندنديم ر پايرا ز
ان به خاطر يچشمان مشتر. ممتد بوق بلند شد ياز نو صدا .ردب مي

 اشاره كرد سالف. ديايخواست از حدقه در بيم ،شياصرار او بر خطا
  .ر به او نگاه كردنديداران با تحقيكه آرام شود، خر
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ل نشست او موتور را روشن كرد، داد يدر اتومب سالفكه  يموقع
ك بود مرا بزنند ينزد بوق زدن ممنوع است،«: بلند شد ها آناد يفر و
 يباز !هستم ير متمدنيرا كه همسر مرد غياد بكشند زيبه سرم فر و

 يبرا ها كار ناي ! ت غذا بخرميكردم تا برا رين داي  يبرا. كردم ميكه ن
  ؟»هيچ

چ را يسو ل را خاموش ويكنار راه توقف كرد، موتور اتومبجواد 
  :به طرف او پرتاب كرد

  !برو ييخودت به تنها -
 زد يعل. رو ساكت نشست ناي  ده بود ازياد دين كارها را زاي  امل

  .ه رفتيل كرايه و جواد با اتومبير گريز
 اندازد مي كار را ازعقلش ،خشم يها كه لحظه است ين چه مرديا
 با جزكه عقل  ن استاي  ه كند؟ جوابشيتك يچه كسبه  سالف و

  .شود ميار نيپتك هوش يها ضربه
 به منزل برگشت و اي هيل كرايهمراه فرزندانش با اتومب سالف

  .ردياد بگي يم گرفت رانندگيتصم
  .جواد در خانه نبود

را لونه و گيس شوند و ميبسته  ها كه پنجره ل شبياوا يكيتار در
قرار   ميراه او در برابر پرسش مهوارها به هميفشارند، د ميشدت به
  .دهد ميتنگنا قرار  را در رد و اويگ مي
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 شود مي از اطرافش بلند ييكوس رسوا. ديربا ميرا  جواب آن عقل
 يهوا يد و برايآ مي نفسش بند يديخاطر ناام به. گردد ميصدا يب و

 ممتد بانايخ .نوردد مي را در ابان آراميش خيها گام .ودر ميرون يتازه ب
 وسته در ذهنيپ يتينارضا وه واند  خشم،. برسد انشعاب چد تا بهيپ مي

 انيپايگم و ب ها راه. كشاند مي ها راههياو را با خود به ب .شود ميزاده 
  .رسد يم تا حد فلج يسست و از خستگ ها پا نكهاي  شود تا مي

 شوند، او بدون تفكر دنبال ميخارج  وارد و اي عده يك در آهنياز 
  .افتد ميراه  ها آن

 يسالن بزرگ يسو دو كه در يچوب ين صندلياول يروخود را 
 اشكال گوناگون و به يرنگ ها پنجره يها شهيش. اختاند ، داشت قرار

 يقسمت اه كهيس يبا لباس يمرد شخوانيدر پ. شده بود نقش و نگار
 آمدخوش مهمانانبه  ييروبا خوشستاده بود و اي  را پوشانده بدنش از
 ميهنگا. گفت مي حبت سخنم با آهسته و نيحاضر يگفت و برا مي

 شكينزدا يرا قطع كند  شسخن نكهاي  بدون او وارد شد سالف كه 
  .انه به او نگاه كرديگراپرسش و يد با مهربانيايب

 يرو. ش خود را برداشتروپوكرد و  هم صحبت خود را ترك
 يب چوبيصل ،آن يده شده بود و بااليد كشيدانتل سفپارچه ش زيم

راست و چپ آن  ازدو دسته گل كوچك  كه شتوجود دا يمتوسط
 يمناسك يبرا ييگوكه بود  يرامش و نجوا طورآ .ستا احاطه كرده ار

  .شوند ميخاص آماده 
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 م او رايست؟ دانستن آن هم تصميهستند، مهم ن اي چه فرقه ها نيا
 دگانيستمد ، گرسنگان ودردمندان يبود برا يانهاخ آنجا .دادير نمييتغ
 كردند ميآمد  رفت و آنجاكه به  يا كساني ان ويشوايمناسك، لباس پ يول

 دوستان مختلف در بغداد با يها كه به مناسبت ييها سايبه كل يشباهت
  .رفته بود نداشت
 آب و گردد ميالب يدجله س ،شود ميدجله روان  يچشمه سارها

 شود ميزد، كند يخ مي غرش درون بر. برد ميرا فرو  اي هستاداي  بلندنخل 
  .سوزاند ميرحمانه يب شود ويم پرتابزار شوره در برهوت و و

را  يزندگ. ستين همه غم ناي  كوتاه سزاوار يِمن، زندگ يبانو -
ك گذر است كه از آن يعمر فقط . باش تر كن و بردباربرخود آسان

  .ميبده ت مين همه به آن اهاي  ست كهيسزاوار ن. ميشو ميرد 
شد كه يش خم ميبه سو يدرحال چهره صادقانه و مهربانانه او

 .زدير مي فرو يان چشمانش بدبختيكه از م يوه زناند  دربود سرگردان 
د كر ميآن را با دستانش پاك  و زان بودير يچشمانش اشك بدبخت از

  .تسشك مي هم در شناخت سدها را ميا نر اوكه  يمرد يعزا و از
 ارزش يزندگ .داشته باش صبر كنم آرام و ميز، خواهش يخانم عز

 ستيش نيب يفكاه هشناميك نماي يزندگ .ن همه درد و رنج را ندارداي 
 يراه فرج يگرفتار هر يشه برايهم .چند كه حوادث آن تلخ باشد هر

  .كمك كنم تو بهدوارم بتوانم يام .وجود دارد
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او را  نكهاي  ا قبل ازيده ماند؟ و يخمحال به رشببرا در يمدتچه 
و  ش پوشانديها صورتش را با دست .داند ميترك كند، چه گفت؟ ن

  .تنها ماند ه ساكت ووندا غم و خود فرو رفت و با در
  ناي  از شتريب. وشش درون آرام گرفت وغرش آن از توان افتادج

 يدرحال ه بودديته كش يكاغذ يها دستمال. توانست تحمل كندينم
ا ش ريها نمانده بود تا با آن اشك يزيچسوخت و  ميش يها كه گونه
  .رون رفتيب ،پاك كند
نه  نه جواد و ،نبود آنجا اي چ خفتهيكه وارد خانه شد، ه يزمان
 .خود برده را با ها بچه برگشته و ،حدس زد كه آرام شده. كودكان

ن دفعه او اي .افق چشم دوختبه  د ويتخت دراز كش يحال رويب
  !بخشد ميرا ن

 ساعت از يها قربهع را نشان داد وگذشت زمان  ،يكيحجاب تار
دار زندهلندن شب يول كند مي آفتاب لندن غروب گرچه .ده گذشت

 ،بارد مي ترس و انتظار يكياز سكون تار. رديگ ميشب آن آرام ن و است
  .گرفترا فرا او كرد و   انيطغ يكيتار

  .را گرفت 999شماره 
  !اند فرزندانم تا كنون برنگشته شوهر و -
  ؟يدان ميرا  ها آنمقصد  -
  .مبلدون استيپارك و -
  .قه صبر كنيك دقيكنم  ميخواهش ، من ياوه خدا -
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  ؟نداشته  ميفتاده، زخااتفاق  ير حادثه رانندگيآن مس ا دريآ  آقا، -
ساعت دو  از. آرام استز يهمه چ د امروزيخانم مطمئن باش -

 داده به من اي چ حادثهيهستم و گزارش ه نجااي  تا كنون بعدازظهر
ده يد يرعاديغ زيآن منطقه چدر .نميرا با رادار بب اجازه بده راه! نشده

 يزيچ .نشدهداده  اي هچ حادثيصبح تا حاال گزارش ه از شود و مين
 خواهش. است روان و يك عادينم ترافيب مي ست، نگران نباش، راه راين

  .فتاده، مطمئن باشياتفاق ن اي حادثه چيه. كنم آرام باش مي
  .به خاطر اصرارم متأسفم -
كنم آرام باش  ميخواهش  .كنم ميت شما را درك يخانم، وضع -

ك بامداد ي تا ساعت. مه شب برنگشتند به من اطالع بدهياگر تا ن و
  .هستم سركار
و تند باد نك آمد يدر پارك ليخاموش شدن موتور اتومب يصدا

 كين يا در. كرد ت فرزندان خود را بغلبا محب. ترس آرام گرفت
  .آمد ميرون نيكه جواد در خانه بود از اتاقش ب يمواقعهفته 
را تكان داد،  ربانانه اوبود كه جواد مه يداريب حال خواب و در
 مان ويپش يالبه تخت چمپاتمه زده چهره يد كه رويرا د او سالف
  .ش گرفته بوديصدا
، كند مي ليزاكه خشم عقلم را  يدان ميخود  ، مرا ببخش، توسالف - 

