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 《یلالجم هو》 

 

 ... یسطرونو القلم و ما  نون

 ! یسندنو یگند به قلم و آنچه م  سو

 

 : رئال سبک 

 : اول شخص راوی

  ی: ادب نثر 

 شود!  یم یر بهار نارس تعب یاکه از آن به بهار کال   یستسرد: پارادوکس بهار 

 

 : خالصه

 یکیاِِِقدام به ترور ناموفق    ی،که در عنفوان جوان   یستمصر   یماهر، پسر   جهاد
 کند.   یکشور مصر م  یرتبه  یاز افسران عال

 یآزاد شده و م یکتاتور،د یاو پس از هشت سال اسارت در زندان ها حاال
 خود دست و پا کند.  یبرا یخواهد شغل

 یوندخود پ  یبه نام اََِسما، او را با گذشته    یجهاد با دختر   ییآشنا  یان،م  ینا  در 
کند   یکه اگرچه مدت هاست با آن دسته و پنجه نرم م  یدهد، گذشته ا یم
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اش، دوباره اوج  یاما حاال با وارد شدن َاَسما به زندگ  یردگ  یو از آن کناره م 
 کند!   یو فوران م یردگ  یم

 مصر:  ۲۰۱۱انقالب

 یدست خوش حوادث  یانهخاورم یعرب  یکشورها  یالدی،م ۲۰۱۰اواخر سال  در 
رفت،  یم یشمنوال پ ینآنها به هم یمت اصالحات حکو یر شدند که اگر مس

 داشت.  یبزرگ برم یامن تر شدن گام یمطمئنا جهان به سو

) در ی( دست فروش تونس یزیمحمد بوعز  یمهم، با خود سوز ینا ی جرقه
وار منجربه سقوط حکِّّام  ینو( حاکم تونس) آغاز و دوم یمقابل کاخ بن عل
 ظالم عرب شد. 

داشت. مصر که خود را  یا یژهو یتسقوط مبارک( حاکم مصر) اهم یانم در 
تمدن  یسابقه  یدانست و از طرف  یبزرگ جهان عرب و جهان اسالمم

 شد.   یانهدر خاورم  یحرکت عرب   یندار ا  یهداشت، طال  یفرهنگ   یچندهزارساله  

 یخود را سرنگون و دولت انقالب  یکتاتور زود توانست د یلیکه خ  یدار طالیه
 دهد.  یلخود را تشک

 شد؟  یلتبد یرانگر سرد و و یچه شد که بهار مصر به بهار یبه راست  اما

زود باعث به  یلیها خ یمصر  یباعث شد تند باد خزان زده  یاتفاقات  چه
 شود؟  یانهدر خاورم یتحول فرهنگ  ینرفتن ا یغما
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 یشقابل پ یر و غ یحوادث شانس یسر  یک اتفاقات بر اساس  ینا یهمه  آیا 
پشت پرده توهم ذهن توطئه گر ما  یاصوال دست ها یابود؟ آ  ینیب

  یست؟گران شرق  یلو تحل یسندگاننو

 ینا یسوپر عاشقانه به بررس یک یتکردم در بهار سرد با روا ی: سعتذکر 
 یشمآور م  یاددار رو  نکته و هش  ینا  یزیبپردازم و قبل از هرچ  یمعضل اجتماع 

وجه  یچهست و به ه یطوفان  یعاشقانه اجتماع  یک که داستان بهار صرفًا 
 از اون رو نداره.  یاسیمن الوجوه مخاطب حق برداشت س

 و عاشق وطن و کشورم هستم!  یرانیا یکمن  چون

 ... یقمن اهلل توف و

 خواستار  علیرضا

 ۹۸/۲/۲۰ 

  

  《غرق نه  یاول: گرفتار امواج ول فصل》

 " ۹۶_ اسفند ۲۰۱۸: مارسیس"پار

کند که   یرا دنبال م  یا  یادهپ  یننشسته ام و نگاهم، عابر   یلچر دو چرخ و  روی
 یبه اندازه  یکنند و فقط هرازگاه   یم یرا ط  یرشانقرار، مس یتند تند و ب 

 دارند!  یبرخورد تنه به تنه فرصت مکث و عذرخواه  یک 
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نه چندان   یبه گذشته ا  یالمخ  یدهم و پرنده    یم  یصندل  یرا به پشت   ام  تکیه 
و  یتوانستم راه بروم ک  یکه م  یبار ینآخر  یدآ  ینم یادمکند،   یدور پرواز م
 کجا بود؟ 

 یمپاها یو چرخ ها، جا یچر ول ینا یگر است که د ینمهم ا یست،مهم ن اصال
از بدن من شده   یعضو  یلچر و  ین: حاال ایمنه بهتر است بگو  یارا گرفته است،  

 است! 

دانم  ینم ینمرا بب یلباست یدو هر روز با یمآ  یم یدانم ینهر روز به ا تقریباً 
 خواهر هستند.  یو قاهرهشهرها یسچون پار یدچرا؟ شا

که   یدانیستم  یلباست  ینکهبخاطر ا  یدباشد، شا  یخوب   یلتواند دل  ینم  ینا  نه
قهوه ام  یکنم و هورت   یرا کج و کوله م یم، لب هااز آنجا شروع شد یز همه چ
 شود!  یهم نم ینکشم، نه ا  یرا باال م

 چه؟  پس

 یمادر من و امثال من  یلباست  یشود! آر  یم  ینمادر من است، آهان ا  باستیل
 یر تعب یناند! از ا یدهرا چش یسال طعم شکنجه و انفراد یاست که سال ها

 . یندنش یم یملب ها یرو یتشوم و لبخند رضا یم یخودم راض

 یرهخ  یرو به رو و دختر جوان   یمکتبار به ن  ینکنم و ا  یدوباره نگاهم را کج م 
 خواند.  یاست و کتاب م یستادهبه انتظار اتوبوس ا یستگاهشوم که در ا یم

 یستگاهشوم، در مترو، ا یصحنه مواجه م ینبا ا یشههم یباتقر  یسپار در 
 ینتوان در ا یرا م ییجا یندر کافه ها! کمتر  یحت  یا یوس و تاکساتوب یها
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 یمترا غن یکه مردم آن به مطالعه مشغول نباشند، آنها هر فرصت   یافتشهر  
 خود اضافه کنند.  یبه دانسته ها یدانند تا اندک  یم

بخاطر  یدرود، شا یوقت کاله سرشان نم یچاست که ه یلدل ینبه هم شاید
است که ثمره  یلدل ینبه هم یداست که به حقوق خود آگاهند و شا ینهم
 اند!  یدهبهارشان را د ی

گذارم اما افسوس که   یشهر را کتاب به دستان م  یندست من باشد اسم ا  اگر 
اگر دست من باشد االن روزگارش بهتر   یگر د  یزهایچ  یلیخ  یست،دست من ن

 سوخت و ساخت!  یدکرد؟ با  یشهخب چه م یاز احوال حالش است ول

آرام و  یلیگذرم، خ  یم یابانزنم و آرام از کنار خ یرا م یلچر حرکت و ی دکمه
 رسانه ها!  یاهویو به دور از ه یدق یعجله! بدون دغدغه، آزاد و ب  یب 

 ... یشتر شود و سرعت من هم ب یاما نم باران شروع م 

مرگم شده؟ دانم چه  یشود و باز نم یباشم اما نم یکنم عاد  یم یسع خیلی
با محمد بگو مگو  یادکنم، ز  یپرخاش م یادشوم ز یم یعصب یادروزها ز ینا
 کنم!    یم

دهم،  یرا هم نم یشهست که جواب تلفن ها یهفته ا یک را که نگو،  آال
دارد   یبر م  یشدست از سر کنسرت ها  یرود؟ ک   یاز رو م  یک   ینمخواهم بب  یم

  ید؟آ  یبه مالقاتم م یو ک 
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به آپارتمان مان  یگر شود، اما د یغرند و آسمان روشن م یم یگر بار د ابرها 
دهد تازه از  ینشان م ینپارک شده و ا ینگمحمد داخلپارک یرسم! بوگات  یم

 داند.  یبرگشته است. چطور توانسته رسانه ها را قال کند؟ خدا م ینتمر 

 یم ینر و به هوش خودم آف یرمگ  یبندم، داخل آسانسور قرار م یرا م چترم
روزها   ینکنم هرچند ا  یرا چک م  یرفتن هواشناس  یرونقبل از ب  یشههم  یم،گو

 . یستن یهم اعتبار یسپار یبه هوا

 یچهارده م یو به طرف واحد شماره  یستدا یپنج م یدر طبقه  آسانسور 
در  یدکند و به ناچار دست به دامان کل  یزنم در را باز نم یروم، هرچه زنگ م

 شوم.  یم یبمج

برم که  یکتم م  یبدهم و دستم را داخل ج یام را به در م یهتک یسخت  به
 ینهدر س یدیشوم و درد شد یم یننقِش بر زم ی،ناگهان با باز شدن در ورود

 آورد!  یو نفسم را بند م یچدپ یام م

 " ۸۸ماه  ی_ د۲۰۱۰ ی یه"قاهره_ ژانو

را طرف راننده گرفتم.  میبدر ج یپول ها یشدم و ته مانده  یادهپ یتاکس از 
 ینکع یر در دستم انداخت و کنجکاو از ز یزهوار در رفته  یبه پول ها ینگاه 
 اش نگاهم کرد.  یدود

 انداختم و گفتم:  ینشداشبورد ماش یرا رو پول

  یدی؟آدم ند ینکهمثل ا یه_ چ
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ندانستن باال انداخت و گازش را گرفت. گازش را گرفت  یبه نشانه  یا شانه 
 که به هوا خاست محو شد.   ییسر دودها و پشت

زباله  یمحله  ی،خاک  یتعجب کرده؟ کوچه ها یزیزدم از چه چ یم حدس
 درم و داغان را که نگو...  یغلط انداز من! پول ها یدان و چهره 

مچاله شده بود و آخر سر  یمبار در زندان و در صف غذا تمام پول ها آخرین
. ینمو بب یاشد که ب یبشقاب برنج اضافه، چنان بزن بزن جانانه ا یک هم سر 

 ینکهبود، ا یقاشق دو قاشق برنج نبود، حرف سر گنده الت باز یکصحبت 
گردنش، نوبت را به   یخواست بخاطر کلفت   یآورد و م  یدر م  یطرف پر رو باز

در  یبرود، آقا زاده باز یژهاست خط وخو یهم بزند، صف را به هم بزند، م
گردنش را بشکنم   یاما من آنجا بودم که نگذارم من آنجا بودم که کلفت   یاوردب

زور  ینمبه مردم سرزم یخواست سر الت باز یرا که م یشکستم گردن  یو م
 ! یدبگو

برداشتم و خاکش را تکاندم و همان  ینزم یام را از رو یمشک  یدست  ساک
 یخ) شیشاپ به زبان عرب  یشوب( همان کاف  یکوف   یه تابلوطور که نگاهم ب

و  یداز پشت به کمرم چسب یمحکم یکیعدنان گره خورده بود، توپ پالست
 بچه ها را بلند کرد.  یَشَتَرِق  آن خنده  یصدا

نثار آن کنم  ییبرداشتم و خواستم چاقو ینرا از زم یبرگشتم و توپ گل جلدی
 و التماس کرد:  یستادا یمجلو یعرب  یک مش یبا دشداشه یکه پسرک کوچک 

پول  یگهبابام د یپاره کن ینوحواسمون نبود، اگه ا ید،_ عمو تو رو خدا ببخش
 نداره برام بخره 
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کوتاه   یواری" زندان با تو چه کرده جهاد؟ دیدم،در دستم خجالت کش  یچاقو  از  
 " ی؟کن  یم یکه عقده ات را سر آنها خال  ینکرد یداکودکان پ  ینتر از ا

 را طرفش گرفتم:  ینشستم و توپ گل یمزانوها روی

 ! یرتوپتو بگ یا_ منو ببخش عمو جون، ب

در دستم بود، ضامن آن را خواباندم و در  ینگاه کز کرده اش به چاقو هنوز 
 باال بردم:  یمتسل یرا به نشانه  یمگذاشتم و دست ها  یبمج

  یگهد یرشبگ یاب ی؟ترس یم یبرم از چ  قربونت ی_ اله

گم   یشها یهم باز یشاد یادفر  یانجلو آمد، توپش را گرفت و در م مردد
 شد. 

بود،  یشمثل هشت سال پ یز شوب رفتم. همه چ یو به طرف کوف  برگشتم
 کنار جوب آب!   یچراغ برق، زباله ها یزانآو یها یمکوچه ها، س

دانم  یکشم اما نم  یتو خجالت م یمن از رو یل،از تو ن یفو صد ح افسوس
را در تو  یشانکنند و زباله ها  یها چطور از تو استفاده م یختهافسار گس ینا
  یزند؟ر یم

افتاد،  یلنب یزنگ زده  ینگاهم به چرخ دست  یدمقهوه خانه که رس یورود به
فروخت، فروختن  یکرد و م  یبساط م ینجاا یخکه به لطف ش  یپسر معتاد

را،  یتشفروخت، اعتبارش را، شخص یخودش را م یشتر ه عرض کنم؟ بکه چ
 در فروخت تا خرج ما یرا، خالصه که دار و ندارش را م یشرا، آبرو یثیتشح
 را در آورد.  یرشپ
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 ی او باشم، جا یخواست جا یبدجور دلم م یپسر، گاه  یرتتبه غ حاشا 
 نکرد!  مواد هرچه با او کرد، کرد اما نامردش ینکهاش، ا یمردانگ 

ام را  یمشک  یگفتم. کاله کش  یقهوه خانه را باز کردم و بسم اهلل آرام درب
بودم که شناخته نشوم اما باز هم   یدهکش  یمو گوش ها  یشانیپ  یتا رو  یطور

 رفت.  یاعصابم م یرو یتپچ پچ جمع یصدا یختهجسته و گر 

آسان   یمبازرسان برا  یاعتنا بودم هرچند سخت بود...تحمل کردن شالق ها  بی
 مردم بود.  ینتر از زخم زبان ا

تکان دادم و بدون نگاه  یکه به احترامم بلند شده بودند سر   یچند نفر  برای
 شدم.  یوارد اندرون  یخکردن به ش

 ! یدد یبود چون او مرا نم یدهفا یکردم ب   یکه اگر نگاهش هم م  صدالبته

 و زغال گردان از دستش افتاد: یدکش  یفیخف یغوارد شدنم به آشپزخانه، ج با

 جهاد؟  یآزاد شد ی_ اسم اهلل! تو ک 

قلبش گذاشته بود، از کنارش   یو دستش را رو  یدهچسب  یوار طور که به د  همان
 را باز کردم:  یخچالرد شدم و در 

 _ امروز صبح چطور مگه؟ 

 : یدپشت سر هم کش یقیرا باز و بسته کرد و چند نفس عم یشها چشم

قبل آزاد   یدادیخبر م  یه  یدنبا  ی،کش  یکارات م  ینروز منو با ا  یه_ تو آخرش  
 شدنت؟ 
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شد، دلم  یم یینباال و پا یشها ینهبود، بدجور س یدهترس یحساب  ینکها مثل 
 تنگ شده بود.  یداً قرمزش شد یدشداشه  یبرا

 زدم:  یو پوزخند یدمنفس سر کش یک آب را  پارچ

 کنه؟   یگاو و گوسفند برام قربون   یخواستم یخنکنه ش ی؟که چ   یدادم_ خبر م

داد بدجور دلتنگ شده، بدجور در نبود  یپشت سرهمش نشان م ینِ و ف فین
نداشت، چه وضعش بود؟   یبه او تمام  یخش  یظلم ها  ینکهشده و ا  یتمن اذ

مملکت چه خبر بود؟ حاکم به مردم، مردم به حاکم و مردم به  ینا در 
 ! یشناختنم یمردم...ظلم حد و مرز

سرخ شده به طرفم آمد و پارچ را از دستم گرفت، داخل  یو با لپ ها عصبی
 اسکاچ به جانش افتاد:  یمانداخت و با س ینک س

همون طور  گذاشته اما یر چند سال زندان رفتن روت تاث ینکردم ا یال_ خ
 !  یچرک و نامرتب

همه صراحت را از او نداشتم، نظر او در   ینباال رفت، راستش توقع ا  ابروهایم
که در اطرافم   یمهم بود، اخر تنها جنس مونث  یمبرا یلیخ یکلو ه یپمورد ت

 بود او بود و بس! 

  ی؟چرا خبر نداد ی_ نگفت 

بود که از مقابل   یدانه ا ینچندم  یندر آوردم، ا  یبمرا از داخل ج  یگار س  پاکت
 دانست:  یدود کردم خدا م ینجازندان تا ا
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 رمان  کی

که   یها بود، تعهد گرفتن ساز و دهل راه نندازم! قهرمان مل ی_ دستور باالسر  
 خرابکار بودم!  یه یستم،ن

 را خشک کرد و داخل آب چکان گذاشت:  پارچ

  یستی؟خرابکار ن یگهاالن د یعنی_ آهان 

 لبم برداشت و گفتم: یرا از رو سیگار 

 . یستمن یگه_ نه د

 انداخت و آب را باز کرد:  ینک روشن را داخل س سیگار 

 ! یاددرم یخش یتو آشپزخونه بلند بشه صدا یگار س ی_ شرمنده بو

 و هرآنکس که او را بزرگ کرد صلوات.  یخبر پدر و مادر ش ای

 تونم بپرسم چرا؟  ی_ اون وقت م

 : یدمسوخته از زغال کش یها یمو گل یچوب  یبه تخت ها دستی

 ! یبپرس یتون  ی_ نه نم

 کف آشپزخانه شد:   یسوخته  یمن یزغال ها یو مشغول جمع آور نشست

که   یدیرس یجهنت ینبه ا یدمشا ی؟باور کنم که سر به راه شد ی_ توقع دار
 مبارک واقعًا مبارکه! 

همه  یایکف دستش گو  یرا گرفتم، تاول ها یشنشستم و دست ها کنارش
 حلقه زد:  یمبود، اشک در چشم ها یز چ
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 رمان  کی

خونه، خودم قهوه  یری_ مصر مبارک صاحبش باشه، از امروز به بعد شما م 
 گردونم.   یخونه رو م

 داد:  یخچالاش را به  یهنشست و تک کنارم

 برگردم خونه؟  یدتونم بپرسم چرا با ی_ م

 : یختمجمع کردم و داخل زغال دان ر یها را در چشم به هم زدن  زغال

 ! یبپرس یشه_ نه نم

 یشد نگاه م  یقاهره باز م  یفیسرم که رو به دود و کث  یباال  یبه پنجره    خیره
 کرد: 

رو حق دارم بدونم؟ شروع به گرداندن   یتونم بپرسم؟ چ   یرو م  ی_ پس من چ 
 آتش زغال کردم: 

خودم  یرسی،م یو خونه دار یخونه به آشپز  ینم ها_ تو از امروز مثل خا
 نوکرتم هستم دربست. 

 : یدد یرا نابود شده م یشهمچنان آرزوها اما

 ! یستمکه من خانم تو ن  یدون  ی_ اما م

 اشاره کرد:  یدانشو مر  یخو جمع ش یرونبه آن ب و

 اون تخت نشسته.  ی_ شوهر من رو

 گفتم:   یو عصب یدمبه صورتم کش یرا آماده کردم. دست  قلیان
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 رمان  کی

و امضا  یسمنو یمن م یرسی،آرزوهات م ی_ دست بردار آال، تو به همه  
 ... یفامثل ه ی،مثل نانس یشی،م یمعروف  یروز خواننده  یهکه تو   یکنمم

زد، از آن ها که درونش صد اشک و ناله  یکرد، زهر خنده ا  یخنده ا تلخ
 یچشمانش را تر م  یگوشه    یقحسرت عم  یک که    ییپنهان است، از همان ها

 کند. 

 داد:  یهتک یوار را مثل مالباخته ها به د سرش

 ! یزود یناما نه به ا یایدونستم م ی_ م

 نگاهش کردم:  مشکوک

 _ چطور؟ 

 یبه طبقه  یمنته یاه پله هاکرد، ر   ینفس تازه م یکهو آرام در حال آهسته
اش را  ینهو چندبار خس خس س ینآمد. در راه چند یدوم خانه را باال م

 تا مبادا گمراه شود.  یدکوب  یشپاها یرا جلو یشراهنما یصاف کرد و عصا

طاسش  یکرد و کله   یاش بدون شک وزن او را چندبرابر م یگوشت   بازوهای
 داشت!  یخاصتاللوِء  یمیقد یدر معرض نور المپ ها

خانه  یزخم یوار که با در و د  یبود، کهنه لباس یدهپوش یا یمیلباس قد کهنه
 خاص!  یهمخوان  یک داشت،  یبیاش تناسب عج

 یخمنحصر به فرد ش یها یژگیاز و ید،آخر را باال آمد و بو کش یپله  باالخره
اش را از دست داده بود اما در عوض  یناییبود که گفتم، اگرچه ب ینهم یکی
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 رمان  کی

دانستم اما حس ششمش  یکرده بود. المسه اش را نم  یترا تقو یاییشبو 
 گفتن نداشت. 

به او   یکس  ینکهخبر بماند، نه ا  یوارد خانه شود و او ب   یا  یبهشد فرد غر   نمی
 داد.  یم یصحضور نفر سوم را تشخ یشهنه اما هم یدبگو یزیچ

 یخورد و باال م  یکوچک و با صفا بود که پله م  یاطح  یک   یدارا  یخش  ی  خانه
محقر که در سمت چپ آن آشپزخانه و در سمت راست  یراییپذ یک آمد. 

اتاق من بود  ینا یراییبه پذ یآن، اتاق او و آال بود. و درست مقابل در ورود
 قرار گرفته بود.  نم یار در آمده و فعال در اخت یآال از حالت انبار یاریکه به 

فهمد  یدانستم م یآال کردم، م یحواله  یو چشمک  یدمکش  یرا کنار ودمخ
خواستم مطمئن شوم در تمام   یخواستم امتحانش کنم، م  یناناما محض اطم

 سال ها پدر بزرگ خوب از آال مراقبت کرده است.  ینا

به او داده   یمن از زندان را چه کس  یخوب مراقبت کرده بود پس خبر آزاد  اگر 
 بود؟ 

بد، هرچند حس ششم من هم از  یظن و گمانه ها ینبردم به خدا از ا پناه
اش هم سن   یبا مادربزرگ ناتن  یادر دن یبود، اما چه کس  یدهبه ارث رس  یخش

روز  یک با همسر پدر بزرگش در  یادر دن یچه کس ینکهبود؟ و بدتر از آن ا
 متولد شده بود؟ 

 یر،تقد  یانوشت    یشانیدر طالع من بود، پ  یه نامادردانستم ک  یرا م  ینا  فقط
 یبود که از روز آزاد ینامش هرچه که بود مهم نبود، مهم اتفاقات پازل وار
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 رمان  کی

و  یبعج ییشد، سر نخ ها یم یدهمن از زندان مرتب و پشت سر هم چ 
 داد.  یپاسخ حرکت م یاما آشنا که مدام من را به سو یبغر  یینشانه ها

گفتم دست پشت پرده،   یپشت پرده اما من م یت هاگفتند دس  یهمه م
 مصر بود.   یاتتمام جنا  یکه پشت پرده    ینفر بود، کس  یک چون از نظر من او  

نشسته و ننشسته سر سفره همسرش را صدا زد و آال هم مثل غالم  شیخ
 آفتابه سر سفره حاضر شد.  یک تشت و  یک حلقه به گوش با 

را جلو آورد و آال هم شروع  یشانداخت و دست ها یرا کنار یشعصا شیخ
 مبارک کرد.  یدست ها یآب به رو یختنبه ر

 حوله را برداشت و صورتش را پاک کرد:  پدربزرگ

  یم؟_ مهمان دار

 ِمنُّ و ِمِن کرد:  آال

 ...؟ ی_ مهمون که نه ول

 ادامه  یدد  ینم  یزیچ  ینکهو با ا  یدبه سمت من چرخ  یخش  یکمال ناب آور  در 
 داد: 

  ید؟کن  ینم ی_ خودتون رو معرف 

شدم و   یمآال تسل  یشده بود اما باالخره در برابر چشم غره ها  یخبه تنم س  مو
 گفتم: 

 _ منم پدربزرگ، جهاد! 
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 رمان  کی

خودم را نشسته به طرف سفره هل  ی؟آزاد شد ی_ سبحان اهلل، تو ک شیخ 
 امروز صبح. یندادم: _ هم

 . یدمد یشبرو د یتزادآ  یای_ الحمداهلل، به خدا قسم که رو

آمد و سفره   یرفت و م  یم  یویواش را بافته بود، مثل    یپر کالغ   یکه موها  آال
 : یدچ یم

 _ چطور؟ من

به من  یدیکه خرگوش سف  یدمقبل از اذان صبح پدرت رو د یشب_ دشیخ
 ! یه؟به خوب یر در خواب تعب یدیکه سف  یدون  یداد، م یههد

سفره را  یپدربزرگ دعا یشگیطبق رسم هم یاید،کردم تا آال هم ب سکوت
 . یمشروع کرد یقرائت کرد و همگ 

از هجده   یباً بود، تقر   ینطور هم  یشهسفره به سکوت گذشت، هم  ی  یقهدق  چند
به قاهره آمدم، پدربزرگ ما   یهکه از پدرم و نوال جدا شدم و از اسکندر  یسالگ 

 تا سفره جمع شود.   یمنزن  یوقت غذا حرف   ینکهارسم عادت داده بود،    ینرا به ا

 : یدکرد و به طرف من چرخ  یشکر بلند  یخآخر را خورده و نخورده، ش  ی  لقمه

دونم  یچندتا نکته رو بهت تذکر بدم. م یدبا یپسرم حاال که آزاد شد ین_ بب
 جنگ اول به از صلح آخره.  یول یمن ناراحت بش یحرفا ینامکان داره از ا

 یاز عصب یتحکا ینو ا یدلرز یطاسش هم م یشد، لپ ها یم یجد وقتی
 بودنش داشت: 
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 رمان  کی

هرچند   ی،رو عوض کن  یتزندگ  ی  یقهطر   یدبا  ی_ از امروز که از زندان آزاد شد 
معترض بودم اما کجا بود گوش شنوا؟ آخر   یتزندگ  ی  یوهدر گذشته هم به ش

موند  یشو بدنام یگرفتار شد  یکه حرف من شد و حضرتعال  یدیسر هم د
 ما!  یبرا

بود؟ خودش و آال را  یگفت منظورش چه کس  یکه م  ییما یندانستم ا نمی
بود که در مصر از آن با عنوان  یتفکر جبهه ا یمنظورش رهبر  یاگفت   یم

 کنند!   یم یادِاِخوان 

دخالت   یاسیسائل ستو م  یخواممن تحت نظره جهاد، من نم  ی_ خونه  شیخ
ها  یهحاش ینوارد ا یشینهمن م یکه سر سفره   یکنم و دوست ندارم کس

 بشه. 