  .متأسفم



 187/لنگرگاه خيال 

 

 را ييشنوا يجواد درها. دهد ميجواب ن سالفكند،  مياو اصرار 
 بيآس  ميرحيب گذشته را كه با عشق. كند ميرا باز ن ها آنكوبد، او يم
. بردميبلد بود به كار  يمانيچه واژه پش هر طلبد و ميبه كمك  ده بوديد

  .ه كرديدر دامنش گذاشت و گر يكودك مانند سرش را
. بود دهيش را نديها كه قبالً اشكرا از دامنش بلند كرد  يسر مرد

چشمان با . ديش را بوسيها د، جواد گونهيش دست كشيموها يرو
اش زده الاكه در دفتر كارش لباس ب يمانند همان شب شمحبت ل ويم

  :با او ازدواج كند و به او گفت م گرفتيتصم د ويكشن ييارا پ
  .م كردين حاال ازدواج خواهيهم سالف -
  ن حاال؟يهم -

پر  ها آنبه اصرار او آمد، دفتر فقط با احساسات  سالفكه يزمان
دست جواد  .نزدش آمده بود يواشكيعه در تئاتر بود و او يلم. بود

جواد   .كند ميفشارد، لختش  ميشود و تمام وجودش را  ميدراز 
از او خواست كارش را  سالفستاد، اي  جانيو ه يهنگام سرگشتگ

 با او ازدواج .رون بردياو را ب خت ويجواد از دستش گر يتمام كند ول
  .كامل نمود را كرد و كارش

راهن خود را يش، پيعه از ترس سرهنگ و كتك كاريكه لم يوقت
 زيساكت كردنش و ن يبرا سالف زد، مينه يس يرو كرد و ميپاره 
شد و با هم فرار  جواد همراه اشخانواده ياز ناراحت يريجلوگ يبرا
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دهد تا  مي و اجازه برد مين ياز برا  ين عشقيچن چگونهپس . كردند
  بخشكد؟
ش سرنوشت اول و تيرضا خشم و ،يي، تند خويوانگيبا د جواد
  .بودآخرش 
د و ياو را بخش يگمراهلغزش و  جواد را پاك كرد و يها اشك

  .رفتياش را پذتوبه
خواهد يم سالف و از كند مي  ميرحيب حدن اي  تا چگونهپس 

  واگذارد؟ يگريخود را به د
آن را  يبها هدخوا مين سالفرخود را رها كرد ين تيآخرجواد 

  .بپردازد نو از
 كه به وسوسه يزمان. ترساند مياو را  تامل مانند جواد اس نكهاي  از
 باهللا قوة اال ال و حول ال اهللا و، بسمآشكار كرد يليدال و ها نشانه افتاد و
كه با  ش راو مادر ديآ ميبه گوش  امل يصدااز گوشه اتاق  .گفت

از  .كند ميست منحرفش را سرزنش يخته و خاله كمونيشوهرش گر
 از وسوسه تنها گذاشتن جا گرفته و اشنهيكه درس يگرطان وسوسهيش

  .برد ميبه خدا پناه  در غربت، با و برادر كوچكشيجوان و زدختر 
 اي كه برآمدنش كرد او را در چه مخمصه يداند با اصرار ميشادن ن

  .اختاند 
 با. كند ميطلوع  امارات در يزودهد بيورشخ زمان، برحسب

  .آورد و توسل جست كه ناموسش را حفظ كند يخدا رو به ينگران
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 يطوفان شود ميارد وكنان و طبق عادتش يكه شوخ  ميامل هنگا
و  يكه او مشغول بررس يدر حال كندبغل ميرا  مادر، كند ميبه پا 
  .باره شادن است در ييها ادداشتيم يتنظ

  ؟يسينو ميچه  -
. دهد مين جواب زند و ميزل  .كند مي دقت يشانيدختر جوان پر به
 يدختر ييبايز به يشگفترد و با يگ مير نظر يرت دختر جوان را زيبا ح

  :دهد مي امل ادامه .زند ميطناز لبخند 
 تمام !به آن توجه نكن! خته استيز همه بزرگان فرهين راه گراي  -
. شوند ميمشكل  نيا رادچ يسندگيسندگان بزرگ قبل از نوينو

  ؟يهنوز هم مشكل تو در اسلوب است؟ هنوز آن را حل نكرد
 اً امل، اسلوب تنها مشكليثان. كنم ميآماده  يقياوالً من دارم تحق -

، نيد يعنيگانه محرمات سه يبلكه مشكل اصل ،ستين يسنده شرقينو
  .ست و جنس استايس

  :تمسخر قهقهه زد امل با
 باور يول! يسينو مياست ين وسيدانم كه درباره د مي! اوه مامان -

 يگونه پرسشكه از هر يحالدر !يسيت بنويباره جنس در كنم كه مين
ن كار را اي  محال است ؟يسينو مي چگونه، يكن ميباره آن فرار  در
 ياز زندگ اي تا حداقل گوشه يكرد ميكار را  ناي  يسلّوف كاشك !يبكن

 تنها ناي  .نشوناراحت  كنم ميخواهش  .شد ميم آشكار يمجهولت برا
طور كه همان .حرف بزنمبا توصراحت  با توانم مي است كه يفرصت
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 در يتوان ميتو ن. من بزرگ شدم و سال دوم دانشگاه هستم يدان مي
  !ين كار را بكناي  محال است كه تو .مامان يسيت بنويباره جنس

  :ديآ مين صراحت به تنگ اي  از
كه  تن اساي  ر خواهد كرد؟ مهميرا غافلگ سم توينو مي آنچه -

 مانيزمان را از دست دادم و هنوز هم نگران زندگ. دا كنميوقت پ
ن ياگر چن سد وينو مياش را نيفقط داستان زندگ سندهينو. هستم
ت يست كه متن را از شخصيممكن ن. شود مي خود سرگذشتنامهكند 
 يانهاويا دي ك مجرم، بدكاره ويباره  اگر بخواهم در. سنده جدا كردينو
 ن استاي  يد بدانيبا آنچه ؟را تجربه كنم ها آن يد زندگيبا ميسم، يبنو

بلكه حس ست، يسنده نيت نويتنها اساس موفق يكه تجربه شخص
  .مهم است هم عت انسانيو فهم طب يزندگ
  !ممكن است -

 اي اخت، لحظهاند  ش را بااليها ش را كش داد و شانهيها امل لب
  :گفت فكر كرد و

 اصطالحات .كنند ميد يتو را ناام ها واژه. هم هست يگريز ديچ -
 يزمان .است جزعا نهادن به جنس زنزبان ما از ارج  يها و تك واژه

 وندي، پيت جنسير از فعاليغ ييها كلمه خوانم ميرا  يك رمان عربيكه 
 اتيخاطر درباره زنان در ادبن اي  ابم و بهي ميو جماع در آن ن ييزناشو
پردازد و  مين يگريز ديبه چ يگريروسپ ، فساد ويچيسرپ جزعرب 

  .پردازد مي كنند، مي يفرمانشان ناشرف جامعه هيكه عل يز به زنانين
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 سر زنان كه بر يكاربيبه خاطر فر آنچهدرباره  اي سندهيچ نويه 
 يروين را كهيدهد، ز ميت نيبه آن اهمسد و ينو ميافتد ن ميدامن پاك

 يول. م كرده استيدگان و آزادگان تقسي، زنان را به ستمديدرك عرب
ن اي  به. ديسپس تن آزاد گرد ،شدندجان آزاد  در غرب اول روح و

 قشنگ  مييساخت با مفاه ييها عشق تك واژه يبرا ،ها آن اتيل ادبيدل
  .زيانگبر و احترام

 اد گرفتيزها را ين چاي  چه وقت. ره شديره او خبا وحشت به چه
  :باور كردرا  ها آن و

 يمن تو را برا ؟اد داديبه تو  ييكايدانشگاه امرزها را ين چاي  -
؟ كه باور و فرهنگ ما را مورد سئوال قرار دهد فرستادم يزيل چيتحص
 يجنس يكه عشق را با كارها يده ميش قرار يرا مورد ستا يكسان

انجام خواهند  مي كس كه با هر و يآن را به آسان محدود كردند و
 يفرهنگ يها و تك واژه ها كلمه يرو چگونهآن  عالوه بر. دهندمي

 يها حالت و يگذشتگ د و از خودي، امياز شاد ماندگار و سرشار
 ومح با محبوب تا حد يگانگيو  در احساسات ذوبمثل انه يصوف
  !؟يكش ميخط  ،شدن
تو هم  يها م و حرفيكن ميث م بحيما دار. نشو يعصب سالف -
چرا . كنند مي يرا نف گريهمد ييگو ميكه  ييزهايچ يول! ستا يعال
و مرگ شهادت طلبانه  يپنهان كار، ييپارسا ،عاشق كي د ارزشيبا

، حال و ، شوريدارچون رنج، شب زنده ييها باشد؟ چرا عاشق با واژه
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 آوازهاهمان طور كـه در  شود؟ ميف يتوص يشكستگدلو  يدلواپس
 ها ناي  هستم كه تمام يگريكنم كه از نسل د ميخدا را شكر . يشنو مي

  .كند مي را رد
  .كنديم سخنش را كاملشود و  ميدلگرم  سالفاز سكوت 

حرف  باز دوست داشتم كه مانند دو دوست با همريمامان از د -
او . افتميرا در او  تفاوت ناي  كردم و ها با جواد صحبتربا. ميبزن
  !يريپذ مين و يشنو ميتو ن يرد وليپذ ميكند كه  ميشنود و تظاهر  مي

 ن، آدابيرا ديم زيشو ها آنست مانند يام كه ممكن ندهين عقاي  بر
  .كند ميفرق  ها آنرسوم ما با  و

 تقواي الهيم و د هستيمن به حالل و حرام مق! دانم ميمامان،  -
  .دارد ميباز  ها كار ياريمرا از بس

. خواند را دعا حفظ كرده بود آنچهناس و  ةآسوده خاطر شد، سور
  .دنبرخوابش  يبزند ول  يه داد تا چرتيسرش را به كناره تخت تك

ن شد و يش سنگيها برش را فرا گرفته بود، پلك سكوت دور و
  .به خواب رفت

  :جواد او را به خود آورد يمنش يزنگ تلفن و صدا
م، يمارستان منتقل كرديجواد را به ب .ير خانم جباليصبح بخ -

  ؟ييايب االنممكن است 
  !افتاده؟ يچه اتفاق -
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 مارستانيما اكنون در ب .هدياو را در دفتر افتاده د يدانم، نظافتچ مين - 
خطرناك اورسد كه وضع  مي به نظر .ايكنم زود ب ميخواهش  .ميهست
  !است
 يو بدبخت يوجود آوردن گرفتار هب. ديآ ميتنگ نه از گناه بهيس
دنش ين احساس تا رساي  و ،گران باعث رنج و عذاب استيد يبرا
  !شود ميور، ملتهب و گسترده مارستان شعلهيبه ب

ن اتفاق افتاد در چه حال اي  كه يعموق«: كرد ميخود را سرزنش 
  ؟»يو كجا بود

رسد كه  مي به نظر! شوهرت خوش اقبال است ،يخانم جبال -
د يكرده بود و شا يسكته مغز يدن نظافتچيرس قبل از يمدت كوتاه

 آنجااگر . باشد ن اتفاق افتادهاي  دنشيزمان با رسهم نكهاي  تردرست
د حادثه يا شاي شد و مي تردهيچيد كارها پيد مين رااو يكس ماند و مي
ا يب. ميم انجام داديتوانست ميكه  يرحال كارههب! افتاد مياتفاق  يبدتر
  .ميبزن حرف ميتا ك دفتر
 ياش همدردبا نزاكت است و در چهره يجوان يك پاكستانشپز

جواد  يماريبه او قهوه داد و درباره سابقه ب. شود ميده يد يو مهربان
  :دياز او پرس

  !ندارم يبه من نگفت، من هم اطالع يزيچ -
هرحال نصف بدن شوهرت كامالً فلج شده و  ه، بيخانم جبال -

 چه بسا زمان. ممكن است با معالجه خوب شود. تواند حرف بزند مين
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 يجه خوبين نتيقيوضع او ثابت بماند به طور  چنان كهببرد،  ياديز
 يت روحيبه وضع يبرد، بستگ ميچقدر زمان  ين بهبوداي  !دهد مي
 چند. مينن باره صحبت كاي  زود است در دارد؟ يزندگ لش بهيم و

 خطر رفع شد چنانچهژه خواهد ماند و يو يها مراقبت روز در بخش
 زانيرد و ميگردد تا تحت درمان قرار گ ميمنتقل  يبه مركز آمادگ

  .شود يريازه گاند  رفت در سخن گفتنش شيپ
  نم؟يممكن است او را بب -
به خاطر او از تو خواهش  يقه ممكن است، وليك دقي يبرا -
  .نشان نده يالعملچ عكسيكنم ه مي

 اه، بلند، پرپشت ويهستند س اي هديكش يها جواد پرده يها مژه
 ييها اش دستگاهنهيس يدر اطراف و رو. است هم اش درچهره و ختهيآو

  .او وصل است يها دستز سرم به ين وجود دارد و
 ش كرد تكان خورديكه صدا يكرد و موقع لمسدست راستش را 

ش ياري ها لب يدن شد و خشكيچشم مانع د يها پلك ينيسنگ يول
ز بود يمحبوبش عز يكه فقط برا ييها اشك. ديبگو يزينكرد تا چ

  .كرد هيگربلند  يشد و با صدا يجار
  .برآورده كنمتوانم خواسته تو را  مين. جواد مرا ببخش -

  .س كرديرا خ او يها ش دستيها د، اشكيش را بوسيها دست
قلب و مغز در اطراف جواد بلند شد،  يها ضربان دستگاه يصدا

  .رون كرديخشم او را دور و به زور از اتاق ب د و بايپرستار دو
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 به دفتر ياد آورد، با نگرانيه اتش را بيو محتو يف دستيك سالف
 اختاند  يصندل يد خود را رويفتر دف را در ديكه ك يزمان. جواد رفت

  .برگرداند جواد ات آن را به حسابيسپس محتو و
 نكهاي  از. ژه استيو يها جواد در بخش مراقبت دكتر ،شادن -

  تمام كارها را به گردنت نكهاي  متأسفم و از ده شديچين حد پاي  كارها تا
  .خواهم مياختم پوزش اند

  است؟وضع او خطرناك  -
  :كوتاه حالش را شرح داد يليخ
 مارستانيد، در كدام بيآ مياز دستم بر  يكمكچه  .متأسفم سالف - 
  است؟
 خواهم ميفقط از تو . به خودت زحمت نده، ممنوع المالقات است - 

و  يـم بدهيرا برا يطوالن يك مرخصيب يكه هنگام بازگشت ترت
 شرح بده و ها آن يت مرا برايوضع. بدون حقوق ياگر نشد مرخص

  .كن يانيم در صورت گره خوردن كار پا در
 ضيهمسرت مر. حق است نه بخشش يمرخص يطين شرايدر چن - 

  .از به مراقبت داردين است و
  !ستيمن ن گر شوهريجواد د -

  :كه شادن ساكت بود او اضافه كرد يدر حال
. اندازمينم سر درده را ب دهم، توياستعفا ماگر قبول نكردند  -

  .كنمينم كت را تا ابد فراموشين كار يتوانست اگر يول
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 دهيفايب تو نكردم و آمدنم به يكمك كه كنم مي حسام، رمندهش
  .بود

. ش از توان تو بوديكه اتفاق افتاد ب آنچهكنم،  ميخواهش  سالف - 
  بكنم؟ يكه سئوال يده مياجازه . ميقطعاً ما خواهر

  ؟يكن مين چرا مجدداً با او ازدواج، ين حد دوستش داراي  اگر تا - 
با تو  يگريوقت د در درباره آن،. است اي دهيچيپ يليخ كار -

  .كنم ميصحبت 
 اب تويتوانم در غ مي. كنم ميمراقبت  ينگران نباش از امل و عل -
  .را به منزل ببرم ها آن

 كند مي يسع. گرفتمام تماسبا خاله صبح امروز .شادن متشكرم -
 ش را شروعيكارها ن حااليد هميشا .رديزا بگياز بغداد و كه امروز
كرد و  او در حكم مادرم هست، مرا بزرگ. شناسم ميعه را يمن لم. كرده باشد

  .كردم مي يقبل از ازدواج با او زندگ
  است؟ قدرچ نامدت درم -
 يل و رغبت او به زندگيبه م يز بستگيهمه چ. داند ميفقط خدا  - 
 استعفا مجبورم ازم به كاريكشد با وجود نباد طول ياگر زمان ز. دارد
  .دهم
  ؟يدوستش دار سالف -
  .گذارم مياو را تنها ن يست، وليمهم ن -



                 
  
  

    
  