 : یدپابندش پابرهنه وسط حرف ما پر  ینگجر  ینگ جر  یبا همان صدا آال

_نگران نباش عدنان، جهاد به من قول داده فقط به کار و تالش فکر کنه و 
 بس، قراره... 

 حرف او را قطع کرد:  شیخ

  ی؟از زبون خودش بشنوم، شما مگه زبونش یخوام_ م

 یشهکم فروغ شد، مثل هم  یشگربه ا  یو غمبرک زد، چشم ها یدلب برچ آال
را از   ییرض اندام و خودنماع  یاجازه   یشهبود، مثل هم  یدهنوکش را چ یخش

 او گرفته بود: 
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 رمان  کی

 یحکومت  یروهاین یشپ یمثل دفعه  یخوام_ من منتظرم جهاد، نمپدربزرگ 
 بزرگ االََِزهر هستم.  یخونم رو شخم کنند، ناسالمت 

 یدهو هوا ماس  ینزم  یانکه م  یماست خشک شده و نان   یدر کاسه    یمها  دست
 بود: 

هشت سال از تنم در بره و بعدش   ینا  یخستگ   یذاشتید_ الاله اال اهلل. کاش م
 . یدیدکش  یم یشرو پ یتکرار یهمون بحثا

درب نداشته اش از   یآشپزخانه افتاد که جا  یز اما تم  یمیقد  یبه پرده    نگاهم
 کرد:   یمحافظت م یاندرون 

 ز صلح آخره. گفتم که جنگ اول به ا  یخوام،االن جواب م  ین_ اما من همشیخ

 سر سفره پا شدم:  از 

خودم دست و پا کنم از شما  یشغل آبرو دار برا یهکه   ی_ فقط به اندازه ا
 بذارم.  ینجارو ا یمکه اسباب و اثاث  یخواممهلت م

 : یدتر کش ییناش را پا یدامن مشک  آال

 _ اما... 

دست   ی. شما اگه قول بدیمثل پدرت زود رنج و کله شق   یگه،_ ِد نشد دشیخ
 . یکن  یزندگ  ینجاتا ابد ا یتون  یم یجست و جو گرت بردار یتاز شخص

بعد از حس  یدم،کش یزشمکم پشت و در حال ر یبه موها یدست  عصبی،
 یدرس یبود که از پدر و پدربزرگم به ارث م یا یارث قو یندوم یششم، کچل

 آمد:  یدر م یمن به خوب  یها یشتفاوت که ر ینبا ا
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 رمان  کی

_من همون قهوه خونه رو بگردونم و شبا هم همون جا بخوابم مشکل شما  
 حله؟ 

تا  یبد ییر اون رو تغ یدمشکل تفکر توست، با یست،_ نه جهاد حل نشیخ
 ! یشهر بر  یناز ا یدمن و تو حل بشه واگرنه مثل پدرت با ینب یمسئله 

 : یدمشدم و غر  عصبی

و گوشم باز شده که بدونم  چشم یکاف   یهشت سال به اندازه  ین_ من تو ا
 ید،فراموش کرد ینکهسالمه پدربزرگ مثل ا یغلطه، من س یدرسته و چ  یچ 

 یحال من سر حرفم هستم. آال از فردا تو خونه بمونه و به کار خونه دار  ینبا ا
 از خونه با من.  یرونبرسه و خرج ب

نداره که دو نفر آدمو عالفش کنم. آال  یمشتر  ی_ اون قهوه خونه انقدرشیخ
 . یهاونجا کاف یبرا

عدنان_بزرگ االزهر_ تو قهوه   یخزن ش  یست_ اما آال همسرتونه و درست نمن
 خونه زغال بگردونه. 

 از جا بلند شد و به طرف اتاق خوابش رفت:   ینشسنگ  یبزرگ با نفس ها  پدر 

رفت و من و آال را با   یر شغل پدر و مادر دار باش جهاد، شب بخ  یک_ به فکر  
 گذاشت!   یباق  یدسوال و ترد یادن یک 

آن به  یرفت و نور قو یمدام در مقابل صورتم رژه م یزانیآو یمیقد چراغ
 کرد.   یم یفشدت اعصابم را ضع
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 رمان  کی

و مقابلم نشسته و نگاهش به برگه  یز درست آن طرف م یکروات پوش  مرد 
 آنها حک شده بود.  یهمه  یبود که احتماال مهر محرمانه رو یادداشتی یها

چشمم را کبود کرده   یکه پا  یمحکم  یو ضربه    یدچک  یلبم م  یاز گوشه    خون
 کرد.   یرا تار م یدمد یر بود، مس

 من کمرنگ و کمرنگ تر...  یدپر رنگ تر شد و د یکروات   پوزخند

 تا بناگوش باز شد:  یششآب گل آلود را به طرفم هل داد و ن پارچ

 ! یادخورده آب بخور حالت جا ب یه_ 

صفت بود. دفعه  یب  یکفتارها  ینا یپاسخ برا ینکردم، سکوت بهتر   سکوت
 : یدکوب  یز م یرا محکم رو یوانیبعد ل ی

کار   یفتیازت رفته، پس م یادیآب بخور مادر به خطا، خون ز یگم_ ِد بهت م
 دست مون.  یدیم

نزده از  یههمان طور بخ ید،کش یم یر ضرب گلوله در کتفم ت یجا هنوز 
 یگار داشتم که حرکات دود س  یدد یمرخصم کرده بودند اما به قدر یمارستانب

اش  یزبینیگاه ت  یچعقاب ه یدهم. چشم ها یصتشخ یشلب ها یرا از رو
 را داشتم که دربند گرفتار شده بود.  یریداد. حس ش یرا از دست نم

خاموش  ینرا کف زم یگارشس یبلند شد و ته مانده  یصندل یواز ر  کرواتی
 کرد: 

دست ما واگرنه مثل  یدهوساطت پدربزرگت االن رس ینامه  ی_ شانس آورد
 ! یوستیپ یم یبه ملکوت اعل یقاترف ی یهبق
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 یلخاطرات نه چندان دور ن یادآور بود که  یبه پارچ گل آلود یممستق نگاهم 
همه   یآر  ی،وحش  یلو شرط، ن  یدق  یب   یلرها، ن  یلعاشق، ن  یلآزاد، ن  یلبود. ن

 بخشنده بود.  یلنبود، ن یلها ن ینا یها که گفتم بود ول ینا ی

 وساطت شرط داره جهاد خان؟!  ین_ اما اکرواتی

را از حصار دستبد و پابندشان آزاد کنم  یمکردم مچ ها  یکه تالش م  همزمان
 : یدمپرس

  ی؟_ چه شرط 

 ضرب گرفته بود:  یشلب ها یکار روبا خود  کرواتی

هم دستاتو  ی یهبق یدجهاد، با یحرف بزن  ید_ شرطش حرف زدن توست. با
 . یلو بد

 زدم:  یخنده ا تک 

 _ و اگه حرف نزنم؟ 

  ی؟_ اگه حرف نزن 

 جمله را تکرار کرد:  ینفشار داد و ا یشموها یرا چندبار ال خودکار 

 ... یف نزن اگه حر  ی؟اگه حرف نزن  ی؟_ اگه حرف نزن 

به خودم آمدم که دست به   یجمله را تکرار کرد فقط وقت   ینچندبار ا  نشماردم
 : یدکش  یادفر  یمشد و کنار گوش ها یقه
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اونوقته   یاد،اونوقته که زرتت در م  یو اگه زر نزن   یزر بزن   یدبا ی_ اگه حرف نزن  
 اونوقته که...  یشینهکه مادرت به عزات م

حاکم  ییاتاق بازجو یرا بر فضا یبلند و وحشتناکم سکوت اجبار یها سرفه
 : یدمکرد و از ته گلو نال

 وقته که...  یلی_ من خ

 گذاشت و گفت:   یمرا کنار لب ها یشها گوش

 دستم اومد.  یزیچ یدشا یگی؟م یچ  ینم_ ِد بنال بب

 مادرم نشستم!  یوقته که به عزا یلی_ من خ

 شدم:  ینار صورتم کرد و پخش زمنث یجانانه ا یلیشد س عصبی

حرف  یخوایپس نم ی؟کن  یم یمن با لغت باز ی_ آشغال از سگ کمتر برا
  ی؟لو بد یقاتورف ی یهبق یخواینم ی؟بزن 

 گرفت:   یمچشم ها یرا جلو یروشن سیگار 

 جهاد!  یینخ، تو ینا یبعد یگاریجا س ی_ به خدا قسم حرف نزن 

 یم  یک نزد  یهوش  یمرا به مرز ب   یباگلوله ام تقر   یجا  یرو  یشدست ها  فشار 
 لب زدم: یکرد وقت 

  ید؟_ شما مگه به خدا هم اعتقاد دار

افتاد  یماش رو یورزش یکلرا زد و با همان ه یپشکت و شلوار خوش ت  قید
 ینکهکه جان در بدن داشت کتکم زد.  انقدر زد تا خسته شد، نه ا  ییو تا جا
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 یکز اعتراف نکردن من خسته شد در واقع از کتک زدن خسته شود نه، ا 
 از اقرار متهم توسط بازجو!   یدیناام

 یستبازجو زمان یک مبارز است و قعر شکست  یک اوج هنر  یندانستم ا می
 که از اعتراف متهمش خسته شود. 

 یرا به نشانه  یشبلند شد و دست ها یمبا حالت مستاصل از رو کرواتی
 باال برد:  یمتسل

مگه  یخوای؟نم ینومگه هم یمم،خب من تسل یلیخ ی،د تو برد_ باشه جها
 یخوایدارزشه؟ مگه نم  یک شما    یشهادت برا  یدثابت کن  یانبه جهان  یخوایدنم

  ید؟تون سلطنت رو به لرزه انداخت یمانا یرویشما با ن یدبه سازمان ملل بگ

 ید؟خواست بگو  یچه م  یعنیخرد شدم،    یشکردم و خوب در حرف ها  سکوت
اعتراف گرفتن از من بود؟ کور خوانده بود، جهاد ماهر  یبرا یدشجد یباز یاآ 

 هست که با زبان چرب و نرم شما دم به تله دهد.  یسگ تر از آن 

آب  یوانل یکلباسم را تکاند و  یبلندم کرد، خاک ها ینزم یاز رو کرواتی
 اشت: آورد مقابلم گذ یر از کجا گ یدمد یکه درست نم  یز تم

 یکه خودم م  یهآب یاز همون  یندرکت کردم، ا یدم،_ باشه جهاد، حرفاتو فهم
 یمشابه، متناسب، اصال هرچ  یکسان، ی،برابر، برادر، مساو یز نوشم، همه چ

 خوبه؟  یلعنت  یگیتو م
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را   یتیچندشخص  یبودم آدم ها  یدهندارد، شن  یمطمئن بودم تعادل روان   دیگر  
شد  یم یآفتاب  یبودم، گاه  یدها تا به آن روز ندگذارند ام  یبه عنوان بازجو م
 . یاشد و در یم یبعد طوفان  یو مهربان، لحظه ا

ام  یقهشق یو اشهدم را گفتم، کلتش را رو یدشد، اسلحه کش یابر  ناگهان
 : یدگذاشت و ماشه را کش

 یالالمصب؟ واقعا خ  یگذرهم  یتلعنت  یتو اون کله    ی_ اما فقط به من بگو چ 
 پاشه؟  یشما از هم م یو ترقه  یر سلطنت با دوتا ت یدکرد

دادم، بند را آب   یاذکار مطمئنا بند را آب م  ینگفتم که اگر نبود ا  یذکر م  فقط
را  یدموکراس یایکه رو  یدیرفت و خون هزاران شه یدادم و مبارزه لو م یم

 بردند:  یبا خودشان به گور م

 ! یهدست باالسر  یجهنت یجه،ر به نتبرادر نه مامو یمهست یفه_ ما مامور به وظ

 یکنه  ید،چه؟ خند یعنی یبه او فهماندم که منظور از باالسر  یمچشم ها با
 یکه پشت سر هم زده م  یبار، نه دوبار، نه سه بار، درستمثل هندل موتور

که اشک از گوشه   یدخند یانقدر ید،شد و باالخره روشن شد، غش غش خند
 بلند شد:  ینگرفت و از زم  شد، دلش را یجار یشچشم ها ی

عده فرشته  یک قراره بعد از سلطنت  یپسر؟ فکر کرد یکرد  یالخ ی_ تو چ 
 : یدخواست بگو یخطر در گوشم زده شد، چه م یزنگ ها ینسرکار؟ اول یانب

که تا   یهست  یمبارز یگونه   ینتر  یبکردم تو عج  ی_ تا االن فکر مکرواتی
 . یگونه هست   یناحمق تر  یدماالن فهم یکردم ول  یدااالن پ
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 زدم:  یادشدم و فر  یکفرم را در آورد، عصب  باالخره 

 جمله گفت:  یک به طرف در رفت و  ی؟لعنت  یبگ  یخوایم ی_ چ 

اونا   یکن  یسرکار فرشته هستن؟ فکر م  یانکه بعد از ما ب  ییاونا  یکن  ی_ فکر م
آدم هستن، اونا  جهاد؟ وسوسه پول، قدرت، شهرت. اونا هم یشنوسوسه نم

 سراغشون.  یادهم حرص و طمع م

 خارج شد!  یرا گفت و از در انفراد این

 *** 

را در خودم غوطه ور  یادنه چندان ز یآال به خودم آمدم، لحظات  یصدا با
طور بود، شب ها با خواب کابوس  ینهم یشهام هم یبودم، پس از آزاد

 کردم:   یم یطراتش زندگ گذاشتم و روزها با خا  یشکنجه ها سر به بالش م

تو رختخواب   یهر روز تا لنگ ظهر با شلوارک و رکاب   یخوای_ با تو هستما، مآال
  ی؟فکر کن یرینتو به خاطرات نه چندان ش یغلت بزن 

 : یدمکش  یمگوش ها  یر تخت ولو کردم و پتو را تا ز یرا رو خودم

 _ ولم کن آال بذار تو حال خودم باشم. 

 ام را سوزاند:  ینیب یعطرش پره ها یو کنارم نشست و بو آمد

 یبه حرفا  یداما تو نبا  یشد  یعصب  یخش  یشبد  یاز صحبتا  یدونم...میخود_ ب
و  یشهاالن چهل ساله پ یکنهو خرفت شده و فکر م یر پ ی،بد یتاون اهم

 . میکن  یهممون به سبک اون زندگ  یخوادم
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او را نشنوم اما  یتکرار یگذاشتم تا صحبت ها یمگوش ها یرا رو بالش 
 خم شد:  یمبازوها یو آخرش رو یدورز یهمچنان اصرار م

عدنان رو  یگهپاشو د ی؟_ مگه قرار نشد به من تو کار قهوه خونه کمک کن
کار به کارت نداشته باشه   یگهو د یینپا یادب یطونپزم که از خر ش یخودم م

 : یدمخوبه؟ به طرفش چرخ

 داره!  ی_ چقدر هم که از تو حرف شنو

 زد:  پوزخندی

 مهم آخر شبه که مثل موم تو دستامه!  یگرانه،د ی_ هارت و پورتش جلو

 ی) آب یبلند عرب  ی( مانتو یهگِِاِلب  یک مانندش افتاد،  یتیسلبر یپبه ت نگاهم
سرش  ی) رویتنگم( چادر عرب  یعبا یک  یضهنبودن عر  یخال یو برا  یدهپوش

اما آال مطمئنا چشم  یناخواست؟ دو چشم ب یانداخته بود، کور از خدا چه م
 خواست:  یرا نم یخش یها

 : یدسرخش را برچ یلب ها یگه؟قهوه خونه د یبر  یخوایم ی_ مطمئنمن

 _ چطور مگه؟ 

 دادم:  یهاتاق تک یوار دراز کش به د نیمه

 جذابه.  یلیکارت خ  یآخه لباس ها یچی_ ه

به  یخودش را به آن راه زد و بغض ساختگ  ید،را فهم یمها یهو کنا نیش
 داد:  یشصدا
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برم بازار  یخوامدستامو نگاه کن، زغال سوزونده، م یار،بهونه ن یگه_ پاشو د 
 . یرمبراشون کرم بگ

 : یرتغ یعنینقطه ضعف من  یگذاشت رو  دست

رجوعش  یکنیم یکار داد که قهوه خونه چ یر به من گ یخاگه ش ی_ باشه ول
 به تو.  یدمم

 زد:  یبه کمر گذاشت و لبخند دست

 به...  یدم_ منم رجوعش م

 : یمکرد و هردو قهقهه  زد  سکوت

 به چشم مادر بزرگ.  ی_ امن

اش را  یدهتراش یو ابروها یدهسرمه کش یبندش را انداخت و چشم ها رو
 گذاشت:   یشنما مثل هالل ماه به

 بازم مادر بزرگتم؟  ی_ حاال چ 

 یدوست داشتم مثل خواهرم، نم یشها یها و تلخ  یرینیرا با تمام ش آال
 یام! اما هرچه که بود از همان روزهاخواهر نداشته یجا یددانستم چرا؟ شا

 . یمبه هم داشت یحس خوب  یخش یاول ورودش به خانه 

به عضالت  یداد. کش و قوس ینشان مبامداد را  یباساعت تقر  یها عقربه
دخل را باز کردم و  یکمرم دادم و قولنج گردنم را شکستم. کشو یخسته 

 یک ی( واحد پول مصر)، برایه دو سه...صد جن یک دشت امروز را شمردم. 
 روز؟ 
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 یمشتر   یقهوه خانه آن قدر  ینبود، ا  یخشد ادامه داد، حق با ش  ینم  ینطور ا  نه 
 را بدهد.  یکوفت   یزندگ  یننداشت که بتواند خرج ا

داد، از   یمان را نم  یکه کفاف زندگ   یمشد  یم  یعالف شندر غاز  یدو نفر   نباید
 من و آال که آن هم...   یمماند  ینبود ، م  یبودنش که توقع  یناناب  یلبه دل  یخش

 ییناهم روز به روز پ  یخرفت و درآمد ش  یخرج آال روز به روز باالتر م  راستش
هشت سال و با نبود من چطور  یندانستم در ا یآمد، فقط نم یتر م

 اموراتشان را گذرانده بودند؟ 

 جهاد؟"  یکرد  یکار چ یانتخودت و اطراف ی"تو با زندگ 

گذشته ام  یها یمرا بخاطر نادان  یوستهبود که پ یمجهاد درون یبنه این
حماقت کردم،  یمگونه اصال بهتر است ب یاکردم   یتخر  یکرد. آر  یمالمت م

 مثل من ساخته بود.  یحماقت محض که فقط از ابله یک 

 ینکردم و دست از ا یرا گوش م یکروات  یهمان روز اول حرف ها باید
همه پشت پرده با هم بود،  یدست ها یداشتم. وقت  یها برم یجنگولک باز

 یخوردند پس به من و امثال من چه مربوط؟ الک  یآخور م یک همه از  یوقت 
 یکردند و به جان هم م  یم یمردم را مگس یجوان ها ی،و سر حزب باز

نشده  یر خوردم اما هنوز هم د یبخوردم فر  یمن باز یکه چه؟ آر  تندانداخ
نداشتم و  یتازه هست" هنوز هم سن یریرا هر وقت از آب بگ یبود " ماه 

 کردم.   یرا پر م یسالگ  یس یتازه آستانه 

 ینهشت سال چطور خرج ا ینآال در ا ید،لنگ یکار م  یجا یک باز هم  اما
 پرداخته؟  یتجمالتش را م
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 یپاک و معصومش انداختم. مدام جلو  یبه چهره    یگفتم و نگاه   یاالالله  الاله 
 یاو را نم یکس  ینکها یالبه خ یدرقص یم یو گاه  یدرس یبه خودش م ینهآ 
 . یدد

که مثل من   یا یبر باد رفته اش، از جوان  یگفت، از آرزوها  یم یاهایشرو از 
رفته بود، به جز هم سن بودن من و او  یاداز  یکحرام شد، او هم مثل من 

 بودند.  یمانخانواده ها یگرمانوجه تشابه د

 یو فرتوتش به عنوان نذر  یر پدر پ  یاز سو  یطور که آال در عنفوان جوان   همان
 یخش یآمده بود، من هم از پدرم و نوال جدا شدم و به سودر  یخبه عقد ش

 پناه آوردم. 

 یخشنذر ش  یمال  ی  یغهمض  یلبود که پدرش به دل  یدختر هفتم خانواده ا  آال
 زده بود!   یدشبودم که نوال چوب حراج به عقا  یکرد و من هم تک فرزند پدر

قهوه خانه   ز یم  یبه رو  یوحشتناک   یکار خودش را کرد و با ضربه    یعصب  فشار 
 یکس یکار کردم، فقط شانس آوردم که به جز چند جوان ب یخودم را خال

 شوب نبود.  یکوف   یمشتر 

بود که تا  یضرر یب  یحتنها تفر  یاست،در کشور من، صحبت راجع به س آخر 
 ! یدکش  یاز شب طول م یپاس

 و قلبش را گرفت:  یداش بود از جا پر  یباز یامک که تا آن موقع مشغول پ  آال

 پسر؟ قلبم اومد تو دهنم.   یکنیم  ین_ اسم اهلل! تو چت شده جهاد؟ چرا همچ
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قهوه خانه  یاعتنا به او به طرف درب خروج  یپشت دخل بلند شدم و ب  از  
 رفتم: 

 ! یسکته کن یاز بدبخت  یروز یهکه   ینهتو دهنت بهتر از ا یاد_ قلبت ب

 یرونب یباال انداخت و از درب خروج  یمحرف ها یدننفهم یبه معنا یا شانه
 رفتم. 