7  

 .شنود ميند و يب ميباشد خواب  يداريو بخواب  انيم كه يمثل انسان
 سرش ينيسنگ. برديبا خود م طلوع فجر تا را اوش يها بالبا ده دم يسپ

 يدن تنيكش ، لگد ويليس يصدا .دهد تا مطمئن شود ميبه او اجازه ن
 يانتها در اتاقش فاصله دارد و از ف كه چهار اتاقيطرف اتاق س به

 را فيس يشادن صدا .دوش ميده يشده، شن فرش يكه با قال ييراهرو
 يزياو چ يت ولـگف مي يزيكنان چالتماس ه آهسته وـك ص داديتشخ
 يمردان يپاها و ها دست يصدا .ف بوديس يصدا مشخصاً. دينفهم
 كردند تا مي همهمه نانهيخشمگ دادند و مي هل را به جلو يكي كه
  .شد مي دهيشنناراحت نكنند،  اند دهيابكه خو را يد مهمانانيشا

 خود چشمان .برد مي يداريو ب را به خواب آور اواثر قرص خواب
قت يحق كند و ميغلبه  خواب بر او نكهاي  دارد تا ميگه زور باز نهرا ب

 رد تايگ ميشود، آرام  مياهو كم يه .زديآم ميهم  در يداريب يايبا رؤ
 ا بزرگين رؤاي  .بندد ميآن در ذهن نقش  اثر يرود، ول مين ياز ب نكهاي 
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 در ذهنش همچنان شود ميدار يكه ب  ميهنگا و رديگ مي شكل شود، مي
  .ماند مي

 ،كرده بودرا  كه قبل از سفر قصد آن را انجام دهد يد كارياول با
  .كرده بپردازد جاداي  او شبه يدنش برايكه شن يسپس به كار

  .د و خودش اتاق را گشتررون آويش را بيها نامستخدم هتل چمد
 كه او آمد يوقت. شاپ حلقه زده بودند يگوشه كاف در يزيدور م

 فيك ن ويدورب يخال يصندل يرو. آمد گفتنداو خوش ستادند و بهاي 
. شود مين ف جدايطول سفر از س در كه دارد قرار يرنگ اي هوهق يدست
بردار هم با لميف .اش قرار داديف را برداشت و كنار صندليف كيس

  .شادن نشست .ز گذاشتيم ين را روياد دوربيحرص ز
. ديرس مي نظر ن بهياش خشمگچهره خسته و ف قرمز ويچشمان س

 در .»وقوع حادثه است يقيحق يها ن از نشانهاي «: شادن به خود گفت
 از سفارت امارات كه شادن قبالً با او آشنا شده يف كارمنديكنار س
تند  يبو متوجه شادن ف نشستيكه سميهنگا. بود كنان نشستهاخم

 مايهواپ خالف عادتش كه در ف بريس نكهاي  د و ازيعطر او گرد
تعجب  ده است،يپوش سالن انتظار د آن را دريپوش مياش را دشداشه

  .كرد
  :ديره شده بود پرسيف خيكه به چهره س يدر حال
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 ياتاقم همهمه دم در. دميشب نخوابيد ،رغم قرص خواببه -
دانم  مين .نيزم يدن رويدعوا، هل دادن و كش ؛دار كرديمرا ب يبيعج

  د؟يدينشن يزيقت؟ شما چيا حقيكابوس بود 
 هيف هم نسبت به آن قضيس. خود را سرگرم نشان دادندهمه 

كارمند سفارت به چهره . چپ زد يز خود را به كوچه عليآمكيتحر
. ريا خيده است يفهم يزياو چآيا ره شد تا بداند كه يو چشمانش خ

  .ل شدين تبديقيحدس شادن به 
  :كند ميدهد، شادن اصرار  ميف سرافكنده گوش يس
 دم در را بازيترس يول داردقت يحق بله .افتاد يدانم كه چه اتفاق مي
  .مردانه بود يدعوا. كنم

 در گوشه سالن. ف بلند شد و كارمند سفارت دنبال او رفتيس
 كارمند سفارت او را آرام .و در تنگنا بود يف عصبانيس. ستادنداي 

  .كرد مي
شادن از او  .ديخود كشچهره  به يدست د ويازه كشيبردار خملميف
  :ديپرس

  نه؟ ان است، مگريدر م يزنپاي  -
ن و چروك ياش پرچچهره. د كرديياو با تكان سر حرفش را تا -

  :دهد مي يخوابيچشمانش نشان از ب و
خدا را . ميدينخواب بود و يكند، شب بد مير نييف هرگز تغيس -

 هم بهه را يرت دوستش بود و سر و ته قضسفا مينظاشكر كه وابسته 
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 تمام اگر سفارت خانم، يدان مي .س بكشديپل نگذاشت كار به آورد و
 انجام نجااي  ش راير كارهايآورد و سا مين هتل ناي  مهمانانش را به

 .دشو ن شكل تماماي  ه بهكردند كه مسئل ميداد، هرگز قبول ن مين
. بگذارد ر پايرا ز ها آنن يكه قواندهند  مياجازه ن يكس به ها يسيگلان

 .بكندلت خواست  يكار هر بعداًت كن، يرا رعا قانون و مقررات
 االنشد،  مياگر اتاق به نام سفارت رزرو ن. عاقالنه رفتار كن يعني

 مسافرت بدون او چطور شد مي اگر بازداشت !ميشد مي يبدبخت دچار
 داد، ميس خبر يپل به يكس اطالعحراست هتل بدون  اگرم؟ يكرد مي
 همه يخداوند رو يول شد ميشروع  يبعد يها يم و گرفتاريجنيس
 دوست فيبا س يياز دوران ابتداسفارت را وابسته يد، زنز را پوشايچ

، گذشت ريخكه به شكر هزار بارصد خانم، .كار دخالت كرد بود و در
اگر خدا بخواهد . شد ميگرفتار  يف بدجورين صورت سيا ريغ رد

  .ديم خوابيما خواهيدر هواپ
 نيوهگاند شده،ريكه تحق يمرد ينوشد و برا ميرا  اششادن قهوه

 شد، ها آنز كرد و مراقب يش را تيها ف گوشيكه س يوقت. شود مي
  .دهديم گوشبردار لميف يها به حرف تظاهر كرد كه شادن

 .رون رفتيعجله ب سپس با. شد تظرمن 9وصله تا ساعت وحبا صبر 
  :كنان جلو او را گرفتف اخميس

  ؟يرو ميخانم كجا  -
  .را انجام دهم يد كاريبا ادم آمد كه ي  -
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. برد مي ياديل وقت زيوسا يبازرس. ميد زود به فرودگاه برويبا -
  .ميشو ميمنتظرت ن ير كنياگر تأخ

 و كند مي يمهربان شادن ؛ضربه خورده است شبه خاطر لغزش
  .كند ميدوستش درك  جلوتش يحفظ شخص يا براش رتالش
  .ساعت وقت دارم حداكثر دو -
   دهيش را ناديها ف سرگردان و سردرگم است، شادن اشارهيس
  :رديگ مي

م؟ اي ه حساب آمدهيتصف يد كه ما برايكن ميفكر  سالف تو و -
 يداد او اجازه ت خودت بهيمسئول با! ستيكارها درست ن ناي  خانم،

 عقب ما را چرا سفر دانم ميم، نيهست حال سفر ما در .كه تخلف كند
 كار يلياز تعط ريغ. آمد مي سالفد يم نبايصراحت بگو به ؟يانداز مي

  .كرد يگريعاشقانه چه كار د يها ناو داست
 وقتش نه را داشت و رغبت آن شادن نه يدنبال دعوا بود ول فيس

  :را
. يبزن را ها رفن حاي  ب است كهيع كنم، ميف خواهش يس -
من  .يكن  مياحترايب دهم كه به او مياجازه ن است و همكار سالف

 زود ماهرا كه فراموش كرد يز ضروريك چي. كنم ميهم معطلتان ن
د و زودتر از من يلم را با خودتان ببرير كردم وسايخرم؛ اگر تأخ مي
افت بار يد دريرسط و يبل. شوم ميفرودگاه به شما ملحق  در .ديبرو

  .اج دارميآن احت بهدارم چون  ميد پاسپورت را نگه يريرا بگ
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  .رون رفتيزد، شادن ب مين بود و نق يف خشمگيكه س يدر حال
  :كارمند بانك با نزاكت تمام گفت

و  فك. متأسفم! ستين مبلغ ناي  ش ازيت بيدر حساب جار -
امروز ! كشديچند روز طول م ،ز شعبه امارتا ،سپرده از برداشت

شنبه و  يت، روزهال اسيتعط تانكشور در ها بانك جمعه است و
 برداشت از جز يگريد متأسفم خانم، كار. ميكن مين شنبه ما كاركي
  .توانم انجام دهم مينحساب ن اي 

  .بده درشت يها كن و اسكناس يروابزرگ -
ها پولشمرد و پاكت را بست، شادن  پوند كارمند بانك پنج هزار

  .رون رفتيف گذاشت و بيرا در ك
 يها اتاق مراقبت يها شهيپشت ش سالفش كرد، يكه شادن صدا يزمان

 گناه و عذاب يها اش خسته و درهم بود و نشانهچهره. ژه بوديو
و  گذاشتنه شادن اش ياو سرش را رو. شد ميده يد آنوجدان در 

  :ه كرديگر
  .يمان مي؟ از پرواز عقب يچه آمد يشادن برا -
  حالش چطور است؟ .رفتم مي بعد تمديد ميد ياول با -
  .ستين يز قابل ذكريچ. همان طوره -
 حالش بهتر خواهد شد، تو يش چه كرديبفهمد كه تو برا يوقت -

  !يش او بمانيپ يم گرفتيهم كه تصم
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 ارج شود به او اطالع نخواهمخ يت بحرانياز وضع نكهاي  قبل از -
  .ستياو خوب ن يالعمل نشان دادن براعكس .داد

 ،كرد و پاكت را در دستش گذاشتاو را بغل  يشادن هنگام خداحافظ
. ه كرديرفت و دوباره گرينپذ كه خورد، مقاومت كرد، آن راي سالف

 مان مسلمانان هنگام ابراز احساسات دو زن ظاهراي  اصرار، خواهش و
  .شود مي

 ن قرض است و هر وقت دلت خواست پس بده،اي  ،سالف -
 تا هنگام بازگشتت. از بانك برداشت بكنم ها نيا ش ازينتوانستم ب

. ميخواهر خود راه نده، ماد بهيترد يدا كردياج پياحت يزيچ به چهچنان
 خودم نگه شيرا پ ها آنعه يدن لمينباش تا رس ينگران امل و عل

 يمرخص بيترت. كنم تجربه ها آنشدن را با  زه بده مادرااج. دارم مي
  .را هم خواهم داد

 .نمود يدانقدر از او تشكر و كرد و را بغل كنان، شادنهيگر سالف
 ش دست تكان داد تايه برايدر حال گر سالفد و يشادن او را بوس

  .ده پنهان شدياز د نكهاي 
 انيآور پاد با قرص خوابين شك و ترديشبش را بيد ينگران

ورقه  يرا كه رو يشماره تلفن و ستاداي  مارستانيرش بيپذ دم در. داد
  :نوشته شده بود گرفت يكوچك
  .يبه او بگو شادن راو -
  !شادن، معقول است؟ -
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  ؟يبكن يبه من خدمت ممكن است -
 به من دستور يتوان ميتو ! كن خواهد درخواست ميهر چه دلت  -
  !ينه خواهش بكن يبده

 .رار داردق يدر وضع بغرنج سالفهمكار ما . مكفاح متشكر -
و  تنهاست »لموِامارستان كريب«ژه يو يها قبتشوهرش در بخش مرا

  ؟يكن ميتوانم مطمئن شوم كه از او مواظبت  مي. را ندارد يكس
  از دارد؟يپول ن -
  .ستتنها يندارد ول اجيحاال احتنه،  -
مطمئن باش كه من و نهاد او را . كنم ميخاطر تو همه كار  به -

  .م گذاشتيتنها نخواه
  .كنم ميمحبت شما را فراموش ن يبكن را ن كاراي  اگر -

 يديبا ناام همچنان كفاح  يكه صدا يحال را گذاشت، در يگوش
  .ديچيپ ميدر گوشش 

 مسافران با چهره خسته ساكت. لندن دراز بود يترويراه فرودگاه ه
  .ديبلع ميل جاده را يند و اتومببودنشسته 

 اصرار را باز كرد و ها و ساك ها بسته يگمرك همهيمأمور بازرس
 ،رغم اعتراضبه. رون آورده شوديزات بيو تجه ها گاهتنمود كه دس

 ها اجازه ورود و خروج دستگاه يها هبرگ. كرد ر و رويرا ز زاتيتجه
. دكرق يدق يبررس هاآن اعتنا بهيو ب برداشت هابه آن را بدون توجه

  .مسابقه داشت ها آنا با يگذشت و گويم يبه آهستگ زمان
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كه هم با  هستچيز چه  لشيدر وسا! ها يسين انگليا بر لعنت -
، با ترس و دلهره. گردد مي يبازرس يشود و هم دست مي بررسيدستگاه 
 سر پشت مختلف يها فرودگاه را در اي دهيچيو پ يطوالن يها يبازرس
  .اجازه خروج دادند ها آن به يك ساعت بازرسي از بعد. ..امهاشتگذ

  :هم شد و گفت ف دريسچهره 
  .ها يسيننگ بر انگل -

 گاه آزادعطر از فروش و يكه داشت اسباب باز  ميسپس هنگا
  :افت، ادامه دادي ميباز  كم كم آرامش خود را كرد و ميانتخاب 

، نوشند مي ،دخورن مي ،نديآ ميما  خدا لعنتشان كند، شاهانه به كشور - 
 خواستباز ها آن از يكس گردند و ميزنانشان لخت  كنند و مي يگرفاحشه

و يبا ما يشن يها ، كنار سواحل و تپهها روز و شب در هتل. دكن مين
كنند و  مي يكششوند، عربده مي مست .گردند ميبرگ توت  ينازكبه

دوبله  ها آنبه خدا اگر مسئول بودم، با  !دهند مين پس يحساب كتاب
زنانشان  برسر چادر را مانند طالبان حجاب و. كردم ميمثل مقابله به

 مگر مددا ميا اصالً به زنانشان اجازه ورود به كشور ني گذاشتم و مي
  .را از سر تا پا بپوشانم ها آن نكهاي 

  .خنداند ميف، شادن را يبار سوهاند  سخنان
  خواهد آمد؟ يك سالفخانم،  -
  !شوهرش خوب شود حالتا  -
  :زند ميف قهقهه يس
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از ! وانه استين زن داي  !اش هستمطلقه! يعمو همسر ك اي  -
 ميهنگا. ش او بماند، هنوز هم دوستش دارديپ نكهاي  گذرد تا ميكارش 

شناسند و عكس آن هم  ميرا ن يانهايشوند حد م ميكه زنان عاشق  
 است ناً منتظريقي !مطلق يتوزنهيا كيا عشق كوركورانه ي. صادق است

  .خوب شود تا او را برگرداند
 هم بودند كه با ييها ا احترام به سالي، تيرا انسان چرا علت آن -

را  سالفاو هم د ي؟ شايگذار مينكه به فرزندانش دارد  يا عشقيو 
  .و نه برعكس آن اوستبا  يخواهان زندگ و دوست دارد

 ين اعالم براين آخرين حيزان كرد و در هميش را آونجف لُيس
  .ديچيسوار شدن مسافران در فضا پ

 اكثر. ماند ياش خاليبغل يشادن كنار پنجره نشست و صندل
گران پشت سرش و جدا يد ف ويس. بود يما خاليهواپ يها يصندل

  .از هم نشستند
 خواند را نياسيسوره  .را بست يمناي  كمربند يآسودگ با آرامش و
  .گوش دادشد  ميما پخش يهواپ كه از ييو سپس به دعا

 ، ترسييخوتند يگاهرا آغاز كرد، گاه ييهوا يكه سفرها يزمان از
  .ديآ مي ه به سراغشيو دلشوره تا حد گر

رد و يگيم مسافرتش او را فرا هر ن احساسات دو روز قبل ازيا
 يايمزا باره در و مادرش هر بار. رود ميان يم ما ازيلحظه فرود هواپ

  :گفت مياو  هش رو بيسفر پ
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 ا را نشانشياش را دوست داشته باشد دنشادن، اگر خداوند بنده -
  .خواهد داد
كه هرگز  برد ييجاها را به او اشحرفهد؛ يرا د ياديز يكشورها

  .ديت خندياز فكر خود با رضا .ديرس ميفكرش ن به
 كه دستش بود، مشغول اي خواندن مجله افت و بهيان يلم بلند پايف
نگاه  اند دهيخواب كه ناگريف و ديبه س .ددارش يدر پ يراه دراز. شد
 يگرفتن مرخص يها به راه. ديشن مياز آنان را  يكيخروپف  يصدا .كرد
كه كرد،  يا بعد از كاريآ...فكر كفاح افتاد به. فكر كرد سالف يبرا