روزها به  ین...ایدمشآوردم و به آتش کش یرونرا از پاکت ب یگاریس نخ
 حس خوب و خاص!  یکداشت  یریناپذ یفلذت توص یمبرا یدنآتش کش

شوب نشستم. نشستم و  یکوف   یورود یپله ها یبه آن زدم و رو یآرام پک 
 در دستم کردم.  ییکردن با مکعب جادو  یشروع به باز

 یمها  یشبه ر  یانداختم و دست   یم  یینباال و پا  یبندرا به حالت شرط  کبریت
قاهره   یچراغ ها  یانداختم و به سوسو  یم  یینرا باال و پا  یتکبر   یدم،کش  یم

باال شهرش  یانداختم و به برج ها یرا باال م یتشدم، کبر  یم یرهاز دور خ
زل  ینشنش یر انداختم و به بافت فق یم یینرا پا یتدوختم و کبر  یچشم م

 زدم.  یم

 یم ینبود و من داشتم با خودم شرطبند یشرطبند یک جز  یزیچ زندگی
با خودت بود؟ بازنده تو، برنده  تو و گور  یبهتر از شرطبند یزیکردم و چه چ

 و آن...  ینپدر ا
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 با یدم،کش  یرونشلوارم ب یبدست بردم و آن را از ج یلمزنگ موبا یصدا با 
اتصال   یافتاد، دکمه    یگوش  یصفحه    یرو  یماسم محمد، برق چشم ها  یدند

 را زدم و گفتم: 

 و گفت:  یدکش  یپوف کالفه ا ی؟فقرا کرد یر از فق یادی_ چه عجب داداش، 

انداختم   یرا کنار  یتچقدر سرم شلوغه؟ کبر   یدون   ی_ چرت نگو جهاد، تو که م
فقرا  یر از فق یادی یگمکه م  ینهزدم: _ خب بخاطر هم یگارمبه س یو پک آرام

 !یکرد

انقدر متلک  یستبس ن یق،چقدر دوست دارم رف یدون  ی_ تو که ممحمد
  یکنی؟بارونمون م

خواستم ناراحتش کنم  یدادم، نم یرونب یملب ها یاننفس از م یک را  دود
 : یماما برادر بود یمداشت یدهبود هرچند اختالف عق یقممحمد هرچه بود رف

  ی؟که گفتم شد  ین مسئله ااو یگیر _ پ

 یمورد یهاما  یزنهبه دل نم یکردم اما چنگ   یدادو جا برات پ یکی_ محمد
  ی؟بر  یحاضر  یونهاوکاز یلیهست طرف خ

_ پسرک دست فروش کنار دستم_ انداختم که داشت کم کم یلبه نب نگاهی
کرد، انقدر در حال خودم بودم که متوجه حضورش  یبساطش را جمع م

 نشدم: 

  یخوان؟م یروییچه ن_ 

 . یههفتگ ی  یهنشر  یک دونم که  یحد م یندونم فقط در ا ی_ نممحمد
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 بود، بحث را جمع کردم:  یز ت یادیز یمحرف ها یدنشن یبرا یلنب یها گوش 

و آدرسشو  یمراجع بهش صحبت کن یذاریمهفته قرار م ین_ باشه آخر هم
فوتبال الشباب قاهره بود،  یممحمد عضو ت یگذره؟چطور م یناتتتمر  یرم،بگ
 بودم:  یشبدنساز یافتادم که خودم مرب  یدوران  یادبه 

 داداش.  یرهنم یشتو بد پ ینیتمر  یبه لطف برنامه  ی_ هعمحمد

روزها بدجور در مجالت و روزنامه ها  ینکرد، عکسش ا  یم ینفس شکسته
 ترکانده بود: 

  یره؟نم  یشبد پ  یگیشهر رو برداشته اونوقت م  یتگل  یبابا، خبر آقا  یزنی_ زر م

داداش، روزنامه ها دربه در  ییما شما یفعال که قهرمان مل یید_ نفرمامحمد
 . یفالوده بخور یهبا ما  یدیمصاحبه با شما هستن، شما افتخار نم یک 

 انداختم و دستش را گرفتم:  یلبه نب گاهین

 حله؟ محمد_ حله چشاته.   یخورمو فالوده هم باهات م  یام_ حاال آخر هفته م

 _ فعال 

 شدم:  یرهخ یلنب یگرفته   یرا قطع کردم و به چهره  گوشی

  ی؟گم و گور  یستی؟_ چند روزه ن

 رمق نگاهم کرد:  یداد و ب  یهتک یِکرم خورده اش را به گار  پای

 بساطم رو جمع کردن.  یختنر یشهردار ی_ مامورا

 : یدمکم پشتم کش  یموها یبه جلو دستی
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  ی؟ک   یگی؟م ی_ جد 

 ته بارش اشاره کرد:  یها یوهو به آشغال م یدکش  یحسرت وار آه

 گذاشتم:   یششانه ها یچطور؟ دست رو یشهم یدو روز یکی_ 

و ولش حال مادرت چطوره؟ بغضش حرفا ر  ین_ خدا لعنتشون کنه حاال ا
 گفت:   یم یوقت  یدلرز یم یششد، صدا یجار یشاشک ها ید،ترک

 چه کنم؟  یه_ پول داروهاش گرونه برادر، دستم خال

 یام شده بود؟  مصر  ینهمهمان جناغ س یانهچه موقع قلبم، وحش نفهمیدم
 هم وطنت بلرزد؟  یو صدا یباش

 اش گذاشتم:  یگار  یدخل امروز را رو ی یهبردم و صد جن دست

 بزن.  یزخم یهدشت امروز منه، بردار و به  یهمه  ین_ ا

 گفت:   یکردم وقت   یحس م یشرا در چشم ها تردید

دونم اوضاع کار و بار تو هم کساده، تازه از زندان   یبرادر؟ م  ی_پس خودت چ 
 و...  یآزاد شد

 دهانش گذاشتم و گفتم:  یرا رو دستم

روز مبادا دارم، االن فکر  یمقدار پس انداز برا یهساکت برادر، من  یس،_ ه
 بزن.  یزخم یهاون روز اومده، تو بردار و به  یکنمم

 بار گفت:  یناما ا یدهم لرز باز 
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 یجلو یمامورا اموالم رو ضبط کنند خودم رو یگهبار د یه_ به خدا قسم اگه  
 . یزنمم یشآت ینکاخ کاعبد

 شد!  یخصالبت گفت که مو به بدنم س جمله را چنان با این

 به او زدم:  یآرام یلیس ی ضربه

 به فکر مادرت باش.  یل،_ خفه شو نب

راهش را  یلنب ید،رس یانآمدن آال و بستن کرکره ها بحث ما هم به پا با
 من و آال...  یمگرفت و رفت، ماند

تا تو رو تلکه  یکنهم ییمعتاده مظلوم نما ین_ خاک بر سرت کنن جهاد، اآال
 یبهش بدم ول یکرد تا پول  یخواهر خواهر م یلیهشت سال خ ینکنه تو ا

احمق   یهاونوقت تو  یکشهمواد م  یرهو م  یکنهدونم که خرج مادرش نم  یمن م
و  ردمقفل موتور هزارم را باز ک ین؟کف دست ا  یذاریم یکنیدشت م یهرچ 
 به آن زدم:  یهندل

هم باال  یکس  یوار و از د یکشهسوار شو، اما به جاش مردونه زحمت م یا_ ب
 ! یرهنم

 ! یمبه راهمان ادامه داد یجهنت یشد و با همان بحث و جدل ب  سوار 

 یحد عاد ینام تا ا یبه آزاد یخکردم واکنش ش  یوقت فکرش را نم هیچ
سرد و  یعنیآن  بدتر از  یشد اسمش را گذشت حت  یکه نم یباشد، عاد

 ... ینسنگ
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گذاشتم، من   یاو م یخودم را جا یدبا یددادم، شا یبه او حق م یدبا شاید 
نداشت، به  ییپدرش جا یبودم که نوه اش در خانه  یپدربزرگ  یهم اگر جا

 یدادم و سرپناه  یخرجش را م ینکهکردم، چه برسد به ا  یقبولش م یسخت 
 آوردم.  یفراهم م یشهم برا

 شد؟  یکردم چه م  یفاکتورها، ترور ژنرال را هم اضافه م ینا یبه همه  حاال

بود،   ینداختهن  یرونمدر گوشم نزده و از خانه ب  یامرزدباز هم خدا پدرش را ب  اوه
گرفته   یشاز او پ یکه نه تنها پسرش بلکه نوه اش هم راه متفاوت   یرمردیپ

 بودند. 

آوردند  یفرود م یمسر تعظ یشمحله و شهر در برابر فتواها یک که   پیرمردی
 هضمش سخت بود که پسر و نوه اش او را قبول نداشته باشند.  یلیخ

 یشتر ب یمبرا یخش یتصبر و شخص یکردم، هر ازگاه   یکه نگاه م  یهزاو ینا از 
 شد.  یروشن م

شد  یرا کنار حرم پارک کردم و قفل چرخ آن را بستم، موتور که نم موتور 
 آن بود.  یفتوص یبرا یبهتر  یفرغون کلمه  یاسمش را گذاشت، واژه 

 یدنرفتم. د ینبز یدهو به طرف مقام س یدمام را باالتر کش یچرم مشک  کت
 یمصر نه تنها بازخورد جالب یعیانو آن هم در حرم ش یطشرا ینمن در ا

فردا صبح قاهره شود. به  یاول روزنامه ها یتر توانست ت ینداشت بلکه م
برد و  یبه سر م یآرام یطشد مملکت در شرا یم یخصوص که چند وقت 

 پر فروش بودند.  یتر ت یک زرد به دنبال  ایدجر 
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افتاد.  دست خودم نبود، اشک   یبایشحرم شدم و نگاهم به گنبد ز  یاطح  وارد 
 یدهشن در زندان آشنا شده و از عظمت او ینبا حس یاز وقت  یمگو  یرا م یمها

جان سالم  یکتاتور د یبودم با خودم عهد کردم...عهد کردم که اگر از زندان ها
 بروم.  معرض ارادت خدمت خان یشب برا یک  یبه در ببرم هفته ا

طور هم شد، هرچقدر زدند و تاختند و سوزاندند اما من ساختم،  ینهم و
اما  یدمبر  یشها یتدم نزدم، هرچند از جنبش و فعال یسوختم و ساختم ول

 را فاش نکردم.  یاتنامردم نشدم و راز عمل ینبه قول حس

گفتم.   یداشتم و در دل، دشمنان مصر را لعنت م یرا آرام بر م یمها قدم
آرام، اشک، سوز دل  یاست. قدم ها ینهم یارتگفت از آداب ز  یم ینحس
 و... 

 یدر شام اصال مهم نبود؟ حت  یاخاک بودند  ینجاخانم واقعا در ا یاآ  اینکه
بود  ینداشت. مهم حسِّ آرامش یادیز یتتفاوت مذهب من هم با او اهم

 گرفتم.   یحرم م ینکه من از قدم زدن در ا

افتاد که دورتادور  یگره خورده ا  ینگاهم به مشت ها یدمکه رس  یحضر  پای
 ... یاساو را حلقه زده بوند، قفل، شال سبز و عطر 

  یدگونه ام چک  یمن دوان دوان آرام آمد و رو یم از پقطره اشک ه چند

گوش من   یمن دوران دوان آهسته آمد و تو یهم از پ یفضع یناله  یک 
 : یدخل

  《پسر یتنها شد 》 
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و  یختمر یداشت. چند قطره اشک  یخاص یجمعه حرم خانم صفا یها شب 
 دم. و دوباره استتار کر  یدمام را پوش یمشک  یبوت ها یمدلم را شستم. ن

 یشرا پ  یپوِش مقابِل در انداختم و راه خروج   یهکِف دسِت زِن پوش  یه،جن  چند
 گرفتم. 

 یم یشههم ینماه را پوشانده بودند، حس یباران شروع شده و ابرها رو نم
 گفت: "ماه سالهاست که پشت ابر مانده است" 

به آن بزنم اما   یدر حرم خارج شدم و قفل موتور را باز کردم، خواستم هندل  از 
افتاد که خبرنگارها آن را دوره کرده  یا یدود یشهبلند ش یتوجهم به شاس

 بودند. 

 : یدشد و پرس  یک خودرو نزد  ینانبه دست از پنجره به سرنش  یکروفنزن م  یک 

 داره؟  تیققرار داده حق یر شما رو مورد تکف یخش ینکه_ ا

موتور، چهره ام را پوشاندم و  ینز  یر شد، با لونگ ز  یدتر تپش قلبم شد  صدای
 شدم:  یک بلند نزد یبه شاس

 . یتهاهم یاما برام ب  یدمراجع بهش شن یزاییچ یهمرد_  سرنشین

 خشکم زد...  یشآشنا یصدا یدنشن با

 : یدپرس یگر د ینرا دور زد و از سرنش ینماش یمرد خبرنگار 

  ید؟واقعا شما قصد ورود به حرم رو داشت یا_ آ 

 نوال را در نظرم مجسم کرد:  یزن، چهره  ینسرنش یروشن موها الیت
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من و همسرم واقعا   یدکرد  یالخ  ید؟فکر کرد  یزن_ بله، پس شما چ   سرنشین 
  یم؟کافر هست

بلند   یبه خبرنگارها را ندادند و شاس  یشتر سوال ب  یاجازه    ینو محافظ  راننده
 اگزوزش گم شد!  یدر آتش صدا

متوجه حضور من شود، موتور را  یبه عرق نشسته بود. قبل از آنکه کس بدنم
 سر و ته کردم و به طرف خانه رفتم. 

 *** 

که از   یا یدهآب بودم. درست مثل موش آب کش یسخ یدمخانه که رس به
با من اتمام حجت کرده   یخفرار کرده است. ش  اینجگربه ها تا ا  یاهویدست ه

قولم بزنم اگرچه  یر خواستم ز یبود که خوراک روزنامه ها نشوم و من نم
 نداشتم.  یچندان  یاول شدن عالقه  یتر خودم هم به ت

 یبرخورد قطرات باران بر رو یرا خشک کردم و صدا یمهمان لونگ، موها با
 اخته و من را به فکر فرو برده بود: راه اند یاگزوز موتور، جلز و ولز خاص

 دومادش داده باشه؟))  یر که پدربزرگ، حکم به تکف  یشه((چطور م

همه افکار مشّوّش راه پله را باال آمدم و به آشپزخانه رفتم.  یناز ا خسته
 کرد.   یم ییخودنما یمیاجاق کهنه و قد یسرد غذا رو یقابلمه ها

 یمبود که از گلو یسردتر از آن  یردم ولآن خو یاز بادمجان ها یلقمه نان  چند
 برود.  یینپا

 آمدم.  یخانه، به خودم م یواناز ا یمیآهنگ مال یبا صدا ناگهان
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سبحان  یفتد؟اتفاق ب یامشب قرار بود معجزه ا یامتوهم شده بودم  من 
نبرده بودم که ناخودآگاه به سمت  یادنوال و پدرم را از  یاهلل...هنوز چهره 

 شدم.  یدهکش  یوانا

 زد:  یلب م ینواخت و به آرام یم یتاریگ  یگلبه  یز شوم یک با  آال

قلب شکسته   یهاز تو فقط برام    یا  یعشق بورز  یتون   ی...می؟_ با عشق چطور
 مونه؟...  یم یباق 

 یتواقع  یز چشوم اما همه    یدار از خواب ب  یدتا شا  یدمرا چند بار مال  یمها  چشم
 خواند:  یزد و م یم یتار داشت. آال ماهرانه گ

 یا یبمون  یبندمهربون؟...قراره بهم پا یا...خشن ی؟قراره باش ی_چطورآال
  ی؟بکن ینامرد

کرد؟   یم یداد و خوانندگ  یشجاعت به خرج م ینطور کجا بود که او ا  شیخ
خانم ها هم آزاد کرده  یرا برا یها نوازندگ  یاز سعود یرویبه پ یخنکند ش

 بود؟ 

آرامش خاطر   ینو ا  یکه دوستم دار  یو بگ   ی_قراره باهام خالصانه حرف بزن آال
 ما نبوده؟  ینب یحس یچو بعد بفهمم ه ی،رو بهم بد

اش  یالیخ یو رو به طرفدارها یستادتر شده بود، بلند شد و ا یحرفه ا حاال
 گفت: 

 شمام!  یبه همه  متعلق یستم،متعلق به خودم ن یگه_ من د
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از  یکردم اصحاب کهف هم وقت   یفکر م ینشد و به ا یدتر من شد پوزخند 
روزها  ینو تحول مواجه نشدند که من ا ییر همه تغ ینشدند با ا یدار خواب ب

 شدم.  یم

 کف زدم:   یشآال قدم گذاشتم و برا یالیخ یصحنه  یرو آرام

 _ براوو بانو، براوو... 

را بست، خنده ام دست خودم نبود، به  یشاو چشم ه یدکش  یبلند جیغ
آب را از دستش گرفتم و به طرف  یزحمت کنارش قرار گرفتم و قمقمه 

 برگشتم:  یالشخ یتجمع

که   ینهشدند ا  یاسترس  یسکسه    یهخانم آال دچار    یز،هواداران عز   ید_ ببخش
فردا شب، االنه که شوهرش سر برسه و شام  یمونه برا یکنسرت م  ی یهبق

 بخواد. 

 یب  یها یکبه شل یگر من د ینداشت و خنده ها یآال تمام یها سکسکه
کرد. با چشم در چشم   یباران حالم را بهتر م یر شده بود که ز یلتبد یامان 

 شدن با آال، لبخندم خشک شد. 

ه نشانه قلبش داشت. سرش را ب یاز شکستگ  یاو گواه  یدر چشم ها اشک
 : یدداد و به طرف اتاقش دو یتاسف تکان  ی

 کردم.   ی_ صبر کن آال شوخ من

 اتاقش را بست و پشت در قرار گرفتم:  در 

 _ در رو باز کن کارت دارم. 
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 :ینماو را بب یطاقت نداشتم اشک ها یآمد ول یهم خنده ام م هنوز  

  ی؟خون  یو م یزن  یتا حاال انقدر خوب م ی_ تو از ک 

 کردم:   یم یمنت کش یدنداشت قلبش را شکسته بودم و با هیدفا دیگر 

به پا کنه؟ در رو باز کن کارت  یامتسر برسه و ق یهو یگیکجاست؟ نم  یخ_ ش
 دارم. 

 ! یادرفته جلسه و تا نماز صبح نم یخ_ شآال

 را باال بردم:  یمکردم و تن صدا  ییندر را چند بار باال و پا ی دستگیره

 . یدمدارم. امشب عماد و نوال رو د ی_ در رو باز کن خبر مهم

 که در را باز کرد و در چهارچوب در قرار گرفت:   یدطول نکش یقهدق به

 عماد و نوال؟  ی؟گفت   ی_ تو چ 

محجبه   یکنهانگار نوال قبول نم  یخواستند وارد حرم بشن ول  ی_ آره فکر کنم م
 . یکنندت مهم از حضورشون ممانع ینوارد بشه، خادم

 یم یشدم، چندبار یماندر راه پش یرفتم چندبار یمالقاتش که م برای
ملتمس آال  یهربار چهره  یکه آمده بودم برگردم ول  یخواستم از همان راه 

 ... یش...آرزوهایشچشم ها یدشد، برق ام یدر نظرم مجسم م

 یکتاتور استبداد د  یشود، حرام شود...قربان   یخواستم او هم مثل من قربان   نمی
 ! یخش یو حرام خشکه مقدس مئاب 



 

 
44 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل
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 یم ینمهم نبود چندبار زم یستادم،ا یسفت هم م یستادم،ا یم یدبا پس 
شلوارت را  یو خاک ها یشو یاست که چندبار از جا بلند م ینمهم ا ی،خور

 . یتکان  یم

آوردم! اما از آن سال ها  یآوردم، مردانه هم پول در م یپول در م یدبا پس
 هم گذشته بود...  یلیگذشته بود، خ

 یر ز ینجابودند و من ا یمصر  یها یاول خبرگزار یتر ت یشو گل ها محمد
 . یدمکش  یانتظارش را م یباران و کنار درخت 

بزرگ باشگاه   یو نگاهم به تابلو  یدهباال کش  یمکاپشنم را تا کنار گوش ها  زیپ
 یدهگرفتن با او صف کش یسلف  یکه مشتقانه برا یالشباب بود و طرفداران 

 بودند. 

مقابل درب   ینشاو در اسکورت محافظ  یو کوپه    یدرس  یانانتظار به پا  باالخره
او باز کردند و او به سرعت و  یراه را برا یکر . چند مرد غول پیستادباشگاه ا

سرت که آه ح  یاعتنا به سوال خبرنگارها وارد سالن باشگاهش شد و مردم  یب 
 . یدندکش  یم یوار

پوشاندم و تک تک  یسرماخوردگ  یو به بهانه  یدیرا با ماسک سف صورتم
 . یدمافراد را کنار زدم تا مقابل در باشگاه رس

 راهم را سد کرد:  یشست لباس ها یدود ینکبا ع یپوش یکچل مشک   مرد

 تونه داخل بشه.  یاز هوادارها نم ی_ کجا آقا؟ کس

 : یدمکش  یینپا یبه اطرافم انداختم و ماسک را کم نگاهی
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 پاشا هستم.  یآقا یقرف یستم،_ اما من هوادار ن 

 داخل گوشش را سفت کرد:  یزد و گوش پوزخندی

 یگهد یجا یه یتوپاشا هستم. بزن به چاک خدا روز ی_ پس منم داداش آقا
 حواله کنه! 

 را در آوردم:  یلملب گفتم و موبا یر ز یاال الله الاله

 _ زنگ بزنم به همراهش باهاتون صحبت کنه حله؟ 

 یرا باور نداشت و از طرف   یماش را متعجب باال داد اما هنوز حرف ها  پیشانی
 سخت تر کرده بود:  یمرا برا یدننفس کش یتفشار جمع

 تا...  یرمگ  یتماس م یشونخوب من االن با همراه ا یار _ بس

 آورد:  یینرا پا مموبایل

 پرس و جو کنم.  یدبذار یستن یازی_ ن

 برگشت:  یقهمن فاصله گرفت و آن طرف تر رفت و بعد از چند دق از 

 . یداسمتون رو بگ ید_ لطف کن

شناخت؟ لبم را با زبان تر کردم و دلم را  یمن را م یعنینگاهشم کردم  مردد
 زدم:  یابه در

 جهاد هستم...جهاد ماهر.  ید_ بهش بگ

کرد و باالخره راه   یجشد، مشکوک اسمم را پ  یقدق  یمدر چشم ها  یگر بار د  یک 
 را باز کرد. 
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 رمان  کی

  *** 

فشار دمبل  یر ز یبوکشر یو کفش ها یداسآد یدست شورت و رکاب  یک  با
 : یختر یبود و عرق م یدهخواب

ان جسورترت جهاد اما نه خوشم اومد، زند یایب یدنمکردم به د  ی_ فکر نم
 کرده. 

دختر  یشرتت یروزها بدجور رو ینکم پشتش ا  یها یشو ر یفرفر  موهای
 کرد:   یم ییخودنما یمصر  یو پسرها

 ینکردم تو ا  یمحمد، منم فکر م  یدمبل بزن   یاصول  یستی_ هنوز هم بلد نمن
 . یگرفت   یادمورد رو  یه ینهشت سال حداقل ا

 یینپا  یشگلو  یر را تا ز  ینسنگ  ی  هیلرا به عرض شانه باز کرد و م  یشها  دست
 آورد: 

 یرون یه یهنشر  یجهاد؟ با طرف صحبت کردم گفته برا ی_ خوب فکراتو کرد
 . یخوادم

 را صاف کردم تا راحت تر فشار وزنه ها را تحمل کند:  یشدست ها مچ

لپ  یخواد؟م یرویینبودم، حاال چه ن ینجا_ اگه فکرامو نکرده بودم که االن ا
 کرد:   یمکث خال یهرا باد کرد و بعد از چند ثان یشها

 . یادمصاحبه ب یفقط گفته فعال برا یخوادم یرویی_ نگفت چه ن

 زد و ادامه داد:  لبخندی
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 رمان  کی

 داشته باشه.  یاجیاحت یبدنساز یبخواد فکر نکنم به مرب  ی_ اما هرچ  

 به شکمش زدم و وزنه ها از دستش افتاد:  مشتی

 دلقک!  یکن  یمسخره م تو هم ما رو یگه_ حاال د

 خنده زد و شکمش را گرفت:  یر ز پقی

 . یونهاوکاز یلی_ آخه گفتم که دختره خ

 خشک شد:  یملب ها یرو خنده

 طرف دختره؟  ی_ اما تو نگفت 

 را برداشت:  یرشعرق گ ینشست و حوله  کنارم

شانس رو هم از دست  ینطرف دختره ا یدونستم بفهم ی_ نگفتم چون م
 . یدیم

 ! یستم_ من ن

 را گرفت:  دستم

 _ چرا؟ 

 . یرهجوب نم یه_ چون اصوال با خانما آبم تو 

داخلش افتاد که  یورزش یو لباس ها یدست کرم یک  یبه کمدها نگاهم
 آن حک شده بود:  یده پاشا" رو یهمه "شماره 
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برات شغل جور کردم و   یتختپا  ی  یهنشر  ینجهاد، تو بهتر   یکله خر   یلی_ خ 
سکوت کردم، سکوت کردم و نگاهم به کف  یکنی؟ناز م یاونوقت تو دار

 و او راغب تر شد:  یرهسالنش خ یددست سف یک  یها یک سرام

مسئولشه.  یر . خود دختره مدیاسینمال پدرشه. ژنرال عبدا... یهنشر  ین_ بب
 . یمدار یاز نمرد  یروین یهحرف زدم و گفت اتفاقا به  یباهاش تلفن یشبد

ذهنم را باال  ی" ؟ چند باریاسینرا به زحمت قورت دادم؛ " عبداهلل  یمگلو  آب
 کرد:   ینم یاریآشنا بود اما فکر من  یلیکردم، اسمش خ  یینو پا

 یاسیس یتمن به جرم فعال یدون  یتو رو خر گاز گرفته، نم ینکه_ مثل امن
بلند شد  یر؟و دهن شت یفرست  یمنو م یممنوع االستخدام هستم؟ حاال دار

 زدن کرد:  ییو شروع به روپا

جا حاضر   یچدرخشان تو ه  یسابقه    ینبهت، با ا  یگمم  ینو_ االغ منم دارم هم
هم که عقلشو از   یکی  ینشغل پدر و مادر دار بده، حاال ا  یبه حضرتعال  یشهنم

  ی؟کن  یبراش ناز م یتو رو استخدام کنه تو دار یخواددست داده و م

گفت، شانس در خانه ام را زده بود، اغراق بود   یراست م یدم،را گز  یمها لب
هرچه که  ینشسته بود ول یمشانه ها یرو یخوشبخت  یگفتم پرنده   یاگر م

 پراندمش:  یم یدبود نبا

 داداش!  یلنگهکار م  یجا یه_ اما 

 را بست:  یشتوپ را استپ کرد و تل موها محمد

 کار؟   ی_ کجا
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 یفهمن من سابقه دار هستم و اونوقته که هم برا  یم  نیر _ اگه استعالم بگمن 
 . یهنشر  یتو و هم برا یهم برا یشه،من بد م

دونم   یقدر م  ینفقط هم  یارمسردر نم  یزنیکه تو م  ییاز حرفا  یاد_ من زمحمد
و اون از  یناستخدام ا یکه بخوان برا  یستن یدولت  یهنشر ینا یبودجه 

گرفت، سنگ مفت،  یدحاال تو شانستو امتحان کن شا یرن،اجازه بگ یکس
 مفت.  یشکگنج

 : یدمبه صورتم کش یدست  کالفه

  ی؟کرد  یدادختره رو از کجا پ ین_ اصال تو ا

 یخبرنگارشون رو برا یکسرهکرد،  یدانکردم، اون منو پ یدا_ من اون رو پ
ه کم کم شد ک  یندر باشگاه و مقابل خونم، ا  یفرستاد جلو  یمصاحبه با من م

 باهاشون آشنا شدم. 