 خواهد چه كند و مي ي؟ نهاد چه تصوررديس بگاصالح بود با او تم
  .تنها كمك كند آن زن شناخت تا به ميرا ن او از ريغ يگفت؟ كس

  :ديرا بر ادنش و رشته افكار شد داريدفعه بكيف يس
 ستهيشا وم خوب يو ضبط كرد يبردارلميكه ف يزيخانم، چ -

 لم آمادهيك حلقه فيمستند در  يها لمياگر ف. ت استيعنا توجه و
كار را  سالفنبودن  يول .ميكن ميرا مونتاژ و آماده  ها آنشوند، زود 

  .اندازد ميعقب 
 و از تماميآرش در .كنم ميرا آماده  ها آنف نگران نباش، خودم يس -

 ياز آوازها يبارمتل. لم وجود دارديكفاح ف يع زندگيمراحل و وقا
 رييا تغي و شانعلت فوت خوانندگان هبا وجود دارد كه بدلر يهنيم
 ،اند برده اديرا از  ها آنو مردم  هديممنوع گرد ها آنپخش  ها استيس
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 .وجود دارد هكه در آن ساكن بود ييباره شهرها در ييها لميز فيو ن
  .ياز آن استفاده كن يپرده كوتاه يا حتيو  كيزاز مو يتوان مي

 يكيبردار كه بردار و صدالميش را به طرف فيرد، رويپذ ميف يس
  .گردانديم زد، ميرا ورق  اي مجله يگريده و ديخواب
را يبدم ز يروم تا او را دلدار ميبردار لميفش يد، پيببخش خانم -
 قعش به ها يمن، مصر يخدا. درد آوردهاش سرم را بگنده يها حرف
 مشكالت باره در با من حرف خود را او .رنديم مي ياسيس يها حرف
 كيرا پدر بزرگش پاشا يشروع كرد ز سمياليو عواقب سوس مصر

  .بله، بله. فئودال بود
 از چشمانش معلوم شد. از بلند شدن منصرف شد. دنديهم خند با
، را فشار داد ين رو دكمه صندلاي  از ؛را آغاز كند يبحث دخواه ميكه 

ش را دور يها به عقب برگرداند و دست يسرش را به همراه صندل
  :گذاشت يصندل
 يموضوعات ازرا  آن. ديهست يناصر هواداران احزاب از شما! خانم -

زمان  كه در است يافراد يرو تمركز تو .دميفهم يكن ميكه انتخاب 
 اياه يمهمانان برنامه ما س شتريب .كردند مي يزندگ اصرجمال عبدالن

 نير اقشار رنگيو ساجوانان  يبراكه ما  يد هستند، در صورتيسف
  .ميدارمتنوع الزم  يها جامعه برنامه

 يرا بر زندگ اشهيسا همچنانكه  يزشارپر يخيمن به دوره تار -
 چگونهم يدان ميم كه نيهست يما ملت. دهم ميت يگستراند اهم ميما 
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 .ميل كنيرهبران و بزرگانش تجل ا چطور ازيم و يسيخ خود را بنويتار
 ن دوران مهماي  پنهان يايزوا دارم كه  ميكنم با اطالعات ك ميتالش 

 ،ملتمعلومات و مدارك مربوط به  قات،يدر نبود تحق. را روشن كنم
 ياغلب كشورها. ستيتوجه به قول شاهدان آن دوره ن جز اي چاره

 ما يول. كنند ميمنتشر  يما اسناد خود را بعد از مدت جز جهان به
 يخ را برايتار م ويدان مي ها آنبه حكام و حقوق قت را منحصر يحق
  مياستقبال مرد هم اكنون. ماي هكرد جعل ها آنمصالح  و يتمنديرضا
 ن ممكناي  .آن وجود دارد يدگيچيمنطقه و پ يدرك معما يبرا يخوب

 يجهان يها آن و جنبش يها و پشت پرده ناصر دورهاينكه ست مگر ين
 ش بهيعلت گرا ن امراي  .شود يحوش آن بررس حول و يعرب و

 ميهست يما ملت. كند ميان يرا ب ينيد يها بعد از كتاب ياسيس يها كتاب
 ترسد و احساس مينده يآ نده و سرنوشت خود توجه ندارد و ازيآكه به
، يبيغ يروهاين ت از خودش بهيحما ين رو برااي  از. كند ميت نيامن
 ها آناز  ديآورد تا شا مي يرو يانهالوحساده يها استيبه س ايو  ينيد

 يرا دارد، پس چرا برا  مين پوشش مرديشتريبون يزيتلو! آورد در سر
  !ميكن ميقت از آن استفاده نيو گفتن حق يگرروشن
. دهه پنجاه متولد شدم نكردم و اواخر يمن در زمان ناصر زندگ -
 ان ازيگر مردم طورچآورم كه  مياد ي هرا ب مرداو كه  يروز يول

 پدر ؛در خانه ما بلند شد يزار ون ويش ؛ختنديرون ريخود ب يها خانه
 را به خاطر ها تمام آن روز .كردنديم نالهزدند و  ميغ يو مادرم ج
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 ستمگران برادر،«: يها آموزگاران هر روز صبح سر صف سرود! آورميم
» وطن ما هستند يعرب يها نيسرزم«ا يو  .»دندراز حد خود تجاوز ك

ش يب ييمعنايب الفاظ ها ن واژهيا دم كه تماميبعداً فهم .خواندند ميرا 
 ها سرود گونهناي  ايآ م،يبگذر. دنارزش ندار پند كيازه اند  و بهستند ين

 ميدا كنيپ يدسترس ها آنم به يتوانست مياگر  و وجود دارد؟يدر آرش
  .شدميجالب 

  .نگران نباش انانخواه جوهوا اي  ف،يس -
  :پرده گفتيبف يس  -
. را ندارد ون استحقاق توين كفاح ابوغلاي  ،يدان ميطور كه همان -

  .يكه او را رد كرد بودن اي  ن كارتيشوكتش بهترو  يركيرغم زبه
 داشت عادت .كند ميرا مفتون  در كشف اسرارش او فيجرأت س

درست . ديشن ميباره خودش حرف بزند و او  در يف عدنانيكه س
 نكهاي  بر يرا مبن فيس يها و اشاره يزدگكه شادن چند بار ذوق است
 تهده گرفته، البيناد ،بخوابد يبدون مرد يناه است زنت گيبشر يبرا

 جرأت چگونه. ان كنديب دادمياجازه  او كه به بود يمطالب ن حداكثراي 
 پشت در كه يخواست از اتفاق ميد يحرف بزند؟ شا طورناي  كند مي

  :كند يده تالفيو آن را بخشا و اتاقش افتاده بود
 ييم معنايگر برايشود و د مين موضوع به گذشته مربوط اي  فيس -
  .ندارد
  !ياو را دوست دار هنوز هم يول -
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  من؟ -
 ليد كه ميف ديرا از س يديچشمان شادن باز شد و چهره جد

  :شت، گفتت و صراحت دايجدبه
 با ينيهمنش دوستار را اوكه با كفاح داشتم  يانهادر صحبت مرد - 
ر وفادا به تو يكرد مي با او ازدواج چنان كهاعتقاد ندارم  و افتميزنان 
  !ماند مي

به . زند مي حرف يكه از وفادار يهست ين كسيف تو آخريس -
  !چاره استيخدا، نور ب

  :ف روشن شدينام نور چهره س اديبا  
ن و ياو اول ؛من است يشگينور تنها عشق هم. نه خانم، نه -
 امشب از شوق من انس و. نور وجودم است. ن عشق من استيآخر
 ها ستاره دارند و من هميم به شوق وا او را ند ويآ ميسراغش ه جن ب

  .را در روز به او نشان خواهم داد
 پر ، توداشت وسطمت يمالقات كرده بود، قد نور با ها بار شادن

  .بايز يبا چشمان و لبخند بود
ا حداقل يداند؟ و  مي يزيچ ،گريد ا درباره ارتباط تو با زنانِيآ -

  زند؟ ميحدس 
  :را رد كردبا مالمت حرف او 

 يوقت! ؟ البته كه محال استيكن ميوانه فرض يا ديمرا احمق  -
مهم . شونديپنهان م يشود و تمام زنان هست ميام با او باشم ملكه
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پوست  قلب و رگ و زن را با عقل، چگونهبداند  يآن است كه كس
 ديگو ميكند و  ميد يشه مرا تهديهم ، نوريدان ميخود حس كند؟ خانم، 

 شيگردنم را به سو. خواهد كردرم، مرا خفه يبگ يگريزن د كهچنان 
 نظرش كه به يزيتنها چ! ستيب نيعج. ميخند ميو با هم  مكن مي دراز
 ا در مواردام است، يگريزن د ترسد، ازدواج من با ميآن  رسد و از مي
م گذر ميام داوطلبانه يشرع از حق نكهاي  او از. پرسد مين يزيگر چيد