کردم   یک که من به سمتش شل  یهم مردد بودم، اما مطمئن بودم ژنرال هنوز 
 یگر،نبود اما باالخره هرچه بود از قماش آن ها بود د یاسیناسمش عبداهلل 

به  یشوت محکم ید،سکوت من را که د ید؟ارز یم ید،ارز ینم یسکشبه ر
 سالنش زد:  یطرف دروازه 

مصاحبه   یمخالف آمار بدم و برا  یروزنامه ها  ینبه چندتا از ا  خوایی_ اصال م
  ی؟هم کسب کن یدرآمد یهو  یانب

 به او انداختم:  یهیعاقل اندر سف نگاه
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 یدی؟م یشنهادوپ ینداشت محمد که ا ییگدا یمن بو یحرفا ی_ کجا 
 انداخت:  یینو سرخ شد، سرش را پا یدخجالت کش

 یتوتونم دست رو دست بذارم و بدبخت  یکنم برادر؟ نم  یکار _ پس من برات چ
 یرنگ  یتونم با خودم ببرمت چون خودمم م یجا هم که نم یچتماشا کنم! ه

بردمت و  یم یغاتتبل ینکنن. و اگرنه تو دوتا از ا  یم ینمو چوب تو آست
 شد.  یحل م یتمشکل مال

 سخت بود که سرشکسته شود.  لییمرد خ یک  یانداختم، برا یینرا پا سرم

 کارت عابرش را مقابلم گذاشت:   محمد

 ... یبرداشت کن و هر وقت داشت  یناز ا یازتن ی_ برو به اندازه 

 را قطع و دستم را به طرفش دراز کردم:  حرفش

 طرف رو بده.  یو شماره  یه_ آدرس نشر 

 را دستم داد:  یادداشتیرا خورد و کاغذ  حرفش

 برادر.  یر خواستم کمکت کنم تو رو خدا از من به دل نگ _ جهاد من فقط

 یستصبح قاهره" _ مهم ن ی یه_ نشر یاسینبه کاغذ انداختم؛ " اسما  نگاهی
 ننوشته!  ینجافقط آدرسشو ا

 یدوندونم که دفترشون تو م  یحد م  یندونم فقط در ا  ینم  یق_ منم دقمحمد
 ) هست. ی( آزادیر تحر 

 بروم که باز هم مانعم شد:  خواستم
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چون اونوقته که سر و  یعدنان هست  ینفهمن نوه  یمراقب باش ید_ فقط با 
  یدارهصداش کل شهر رو برم

مادرم هست   یلیعدنان هم فام  یست،ن  یکی  یخمن و ش  یلی_ نگران نباش، فام
 که اونم به رحمت خدا رفته. 

 ده. اونم بدجور تو روزنامه ها بولد ش ی؟_ پدرت چ محمد

 که!   یشهنم یلتو مصر، دل یادهماهر ز یلیمحمد، فام ی_ بچه شد

 : یدمن را در آغوش کش یمانهشانه ام گذاشت و صم یرو دست

 اومد خبرم کن داداش.  یشپ ی_ پس مشکل

 حواله اش کردم:  یآمدم و چشمک  یرونآغوشش ب از 

باال  را متعجب یشکردنت؟ ابروها  ینتمر  ینخاک بر سرت کنند با ا یعنی_ 
 داد: 

 _ چرا؟ 

 یآقا یمن موندم تو چجور یی؟سراغ روپا یری_آخه احمق از دمبل زدن م
 کرد:   یمبازو یحواله  یو مشت  یدخند ی؟گل شد

آخه قربون شکل ماهت برم  ی،من بود یبدنساز یکه تو مرب   ی_ همون جور
 یرادباشه؟ حاال تو به من ا یکی ینسرجاشه که ا یخراب شده چ  ینتو ا

 ! یمچمن رفت ینو به طرف زم یدیمغش غش خند یری؟گ  یهم م یکارشناس
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 رمان  کی

آال  ینآشپزخانه نشسته بودم و نگاهم ب یزوار در رفته  یغذاخور یز م پشت 
ام از صبح تا  یاسما در رفت و آمد بود. هرچه به  ذهن لعنت  یزیتو کارت و

 : یاورمب یادبه  یزیآن موقع فشار آوردم نتوانستم چ

 ... یاسین...یاسین...یاسین_ 

و کجا را  یمالقات داشته ام اما ک  یلیاسم و فام یندانستم تا به حال با ا می
 یشبود که من به هم رتبه ها  ینام ژنرال  یاسیندانست. عبداهلل    یفقط خدا م

مبادا من را بشناسد از صبح تا شب مانع از  ینکهکرده بودم و ترس ا  یک شل
 من با دخترش شده بود.  تماس

و سنتور کنار آشپز خانه،  یتار انداختم، گ یز م یکنار گلدان رو  یجهنت یرا ب  کارت
 توجه من را به خودش جلبکرد. 

) زنانه یرا باز کرده و دشداشه ( لباس بلند و سرهم عرب  یشبار موها ینا آال
 بود.  یدهپوش یا یدست مشک  یک و 

شانه  یرو یبا برق پولک ها یبیعج یاش هماهنگ  یپر کالغ  یمشک  موهای
 یشده، هنرمند  یدهکردم او ذاتًا هنرمند آفر   یم  یالاوقات خ  یاش داشت، گاه 
 گرفتار شده بود.   یختعصب ش یکه در چنگال ها

 یککرد، با   یعبدالنور را دکلمه م یریناز س یلب ترانه ا یر طور که ز همان
ِِّه ها( کتلت عرب   یگرشداد و با دست د یم یشبه موها یدست موج  ) یُکبِِّ

 انداخت.  یرا داخل روغن م
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 یرنگ و رو رفته  یها یمسوراخ و گل یفرش ها یشکسته را از رو گیتار  
را نواختم که وحشت زده به سمتم آمد و  یآشپزخانه برداشتم و چند تار

 سازش را گرفت: 

 کنه؟   یرونه بعدنان منو از خون یخوایجهاد؟ م یشد یوونه_ تو د

 یقیکنم و درباره شان موس  یدئولوژیک بودم که با او بحث ا یحال تر از آن  بی
 یحت  یگر از نفس افتاده که د یکبودم،  یدهنفس بر  یکحرف بزنم، من 

 یبودم و انقدر برا یدههشت سال انقدر شکنجه د ینمعترض هم نبودم، در ا
 ییجا یعنیبودم...آخر خط  یدهبودم که به آخر خط رس یدهو پوچ جنگ یچه

و هم صحبت   ینهم نش  یبا کسان   یآخر خط بعن  ی،که با رهبرانت هم بند شو
دردناک   یلیخ  ینکنند و ا  یزنند که خود عمل نم  یرا م  یحرف   ینیکه بب  یشو

مبارزه قدم گذاشته  یعشق و باور در عرصه  یکه با کل  یمن یبود، حداقل برا
و باال  دنغرق ش یکشکسته شدن،  یکبود،  یخرد شدن حساب  یکبودم 

 از هوس!  ینفس و وا یامدنن

 کردم:   یزانلب و لوچه ام را آو ینهم یبرا 

 _ چطور مگه؟ 

 کرد:   یمها قا ینتاز کاب یکیرا برداشت و داخل  گیتارش

باال  ینسازم رو از هم ید،ساز رو تو خونه شن یکه عدنان صدا  یبار ین_ آخر 
 پرت کرد وسط حوض! 
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نه تنها  یشلب پنجره رفت و سکوت کرد. رفتارها ینیغمگ یچهره  بعد با و 
 یقبل از زندان رفتن من با آال یهم بود، آال یرعادیشده بود بلکه غ یبعج

 صد دالر تفاوت داشت:  یا یهروزها جن ینا

رنگ به  یمقدار ی؟گرفت   یادرو انقدر خوب  یقیتا حاال موس یاز ک  ی_ نگفت من
 : یاوردخودش ن یرنگ شد اما به رو

  

قراضه  یتار گ  یه یزنی،حرف م یوهب یفابا ه یانگار دار یقیموس یگیم طوری
 من؟  یز عز  یخوادم یادگیری یگهد ینا یست،ن یشتر که ب

 یمن یر ز یدانستم کاسه ا یدانستم، م یهست و من نم یزیدانستم چ می
ه از مصر عقب بودم، درست ده یکبه  یککاسه اش هست، درست بود نزد

شده بود اما نان گندم را  یقاهره هم در نبود من راه انداز یُاُپرا یبود خانه 
 بودم:  یدههم دست مردم د

 یادگیری یبرا یهصد جن یساعت  یر،تحر  یدونم یراسته  ینآال تو هم ین_ بب
 یهو(ص)  یکه باور کنم مثل نب  یخواینم  یرن،گ  یم  یرستانیدب  یاز دخترا  یتار گ

 . یدمد  یلیپگشتم و ک  ینترنتها بهت الهام شده؟ آال_ به خدا تو ا  ینا  یهمه  

بدجور در مصر داغ شده  یاجتماع  یبوک و شبکه ها یسف یروزها ینا بازار 
 نبود اما...  یراهاو هم پر ب یبود و حرف ها

خود بغل  ینوع  یستاد،کرد و کنار پنجره ا  یشرا حصار بازوها یشها دست
 او بود و بس:  یکردن که فقط منحصر به فرد روح هنر
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شدم. روزا تا   یشهزندان، من تنها تر از هم  یتو رفت   یجهاد؟ از وقت   یدون   ی_ م 
 کردم.   یکردم و شبا هم تا صبح با عدنان جنگ م  یشب فکر م

 آشپزخانه دادم:  یوار ام را به د یهو تک یستادما ینهبه س دست

به   یاز در نبود تو ن  یکنه،م  یوونهآدمو د  یی.فکر...فکر...فکر جهاد، تنها_ فکر..آال
 یالچندبار خ یول یبترس یدآرام بخش، شا یهبه  یاز همدم داشتم، ن یه

 روانگردان ها ورم داشت. 

که دست چپ و   ییحرف ها را از دهان آال بشنوم، آال ینشد که ا ینم باورم
 زد:  یحرف م یایشداد حاال از اتوپ ینم یصراستش را از هم تشخ

شروع کردم  یمجاز یها یلیپرو آوردم، کم کم با ک یقیشد که به موس ین_ ا
 . یزنمم یزاییچ یه ینگ  یبگ  یو االنم هع

شک   یاش بود ول یافسردگ   یاصل  یلاز دال  یکیاو خودش    ییدانستم نازا  می
 ینارتباط با ا یتوانست ب  ینم یخش یریل از او باشد، پداشتم واقعا مشک

و معالجه  یشبود که تن به آزما یماجرا باشد اما پدربزرگ کله شق تر از آن 
 دهد. 

تابه ها رفت،  یو با مزه به طرف ماه  یدجلز و ولز کبه ها از جا پر  یصدا با
شوکه شدن  یر دل س یک بودم، دوست داشتم  یشها یدنترس ینعاشق ا

 را تماشا کنم.  شیها
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جز سرگرم  یحیکه از اوج مبارزه به کنج عزلت پناه آورده بودم، تفر   یمن برای 
که دردشان   یمردم یمعترض بودن برا یدانستمشدن با او نداشتم، چرا که م

 تفاوت بودن است.  یراه ب  ینبود، پس بهتر یدهفا یاست ب  یر نان و پن

 یرو یا یبهغر  یبلند شد و شماره  یلمموبا یمن صدا یبا قهقهه  همزمان
خودش  یننداشتم و ا یشد تماس خاص یم یبه چندسال یک آن افتاد. نزد

 بود.  یز انگ یجانه یمبرا

بر برداشتن  یآال مبن یها یقام و تشو یجواب دادن و ندادن گوش ینب مردد
 اتصال را زدم:  یزدم و دکمه  یاآن، باالخره دلم را به در

 . یید_ بفرما

 : یچیدپ یپشت گوش یپسر جوان  صدای

 _ جناب ماهر؟ 

 کرد تا از تماسم سر در آورد:   یخودش را خفه م آال

 _ در خدمتم. 

 . یشمصبح قاهره مزاحمتون م ی یهجوان_ از دفتر نشر  پسر 

 برخورد کرد:  ینتو سرم به کاب یدصاعقه زده ها از جا پر  مثل

 در خدمتم.  یید_ بله بله، بفرما

 بر سرم زد:  یچسبانده بود، دو دست  یلمآال که تا آن لحظه گوشش را به موبا 
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داشتند شما  یدپاشا تاک یآقا یم،جوان_ جناب ماهر منتظر تماستون بود پسر  
سرم و آال را از خودم دور  یدننشد؟ شروع به مال یاما خبر  یریدگ  یتماس م

 کردم: 

 . یرمشد که فراموش کردم باهاتون تماس بگ  ینمقدار مشغله داشتم ا  یه_ بله  

 کرد و ادامه داد:   مکثی

 که...   یستیدشاغل ن یی_ عجب...جناب پاشا فرمودند جا

 پاشا تا رنگ شلوارک پدر بزرگم را کف دست آنها گذاشته بود:  جناب

 بود.  یکار  یر غ ی_ منظورم مشغله 

 هم همان مکث کرد:  باز 

 ! یما؟خوا یفراموشکار نم یرویحال ما ن هر  به

 یآن ها از طبقه    ی  یهبابا، حاال فکر کرده بود در آسمان باز شده و نشر   گمشو
واقعا در هفت  یکیمن  یکردم برا  یخوب که فکر م یهفتم نازل شده بود ول
 ملکوت باز شده بود: 

ت به ساعت هش یتونم مزاحم بشم؟ نگاه  یم یراحت، ک  یالتون_ نه نه خ
 شب انداختم: 

 . یدباش یهبعد ساعت هشت صبح دفتر نشر  یهفته  یجوان_ شما برا پسر 

 _ هفته بعد؟ 
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 یک تراف یلخدممتون عرض کنم به دل یدبا یجوان_ با کمال عذرخواه  پسر  
 بعد وقتشون پر هست.  یکه تا هفته   ینها یاسینخانم  یکار

 . ییدفرما یم یقفقط آدرس دفتر رو دق یست،ن ی_ مشکل

 . یدکن  یادداشت_ پسر 

 به آال اشاره کردم و گفتم:  همزمان

 . ید_ چندلحظه اجازه بد

 برگشت:  یمثل برق رفت و با قلم و کاغذ آال

 . یید_ بفرمامن

 رز!  یمتحده. جنب قناد یاالتسفارت ا یرو به رو یر،تحر  یدون_ م

 داد زدم:  یکردم و با قطع شدن گوش  تشکری

 کردم.   یدا_ آخ جون شغل پ

 در بغلم!  یدو پر  یدکش  یبلند یغج آال

 نفس زنان خودش را به آشپزخانه رساند و گفت:  شیخ

  ی؟حد حرف گوش کن شده باش ینکردم تا ا  ی_ فکر نم

شدن به من تالش  یکنزد یبرا یخدر آغوش من سنگکوب کرده بود و ش آال
 کرد:   یم

 آال را از صورتم دور کردم و گفتم:  یبه زحمت موها 
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 تا خودمو بهتون ثابت کنم. یدبه من مهلت بد یبودم چند وقت  گفته

شدم  یواگرنه مجبور م یایدب یینبعد با چشم غره به آال اشاره کردم که پا و
 پدربزرگ را هم با او بغل کنم. 

 بزرگ تر ضرر نکرده  یاز گوش کردن به تجربه ها یپسرم، کس ین_ آفر شیخ

او را از خودم جدا کردم و  یبود که با سقلمه ا یدنهمچنان در حال رقص آال
 در آغوش لذت بخش پدربزرگ قرار گرفتم! 

  《مالقات با مرگ) ینفصل دوم: دعوت به ماجرا ( اول 》

 " ۹7 ین: فرورد۲۰۱۸_ مارسیس" پار

کند، با   یو ضربان قلبم را چک م یردگ  یستم را مبار آخر، مچ د یبرا دکتر 
 : یردگ  یو آن را طرف محمد م یچدپ یم یمرا برا یعجله نسخه ا

 افتاد؟  یک   یقااتفاق دق ینا ید_ گفتدکتر 

 : یدگو  یاست م یستادهکنارم ا  ینهکه تا آن موقع دست به س  محمد

موم بودم برگشته انگار زنگ زده و چون من تو ح یروناز ب یوقت  یروز _ د
و من با عجله در  یدهرو به در م یشتک یخواسته خودش در رو باز کنه و وقت 

 کنم...   یرو باز م

 ینزم یدگو یم یشهکند، چرا؟ محمد هم یبه بعدش را سکوت م ینجاا از 
 خوردن مصر است.   ینخوردن تو انگار زم  ینخوردن تو سخت است جهاد، زم
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دکتر  یرود و چهره  یضربان قلبم ناخودآگاه باال م یدآ  یمصر که م اسم 
است که  یلدل ینبه هم یدشود، مگر دست خودم هست؟ شا یمتعجب م

 کند.   یمحمد سکوت م

 یکند و رو به محمد م  یطبابتش را جمع م یلمحمد، وسا یخصوص پزشک 
 : یدگو

  یام؟چک آبش ب یتا برا ید_ چرا همون موقع بهم زنگ نزد

 یمنکشون ینجانباشه و شما رو از مطبتون تا ا یمسئله ا یداش یم_ گفتمحمد
 دست داد!  یعصب یشب بهش حمله  یها یمهاما ن

شانه  یمتعصب و متعهد هست دست رو یمصر  یک احمد که خودش  دکتر 
 گذارد:   یمحمد م ی

شما پشت توپ قرار   یجناب پاشا؟ مگه وقت   یمن فکر نکن  یجا  یگهد  یشه_ م
شما  یمن جا یکن  یم یدوار ت رو به گل خودتون اممل یهو قلب  یریگ  یم

محمد به   یچهره    یچی؟پ  یجهاد نسخه م  یمن برا  یکنم که شما جا  یفکر م
 بود که زود مثل من از کوره در برود:  یکرد اما تو دار تر از آن   ییر وضوح تغ

 مراقبم!  یشتر به بعد ب ینبا شماست دکتر، از ا حق

 : یدگو  یکند و م  یبه نسخه ها اشاره م احمد

 یهبه کمرش وارد شده  یشبکه د  یضربه ا یرن،زودتر داروهاشو بگ ید_ بگ
از لحاظ  یشونرو دچار شوک کرده به خصوص که ا یشتنفس یستممقدار س

و با  یستن یا یحال مشکل جد ینهم دچار مشکل هستن، با ا یحرکت 
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به من اطالع  یعسر  یلیاومد خ یشپ یاگه مورد یشه،داروها حل م ینهم 
 بدون در نظر گرفتن زمان و مکان!  ید،بد

دور،  یاز گذشته ها یش،وقت ها پ یلیشناسم، از خ یاحمد را خوب م دکتر 
نشد که بشود، نشد که نه  یقاهره بود ول یشهردار یافتنامزد در یچند وقت 

 محمد هست و محمد ینگذاشتند که بشود، با آنکه پزشک اختصاص یعنی
در طبابتش صراحت دارد که  یکند اما به قدر  یپول خرجش م یگ مثل ر

 اسپانسرش را هم نکند.  اتمراع

 چرخد:  یزند و به طرف محمد م یرا م ینکشع احمد

 با جهاد تنها باشم؟  یتونم چند لحظه ا ی_ م

 دهد:  یتکان م یکند و سر   یدر دستش نگاه م یبه نسخه  محمد

 _ البته چرا که نه؟ 

 رود تا با خبرنگارها و طرفدارانش خلوت کند.   یبه طرف تراس آپارتمانش م  و

 : یردگ  یرا م یمزند و دست ها یمقابلم زانو م دکتر 

شده  یمحمد زنگ زد و گفت چ  یتو شرمنده ام جهاد جان، وقت  ی_ من از رو
 ردم. رو به همکارم سپ یزدم و جراح  یرونبا عجله از اتاق عمل ب

 یتا حاال رو یروز از د یفرانسو یهست که شبکه ها ییاسما یر به تصو نگاهم
 آن زوم کرده اند: 
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من بدتر نشه بهتر  یتوضع یدون  یدکتر جان، شما که م ی_ اشتباه کرد 
خدا رو خوش  ی؟ول کرد یجراح  یغ ت یر پس چرا اون بنده خدا رو ز یشه،نم
 . یادنم

داغش  یدکتر را حس کنم، پلک هاآبستن  یچشم ها یتوانم به خوب  می
 : یدشود فهم یم یدستش به خوب  یرا از گرما ینرا...ا

نه  ییشدم جهاد، از نظر ما قهرمان مصر تو ینتمن عاشق هم یدون  ی_ م
شد اسمش  یزدم، لبخند که نم یروشون زوم کردن. لبخند یناکه دورب  ییاونا

 حرف ینزدم، اسما هم هم یزدم، زهر خند یرا گذاشت، تلخ خند

 یکرد و رو  یبرد من را مثل هندوانه قاچ م یپ یتمبه هو یزد، وقت  یرا م ها
 گذاشت اما حاال...   یتاج سرش م

اما فقط   یزاریرسانه ها ب  یدونم از همه   یدونم بهت ظلم شده، م  ی_ مدکتر 
 فرصت به خودت و به ما بده؟!  یه

ها چشمک  ینت که به لنز دورباسماس یعسل یهم نگاهم به چشم ها هنوز 
را ندارم که  ینخواهمش، هنوز هم طاقت ا یزند، دروغ چرا؟ هنوز هم م یم
 . یردگ  یم یزهو آن جا ینرود و از ا یراغب راه م یشانه به شانه  ینمبب

 دکتر؟  ی_ چه فرصت 

 دهد:  یرا فشار م یمدست ها یدوارتر ام احمد

الش  ینرو بگو، نذار ا یقتو حق یاب ینابارم که شده پشت دورب یه ی_ برا
 انقالب رو به اسم خودشون تموم کنن.  یز خبر همه چ یاز خدا ب  یخورها
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 کند:   یرود و به پرده ها اشاره م  یبه طرف تراس م  یندب  یمن را که م  سکوت 

و از  یاب ی،و نشست خبر بذار ی_ اصال الزم نکرده خودتو به زحمت بنداز
 بگو.  یزومحمد همه چ یطرفدارها فرصت استفاده کن و به ینهم

 زدم:  یا قهقهه

توپ  یهفقط دنبال  یدنمجتمع صف کش یینکه پا  یی_ اخه دکتر جان، اونا
 یانقالب و کودتا براشون معن یگههستن که محمد اون رو بکنه تو دروازه، د

 . یمما همه سرکار ی؟دوغ چ  ی؟نداره، کشک چ 

فهمم آال   یکم فروغ...حاال م  یشچشم ها  یشود و سو  یم  یدناام  امیدهایش
 . یدگو  ینم یراهملت است پر ب یک یدتو ام یحرف ها یدگو  یم یوقت 

رود  یم یکند و به طرف در خروج   یرا جمع م یلشسالنه سالنه وسا احمد
 : یدگو  یجمله م یک اما قبل از خارج شدن 

 ! یر _ نظرت عوض شد با من تماس بگ

 *** 

و  یدآ  یکشد. کنارم م  یبندد و پرده ها را م یتراس را م ییدرب کشو محمد
اش   یدست مشک   یکو شلوار    یراهندهد. پ  یم  یهتک  یوار به د  ینهدست به س

 یپ یروزها ینا ی! ستاره یشگرفتن با هوادارها  یسلف  یدهد برا یجان م
 است.  یدهرس یشمن خسته شده و به گلو یبدجور از رفتارها یاس ج 
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 یمبل زرد رنگ کنار من م یکند و رو  یرا باز م یرهنشپ ی یقهها و  دکمه 
 یباز یقرار داد برا ینپرداخت اول یشپ یدوخوابهواحد هشتاد متر  یک افتد. 