 كير زنان يا ارتباط با ساام. كند مي يو احساس خوشبختاست  يراض
لذت  از نور ريغ يچ زنيست با هيممكن ن ست،يش نيب ييماجراجو

، و ضعفم نسبت به زنان يماريرغم بداشته باشم؛ هرگز و به را يقيحق
  .امن خلق شدهين چناي 

 يزه جنسيغر ها ناهمه انس. ندارد ييمعنا يعشق بدون وفادار -
هرچه انسان به كمال . زه استي، كنترل غرها آنن يفرق ب يدارند ول
  .كند ميو آن را قانونمند شود  مي آن ماهرتر تسلط بر يبرسد، برا

 خلق كه يرا گفته؟ من از زمان آن يست، چه كسين درست ناي  -
 مادرم يبرا يت مشكليطفول از دوران. عشق حوا جلب شدم شدم به
 د اتاقعبارت بود از چن  مييقد يها خانه يدان ميطور كه همان .شدم

 ييها بالش و كردنديم فرش را اطياطراف ح .تداش اط قراريح كه دور
 كه با بود يمدرن امروز يها از خانهقبل  ها خانهن اي  .گذاشتنديم

 دنينوش يزنان محله برا. شود مي نرم آراسته يها يو صندل ها سالن
زنان بدون . شدند مي جمع ها اطيگونه حناي  در يقهوه و وقت گذران
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ساده بودند  و ريمردم فق .دنديكش مير پنكه دراز يه و زيتوجه در سا
 قصر مانند هم يها نبود و خانه يخبر يه مركزيتهو يها و از دستگاه

 زنان از شدت !چاره بودنديبه خدا، پدران ما بدبخت و ب. وجود نداشت
 يانگارسهل يرسد، از رو ميو عقلم ن مكودك من نكهاي  اعتبار گرما و به

 چون مادران. دادند ميه يتك يآوردند و به پشت مي خود را در يها ساق
. دنديپوش مين را ها آنرو ناي  ر آشنا نبودند ازيما قبالً با كرست و لباس ز

 د،يكش ميختن قهوه خود را به طرف منقل ير يبرا ها آن از يكياگر 
ف يمادرم توص يبرا دميد ميكه  ييزهايچ. شد ميش آشكار يها اماند 

 ك كودكيد كه از يرا در من د يسپس شهوت. ديخند مي، او كردم مي
 آمدند، مادرم مرا در ميبعد از آن هر وقت زنان  .د بوديمعصوم بع

؛ م شدنديبرا يل به مشكلياز همان روز زنان تبد. كرد مي يق زنداناات
 توانستم مين م،ه بودرا لمس نكرد نورازدواج  قبل ازمن كه  يكن ميباور 
  .منهم لمس ك ش رايها دستيحت

  ؟يده مي انجام هودهيب ي، پس چرا كارهاياو را دوست دار يوقت - 
 يارتباط افتد و ميم اتفاق يبرازها دائماً ين چاي  !است ك مردياز ين - 
 نكهاي  ايد و يآ ميسراغم ه طان بيبه شكل ش يزن يگاه. ندارد به نور

 اموادهخان توانم نزد ميكار كنم؟ چون همان زمان ن در سفر هستم، چه
 يگريراه دچ يه !دهم ميازم پاسخ يبه ن اي ظهلح يبروم، پس فوراً و برا

؛ ورد برومايجان بيكه مرا به ه يدنبال زن نكهاي  از ريماند غ ميم نيجلو پا
  !ا شكست بخورميممكن است موفق شوم و 
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  ؟يدچار دردسر بشو نكهاي  ايو  -
 !دب دايمرا فر ياسب چموش ك باري .است يك سرخوردگين اي  -
 ،جواهرات ،لباس ياز رو. دميشاپ هتل د ياو را در كاف ،ز بوديانگفتنه
 دو. گان استاز بزر يكي دم كه دختريگاردش فهم يمه و باديند
 لياتومب افتاد مي راه از دور مراقب او بودند و هر وقت يسيلال انگحم
كنم و  يسع هودهيب كه ستميوانه نيد. منتظرش بود س دمِ دريرو رولز

 دميد ميوقت او را  هر .ق كردين او بود كه مرا تشواي  .به طرف او بروم
  .كرد كه همراه او بروم ميزد و اشاره  ميبه من لبخند 

 ين چه غروراي  ؟يچه رفتارش را حمل بر دعوت دانست يبرا -
 يزيچ ي؟ و وقتهبود روعتاً خوشيد آن دختر طبي؟ شاياست كه دار

كنند  مي ؟ چرا مردان فكريش بوديخنداند تصادفاً تو روبرو مياو را 
  هستند؟ يكز هسترم

 ريتفس چگونهرا  بار صورت حسابم داخت دورپ. خُب، خُب -
  ؟يكنيم

  :فتگشادن را مات و مبهوت كند  نكهاي  يبرا
 اشمهيند .بود، باخت و باختم آنجاقمار شدم، او  نوارد سال -

 به .كرد مي كرد و پشت سر او حركت مياو را حمل  يف دستيك
م يكرديم م نگاههما هم دزدانه به .كند ياشاره كرد كه باز اشمهيند

ف ياش كمهيند كه ناهر زم .ميباخت مي م ويبرد مي .ميزد ميو لبخند 
كه قبالً  دميد يزيمن چ. داشت ميبر  كرد او مشت مشت ميرا باز 
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 فيف چپانده شده و كياسكناس پوند تو ك يها ده بودم، دستهيند
 تازه از ييو گوبود نو  ها ، اسكناسديترك ميكه داشت  بود پر قدرآن

  .اند هشدخارج  يچاپخانه بانك مركز
 نكهاي  با وجود. تمام شد زميناچ و پول دار نبويشانس با من  
، بود يم خاليها بيج م واباخته ن پنس خود رايتا آخر دانستم مي

پول بودم آن يكه سرگردان و ب يحالدر .بم گذاشتميدستانم را در ج
اش مهيبه ندد، يد ميآشفته مرا  كرد و وضع ميخانم به طرفم نگاه 

را باز كرد تا از آن پول  ف پولياو به طرفم آمد و ك. اشاره كرد
ن زن كه دستش را يو بدند يم خشكيها رگ اوه خانم شادن،. بردارم
 دو .مه بودشد خورد ،تمي، پول و شخصيدستگاه باز و كرده بود دراز
د و يورز مي اصرار بود و دستش را دراز كرده همچنان بودم و او دل
  ...ش رفتيپ نينفرو  كفرحد  تا

 كنم استغفاريم، خواهش مين معلق هستيان آسمان و زميف ميس - 
  .كن

  :ادامه داد ييروترش ف بايس .كرد او را قطع حرف هراسبا 
 بزرگ اي با، ثروتمند و از خانوادهيز يدختر. خودم گفتم به -

ان ياگر نور در م ؟يكن ميكند، چرا رد  ميت دراز يدستش را به سو
 يباز آن بردم تا ميورش يردالنه يش .كردم مينبود كار را تا آخر دنبال 

 ييبايك زن به خاطر ثروت، زيمگر با . ديسر مي ا ازدواجيبه عشق 
 ن زن هر سه را در خود جمعاي  كنند؟يا اصل و نسبش ازدواج نميو 
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 فيگفتم، س. تواند در برابرش مقاومت كند مين يچ مرديو ه بودكرده 
  .رود مين شيشه وفق مراد پيدست بكش، كارها هم يين ماجراجواي  از

  ؟يدياز محافظان او نترس -
. كردنديم قمار يگريد يها از ما با دستگاه يبا فاصله دورتر ها آن -
  .شد ميزدن ما  فمانع حر ستاده بود واي  ان ماياش هم ممهيند

  ه شد؟چ بعد -
ا يبرنده شوم و  نكهاي  رفتم تا به محضين شرط پول را پذاي  با -
 او شرطكه  شكر را خدا. او پس بدهم به اتاقم برگشتم به نكهاي  بعد از

معلوم  مفلس بودنمن صورت مضحكه و اي  ريرفت، در غياول را پذ
  .مياد باختيسه ز ار نبود و هريشانس ما را  يول .شد مي

 !بود يام كافيپرداخت همه بده ين مبلغ برااي  قسم بزرگ يبه خدا
او شرح دهم و  يخواستم با صراحت وضعم را برا مي ،يكن مي باور

 عزت نفسم به من اجازه يخودم بردارم ول يقمار برا يپول را به جا
 اش ومهيرفت و ند .دياو بعد از باختن از قمار دست كش .نداد
سپارد و  ميش تو ين را پومال قار يكي. گذاشت را پول مانده يباق
صبح پول ما ته  يها يكينزد! ين باشد كه آن را تلف كناي  فه تويوظ
  !ديكش