 محبوبش است:  یمدر ت

  ی؟ادامه بد یباز ینبه ا یخوایم ی_ تا ک محمد

 یرا ندارم، دوست دارم زنگ بزنم و از هاد یشتکرار یحرف ها ی حوصله
 یم یالبه جز من بود خ یگریاسما بپرسم، هرکس د یراجع به رنگ موها

 یحد درخشنده کرده اما من  یناسما را تا ا  یجنس موها  ی،و طراح   یمکرد گر 
 بود جدا بافته!  یدانم تافته ا یموها را نوازش و لمس کردم م ینکه ا

 ود: ش یدراز کش م یمهن محمد

  ی؟فهم یخوره جهاد، م یضعفت به هم م ینداره حالم از ا یگه_ د

جهاد  یگر اما کور خوانده بود، من د یاوردب یرتخواهد من را سر غ یم مثال
 شوم:  یشرسانه ا یاو و دوست ها یها یباز یر که اس  یستمن ۲۰۱۰

 هیننگاه به حال و روز خودت تو آ  یهشده  یساسما وارد پار ی_ از وقت محمد
 . یرو زهر مار خودم و خودت کرد یزندگ  ی؟نه جون من انداخت  ی؟انداخت 

دردناک   یلیشود، سکوت من خ  یم  یعصب  یشتر ب  یندب  یسکوت من را م  وقتی
 کوبنده بود که جواب اسما و طرفدارانش را بدهد.   یبود، به قدر

دست بذارم   یتونم دست رو  یبرادر، نم  یخوام_ به خدا من بد تو رو نممحمد
چرا به حرف دکتر گوش   یدی؟چرا به حرف من گوش نم  ینم،تباه شدنت رو بب

  ی؟کن  یآال رو رد م یچرا تماس ها یدی؟نم
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محمد   یرد،گ  یقلبم آتش م  ینمب  یمستاصل و درمانده اش را م  یچهره    وقتی 
 یمدر ت یشاما گل ها یستن ینبود او اگرچه قهرمان مبارزات  یفرد عاد یک 
 یشروزها ینا یکه تنها دل خوش  یکند، ملت   یملت را شاد م یکدل  یمل

 ماه بعد هست.  یدر جام جهان  یمل یمت یدنخوش درخش

از   یلرزد وقت   یم  یشزنم. شانه ها  یرا م  یلچر و  یکنم و دکمه    یاز اسما م  دل
 شوم:  یم یک پشت به او نزد

 _ محمد برگرد... 

دانم دل تو دلش   یشود، م  یم  یشتر ب  یشگردد و شدت لرزش اشک ها  برنمی
بخاطر  یشها یها و تند یدانم بداخالق  یخورد، م یو غم من را م یستن

بوده و هست   یهمن است او در رفاقت همه جور پا  یمن است، بخاطر سالمت 
خواهم بخاطر من از اوج  یخواهم بخاطر من تباه شود من نم یو من نم

  سقوط کند:

 _ محمد با تو ام برگرد. 

از  یزند، حدودًا پنج سال یسرخش به من زل م یگردد و با چشم ها  یم بر 
دارم،  یر تاث یتششخص یتا چه حد رو یفهمممن کوچک تر است و خوب م

 دانم چقدر سر حال بودن و گل زدنش به حال من وابسته هست.  یخوب م

 کشمش:   یکنم و برادرانه در آغوش م  یرا باز م یمها دست

 یشوک عصب  یهگفت؟    یکه دکتر چ   یدیکه؟ د  ی_ پسر تو انقدر دل نازک نبود
 بوده و تموم. 
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 کند:   یرا پاک م یشکند و اشک ها  یم نگاهم 

به  یشبهمون د یدکردم و با  یبه حرفت گوش م یدمن شد، نبا یر _ تقص
 زدم.  یاحمد زنگ م

 زنم:  یم یکنم و لبخند  یفرش م یموها یرا ال دستم

 ! یوماستاد یامب یخوامفردا شبت باش. م ی_ به فکر باز

 : ینمب یم یشرا در چشم ها یخوشحال برق

  یگی؟م ی_ جد

 : یدگو  یگذارم که م  یهم م یرو ییدتا یرا به نشانه  یمها پلک 

تا  یرمگ  یبرنامه هام تماس م یر االن با مد ینقربونت برم داداش، هم ی_ اله
 ات رزرو کنه. بر  یپ یآ  یو یلیطب یه

 : یرمگ  یرا م دستش

 شرط داره؟  یامب یخوای_ نه محمد، اگه م

  ی؟_ چه شرط 

 بشه.   یاومدنم رسانه ا  یخوامچون نم  یشینمم  یعاد  یها  یتماشاچ   ین_ من ب

 : یدگو  یدهد و م یتکان م یمحرف ها ییدتا یرا به نشانه  سرش

  ی؟کن  یخودتو از مردم مخف  یخوایم یجهاد؟ تا ک  ی_ تا ک 
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 یم یروناز خانه ب یدارد. وقت  یساکش را برم یو با دلخور یدگو  یرا م این 
روزها  ینکه ا  یالیخ یمانم پرنده  یمانم و اسما...من م یرود دوباره من م

 کند.   یرا باز م یشزند و پرها یبدجور بال بال م یرد،گ  یبدجور اوج م

 کمتر به گذشته سرک بکشد. تا   ینمشبچ یدبا ینمش،بچ باید

 " ۸۸_ بهمن ۲۰۱۰ یه"قاهره_ فور

صبح قاهره افتاد.  ید یبزرگ ال ا یشدم، نگاهم به تابلو یادهکه پ  یتاکس از 
 مصر بود.  یدجرا ینازپرفروش تر  یکیکه آن روزها   یا یهنشر 

که   یرا با عجله حساب کردم و بدون توجه به رنگ چراغ راهنما و مردم  کرایه
 . یدمرا دو یر تحر  یداندر رفت و آمد بودند، قطر م با شتاب

تا چه   یشاندانستم به موقع بودن برا  یام انداختم، م  یبه ساعت مچ  نگاهی
 گوشزد کرده بود.   یمورد را به خوب  یک  ینحد مهم بود و محمد ا

 یر کردم و د  یاشتباه م یشههم یباً آمدم و تقر  یم یرا با تاکس یر تحر  همیشه
 یهنقل  یلوسا  یبرا  ییواقع شده بود جا  یک که در طرح تراف  یدانیم  یدم،رس  یم
و قانون را دور  یدکش  ییال یشد کم ینداشت اما خب با موتور م یشخص ی

قانون  دمکر   یخاص که احساس م یزد که من اهلش نبودم به جز در موارد
 شان!  یبه اهداف شخص یدنرس یبرا یستسرپوش

ندارد بلکه واجب است، مثل   یانون اشکالوقت است که نه تنها دور زدن ق  آن
داشت تا  ینگهش م یبه صورت دست  یسکه مامور پل  یچراغ قرمز  ینهم

 عبور و مرور داشته باشند.  یرا برا یشتریزمان ب یدولت  یها ینماش
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سالن باز شد و از کنار آب سرد کن دفتر گذاشتم و به طرف  ییکشو درب 
 یمخف   یدود  یها  ینکآشنا که پشت ع  یشکم و ب  ییآسانسور رفتم. چهره ها

 شده بودند! 

 یکساختمان پنج طبقه بود که هنگام ورود به سالن همکف،    یک قاهره    صبح
 یدهد  سالن  یآسانسور درست در مقابلت و انتها  یک راه پله در سمت راست و  

 هک شده بود.  یهمخصوص نشر  یآن لوگو یگلدان که رو  یشد و تعداد یم

 یپنج را زدم. عده ا یزحمت خودم را داخل آسانسور جا دادم و دکمه  به
واگن  یکنار  ی یرهدستگ یدر حال ضرب گرفتن رو یو عده ا یدست به گوش

 آسانسور بودند. 

وقت تلف کردن به   یس براک  یچه  یباً که تقر  یدشد فهم  ینگاه اول خوب م  در 
پنجم   یشدند و باالخره به طبقه    یادهپ  یکی  یکیراه    ینبود. در ب  یامدهن  ینجاا

 . یدیمرس

 ینمن بودم که اول ینزن ا یک مرد و  یک آسانسور باز شد و پشت سر  درب
 یکه م  یگذاشتم. با هر قدم  یبعد از زندان م یاسیس یرا در فضا یمقدم ها

از پر  یتکه حکا  ییشد، اخطارها یدر نظرم زنده م یخش یرفتم هشدارها
 شد کرد؟ چاره چه بود؟  یداشت اما چه م یمشدن چوب خط ها

توانست کفاف   یداشتم که م  یاجاحت  ییبه اسکناس ها  یزیاز هرچ  یشتر ب  من
مسلمان و کافرش   ینداشت، حت   یراست و چپ تفاوت   یمام را بدهد. برا  یزندگ 

 و سکوالرش؟!  یبرالکرد چه برسد به ل  ینم یهم فرق 

 :یستادما یمنش یز را کنار گذاشتم و مقابل م یدشک و ترد پس
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 . یدمخدمت رس ینشگز   یجهاد هستم، جهاد ماهر، برا یر،_ صبح بخ 

 یقاییبود و اصالتا نژاد آفر   یختهطرفه ر  یکرا    یشکه فر موها  یسبزه ا  منشی
 داشت سرش را باال آورد: 

  ید؟داشت یوقت قبل ر،ی_ صبح بخ

 را کج و معوج کردم:  یمو لب ها یدمپشت سرم کش دستی

 فکر کنم.  ید،دونم، شا ی_ نم

 مقابلش را نگاه کرد:  یستانداخت و ل یمبه سرتا پا ینگاه متعجب منشی

 رو چک کنم.  ینجاا ید_ پس بذار

صورت زد و به  یبه پهنا یلبخند ید،د ینشگز   یعجله و شتابم را برا وقتی
 پشت من اشاره کرد:  یها یصندل

 داره.  یا یطوالن  یروند ادار ینید،بنش یید_ بفرما

 یبرا ییمتنفر بودم، به نظرم اداره جات مصر جا یادار یاز کارها همیشه
خراب  یدستگاه کپ یاشد  ینم یا یمنداشت یادر کار مردم بود،  یسنگ انداز

 . یآمد  یو فردا صبح م  یرفت   یم  یدر بود و بابود و در آخر سر وقت نماز و ناها

مصاحبه   یها نشستم و در کمال تعجب انگار فقط من برا  یاز صندل  یکی  روی
 آمده بودم: 

 بود؟  یاسمتون چ  ید_ گفتمنشی

 _ جهاد، جهاد ماهر. 
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 به خود گرفت و ادامه داد:  یاحترام خاص لحنش 

 محمد پاشا بودن درسته؟  یخب، و معرفتون آقا یار _ بس

 یشتر بود که آن روزها ب  یدیرا مشت کرده و نگاهم به انگشتر حد  یمها  دست
 به آن عالقه داشتم:  یقماز عق

 _ بله درسته. 

گرفتم واگرنه   یخوب شد صدقه سر محمد هم که شده بود اجر و قرب خاص  باز 
 یرونها بشد و حاال حاال یو مخدومه م یگانیرفت قسمت با یپرونده ام م

 آمد.  ینم

 هماهنگ کنم.  یاسینتا من با جناب راغب  یدصبر کن یقهچند دق یه_ منشی

 یاسیناسما    یاسین،وحشت داشتم، عبداهلل    یلیفام  یندانستم چرا کاًل از ا  نمی
 ! یاسین؟و حاال راغب 

هم نداشت،   یشده بود و راه فرار  یر اس  یریرا داشتم که در قفس ش  یکس  حس
 که سخت تر نبود، بود؟   یکتاتور د یال از زندان هاح یناما با ا

 یک بسته بود، با  یرا دم اسب یشکه موها یا ینکیبعد مرد ع یقهدق چند
به سمتم آمدند. ناخودآگاه از جا  یبه همراه منش  یدست کت و شلوار نقره ا

 بلند شدم و با او دست دادم. 

 یرا در انفراد  یبود که ضربات شالق کروات   یبه قدر یشفشار دست ها  شدت
 کند:   یتداع 



 

 
71 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

رو هم  ینشتون گز  یجناب ماهر؟ فکر کردم مثل تماس تلفن ید_ خوب هست 
 ! یدکن  یفراموش م

 یاسین  یاسینتماس گرفته بود و خانم    یلمآن روز خودش بود که با موبا  پس
 افتاد.  یاز دهانش نم

 زدم و گفتم:  لبخندی

  ید؟کن  ینم ی_ خودتون رو معرف 

 : یدکش  یرا به رخ م یشباز بود و گردنبند طال یشباال ی دکمه

 یبرنامه ها یر و مد یهدفتر نشر  یزیهستم، معاونت برنامه ر یاسین_ راغب 
 ! یاسینخانم 

 ینهو س  یگاردهمه باد  ینچه خوش شانس بودند که ا  یاسین،اهلل خانم    باریک 
 چاک داشتند. 

 اشاره کرد و گفت:  یبه منش راغب

 هستن.  یاسینخانم  یاختصاص یهم منش یبجن یزا_ خانم ل

حجم از تنفر را نسبت  ینخورد، ا یدختره به هم م ینداشت حالم از ا تقریبا
 بود.  یبخودش از عجا یو داشته باش یباش یدهکه ند  یبه کس

 : یدچرخ یزابه طرف ل راغب

  یه؟وقتشون خال یاسینخانم  ینچک بکن بب یه_ 
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کرد و از   یجگوشش را پ  یبود، گوش یدهد یادز یکاییآمر  یلمکه به گمانم ف  لیزا 
 گفت:   یکه م  یدمپشت خط را شن یما دور شد، اما ناخودآگاه صدا

 . یکنمم یشکار  یهتو  یاد_ بفرستش ب

شد اما  یزن وابسته م یکحد کارم به  ینتا ا یخورد وقت  یخونم را م خون
مورد را در  یک  ینبه مماشات بودم. او صد افسوس که مجبور  یف...حیفح

 گرفته بودم.    یاد یزندان به خوب 

 یدنرس ی" برایبا آن ها نداشت  یتیسنخ یچکه ه  یی" کنار آمدن با انسان ها
 به هدف" 

. یمهم باال رفت  یگر د  یطبقه    یک دادند و با راغب    یتحضرت واال رضا  باالخره
. لبخندم پر رنگ و پر یمهم داشتند و ما خبر نداشت یمخف  یعجب! طبقه 

 یمراغب هم مشکوک و مشکوک تر...اگر چشم ها  یشد و نگاه ها  یرنگ تر م
کردم   یل میاکردند خ  یداالن مسخره آن ها را باز م ینبستند و در ا یرا م

 روم.  یدارم به مالقات خود مبارک م

چک کرد  ینهسر و لباس من را در آ  یگر بار د یکراغب  یدیم،در که رس مقابل
 و گفت: 

 تا خود خانم سر صحبت رو باز کنه.  یگ   ینم یزیچ ی_ داخل که رفت 

 بعد ادامه داد:  و

اضافه موقوف!  یحو توض یهحاش یدی،کوتاه جواب م  یلیخ یدن_ سوال پرس
 مفهومه؟ 



 

 
73 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

کردم تذکراتش   یحس م  یببا او داشت اما عج  یدانستم راغب چه نسبت   نمی 
 دانستم.  یرا نم یشمن است اما چرا یتصاصاخ

  ی؟اوک  یشینیاجازه هم ندادن نم ی_ تا وقت راغب

ساختم،  یم یبمب دست  یکتاتور د یسرنگون  یمن برا یوقت  یمبگو خواستم
قاهره بود.  یکردن در کوچه و پس کوچه ها  یباز یل یخانم شما در حال ل

شود اما   یکش م  یر ت تنباشد قورباغه هف  یر که ش  یگفتند در جنگل  یراست م
را  یخانم افسانه ا ینکردم تا ا  یسکوت م یدفعال راه چاره سکوت بود، با

داشته باشد، او هرچه  یمبارزات  یدانستم سابقه  یم یدکردم بع  یمالقات م
 اش شهر را برداشته بود.  یستیقلم ژورنال یکه بود آوازه 

آن   یر صبح قاهره به دولت و نخست وز ی  یهاو در نشر   یکوبنده   یها  حمله
قلم به  یبود، عده ا ینطور هم یشهروزها زبانزد خاص و عام شده بود. هم

که فشنگ به  یگفتند لنگش کن اما من ینشستند و م یدست کنار گود م
نکردن چقدر سخت تر  یک دانستم شل یبودم م یستادهدست وسط حوض ا

 کردن است.   یک از شل

 *** 

. بعد از یندازدب یو نگاه  یاوردداد سرش را باال ب یمت نمبه خودش زح یحت 
من، دستش را به نشانه  یمصلحت  یو سرفه ها یستادنمنتظر ا یقهچند دق

 . ینیدبنش ییدبفرما یعنیمقابلش اشاره داد که  یاحترام به صندل یادا ی

 یکردم و محو طراح   یشها ینثار محمد و مشتر  ییدل فحش و ناسزا در 
کف   یها یک رنگ که سرام  یریاتاق کامال ش  یک بودم.    یاسیندکور اتاق اسما  
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او   یریتیمد  یز داشت. م  یبیعج  یرنگ آن همخوان   یکرم  یسالنش با پرده ها 
 یقهوه ا یاتاقش بود و چند صندل یدرست پشت به پنجره و رو به در ورود

 آماده بود.   یشمالقات ها یهم برا یراییپذ یز م یک پر رنگ و 

 یزهاییاتاقش بودم که راغب جلو رفت و چ  یلو تحل  یهمشغول تجز   مچنانه
 در گوشش زمزمه کرد. 

برگه ها باال آورد و  یکند سرش را از رو  یبه من توجه ینکهبدون ا یاسین
 خطاب به راغب گفت: 

 . ینجاا یادکن ب  یجرو پ یزا_ ل

 یرو  ی،باش را برداشت و با خودکار در دستش، عص  یدسته نارنج   یطب  عینک 
 مقابلش ضرب گرفته بود.  یکاغذها

 در زد و وارد شد:  یدر چشم به هم زدن  لیزا

 خانم؟  یدداشت ی_ امر 

 بلند شد و جلو آمد:  یز از پشت م یاسین

کردن   یممگه سرکار خانم مسئول تنظ یزا؟ل یدبه بار آورد یهچه افتضاح ین_ ا
به راغب انداخت و  ینگاه  یدهبا رنگ پر  یزال یستید؟من ن ینوشته ها یتر ت

 دعوت کرد.  یدار یشتنراغب هم با عالمت چشم و ابرو او را به خو

 یکاغذها را رو  یزال یقدم یک دست بردار نبود، جلوتر رفت و در  یاسین اما
 : یختسرش ر
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گرفته   یر از صبح تا حاال از دفتر نخست وز  ید؟زد  یچه گند  ینو بخون بب  یر _ بگ 
بعد اگه به ساحت مقدس  یسرکوچه با من تماس گرفتن که دفعه تا بقال 

 . یمکن  یرو تخته م یهبشه در نشر  ینحضرت توه یاعل

 داشت:  یاسیندر آرام کردن  یانداخت و راغب سع یینسرش را پا لیزا

 _ آروم تر باش اسما جان... 

 ینینثارش کرد که راغب عقب نش یبرگشت و نگاه تند یاسینرا نگفته  جان
 کرد: 

 بود.  یاسین_ منظورم خانم 

بلند   یمخواستم از جا  یشده بود اصال بد موقع آمده بودم، چندبار  یاوضاع   بد
 به من هم اصابت کند.  یامدهن یسو ترکش رئ یر ت یدمشوم و بروم اما ترس

شما رو من جمع کنم؟ نگفتم محتاط تر  یها یکثافت کار  یدبا ی_ تا ک یاسین
احمق   یراستار و  ینا  ید؟دقت کن  یترهانگفتم تو انتخاب واژه ها و ت  ید؟عمل کن

 هست؟ و بعد روزنامه را به طرف آنها باال گرفت و داد زد:  یکدوم گور

 ی یهنگفتم نشر  یتر؟شد ت ینما یکتاتور؟ضربان قلب د یستادن_ پله پله تا ا
 جلو؟  یدو دست به عصا بر  یدکن  یاطما نوپاست؟ نگفتم احت

خانم  یز م یآب رو یوانل یک به دست وارد اتاق شد و  ینیس یمسن پیرمرد
 گذاشت:   یاسین

 باشه خانم؟  ی_ امر 

 انداخت:  یشپا یبرگشت و پا رو یزشاعتنا به او پشت م یب  یاسین
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 ! ینمکدومتون رو بب  یچه یختر یخوامنم یرونب ید_ فعال همتون بر  

و او! گربه را دم حجله کشتن که من  یمشد و ماند یاتاق خال یدنکش یهثان به
 یدمترس  ینم  یشها  یادچه عرض کنم دم حجله دفن کرده بود، اگر از داد و فر 

محسور   یدادم، اما فعال در قفس بسته ا  یم  یحهمان لحظه فرار را بر قرار ترج
 او بودم.  یادا و اطوارها

 یزیرا بسته بود و چ  یشاش گذاشته و چشم ها  یقهشق  یرا رو  یشها  دست
 کرد:   یلب زمزمه م یر ز

 برنامه هام!   یتا گند بزنن به همه    یدممشت مفت خور حقوق م  یه_ دارم به  

 یکروات   ی  یقه  یو دست رو  یدنفس سرکش  یک آب را    یوانل  یقهاز چند دق  بعد
تازه کرد و تازه متوجه حضور من شده بود، دستش را به   یاش گذاشت، نفس

 : یستادرا دور زد و مقابلم ا یز باال آورد و م یه عذرخوا ینشانه 

 صبح قاهره.  ی یهمسئول نشر  یر مد یاسین،_ اسما هستم، اسما 

 یکردم متوجه تنگ   ییسرپا یمهن یمدر جواب دست دادنش فقط تعظ وقتی
 تکان داد:  ییدتا یمن شد و سرش را به نشانه  یدعقا

 نداره، متوجه عذرتون هستم.  ی_ مورد

 پاشا!  یآقا یبدنساز یهستم، جهاد ماهر، دوست و مرب  _ جهادمن

احترام بگذارد   یدمحد با شعور باشد و به عقا  ینکردم تا ا  یفکرش را نم  هیچ
 اما بود...بود و گذاشت. 

 اش را باال انداخت و مقابلم نشست:  ینهدست و قر  یک ابروهای
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 خورده نامرتبه.  یه ینجاشرمنده امروز ا ینید،بش ییدبفرما یکنم_ خواهش م 

دست  یاسینبه اطرافم کردم، اما  یام را صاف و نگاه  یکت قهوه ا  ی یقه
 اش گذاشت و لبخندش را پنهان کرد:  یپرتز یگونه ها  یرو

قهوه؟  یا یبود. چا یکار یختگیحرفمو، منظورم به هم ر یکنم_ اصالح م
 : یدطلب یهم نم یگرید یز ورد چدو م یناز ا یر سرد غ یراستش در آن هوا

 نداره.  یرادیاگه ا ی_ چا

 کرد:   یم یاندهانش را واضح تر نما یها یکش  یمس یش،دندان نما لبخند

  ی؟_ چه اشکال

 را فشرد و اعالم کرد:  یز بعد زنگ کنار م و

 قهوه لطفًا!  یکو  یچا یک_ 

اش  یروات ک  یقه یدسف یراهندست قرمز و پ یک نگاهم به کت و شلوار  هنوز 
 کرد:   یم یپلماتیکد یداً گفت و گو را شد  یبود که فضا

 سر اصل مطلب جناب ماهر؟  یمبر  ید_ خب موافق

 یپاشنه دار مشک  یو نگاه از کفش ها یدمکم پشتم کش  یها یشبه ر دستی
 و براقش گرفتم: 

 . یشمخوشحال م یدو کار منو بگ ید_ بله اگه لطف کن

 مقابلم گذاشت و ادامه داد:  یفرم تکرار یک 

 . یمهم برس یشفاه  یتا به مصاحبه  یدپر کن ینو_ اول شما ا
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 ی یتهفرمال یدر آوردم و طبق معمول به سوال ها یراهنمپ یبرا از ج خودکار  
با  یانداخته بود و هر از گاه  یهم سرش را تو گوش یاسینآن جواب دادم. 

و قهوه  ی. پر کردن فرم که تمام شد، چاییدپا یمن را م یشا یلهت ینگاه ها
از اتاق خارج  عادی یمهن یمتعظ یکبا  یدار سرا یرمردما هم آماده بود و پ ی

 شد. 