  د؟يكار به كجا كش -
او  يبرا يكند تا چك ياش خواستم تا اتاق مرا همراهمهيند از -
  .بكشم
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  !؟يرا هدر داد يچه مبلغ يدان مي -
  .جواب نداد

  ف، سپس چه شد؟يس -
 كيكه نزد يوقت. ردياش با من آمد تا پول خانم را پس بگمهيند -

 نگذاشتند ل جلو او را گرفتند وگارد و حراست هت يم باديديراهرو رس
او را هل دادند  ها آناو مقاومت كرد، . ك مرد به اتاقش بروديراه هم

  .دندين كشيزم يو رو
 ي؟ دعوادميك اتاقم شنياست كه نزد يزين همان چاي  آه، پس -

  !او با حراست هتل
 و بودده يد كه خوابيگو ميشادن ن. افتيكاهش ف يس يناراحت

. كردند مي بود كه با هم دعوا يمردان يده، بلكه صدايرا نشن يزن يصدا
باور  را ها حرف يست كه همهين يداند كه او زن مي يخوبف بهيس

 ييشه از ماجراجويكند و هم مير مردانه را زود باو يكارها يكند، ول 
  .حات خود را قانع كرد تا راحت باشدين توضاي  با! ديآ مينفسش بند 

  اهل كجا بود؟ -
ا ريدم، زيفهم مين قت رايدم حقيپرس ميمهم نبود، چون اگر از او  - 

خاطر از ناي  د، بهيرا كه بخواهد به من بگو ييجا تواند نام هر مياو 
 ين موضوع چه ارتباطاي  عالوه بر !ماستاهل منطقه  يول. مدياو نپرس

 يتيتواند محدود مين يچ كشوريه دارد؟كشورش ماجراجو و يان زنيم
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 چه و در چگونه ددان ميرا كه زن يز. كند برقرار يتن زن روح و يبرا
  .را بشكند ها د و بنديق يزمان

 يهم بندسر يو شكست خورده داوطلبانه آمده تا داستان  ميزخ يمرد
  .كندك محفل زنانه حفظ يعزتش را در  كند تا
و  يرفع خستگ يكار برا يكه در ساعات طوالن ييها حرف انيم
 خواهدينم كه اكنون داد خود نشاناز  اي گفت، چهره مي يگذرانوقت

 شود مي ديناپد ياتفاق افتاده با حالت سرمست آنچهپس  مخدوش شود،
  .دهيحذف گرد چگونهگفته نشده كجا و  اتييست كه جزيو مهم ن

  ؟يداشت  دوست خيليخانم، كفاح را  -
 ميايرؤ ش دريخبرنگار شهرت و را به خاطر كوچك بودم و او -
  بود نه يگريكس د داشتم من دوست  آنكه يدان ميف، يس. دميد مي
اش از او يك پوشير از شيغ يزير كرده و چيياد تغيز. ن شخصاي

  .نمانده است
 ها كه مدت يكه از عشق داشت و شبح يتصورات به خاطرشادن 

كه  ييايسرش را با تأسف به خاطر رؤ. خندد ميهمراه او شده بود 
  .دهدميتكان  ،ن رفت و گم شدياز ب

  :ف گفتيس
 نزاكت و نرمخو باف، يقبول دارم كه كفاح جلو مردم خود را ظر - 

 ن را ازاي  بله، !ستگودروغ و ركه او متكب يحال دهد، در مينشان 
 را آنچه. رستورانش ل، لباس ويمنزل، اتومب! افتمياش دريظاهر زندگ
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كه  يخصوص زماننه كارم قرار خواهم داد، بهيكردم زم يبردارلميف
 .ابدي ميرا در  ين دوگانگاي  نندهيب. از مخالفت با آداب و رسوم زد دم

 ممكن است او پشت .ترندباهوش او نندگان ازيداند كه ب مين ونيابوغل
 يفرق ن هماناي  .را رسوا خواهد كرد لم اويف يپنهان شود ول ها واژه

 ديد يخواه .وجود دارد يريو تصو ينوشتار يها ن رسانهياست كه ب
 خواهم كرد كه يكار به خدا، !كه نخواهد كرد ييهاچه كار مونتاژكه 
  .بشودمان يدار با ما پشياز د

 چه يبرا .آن مرد دعوا و انتقام وجود ندارد ان ما ويم! ف، نهيس -
  ؟يرسواكناو را  يخواه مي

. گرفت انتقام د از اويباچند كه او آدم ماجراجويي است،  هرنه،  - 
اطالع ما همسرش را آورد، ضبط شده بدون كه كرد و  يآن حركت

  .است
سرش را  يدرخشند و با شگفت ميزند، چشمانش  ميف لبخند يس
  :دهد ميتكان 
و  يد رويسف ين بدجنس همسراي  كه ميبه صراحت بگو يول -

 مانند واست  يارك معلم يبله، ضربه .مينياو را آورد تا بب! چابك دارد
  .رود ميخطا نرش بهياست كه ت ياديص

  ست؟يف منظورت چيس -
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 .ديايب كنار چگونهازدواج  هنگام كه با عشق و داند مين مرد اي  -
 ژبه خدا در مونتا! هستم يف عدنانيمن س ن كرد؟يپس چرا با عشق چن

  .ديد ياورد، خواهيدرد بهخواهم زد كه او را ب اي ضربه
 دوستانه .تنگ آمدگر بهيد يف به زنيحرص س و يفتگياز ششادن 

  :گفت
  ، نشانم بده؟يدينور چه خر يف، برايس -
 رييون را تغيباره ابوغل حرف زدن در خانم،! يديچه خرتو  -

  !ميده مين
  يزيش او را ترك و فراموش كردم و از او چيپ ها ف، ساليس -
  .ن برنامهاي  يدم مگر برايست او را ندها مدت. دانم ميش نيها مقاله جز

 يمرد متقلب! تو هزار بار بهتر بود يكردنش برا خدا قسم ترك به - 
 نخود را پنها انهيشه و قلم سودجوياند  ،گنده يها با حرف. است
 را چه او يبرا. شد مي ليتبد يبه مستندست برنامه يبا مين. دنك مي

 و افشا يهدباو را در تنگنا قرار  يتوانست مي؟ يمتكلم وحده گذاشت
 چه يول. ديارايش را بيها تا خود و دروغ يتو به او فرصت داد! يبكن
  !پدر عشق بسوزد ؟ميبگو

 :گفت تيقاطع شادن با

 اگر دوستش. ندارد يتيم اهمين مرد برااي  كنم ميخواهش  ،فيس - 
  .كردم ميداشتم با او ازدواج  
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 كار لمبه سلمبه بهق يها كه واژه يمن از كسان ؟يكن مي باور -
فهمد  ميرا نآن يكس شانخود جزكه  بافند مي ييها يبرند و تئور مي

طبوعات درد مهما ب يها ن است كه زبان و واژهاي  مشكل. ديآ ميبدم 
 ها مثل من مرتب كانال ينندگانيب يول. كند ميكمك  ها آنخورد و به  مي

  .سرگرم كننده هستند يها كنند و دنبال برنامه ميرا عوض 
گول زدن و  كنند مين است كه تصور اي  روشنفكران مشكل

 ميم دهيبه خدا قسم اگر كارها را تعم !ممكن است نندگانيق بيتحم
ون ي؟ ابوغلاي زها را از كجا آوردهين چاي  كه تمام د از كفاح بپرسميبا

 يدالرها يها حكومت ا ازيالت و يد؟ از تشكاد مي يچه جواب
  ؟ينفت

 كين برنامه او فقط اي در! نها را ول كناي  كنم ميف، خواهش يس -
  !مهمان بود

 .خود را ببندند يبندهافرود كمر يمهماندار اعالم كرد كه برا
  .خود برگشت يف سر جايس

 يعطرش بلند شد و با بوها يبو. خود را صاف كرد يشادن موها
 ا چپ كجيما به سمت راست و يكه هواپ  ميهنگا. شد يگر قاطيد

  .ديدرخش ميشهر از دور  ييشد، روشنا مي
. كرد  مينگاه كرد و او هم تبسبود ف نشسته يكه س ييشادن به جا

 انگشت شستش. است اده شدنيپك آماده يش يليد كه خيرس ميبه نظر 
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 يو لبخند از او تشكر سرف با يباال برد، س يرا به عالمت شگفت
  .نگه داشت همچنان باال برد و او يسپس شستش را برا .نثارش كرد

  
  انيپا                                                              
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