 را زد:  ینکشفرم را برداشت و ع یاسین

هم   یا  یگهکار د  یاز بدنساز  یر غ  ید؟دار  یبدن   یتترب  یسانسل  یدنوشت  ینجا_ ا
 یم  یخش  یاز قهوه خانه    یم؟چه داشتم بگو  یعنیگفتم؟    یچه م  ید؟انجام داد

 خالصه جواب دادم:  یلیاز شکنجه گاه مبارک؟ خ یاگفتم 

 مشغول بودم.  یمفقط به کار تخصص یگه_ نه د

 : یدشلوارش را به رخ کش یپا انداخت و خط اتو یرو پا

  ید؟پاشا بود یآقا یبدنساز یهشت سال فقط مرب  ینتو ا یعنی_ 

 یششد و چشم ها یزتر او ت یو نگاه ها کردم، مکث کردم مکث
 جواب قانع کننده!  یکمخمورتر...منتظر بود، منتظر 

پاشا  یاومد که از آقا یشپ یمشکل یهبعدش  یدو سال اول آره ول یکی_ 
 جدا شدم! 

 را برداشت: عینکش

  ی؟_ چه مشکل
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توانستم در   یخواستم و نه م  ینه م  یدمفهم  یخواست از جان من نم  یم  چه 
 بکشم و دروغ ببافم:  ییشروع کار ال ینهم

 الزمه؟  یحش_ توض

 من هم اشاره کرد:  یاش را برداشت و به چا قهوه

  ید؟کرد  یداپاشا مشکل پ یبا آقا یعنی_ 

 به خانوادم برسم.  یشتر بود که مجبور شدم ب یشخص یمسئله  یه_ اوه نه، 

 اش را مزه کرد:  قهوه

 . یدمجرد یدنوشت ینجا_ اما شما ا

 را برداشتم:  ایچ

 مجردها خانواده ندارن؟  یعنی_ 

زبانم بود و جالب آنکه باب  یتدست خودم نبود، تند و گزنده بودن خاص 
 شد:  یدتر هم بود، لبخندش شد یاسین یلم

آخه بارها شده  یدزد یک اشتباه ت یدنه، قصد جسارت نداشتم گفتم شا ی_ وا
 اومده.  یشپ

 گذاشتم:   یدادم و پا فراتر م یخرج ممن بودم که جسارت به  ینا حاال

 سوال ازتون بپرسم؟  یهتونم  ی_ م

 گذاشت:   یز م یرو یدهسرکش یمهاش را ن قهوه



 

 
80 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

 _ البته چرا که نه؟  

 ید؟کن  یها هم خودتون مصاحبه م ینشگز   ینپا افتاده تر  یشپ ی_ چرا برا
 نداشت:  یسوال هوشمندانه ا ینتوقع چن

 نظر من بگذرن.  یر از ز یماستخدام هاییروتک تک ن ید_ خب عادتمه، با

 دادم که ادامه داد:  یقانع شدن تکان  یرا به نشانه  یمها لب

شما شغل انبار چاپ رو در  یمن برا یحاتتون_ خب با توجه به سوابق و توض
 نظر گرفتم. 

 _ انبار چاپ؟ 

رفت ادامه  یاش م یریتیمد یز بلند شد و همان طور که به طرف م یصندل از 
 داد: 

 هست.  یهنشر  یموتور یک _ منظورم نگهبان و پ

 دهد:  یشنهادرا پ یا یرانهپست حق ینکردم چن  ینم فکر 

 _ اونوقت دستمزدم چقدره؟ 

 اش را برداشت:  یمهندس یفکرد و ک  یشبه عوض کردن کفش ها شروع

 خوبه؟  ی؟چطور یهجن یلیونم یک  ی_ با ماه 

 _ و اگه قبول نکنم؟ 

 کرد:   یفشکاغذها درون ک  یه جاسازب شروع
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  ی؟با شغلت مشکل دار یا_ چرا؟ دستمزدت کمه  

  ید؟نبود به من بد یه_ شغل بهتر تو نشر

 اتاقش را کم کرد:  یرا برداشت و برق ها یزشم یرو ریموت

ضمن  یاد؟از دستت برم یا یگه_ با توجه به مدرک و تخصصت چه کار د
 . یشهبدم انجام م یصکه من تشخ  یزیاون چ ینجاا ینکها

 بلند شدم و کتم را تکاندم:  یماز جا کالفه

خواهتون، تفکر متعصب  یدموکراس ی_ با عرض معذرت بر عکس نوشته ها
 . یددار یگونه ا  یکتاتور و د

 مکث و تامل کرد:  یلحظه ا چند

 جناب ماهر!  یدنظر من انتخاب نکرد ییر تغ یرو برا ی_ روش مناسب

 زدم و گفتم:  یتفاوت  یب  یخنده  تک 

 جاست!  ینمشکل کشور ما هم یقادق یاسین،_ من فقط نظرمو گفتم خانم 

 : یدپرس کنجکاو

 _ کجاست؟ 

 !یمکن  یعمل نم یدیمکه م  ییبه شعارها ینکه_ ا

 برق زده ها نگاهم کرد و ادامه داد:  مثل
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 یهمن االن  ینکهامروز و ا یبابت سر و صدا یخوام_ به هر حال معذرت م 
 مهم دارم.  یجلسه 

 رفتم و گفتم:  یطرف در خروج  به

 تون خوشوقت و روشن شدم.  یی_ از آشنا

 کردم.   یهروشن تک یکلمه   یاز عمد رو و

 نگذاشته، جواب داد:  یرهبه دستگ دست

 . ید_ صبر کن

 اما برنگشتم:  ایستادم

تو همون انبار نشر مشغول به کار  یدتون ی_ اگه نظرتون عوض شد میاسین
 . یدبش

 عوض بشه.  یده_ تشکر اما بع

 را گفتم و از اتاقش خارج شدم!  این

 یراییو در پذ یزیونتلو یشد، فندک به دست جلو یم یدو ساعت  تقریباً 
 یو آن م ینکردم و رو اعصاب ا  ینشسته بودم و از سرشب مدام تق تق م

 رفتم. 

را به گوش  یوراد ید،چک یم یشها یناز آستوضو گرفته بود و آب  شیخ
 یزیونکند و مشروح اخبار تلو  یدل از آن م یچسبانده بود و هرازگاه  یشها

 داد.  یرا گوش م



 

 
83 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

دادن به پدربزرگ بود هرچند  یسو سرو یهم طبق معمول در حال آشپز  آال 
 بود.  یر تاث یهم ب  یخش ینالد یالاکراه ف  یمورد حت  یندر ا یبا اکراه ول

 یرمبا محمد تماس بگ  یدهم به ذهنم رس  یچندبار  یدانستم چه کنم؟ حت   ینم
 یلی: "خیدبارم کند و بگو  یراهبد و ب  یدمترس  یو گند باال آمده را جمع کنم اما م

 " ی؟قورتش بد  یحاضر و آماده برات گرفتم نتونست   یجهاد، لقمه    یعرضه ا  یب 

 یرا در لباس ها  یعرضه بودم، از نظر امثال محمد که روشنفکر  یواقعًا هم ب   و
 یهمسئول نشر  یر بحث کردن با مد یدند،د یم یخارج  یها ینو ماش یک ش
 یعنیو از آخر سر هم با قهر و عتاب از دفتر خارج شدن  یبر سر دموکراس یا
 محض!  یعرضگ  یب 

 یم یما؟ جورما نبود؟!  یدوختم اسما هم لقمه  یو م یدمبر  یهرچه م اما
 یتیارباب رع یرابطه  یکگفتم ما که انگار قرار بود عروس خاندانمان شود، 

 بود و بس. 

 یه جن یلیونم یک  یخواست و من هم ماه  یبله قربان گو م یک از من  او
 یبرخورد م یشدم و انقالب  یم یر جو گ یدنداشت! نبا یکه کار  ینحقوق...ا

نه؟ چشمت را  یاکند   یعمل م اتورییکتکردم، اصال به تو چه مربوط که او د
 و علف!  آب یکشور ب   ینا یمثل هزاران نفر از کارمندها یر،بگو و پولت را بگ

دموکرات راه انداخته   یبرالبحث ل  یامدهزده بودم، بد هم گنده زده بودم، ن  گند
تراز اول روزنامه ها بود.  یستروزها ژورنال ینکه ا  یکس  یبودم آن هم جلو

دانست؟   یاو که نم  یهشت ساله داشتم ول  یمبارزات   یاگرچه من هم سابقه  
 دانست؟  یم
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گذاشتم، همان طور که   یکردم و به او بابت تفکراتش احترام م  یقبول م  باید 
او به دست ندادن من احترام گذاشت. اما حاال که کار از کار گذشته بود و به 

 برنخورده بود؟  یعنید؟ طرف برخورده بو

 یکشمکش درونم خسته شده بودم که با صدا یناز دست خودم و ا دیگر 
 پدربزرگ به خودم آمدم: 

انتخاب  یهنشر  یبرا یتریهچه ت یگهد ینشده ها؟ ا یوونهدختره هم د ین_ ا
 کرده؟ 

که به   یخمبل درب و داغان کنار ش یو رو یدمصاعقه زده ها از جا پر  مثل
 بود نشستم:  یشد زهد آن روزهااصطالح نما

 _ کدوم دختره پدر بزرگ؟ 

 آورد ادامه داد:  یتر م یینرا پا یوراد یطور که صدا همان

 یتریاحمق چه ت یدختره  یندختر ژنرال عبدا...، بب یگم،رو م یاسین_ اسما 
 یرا دوباره بلند کرد و من صدا یوراد یروزنامش انتخاب کرده؟ صدا یبرا

 " یکتاتورضربان قلب د یستادنگفت:" پله پله تا ا  یکه م  یدمزن را شن یمجر 

 را قورت دادم:  یمزده آب گلو وحشت

  یشناسیدش؟_ مگه شما هم م

 چسباند و گفت:  یورا به راد یشبزرگ دوباره گوش ها پدر 

دختره و افاده هاشو نشناسه؟ چرت و پرتاش  ینا یشهم یداپ ی_ مگه کس
 شده.  یاون ور آب  یها یربدجور خوراک خبرگزا
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تازه اصالح شده ام  یها یشر یبه جا یشد، دست  یداشت جالب م داستان 
 و گفتم:  یدمکش

 _ چطور مگه؟ 

 را خاموش کرد:  یوشد و راد خسته

بود و  ی_ پشتش به باالها گرمه...به پدرش... واگرنه صدباره تا االن تو گون 
 دادن.  یچاله ها شکنجش م یاهتو س

 جان گرفته بود:  یمدر گوش ها یضرب شالق کروات  صدای

انداختن جلو و بگن مثال تو  ینوا یکار خود حکومته، الک   یگم_ من که ممن
 نشناسه؟  ینوکه آبا و اجداد ا  یهوجود داره واگرنه ک یکشور ما دموکراس

 اش را ماساژ داد:  یدهپف کرده و به هم چسب یپلک ها شیخ

مبارکه و سر  ینجهاد، ژنرال عبداهلل از مخالف یکنم_ اما من برعکس تو فکر م
 اعتراضاتش از ارتش اخراج شد.  ینا

 : یدنگو یا یدشک داشت بگو یکهکرد، طور  مکثی

 محترمانه داد و رفت.  یاستعفا ی_ البته اخراج که نه، نوع شیخ

 پدر بزرگ از من کامل تر بود:  اطالعات

باباجونش  یکنه؟به دستگاه م یتند یدخترش چه حمله ها ینیب ی_ نمشیخ
 رو از آخور زدن کنار! 

 دعوا سر قدرت بود نه ملت:  یشههم مثل
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 یر من ز یش حکم بدم ولهم دستگاه از من خواسته راجع به ی_ چندبارشیخ 
 بار نرفتم. 

 : یداز دهانم پر  ناخودآگاه

 . یدد یم یر پدرم حکم تکف یه_ اما خوب عل

 کورش داد زد:   یو با همان چشم ها برگشت

 _ ساکت شو جهاد....! 

 بود:  یشتر سوزشش ب یلیهمان ها که از صدتا س از 

 . یکنهدختره فرق م ینپدرت با ا ی یه_ قض

 یتشد کرد، خاص  ینم  یشبود اما حرفم را ادامه دادم، کار  یینسرم پا  ینکها  با
 آمد:  یها خوش نم یلیبود که به مذاق خ ییام زدن حرف ها یذات 

 اونوقت؟  ی_ چه فرق 

 کور مال کور مال به سمت جانمازش رفت:   یش،بلند شد و با عصا شیخ

گوشش و پچ   یر عماد شد، نشست ز ی_ فرقشون تو نواله، نوال عامل بدبخت 
هم نظر   ینتو د  یتون   یو م  یعماد، روشنفکر   یکه تو مجتهد  ی؟پچ کرد که چ 

ارزه اما   یدرهم هم نم  یک   یا  یهحرف ها که جن  ینو از ا  یصاحب سبک   ی،بد
 ! دارهن یدخالت  ینیقدرته، به مباحث د یدختره دعواش با حکومت دعوا ینا

طور  ینداشت ا یموقت طرفدار تفکر پدرم نبودم اما چشمم هم برن هیچ
 قضاوت شود: 
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  یه؟االزهر چ یوخمشکل شما ش یدون  ی_ م 

را   یقترا بستم و حق  یمرا در کالمم نداشت اما چشم ها  یصراحت   ینچن  توقع
 او را باز کنم:  ینایناب یرا بستم تا چشم ها یمگفتم، چشم ها

 ینراجع به د یکت و شلوار  یه یدارهکه چشمتون بر نم  ینه_ مشکل شما ا
 جز خودتون در مورد مسائل اظهار نظر کنه.  یکس  یدف بزنه! دوست ندارحر 

 : یدپر  یرونرا باال گرفت که آال از آشپزخانه ب عصایش

  ید؟پر  یبه هم م ید_ چتونه شما دوتا باز دار

 یو گربه اش را از خجالت پدربزرگ فاکتور گرفته بود. جلو آمد و عصا سگ 
 : یدکش  یینرا پا یخش

 یم یجور یذاری؟بچه م ینسر به سر ا یعدنان؟ دار یکش  ی_ خجالت نم
 زد:  یمکتب رفته حرف م یک گفت بچه انگار در مورد 

فکرت تو  ید؟شما دوتا با هم چونه بزن یستن ی_ واهلل باهلل خدا هم راضآال
هردوتون مثل   یدگفته با  یک   یکنه،فکر م  یو جهاد امروز  یشهچهل سال پ  یبرا

  ی؟! چمدونمو بست یما منبر بر  یتو هم برا  یخواد_ حاال نمیخش  ید؟هم فکر کن

اش  یشانیمالقه را به پ یگرشدست به کمر گذاشت و با دست د یک  آال
 چسباند: 

 رفت.  یم یادمداشت  ی،_ آخ خوب شد گفت 

 یهآشپزخانه شد. چمدان؟ مسافرت؟ قض  یازش را بست و آال هم راه نم  شیخ
 از چه قرار بود؟ دنبال آال را گرفتم و وارد آشپزخانه شدم: 
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 بره؟  ییقراره جا یخش ینم،_ صبر کن بب 

اش را باالتر  یصورت  یرهنخورش به خودش گرفته بود، پ یبو یکه حساب   آال
 را مرتب کرد:  یشو سرشانه ها یدکش

 . یهاسکندر یرهم یچند روز یهکر   یطون_ آره، گوش ش

 فعال شده بود، جلوتر رفتم و مالقه را از دستش گرفتم:  یمها شاخک 

  یه؟_ اونوقت چرا اسکندر

 اش انداخته بود صاف کرد:  ینیرا که به ب ینیزد و نگ یشبه موها چنگی

اون مالقه رو بده به من تا خورشم . حاال  یاز نوال بپرس  یدونم، بهتره بر   ی_ نم
 محله رو برنداشته!  یشب آخر  ینعدنان ا یته نگرفته و سر و صدا

 بود:  یهم راض یخکه انگار به مرگ ش  یشب آخر  ینگفت ا  یم طوری

خورش را هم زد و ادامه   یه؟چ  یهقض  یگی؟م  یچ   ینم_ درست حرف بزن ببمن
 داد: 

انشگاه قاهره شدن و از باال تا _ پدرت با عشقش امروز صبح سرزده وارد د
 دولت رو شستن.  یینپا

 پدر بزرگ فکر کردم:  یبه دهان گرفتم و به حرف ها انگشت

شستن، اسالم رو هم  یدولت رو م یینکاش فقط از باال تا پا  ی_ حاال اآال
 انداختن رو بند تا خشک بشه. 

 سرزده وارد آشپزخانه شد:  شیخ
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اون بخاطر ازدواج با مادرت و  یدم؟حکم مپدرت  یهچرا عل یدی_ حاال فهم 
نشو  یاستبهش گفتم وارد س یاما هرچ  ید،رس ییمن به نون و نوا یدوماد

 گوش نکرد که نکرد، درست مثل تو. 

 یبیشهرت عج  یانشفن ب  ینبود و بخاطر هم  یمباحثه گر حرفه ا  یک  پدربزرگ
 کرده و به دل مردم نشسته بود:   یداپ

اما عماد پارو  یشینم ینیکه تو وارد مباحث د  ینه_ فقط فرقش با تو اشیخ
رو به  یو هر خزعبل یزنههم دم م یروزا از اسالم شناس ینفراتر هم گذاشته، ا

 . یدهبه خورد مردم م یناسم د

 : یدکش  یدست از آشپز  آال

نوال رو بلغور  ی، عماد فقط حرفاآب از چشمه گل آلوده یست،_ کار اون ن
 . یکنهم

 دوباره راه سجاده اش را گرفت:  شیخ

 کاش دخترم زنده بود.   ی_ ا

ام  ینداشت و افسارش را دست نامادر یبا آال بود، پدرم از خودش فکر  حق
 داده بود: 

 زد و گفت:  یکنه؟ آال پوزخند  یکار چ یهاسکندر یره_ حاال پدربزرگ ممن

 ییکنه که مبادا خدا یروشنگر  یرهداره؟ داره م یندرد د یدون  ی_ مگه نم
 سست بشن!  ینهم مثل مردم قاهره نسبت به د یهنکرده مردم اسکندر

 و به شکمش اشاره کرد:  یدخند مجدداً 
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 داره.  ینم_ البته درد ا 

 را با زبان تر کردم:  لبم

باال انداخت  یانه انسبت به دستگاه؟ آال ش یاسست نشن  ین_ نسبت به د
 را چرخاند:  یشو چشم ها

 _ اهلل و اعلم. 

 یهبه اوضاع مسلط بود، از و عماد و نواِل ساکن اسکندر  یپدر بزرگ حساب   پس
 یاسینکردم اخبار اسما   یفکرش را نم یچو اسما...ه یر گرفته تا قاهره و تحر 

 را هم دنبال کند. 

 معروف بود که ناخودآگاه همه او را بشناسند.  یبه اندازه ا یاسین البته

 برنجش را گذاشت:  یخورشش را کم کرد و دم یر ز آال

 شد؟  یجهاد؟ شغل چ  ی_ تو چ 

 وجودم را گرفت:  یدیاضطراب شد ناخودآگاه

 ! یومدخوشم ن یشنهادیش_ راستش از شغل پ

 بود؟  یچ  یشاسم نشر ی_ گفت آال

 راغ گرفتم و به دروغ گفتم: دور چ یپروانه ها یرا از باز نگاهم

 بود به اسم سروش وطن!  یسیتازه تاس ی یه_ فکر کنم نشر 

 دانم چرا اما حس کردم حرفم را باور نکرد:  نمی
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 دادن بهت؟  یشنهادپ ی_ حاال چه شغل 

 _ نگهبان انبار. 

 ! یهجن یلیونم یک چقدر؟ _  ی_ ماه آال

 ه رفتم: داد و به طرف پنجر  یتاسف تکان  یرا به نشانه  سرش

بلند بشه  یرتشمد یز م یاز رو یانتظار داشت  ید،پر توقع هست ی_ آبا و اجداد
 با خبر بود:   یهزد که انگار از قض  یحرف م  یکنه؟ جور  یمبهت تقد  یشوو صندل

 ها کرد:  ینتکاب  یارزه برم؟ شروع به دستمال کش یم یگیم یعنی_ من

 یمگه اون قهوه خونه    ین،منو بب  یتوضع  ی؟کرد  ینهنگاه به خودت تو آ   یه_  
حاضره به ما  یتو ک  یاسیس یسابقه  ینچقدر درآمد داره؟ اصال با ا یلعنت 

 شغل بده؟ 

کرد و من تا چه حد آرمانخواه شده بودم،   یبه مسائل نگاه م  ینواقع ب  چقدر 
من   یجا  یگریهرکس د  یدها دور کرده بود، شا  یتزندان واقعا من را از واقع

 کرد اما من...   یآال فکر م یهن رفتن، شببود با زندا

 اشتباه کردم؟ آال_ صد در صد.  یگیتو م یعنی_ من

 یشحرف ها یوقت  یدهکردم اما چه فا یم یمانیکم احساس پش کم
اسم محمد، دوباره  یدنو د یلمزنگ موبا ینبود؟ با صدا یشتر ب یینوشدارو
 در قلبم زنده شد.  یدام یروزنه ها

 "فلش بک: زندان" 
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را به  یمکه مچ دست ها  یریزنج یشد و صدا یم یدهکش  ینزم یرو پاهایم 
را  یمرا در زندان راه انداخته بود. چشم ها یخاص یهم چسبانده بود ولوله 

 یم  یرا گرفته و به طرف بند عموم  یمبازوها  یر بسته بودند و دو مرد تنومند ز
 . یدندکش

را داشتم که قرآن آنها را وعده داده بود.  یعذاب  یشب قبر و دو ملکه  حس
قرآن گناهکار را به جرم سوختن  یو منکر"... اما مذهبت را شکر، کجا یر "نک
 کردند؟   یم ییساختن بازجو یبرا

رحم  یبشر  یبن یچمبارک به ه یروهایدر مصر و در قاهره ن یعنی ینجاا اما
کردند،   یم یداپ یفتکتاج و تخت در   یهعل یهاعالم یک بود  یکردند، کاف   ینم

کردند   یبدنت هک م  یرو  یگار بود که با دود س  یمجازات   ینتاج" کمتر   ید"جاو
 کرده بودم.   یک چه برسد به من که به طرف "ژنرال مکتوم" شل

جرمشان  ینعده ارازل و اوباش که کمتر  یک  ینرا باز کردند و ب یمها چشم
بود اما هرچه  یکردند، هر چند من هم قصدم آدم کش  یمبود رها یآدم کش

 نداشتم!  یکش  یوانجز ح یتیدوختم ن یو م یدمبر  یم

را ترکانده   یماستخوان ها  یبود و شدت ضعف و درد، تمام ینزم  یرو  صورتم
 کمرم گذاشت و داد زد:   یرا رو یشپا یابانی،از آن دو مامور غول ب یکیبود. 

 یهکنه، آخر و عاقبت کس  یامتاج و تخت ق یهعل که  یهآخر و عاقبت کس ین_ ا
 یدزر بزن یدبا یتوندنبال زندگ یدبر  یخوایدحرف نزنه، اگه م ییکه تو بازجو

 واگرنه... 
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لگد و مثل کپسول گاز من را چرخاند و صورت آغشته به خونم را نشان  با 
 همه داد: 

 ! یشناسنشکه ننه باباش هم نم  ینمثل ا یکی یشید_ م

کردم که بخواهم از درد و غم حرف   یرا حس نم یزیودم، اصال چشده ب ِسر 
 یکه صدا  یچال  یاهبود، وسط س  ینجاگفتند واقعا هم  یکه م  یاییبزنم، آخر دن

 ینم یدار را هم از خواب ب یکودک   یشالق حت  یبعد از هر ضربه  یتنعره ها
 کرد. 

 یم یزیچ  یپناه برد. هرکس  یبه گوشه ا یکردند و هرکس  یسهها را ک  ماست
 گفت: 

بال رو سرت آوردن؟ کچل تتو  ینکه ا  یخفت کرد یو_ داداشمون سلطونه، ک
 جلو آمد و متعجب نگاهم کرد:  یشده ا

 یکرد  یتو چه خبط   یست،ن  ینجامنن و گنده تر از من ا  یلیطب  یر همه ز  ینجا_ ا
 زد:  عربده یشاناز همان گنده الت ها یکیکه اوضات از من بدتره؟ 

 ساالرمون.  یاسیهس یرشو پ یر گفت؟ گ  یطرف چ  یدید_ مگه نشن

 یطمن و مح یمخندان و شاد از ما فاصله گرفتند و ماند یکر،مرد غول پ دو
 ینکردن در ب  یآوردند؟ زندگ  ینجاچه من را به ا یزدم برا ی...حدس میدجد
 نبودم!  ینبود اما من هم هرکس یعده مردم آزار کار هرکس یک 

سلول را از خودم دور کردم،  یو مگس ها یستادمبه زحمت ا یمو پاد روی
 کچل تتو شده که اسمش سعد بود جلو آمد: 
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 مفهومه؟  یخوابه؟م یبا ک  یک   یرمگ  یم یممن تصم ینجا_ ا 

 یبود با همان صدا یزانکه مدام از سر و گوشش آو  یبچه سن یمردن  الغر 
 : یدنال یرشز

 _ آره اوسا، مفهومه. 

به  یشان را جمع کن یبودم که به آن ها بفهمانم جرم همه  یتر از آن  داغون
به استراحت  یفعال چند روز یشود ول یانگشت کوچک خالف من هم نم

 ! یخواب طوالن  یک و  یقعم یحالت کما یک داشتم، به  یاجاحت

 یمشانه ها یوتکان دادم که سعد ر  یشانحرف ها ییدتا یرا به نشانه  سرم
 زد: 

 یین مون بخواب تا بعدًا برات تع یاون حاج  یش_ آقربون پسر، فعال برو پ
 کنم.   یفتکل

و به طرف جهت انگشت دست  یدمکش  یم یوار سالنه خودم را به د سالنه
 یگر د ینجارفتند. ا یهو کشان عقب م یت،رفتم. با هر قدمم جمع یسعد م

 ن متهم! کجا بود؟ خودشان مامور بودند و خودشا

 از سجده بلند شد و به طرفم آمد:  یگوژپشت   یرمردسلول را که باز کردم پ در 

افتادم و  ینزم یخبرا؟ رو یاز خدا ب  ینبه روزت آوردن ا یپسرم، چ  یااهلل_ 
 : یدد یتار م یمچشم ها

 مقدار آبم بده.  یه_ تشنمه 
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بود و چابک، از همان  یر آورد، پ یمبرا یوانیو با عجله ل یددو یرونبه ب پیرمرد 
 شوند.  یشوند سبک تر م یکه هرچقدر مسن تر م  ییفرزها

به  یرمردتازه کردم، به کمک پ یو نفس یدمنفس سر کش یکچرک را  لیوان
 : یددادم و پرس یهنمور سلول تک یوار د

 بوده پسرم؟  یجرمت چ  یم،_ واهلل عظ

 دم ادامه داد: طرف و آن طرف چرخان یننگران، سرم را ا وقتی

 ! یستن یسلول جز من و تو کس ین_ نگران نباش تو ا

 یگر توانستم اعتماد کنم، انقدر اعتماد کرده و ضربه خورده بودم که د ینم اما
 نداشته ام هم مردد بودم:  یبه چشم ها

 بوده... پدر جان؟  ی_ جرم... تو...چ 

 یر ز  یکالمم شده بود، ذکر   ینفک جزِء ال  یگر حرف زدن، آن روزها د  یدهبر   بریده
 لب گفت و جواب داد: 

 ! ینجاماسم ا ییر _ من به جرم تغ

بدنم  یاز رو یکردم جانوران موذ  یدادم، حس م یهسلول تک یوار را به د سرم
 شوند:  یرد م

 یحشتارم، تسب  یداسم هم شد جرم پدر جان؟ با همان د  ییر _ بسم اهلل، مگه تغ
 گفت:   یکه ذکر م  یدمرا د

 اوقات آره.  ی_ گاه 
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داد و من  ینداشت، خب حق داشت، دو پهلو جواب م یاو هم اعتماد پس 
هم   یگرانبا د  یتنها من و او به جرم متفاوت   یبند عموم  یندر ا  یباتقر   یدمفهم

 : یمبند شده بود

 _ حدا اقل اسمت رو بگو. پیرمرد

 خشکم را با زبان تر کردم:  یها لب

 _ جهاد. 

 آرامش بخش بود:  یشذکرها ینس صدای

 ...جهاد. ی_ چه نام مبارک 

 هستم.  ین_ منم حس

 ضرب گلوله ام گرفتم:  یرا به کتفم و جا دستم

 _ اسم االنم. یرمرداسم االنت؟ پ یا یت_ اسم قبل

 کرد و بحث را عوض کرد:   یبود؟ مکث  یچ  یت_ اسم قبل

 بوده؟  یجرمت چ  ی_ نگفت 

 ا به حالت تفنگ در آوردم و گفتم: پهلو جوابش را دادم، دستم ر  دو

 ! یک_ شل

 را نشانم داد:  یو قلم کاغذ خندید

 بوده.  ینمنم ا ی_ جرم اصل
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سوال  یبودم اما هنوز کل یدهفهم یزهاییشده بود و چ یرشدستگ چیزهایی 
 مانده بود.  یباق  یمبرا

 همان سعد در قاب در قرار گرفت:  یاکچل تتو شده   مرد

  یم؟خورده ملتفت کن یهداداشمون رو  ی_ حاج آقا اگه اجازه بد

کنند   یهخواستند من را توج یجالب بود چطور م یمکه نداشتم اما برا  ترس
کند، چطور دوتا خط و خوط   یهنتوانسته بود توج یتیسازمان امن  یک که    یمن

 کنند؟:   یهخواستند توج یم یدهکش

 . یدبارو گذشت کن یه ینا یندازیدنم ینرو زم یرمردمن پ ی_ اگه روینحس

 برامون!  یشه_ آخه پس فردا شاخ مسعد

 یشها یشبه ر یدست  یرمردآوردم، پ یرا به دست م یدمکم کم د داشتم
 : یدکش

به کار و بار  یدمو قول م یه. پسر خوبیدبگذر یز ماه عز  ین_ به حرمت من و ا
 شما کار نداشته باشه. 

  ی؟کن  یم ین_ شما تضمسعد

 خطره!  یکه ب   یشم_ آره من ضامن مپیرمرد

را بدهم اما فعال  یشها یرا کنار بزنم و جواب گنده الت باز ینحس خواستم
 کردم.   یبودم که مقابلشان قد علم م یجان تر از آن  یب 

 تکان داد و از سلول خارج شد.  یسر  سعد
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 سبز مقابلم ظاهر شد:  یبا دو پتو یمیکهنه و قد  یکم تخت دو طبقه   کم 

  ین؟شده حاج حس یزی_ چمن

 کنارم نشست:   ید،سف  ی  یدهژول یو موها  یشپوش با همان ر  یمشک  پیرمرد

بود حل شد رفت. تو خودتو نگران نکن، بهتره  یمسئله ا یست،ن یزی_ نه چ
 ! یمحاال حاال ها با هم کار دار یاد،تا حالت جا ب یتراحت کنفعال اس

 *** 

 یرا برا  یر تحر   یسوار بر موتور، کوچه پس کوچه ها  یشب،خسته از کابوس د 
کردم چطور بعد از آن   یفکر م ینکردم و به ا  یگز م  یهبه دفتر نشر  یدنرس

  شده بود. یدار دوباره طالب د یاسینمشاجره نسبتًا تند و گزنده، 

 یدادم ابتدا سر و گوش یحبازار روز پارک کردم و ترج یرو یادهرا در پ موتورم
 راست به مالقات او بروم.  یکآب بدهم تا 

جات دست   یبساط کرده بودند و خوراک   یدام  یک که به هزار و    یکنار مردم  از 
شدم   یبه حراج گذاشته بودند رد م  یمخارج زندگ   ینتام  یساز خودشان را برا

 گرفت.   یدلم م یدنشانو از د

محمد راجع به روشنفکر بودنش و   یشببود... د  یاسین  یر همچنان درگ ذهنم
کردم، باور   یگفته بود اما من باور نم  یزهاییاحترام به نظرات مخالفش چ

 وجود داشته باشند.  یافراد ینکردم هنوز هم در مصر چن  ینم

زد، به  یاش قلبم را آتش م یافتاد که چادر خاک  یپوش یهن پوشبه ز نگاهم
فروش مقابلش   یبرا  یداده بود و چند دست جوراب بافتن  یهتک  یکاهگل  یوار د
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که   یزیچ یشتریندانستم در کشور ما، "بعد از لنگ کفش ب یگذاشته بود. م 
 است"  یتشود انسان یپا گذاشته م یر ز

 یمحل یو تخم مرغ ها یدود یها یه ما ی،گِِِل  یها یکنار بساط سبز   از 
نبود.  ینحق مردم ما ا یکردم هرچه که بود بود ول  یفکر م ینگذشتم و به ا

صحنه ها  ینبا ا یشههم یباً تقر  یا یحال در هر کشور جهان سوم ینبا ا
 . یمشو یمواجه م

معروف؛ "  یهمان زرق و برق و همان تابلو یک،ش یرو یادههمان پ دوباره
 یشجاها ی یهبا بق یر تحر  یدانتکه از م ینصبح قاهره"... انگار ا ی یهنشر 

 یآن را بر اساس جلب توجه طرح   یاتاز و منحصر به فرد! گو  یکهکرد،    یفرق م
 کرده بودند. 

 یبرگشتن به خانه بودم که شاس یبرا یدحال کلنجار رفتن با خودم و ترد در 
بلندها خودشان   یروزها شاس  ینتوقف کرد، ا  یهدر نشر   یجلو  یا  یبلند مشک 

 آوردند.  یاعصاب همه بودند و کفر همه را در م یرو

 یتشدند و در فشار جمع یادهو فرز از آن پ یکلیکمال تعجب دو مرد ه  در 
پاشنه  ینبود. کفش ها یاسینشباهت به  یباز کردند که ب  یزن  یرا برا یراه 

 یآفتاب  ینکداشت و ع یبیعج یو کت و شلوار براقش، هماهنگ  یبلند مشک 
 بود.   ردهبه پا ک  یخاص  یخبرنگارها سر وصدا  ینمارکش هم در کنار فلشر دورب

تر داد و  یینرا پا ینکشرا کنار زد، ع ینشبه عقب برگردم که محافظ خواستم
 یز حواسش به همه چ یدر اوج شلوغ  یعنی ینبا نگاهش من را شکار کرد. ا

علت نبود. هوش و نبوغ سرشارش   یهم ب   یادشهرتش ز  یدمفهم  یبود، حاال م
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 یم یداپاسخ معما پ یکرد  یم یباش ترک یبرند باز یبا چاشن یرا اگر کم 
که   یکرد  یپرونده اش م ی یمهشد. حاال اگر فاکتور آقا زاده بودن را هم ضم

 نور بود.  ینور عل یگر د

را  یهه داشت بدون جلب توجه خبرنگارها، راه دفتر نشر ک  یهمان ذکاوت  با
عقب  یگر بود تا دست من را رو کند، د ینگاه کاف  یکگرفت اما همان   یشپ

حواله ام کرده بود چرا  ینکع یر بود، حاال که لبخندش را از ز یدهفا یب  ینینش
 فرصت آخر است.  ینجا بزنم و به خانه برگردم؟ مگر محمد نگفته بود ا

نوال و  یبه سرزنش ها یخ،ش یبه غرغرها یوونه،آال فکر کن د یآرزوها" به 
 عرضه خونده شدنت توسط عماد"  یبه ب 

کردند   یم یرا همراه  یاسینکه   یتیپا گذاشتم و پشت سر جمع یر را ز غرورم
مخصوص خودش   یا  یشههمکف شدم. اسما داخل آسانسور ش  یوارد طبقه  

 یلعروج کرد و از س یقرار گرفت و با تکان دادن دست درست مثل ملکه ا
 فاصله گرفت.  یتجمع

 یزد و نه به امروز که جا یچه خبر بود؟ نه به آن روز که مگس پر نم اینجا
 سوزن انداختن نبود. 

 یدر دلم زنده شد و به طرفش رفتم، در حال یدراغب برق ام یچهره  یدند با
 یحواش  ینگفت: مطمئنًا ا  یداد و م  یاشت به سوال خبرنگارها جواب مکه د

من  یتزدم اما فشار جمع یشکار صبح قاهره نداره" صدا  یدر ادامه  یریتاث
 را به عقب پرت کرد: 
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وارد   یهارشد نشر   یرانمد  یبدون هماهنگ   یتر اون ت  یگیدشما م  یعنی_  خبرنگار 
 ه شده بود جواب داد: حضار خست یبازار شده؟ راغب که از همهمه 

از وفاداران به  یاسین یکه خانواده   یدونهم یهرکس ینو_ معلومه که آره، ا
 تاج و تخت هستند. 

ما جواب بدن؟  یبه سواال یشن_ پس چرا خانم اسما حاضر نمیگرد خبرنگار 
راغب لبخند   یرسونه؟رو نم  یدر برابر نقد و نظرات مفهوم خاص  یشونسکوت ا

 زد و ادامه داد:  یتصنع

به  یبه نقد و نظرات جواب بدن ک  یقهبه دق یقهبخوان دق یشون_ خب اگه ا
 یگهد یمثل هر آدم عاد یشونما یدفراموش کرد ینکهکاراشون برسن؟ مثل ا

 به آرامش داره.   یاز هم داره که ن  یا  یشخص  یزندگ   یه  یحرفه ا  یدر کنار زندگ 

  یاسین؟اب _ حرف آخر جنخبرنگار

 یها یتمنافع مردم مصر به فعال ی_ صبح قاهره همچنان در راستاراغب
 ! یدهخودش ادامه م

 دولت مصر؟  یاسمج_ مردم مصر  خبرنگار 

 یرفت. م یاضطرار یبا خنده از آن ها جدا شد و به طرف پله ها راغب
 ویمیر کدامشان را ندارم. تمام ن  یچبه ه  یامکان دسترس  یگر دانستم اگر برود د

 یراهتوجه به بد و ب یرا کنار زدم و ب  یتجمع کردم و جمع یمرا در بازو
 خبرنگارها خودم را به او رساندم: 

  یرم؟تونم چند لحظه وقتتون رو بگ یم یاسین_ جناب 
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  *** 

عرق  یزا،ل یها یانتظار نشسته بودم و به کمک دستمال کاغذ یصندل روی
بود که  یکردم. اوضاع قمر در عقرب تر از آن   یام را خشک م یشانیپ یها

صبح قاهره کار خودش را کرده و کاخ  یجنجال یتر کردم، ت یفکرش را م
 مصر) را لرزانده بود.  یجمهور یاست( کاخ رینعابد

رو  یاسینخانم  یگهروز د یه یخوایدسرتون شلوغه، م یلیخ ینکه_ مثل امن
 مالقات کنم؟ 

که   یدنکش یقهکرد. به چند دق  یجاش را پ یگوش  باال انداخت و یشانه ا لیزا
 به طرف آسانسور اشاره کرد: 

 منتظرتون هستند.  یاسینباال، خانم  یید_ بفرما

 یننداشت اما مهم نبود، انقدر در ا یاعتماد یدشن یبه آنچه م یمها گوش
مالقات  ینجارا ا یکتاتور افتاده بود که اگر خود د یباتفاقات عج یر چند روز اخ

 نداشت.  یکردم تعجب  یم

 یگاهبه مخف یگر د یطبقه  یک مشهورش قرار گرفتم و  ینداخل کاب دوباره
راغب  یمینه چندان صم یشدم با چهره  یادهشدم. از آسانسور که پ یک نزد

 مواجه شدم: 

 دوباره مزاحم شدم.  ید_ ببخشمن

 سالن اشاره کرد:  یبدهد به طرف انتها یجواب  ینکها بدون

 _ منتظرتون هستند! 
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گرفت.   یشرا پ یاضطرار یراه خروج پله ها یتو با عصبان یخداحافظ  یب  و 
 یاسینبه اتاق  یفرش قرمز منته یشده بود. از رو یشانبدون شک دعوا

آن را   یوار در و د  یافتاد که درخشندگ   یباییز  یگذشتم و نگاهم به هالوژن ها
 کردند.   یدوبرابر م

 یو خودم را برا یدمکش  یقپشت در اتاقش قرار گرفتم. چند نفس عم داً مجدّ 
نه چندان  یفدانستم با حر  یم یگر اش آماده کردم. د یاحتمال یسوال ها

وصل شدن حقوقم هم که  یبرا یدروبه رو هستم که با یدست و پا بسته ا
 کردم.   یمانده نظرش را جلب م

 یدر حال ورق زدن کاغذها یشهل همورود داد، مث یدر اجازه  یدوتا تقه  با
 یک ...یتکرار یها و همان کارها ییاعتنا یمقابلش بود. دوباره همان ب 

 یعنیمقابلش دراز کرد که  یاجازه به طرف صندل یدستش را به نشانه 
 ! ینیدبنش ییدبفرما

اش و نه به اََِخم و تََِخم کردن االنش،  یورود یبه آن لبخند دندان نما نه
 . یدکش  یم یشزد و با پ یشگردش بود...با دست پس م یدشا

هل داد و  یگریبه سکوت گذشت...کاغذها را کالفه به طرف د یا یقهدق چند
 : یدرا چسب یشها یقهشق

 شدم:  بلند

 مزاحم بشم بهتره...  یگهروز د یهتونم گفتم  ی_ به منش

 قطع کرد: را ناتمام  حرفم
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 . ین_ بش 

ها را چک کرد  ین. دوربیفتمب یصندل یصالبت داشت که دوباره رو یقدر به
 را در آورد، با خوردن چند بوق باالخره تماس وصل شد:  یلشو موبا

رو  یبچه باز ینپس خواهشا ا یخوام،خب راغب من از تو عذر م یلی_ خ
 تمومش کن و برگرد دفتر. 

 و تاپ هم زده بودند:  یپبه ت یحدسم درست بود، حساب  پس

 شدم!   یدزنگ زدن و تهد  یریکنم؟ از دفتر نخست وز  یکار چ  ی_ توقع داشت اسما

 داشتم من؟!   یکار باال آمده بود، چه پا قدم  گند

نامفهوم راغب   یچرخاند و به صحبت ها  یمن م  ینگاه مرموزش را رو  یاسین
 کرد:   یگوش م

منو  یطشرا ینفقط تو برگرد، تو ا یکنم_ اون مسئله رو خودم درستش ماسما
 تنها نذار. 

را قطع  یگفت و گوش  یبه جهنم یاسینداد که  یدانم راغب چه جواب  نمی
 یها را عقب جلو م یلمها چرخاند و ف یناش را به طرف دورب یکرد. صندل

 یاسینبه مالقات ما نداشت و خود  یادیز یعالقه کرد، غلط نکنم راغب هم 
 ها شکار کرده بود:  ینآمدن من را از دورب

بودم که دستپاچه  یتر از آن  یکردم نظرتون عوض بشه؟ حرفه ا  ی_ فکر نم
 شوم: 

 . یرممکنهنگفتم غ یده_ گفتم بع



 

 
105 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

به طرف من نشسته   یزد و همچنان دست به کنترل و کجک   یمعنا دار  پوزخند 
 بود: 

 دونستم!  یم یداما منم بع یای_ محمد گفته بود ماسما

 _ محمد؟ من

 بار به طرفم نگاه کرد:  این

 _ جناب پاشا رو عرض کردم! 

به هم وصل بودند، به پاشا محمد   یزد  یها را سر و تهشان را م  یتیسلبر   این
زد چپ چپ  یاو را به اسم کوچک صدا م یگفت و در جواب راغب وقت   یم

 : کرد  ینگاه م

پاشا معرفتون بودند من  یبه جز آقا یا یگهاگه کس د یقتاً _ خب حقاسما
 کردم.   یبار دوم مصاحبه نم یبرا

صورت بزک شده   یلنر و ماده تحو  یدهشدم و دوتا کش  یداشتم بلند م  دوست
 یدمکش  یقیو رک منت نگذارد اما فقط نفس عم  یحدادم تا انقدر صر   یاش م

 که انگار حساب کار دستش آمد: 

 ینهست، ا یختهبه هم ر ینجاا ینجا،ا یایید_ شرمنده شما هر وقت م
 . یکنهم یوقتا پاک قاط  یما هم بعض یپسرعمو

 هم انداخته بود:  یرا رو پاهایش

تون اعالم   یشنهادینداره، پس من موافقتم رو با حقوق و شغل پ  ی_ موردمن
 . یکنمم
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 و به طرفم آمد:  بلند شد یز پشت م از  

 بود.  یز کرد، راستش وسوسه انگ  یم یفازتون تعر  یلی_ محمد خ

 اعالم کرد:  یبار بدون نظر خواه  ینرا فشار داد و ا زنگ 

 لطفًا  یچا یک قهوه و  یک_ 

 ینکهبود؟ اسما_ ا  یز وسوسه انگ  یچ   یقاً دق  یبه من لطف دارند ول  یشون_ امن
  ! یگهاستخدام شما رو رد کنم د یشنهادپ

 بار را گل کاشته بود:  یک ینا محمد

 یجهان  یستاره  یهبه  یو من مطمئنم به زود یهدار ینده_ پسر خوب و آ من
 . یشهم یلتبد

مملکت عادت  ینکه تو ا  یددون ینکنن، م یش_ آره البته اگه ستاره سوزاسما
 ! یتا ستاره ساز یمبکن یکه ستاره سوز  یمدار

 فنجان قهوه وارد شد:  یک و  یفنجان چا یکبه دست با  ینیس پیرمرد

 دلتون پره ها.  یلیخ ینکه_ مثل امن

 کرد گرفت و گفت:   یکه رجب خطابش م  یرمردیرا از دست پ سینی

از دفتر  یهاخطار یهو ببندها شروع شده. اول صبح که  یر تا حاال بگ یروز _ از د
ع الورود شدن دکتر عماد ممنو یما اومده، بعدشم نامه  یبرا یرینخست وز
 به قاهره. 

 و قهوه اش را برداشت:  یدکش  یپوف کالفه ا یاسینخارج شد،  رجب
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 . یید_ شما هم بفرما 

 ذهنم مشغول شد: ینبرده به فنجان چا دست

 _ دکتر عماد؟ 

 را مقابلم گذاشت:  شکرپاش

و  یشونا یاتمن عاشق نظر  یشناسید،که دکتر عماد ماهر رو نم ید_ نگ
 مشون هستم. خانو

 یعاشقانه از پدرم و نوال صحبت م  ینطور را لب نزده دهانم را سوزاندم، ا  چای
 کرد؟! 

 را باال انداختم:  ابروهایم

 . ینطور_ که ا

 حصر شده بودند؟! قهوه را هم زد و ادامه داد:  یهعماد و نوال در اسکندر پس

دکتر عماد، ماهره،   یلیفام  یهستند. راست   ینیروشنفکر د  یک   یشون_ به نظرم ا
 : یدکه نگران پرس  یدپر  یمدر گلو یندارن؟ چا یبا شما نسبت 

 گفتم؟   یبد یز شد؟ چ ی_ چ 

 تکان دادم:  یو سر  یختمخودم ر یآب برا یوانل یک سریع

 خوردم.  یادیمقدار ز یه_ نه نه فقط 

 و گفتم:  یدمسر کش یمهرا تا ن آب



 

 
108 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

 ! یادهماهر تو مصر ز یلیضمنًا فام _ از اقوام دور هستن، 

 تکان داد و جواب داد:  ییدتا یبه نشانه  سری

شماست،   یلانبار تحو  یخب از فردا راس ساعت ادار  یلی_ حق با شماست، خ
 . یرهو تحول صورت بگ ییر تا تغ یاریدب یفمقدار زودتر تشر یه

 شدم و کتم را مرتب کردم:  بلند

 خب فقط...  یار _ بس

 فم را خواند: حر  نگفته

هم بود من و راغب در  یبده، سوال یحروند رو براتون توض یگم_ به رجب م
 . یمخدمت

 یدزود خند  یلیاما خ  یاوردرا جلو ب  یشو خواست دست ها  یستادشد و ا  بلند
 : یدو عقب کش

 لحظه فراموش کردم.  یه_ شرمنده، 

 رفتم که گفت:  یزدم و به طرف درخروج  یکوتاه   لبخند

اما شما چون  یزنمحرف نم یبا کس یاسیمس یدوقت راجع به عقا یچ_ من ه
 کردم.   یاطیاحت یمقدار ب  یهمعرفتون جناب پاشا بودن 

 : یستادمو در چهارچوب در ا یدهکش  یینرا پا دستگیره

 ! یشیدنم یمونپش ید_ مطمئن باش

 *** 
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 یدو روز یکی ید،کش  ینفس م یخشد که شهر در نبود ش یم یدو روز یکی 
شد   یم  یدو روز  یکی:  یمبگو  ینطور بهتر بود ا  یاشد که قاهره پدر نداشت    یم

 . یقرض داده بود آن هم چه قرض دادن  یهکه قاهره پدرش را به اسکندر

 یجا یشتر بردم و ب یپ یتششخص یبه بزرگ  یشتر در نبود پدربزرگ ب راستش
کردم، پدر بزرگ اگرچه بزرگوار نبود اما واقعا بزرگ بود.   یاش را حس م  یخال

معروف و گمنام  یششناختند اما بزرگوار برا یبود که همه او را م یبزرگ کس
 . یننداشت درست مثل حس یبودن تفاوت 

ها قرار گرفت و جو   ینمقابل دورب  یشهکه عدنان مثل هم  یدمفهم  یرا وقت   این
درون زندان   ینِ حس  یخعماد و نوال داد اما ش  یهشد و حکم به تظاهرات عل  یر گ

 سر و صدا...اهلل اکبر.  یرا ب 

 ینامور را به دست گرفته بودم ا  یبعد ازظهر که به قهوه خانه آمده و اداره    از 
آمدند و سراغ از   یپشت باجه م  یقهبه دق  یقهعدنان بودند که دق  یشاگرد ها

 جمله را گفتم:  ینار اساعت، شصت ب یکدر عرض  یباً گرفتند و تقر  یاو م

 هفته به مسافرت رفته.  یکتا  یخ_ ش

بودم. از پشت  یدهکرده و به مرز جنون رس  یر جمله گ ینا یسوزنم رو دیگر 
 آمدم و آال را صدا زدم.  یروندخل ب

 به دست از آشپزخانه خارج شد و گفت:  آینه

 شده؟  یباز چ  یه؟کارمو بکنم، چ  ی_ اگه گذاشت 

 رفتم:  یزیونرا برداشتم و به طرف تخت مقابل تلو ز یم یرو یگار س پاکت
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شدم  یوونهها رو بده، د یو جواب مشتر  ینخراب شده بش ینپشت ا یا_ ب 
 رو گرفتن.  یخاز بس سراغ ش

 لب غرغر کرد و پشت باجه نشست:  زیر 

 . یکنهعدنان صدام نم  یکنیو چهار ساعت صدا م  یستکه تو منو تو ب  ی_انقدر

 تخت افتادم:  یدراز کش رو یمهزدم و ن یا قهقهه

 انداخته.  یرتخدا بدتر از عدنان گ یکرد  ی_ ناشکر 

 ینخ از آن نازک ها یک را برداشتم و آن را روشن کردم.  یزیونتلو کنترل
و آتش زدم. از صبح تا حاال مانور رسانه  یدمکش  یرونخوش رنگ و لعاب ب

مصر گرفته   یزیونیتلو  یها  وابسته به حکومت شروع شده بود. از شبکه  یها
اشاره   یهدر اسکندر  یخصبح قاهره هم به حضور ش  یقاهره حت   یتا روزنامه ها

 کرده بود. 

ها بلند  ینپدربزرگ مقابل دورب یچهره  یدنزدم و با د یگار به س یآرام پک 
. آال که تا آن موقع سرش به کار فاکتورها گرم بود از پشت دخل یدمبلند خند

 ت: آمد و گف یرونب

 شوهر من معروف شده؟  ینیبب ی_ زهر مار، چشم ندار

دانستم درد امثال آال  یکه مشهور شده بود، شوهر آال هم شده بود، م  حاال
 . یگریستد یز هم چ

 تکاندم:  یگاریرا در جاس یگار س گرد

 شدنش کار دارم.  یر ندارم، با جوگ ی_ من با معروف شدنش کار
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 کرد که گفتم:   یو گنگ نگاهم م گیج 

  ی؟_ تو چرا خونه نموند

استراحت به خانه   یآمدم آال را برا  یم  یهداشتم بعد ازظهرها که از نشر   قصد
تخت و کنارم  یچرخاندم اما آال رو یفرستادم و خودم قهوه خانه را م یم

 نشست: 

 .  یره_ حوصلم تو خونه سرم

 و گردنبند نازک عدنان افتاد:  یشموها یتونیز یدبه رنگ جد نگاهم

 . ی_ خب برو خونه ساز بزن، تو که بلد

 کرد و گفت:   یشناخن ها یدنبه سوهان کش شروع

 . یاز بابابزرگت بدتر  یندازی،م یکه_ برو بابا تو هم که همش ت

 یتخبر از حما  یشبکه    یرنویسز  یدو تمج  یفنگاهم به تعر   یملبخندها  میان
 افتاد:  یخش یها

 یاسیس یسفر به نفع خودش بهره بردار یندونستم دستگاه از ا ی_ ممن
 . یکنهم

 خط چشمش را پررنگ تر کرد و گفت:  آال

 مشکوک نگاهش کردم:  یکنه؟داره سواستفاده م ی_ حاال از کجا مطمئن

 _ چطور مگه؟ 

 زد و ادامه داد:  یمعنادار پوزخند
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 کدوم از شاگرداش رو با خودش نبرده.   یچه یخکه ش  ینیب ی_ م 

 توانسته برود:  یهم که نم تنهایی

  ی؟چ  یعنی_ 

اش نگاهم  یمشک  یفر مژه ها یر خوش رنگش را باال آورد و از ز یها چشم
بدتر از او و به  یبود، چهره ها یکرد، حق داشت به دنبال شهرت و خوانندگ 

را تصاحب  یانهخاورم یقلب ها یشانروزها ترانه ها ینکمک پول و عمل ا
 کند تا زنده بماند:   یدخمه جان م ینما در ا یبایز یکرده بود آن وقت آال

 اومد سراغش و...  یدولت  ینماش یه_ امروز اذان صبح آال

را کم کردم، آال هم شال قرمزش   یزیونتلو  یصدا یوارد شدن چندتا مشتر  با
 ماند. ما ناتمام  یپشت باجه رفت و حرف ها ید،را جلوتر کش

 یهم که از قهوه خانه در م یریمطمئن بودم همان نان بخور نم یگر د تقریباً 
آال از سر صبح تا حاال  یبود واگرنه به گفته  یخش یآمد به کمک شاگردها

 زد.  یپر نم ینجاپرنده هم در ا

 *** 

 ی؟دولت   ینماش  یخ؟زدم. ش  یرونچنان محو حرف آخر آال بودم که از کافه ب  هم
 یدهقهوه خانه نرس یورود ی. به پله هایدلنگ یکار م  یجا یک  اذان صبح؟
 را گرفت:  یمپا یلبودم که نب

 با تو کار داره جهاد.  ین_ اون ماش
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افتاد که  یا یدود یشهرا دنبال کرد و به ون ش یلنب یانگشت اشاره  نگاهم 
 زدند:  یدور و اطراف آن پرسه م یگاردهایشباد

  یان؟چرا جلو نم یستادن؟_ چرا پس اونجا امن

 شروع به خاراندن صورت آفتاب سوخته اش کرد و گفت:  نبیل

هات  یداخل قهوه خونه که مشتر  یاندونم فکر کنم االن خواستن ب ی_ نم
 شدن.  یادز

 یرا هدف م یا یادههر عابر پ یجگاهبود و آفتاب به طور عمود گ یگرم  ظهر 
که پسر بچه ها گل کوچک   یمتروکه ا  یابانآن طرِف خپله ها و    یینگرفت. پا

 . یدکش  یبود و حضور من را انتظار م یستادها یدراز ینکردند، ماش  یم یباز

جز مالقات   یکردند چاره ا  یاحضارت م  یشناختم، وقت   یقماش را خوب م  این
کردم آخرش که   یدفعه را هم از دستشان فرار م یک ینکه ا  یریمگ  ی،نداشت 

 دانستند؟   ینه؟ اصال مگر آدرسم را نم  یاآوردند    یم  یرمو پس فردا گ  چه؟ فردا

جدا  یلاسم آال از نب یادآوریبودند. با  یختهآال نر  یرحم کرده بود جلو خدا
 را عبور کردم:  یابانو عرض خ یکیشدم و پله ها را دوتا 

 اومده؟  یشپ یمشکل یون_ آقا

 زد:  یتک خنده ا ید،پر  یکه پلک چپش م  ینسرنش کمک 

 _حضرت منوم کارتون دارند؟ 

 یبلند مشک   یباران   یک عقب انداختم اما جز    ینبه سرنش  یمنوم؟ نگاه   حضرت
 مشخص نبود:  یگرید یز چ یمیکاله قد  یک و 
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بار راننده با همان چهره   ینا  یشید؟بپرسم از کدوم اورگان مزاحم م  یشه_ ممن 
 المنظرش قهقهه زد:  یهکر   ی

 حضرت منوم هستنا.  یشونجهاد خان؟ ا یکار  یا_ اورگان؟ کج

 یبشانو غر   یبعج  یشدم به خصوص که از حرف ها  یبود اگر سوار م  ریسک 
از  یاسلحه ا یآوردم خواستم به قهوه خانه برگردم که لوله  ینم یسر در م

 : یدمد  یآمد که من او را م  یرونب  یعقب فقط به قدر  ینسرنش  یکنار پنجره  

 راننده_ اوع اوع، حضرت ناراحت شدن.  کمک 

 ام نشست:  یشانیبه پ یعرق سرد یستادم،حرکت ا از 

 به خود گرفت:  یا یحالت جد راننده

 _ فکر نکن جهاد سوار شو. 

ها از جان   ینآوردند چه؟ ا  یبردند و دخلم را م  یهم شک داشتم، اگر م  هنوز 
و کفتارها به خانواده   یرفت   یخ؟ش  یر بخ  یادتکه    ییخواستند؟ کجا  یمن چه م

 کنند.   یم یات دست دراز

 : یدراننده اخم کرد و توپ کمک 

 . یهعاد یگفت و گو  یهسوارشو، نگران نباش  یندفرما ی_ حضرت منوم م

روزنامه به  یوسط باز شد و من به ناچار سوار شدم. مرد یفرد ییکشو  در 
 یم یشانوهاز  یبلندش تا رو یصورتش را پوشانده بود و باران  یدست، پهنا

 آمد. 
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 ام کردم:  یشانیگاه پ  یهرا تک یمبه مرد کاله پوش نشستم و دست ها پشت 

  یخواید؟از جون من م ی_ چ 

 شدند:  یدهکش  یکنار  یون بسته شد و پرده ها ییکشو  در 

 _ عجله نکن جهاد. راننده

ما خارج شد،  یکه از کوچه   یدمد یجلو م ی یشهرا از ش ینماش یر مس فقط
 یخکوبکه تحت الحفظ من را م  یکمک راننده بلند شد و از کنار من و دو مراقب

 کرده بودند عبور کرد و به طرف مرد روزنامه به دست رفت. 

 کنم کنارش نشسته بود که گفت:   فکر 

 جهاد خان؟  یگرینم یاز ما سراغ  یندفرما ی_ حضرت م

شانه ام، زخم   یرو  یکر غول پ  یبه عقب برگردم که فشار دست مردها  خواستم
 کرد:   یادآوریگلوله ام را 

 . یشناسمرو نم یشون_ من ا

 راننده:  کمک 

 یتو و خانوادت رو و به همه  یشناسیم،اما ما تو رو خوب م یگن_ حضرت م
 . یمتون واقف یو روح  یجسم یازهاین

زد، سگ زرد برادر  یگفت حضرت که انگار راجع به خدا حرف م  یم جوری
 یشانبودم و از ادا و اطوارها یدهد یادها ز یگنده الت باز  ینل بود از اشغا

 : یدمترس ینم
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 شم.  یادهپ یخوامم ید_ نگهدار 

 راننده:  کمک 

 یمدون یم ینمو ا یهست  یمال ی یغهتو مض یمدون یم یندفرما ی_ حضرت م
 . یگرد  یو دربه در دنبال شغل م یکه تازه از زندان آزاد شد

 خواستند:  یفعال شد، آنها از من چه م یمها شاخک 

 _ منظور؟من

 ... یمزد یچرخ  یدانو دور م یمشد یر تحر  یدانم وارد

 راننده:  کمک 

که به  یمهربون هستن جهاد خان، مثل پدر مهربون  یلی_ حضرت منوم خ
 در نظر دارند.  یشما شغل یبرا ینهم یبچه هاشون آگاهند برا یازهاین

چشم   یخاص  یشدم خلسه    ینوارد ماش  یاز وقت بود و    یبعج  یشانها  حرف
 : یو خواب آلودگ  یجیحالت گ یرا گرفته بود، نوع  یمها

 به لطف حضرت ندارم.  یازی_ اما من شغل دارم و ن

 راننده:  کمک 

کرد؟ حضرت   یجنگل زندگ   ینتو ا  یشههم م  یهجن  یلیونم  یک   ی_ آخه با ماه 
 کنن.   یمثل پدر مصر هستن و دوست ندارن بچه هاشون تو فقر زندگ 

قبرخواب قبرستان قاهره  یلیونم یک حضرت به داد  یمباز شد بگو دهانم
دانستم   یاما زبانم را گاز گرفتم، زبانم را گاز گرفتم و م  یستبرسند خودش کاف
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 ینجاداد، ا یباد مبود که زبان سرخ سر سبز را به  ییدرست همان جا ینجاا 
خواست که   یم  مردکنم،   ینبود که زبان دراز یاسینصبح قاهره و اسما    یگر د
 مورد را من نبودم.  یک ینا

 راننده:  کمک 

و کار   یکن  یفکر م  یاسینبه اسما    یدار  یمدون  یم  یندفرما  ی_ حضرت منوم م
 . یستن یجز شغل انباردار یزیما هم چ

ام را مثل آب خوردن   یشنهادیرفته تا شغل پشد، از حقوق گ  یخبه بدنم س  مو
 شناختند:  یبلد بودند و مثل کف دست م

 . ید_ حرف آخرتون رو بزنمن

 راننده:  کمک 

 . ینهم یبد یشوناخبار دفتر رو به ا یخوان_ حضرت فقط از تو م

شدند...کمک راننده به طرفم  یدوارتر کردم، سکوت کردم و آن ها ام  سکوت
 مقابلم گذاشت:   یا  یسامسونت مشک   یفک  ین،ماش  یدشد  یآمد و در تکان ها

 یه؟چ ین_ امن

 زد و در آن را باز کرد:  یراننده پوزخند کمک 

 . یشهسگ اونم نم یهکه جن  یی_ دالرها

 بود:  یدهامانم را بر  یجهقلبم شدت گرفته بود و سرگ ضربان
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به قدر  یندفرما یجهاد؟ حضرت م یکن  یراننده_ چرا دست دست م کمک  
 بردار.  ازتین

 به شماره افتاده بود:  یمها نفس

 نکنم.  یاسیس یت_ اما من تعهد دادم بعد از زندان فعال

شان قهقهه  یدست نقره ا  یک هماهنگ و    یحضار با کت و شلوار ها  ی  همه
 زدند:  یا

جهاد خان؟  ینشست  یک  یجلو یستیمتوجه ن ینکهراننده_ تو مثل ا کمک 
کرد؟ قدرت  یینتع یراش حد و مرزکه بشه ب یستن یحضرت منوم کس

 . یستتر از اونم ن یینتو مصر همتراز مبارک نباشه پا یشونا

به خواب شباهت داشت تا  یشتر ب یدمشن یکه م یزهاییاهلل، چ سبحان
 ! یتواقع

 راننده:  کمک 

بدون  یافته مگر به اذن حضرت منوم و کس ینم ینسرزم ینتو ا ی_ اتفاق 
هماهنگ کنه اونوقت  یشونقبلش با ا ینکهمگه ا یخورهاون آب نم یاجازه 

حالت تهوع گرفته بودم   یگر د  ی؟ترس  یو اطالعات مصر م  یتتو از سازمان امن
 رنگ، مقابل در قهوه خانه ترمز زد:  یمشک  یلکه اتومب

 یجناب ماهر، خوب فکراتو بکن تا تو مالقات بعد یستن ی_ عجله اراننده
 . یجواب حضرت رو بد
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دهانم را پوشاندم. با عجله از  یجلو یگرمبه شکم گرفته و با دست د دست 
اش افتاد  یورن  یآخر نگاهم به برق کفش ها یشدم و لحظه  یادهپ ینماش

 زد.  یرا م یا ینندهکه چشم هر ب

را لب جوب گذاشتم و شروع به باال آوردن کردم، بچه پسرها دورم جمع   سرم
 شده بودند: 

 شده؟  ی_ عمو جهاد چ 

را  یژناکس یتازه، مولکول ها ی. هوایدمکش  یقیو نفس عم یدمرا مال صورتم
 یمشدم. چشم ها  یرهرساند. دست به کمر گذاشتم و به آسمان خ  یبه مغزم م

 آورد:  یکاملش را به دست م  یناییکم کم ب

 بود؟  یک   یگه_ سبحان اهلل، حضرت منوم د

 *** 

کردم   یو به دنبال رجب ط  یگریپس از د یکیرا  یک تنگ و تار یپله ها راه
 . یدیمدو رس یمنف  یتا به طبقه 

 یللجنش انبار صبح قاهره را تشک  ینم و گاه   یو نمور که بو  یک تار  ینیزم  زیر 
 داد.  یم

کرد. آن روزها   یصدا م  یمنوم در گوشم مثل زنگ خطر   یهم صحبت ها  هنوز 
ام...! حکومت  یدو همه کس شک داشتم، اول از همه به آزا یز به همه چ

مثل من را آزاد کرد؟ هرچند پشتوانه ام  ینیچطور متقاعد شد و جرم_سنگ
 هشود به خصوص ک یگرم نم  یمبرا یدانستم از پدرم آب  یعدنان بود، چون م
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چطور شد که محمد  یاآگاه بودم  یششخص نوال کم و ب یها یتوز ینهاز ک 
 داد؟  یشنهادصبح قاهره را به من پ

کاسه باشد درست   یک در    یکتاتور د  یمحمد با دست ها  یت هادس  ینکها  فکر 
شکاند. نه   یصبح قاهره را م  یرزمینیبود که سکوت تونل ز  یمثل سوت قطار

 یبود اما چشم ها یقهرمان مل یک امکان نداشت، محمد هرچه که بود  ینا
 ! جهادبه من هم اعتماد نکن    یکرد: حت   یرا گوشزد م  یقتحق  یناعتمادم ا  یب 

 یلکشورم را تکم  یگمشده    یقتبود که حق  یپازل  یها، تکه ها  ینا  یهمه    آیا
 ینا یزد حت  یمن را رقم م یر تقد یاهیو س یکیکرد؟ هرچه که بود تار  یم

کردم که   یکار م  یساختمان  یدو یمنف  یروزها که مثال آزاد بودم در طبقه 
 انبار.  یک شت تا شباهت دا یگاهمخف یک به  یشتر ب

که   ینبود و من یشتر در مصر ب یظاهر  یواژه  یک  یدانستم آزاد یم چون
 یروهاین یبماه از زندان آزاد شده بودم هنوز هم تحت تعق یکحدود 
 ! یروان  یعدم آزاد یعنی ینبودم و ا یحکومت 

 زد تا نور شعله اش راه را نشانمان دهد:  یفندک م یوستهپ رجب

 یقبل  یدادن چاپ ها  یحهست. همون طور که خانوم توض  یهانبار نشر   ینجا_ ا
به دکه  یع توز  یبرا یشهم  یدسته بند یبعد  یو چاپ ها  یشهم یگانیبا ینجاا

 سطح شهر.  یها

 منوم بود...  یواژه  یر ذهن من همچنان درگ اما
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زد و  یگذاشت و مدام فندک م  یم یسخ یهاکارتن   ینرا ب یشپاها رجب 
 داد:  یم یحتوض

کنم و تو   یرو دسته بند یهنشر  یددارم چاپ جد یفه_ صبح به صبح من وظ
  ی؟موتور که دار ی،کن  یع هم با موتورت اونا رو توز

کرد   یصحنه ها وحشت م ینا یدنمن بود با د یجا یگریاگر کس د شاید
که توسط نوال در  یو زمان  یاز کودک  یعادت داشتم حت  یکیاما من به تار

 شدم:  یم یزندان  یهخانه مان در اسکندر یرزمینِ ز

 _ آره موتور دارم. من

 : یدیمانبار رس یبه انتها یباً و تقر  یمکتابخانه عبور کرد  یها یفرد ینب از 

حقوق به حسابت  ینباش خانوم پولش رو سوا ینتم_ خوبه، نگران بنز رجب
 . یکنهم یز وار

 یکه هر جهان سوم  یواژه ا ین؟نگران چه بود و من نگران چه بودم؟! بنز  او
همان نان  یانهدر خاورم ینکند، در واقع بنز   یبا آن دست و پنجه نرم م یا

کنند، اما ذهن   یم یمتسل ینکه اگر نباشد جان به جان آفر   یستشب مردم
 منوم بود:  یواژه  یر من همچنان درگ

 ... یزیچ یا یمهتاب  یمپال ید؟برق ندار ینجا_ امن

 یکاله به سر نمد  یرمردزد، پ  یبار فندک را مقابل چهره ام گرفت و لبخند  این
 پوش: 
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رو دسته   یدچاپ جد  ی،در ورود  یفقط همون جلو  یم،کار ندار  یادز  ینجا_ ما ا 
 بشه.  یگانیبا یدکه با  یمیچاپ قد یسر یهمونه  یو تموم. م یکنیمم یبند

 فندک خاموش شد:  نور 

  یم؟کن  یگانیچطور با یکیتار ین_ خب اخه تو امن

شد،  یکه از هر طرف انعکاس داده م یشخنده ها یزد و صدا یا قهقهه
 یصدا یامتوهم شده بودم  یابود، آن روزها  یدر انفراد یمشکنجه ها یتداع 

 . یکروات   یهشکنجه گرم، شب یهاو بود، شب یههمه شب یخنده ها

 . یکیتو تار یکنیمپرتشون م ینطور دلت خوشه ها، هم یگانی؟با _ کدومرجب

دادم،   یهتک  ینزم  یر ز  یسرد و سنگ   یوار به د  یاطو با احت  یدمکش  یکالفه ا  پوف
زمان گم  یآمد در خاموش یکه به کار نم  یو هرکس یز در مصر هرچ یشههم

 شد:  یم

 پدر جان؟ فندک زد و گفت:  ی_ تو چقدر سواد دارمن

  ی؟_ من چار کالس مکتب خوندم تو چ 

 کردم:   یینرا از دستش گرفتم و طبقات کتابخانه را باال و پا فندک

 چقدر سواد داشته باشم؟  یخوره_ بهم م

 یدمشن  یاش را م  ینیب  یو در همان ظلمات، فقط صدا  یدمد  یاش را نم  چهره
 : یدکش  یکه باال م
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بزن بهادرا   یناز ا  یخورهبه سر و وضت که م  یپلم،د  یباش  داشته  یلی_ خرجب 
 . یباش

که   یفانوس کوچک نقل یک خواستم،  یرا که م یزیکردم، همان چ  پیدایش
شناخته بود؟ بزن  ینطور دانم چرا من را ا یشده بود. نم یساش خ یلهفت

 یشانیشده، پ  یغلط اندازم بود، صورت خط خط   ی  یافهبخاطر ق  یدبهادر...شا
را  یکه هر آدم  یزهاییسر و صورتم، چ یچند ضربه شالق رو یته و جاشکس

 قضاوت غلط.  یک کرد،   یوادار به قضاوت م

  ی؟دون  یپدر جان؟ م یهمدرکش چ یاسین_ خانوم من

 کرد:   یرا صاف م  یشهم که شده گلو  یکیآمد در همان تار  یکه م  یاسین  اسم

دانشگاه رفته هست، فرنگ رفته  یشوننکن، ا یسه_ خانوم رو با ما مقارجب
 هست. 

که به   یزد، انقدر یحرف م یشگفت خانم که انگار راجع به خدا  یم طوری
نداشت، فقط   یاعتماد  یشو حقوقش اعتماد داشت به رازق بودن خدا  یاسین

 یدنکرده بود، شا یراجع به چهره ام کنجکاو یاسینسوال بود که چرا  یمبرا
 موضوع داشت.  ینوز مصاحبه اشاره به ااش در ر  یا یهحاش یسوال ها

 . یکنمم یری_ انقدر نگو پدر جان احساس پرجب

اش و هم بابت ترس از مرگش، خب   یآمد، هم از احساس جوان   یام م  خنده
دست خودش نبود مگر چندبار با مرگ مالقات کرده بود، چندبار با آن دست 

 و پنجه نرم کرده بود؟ 
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گرفتم، به چند   یرششک کردم و فندک را زخ یمرا با سر انگشت ها فتیله 
 روشن شد:  یرزمینکه ز  یدنکش یقهدق

  ی؟پسند ی_ بگم پسرم خوبه؟ ممن

و عقب رفت، کم  یدکش یفیخف ینبه دست به طرفش برگشتم، ه فانوس
 لب گور.  یرمردپ یفتدمانده بود پس ب

 نگاه کرد خنده اش گرفت بابت ترس کودکانه اش:   یمخوب به چشم ها  وقتی

 جهاد خوبه؟  یگمخب بگو رجب منم م یا،_ تو هم اهل دلرجب

بزرگ و  یها یهاز طبقات کتابخانه گذاشتم و به سا یکی یرا رو فانوس
 یم یکه من در آن زندگ   یشدم، جهان  یرهخ یوار د یوحشتناک خودمان رو

 ها بود جهان جهاد.  یهکردم جهان سا

 خونده؟  یچ  یاسینخانوم  یدون  ی_ پس نم

 یرا م یوارشتازه در و د یگاهمخف ینهمه سال کار کردن در ا ینبعد از ا انگار 
 داشت:   یبیعج  یمضطرب رجب همخوان   یزرد که با چهره    یواریدر و د  ید،د

 یبه تپق زدنش، به گرو کش ی؟چقدر درس خوند ی_ تو...تو هم نگفت رجب
 لبخند زدم:  یکیتار از  یشاش و به ترس ها

  ی؟کن  ی_ اگه بهت بگم دانشگاهم رفتم باور م

 رفت و بر اندازش کرد:  یوار طرف چندتا خرده آهن کنار د به

  یکنی؟م  یکار جهنم چ  ینتو ا  یکرده ا  یلاگه تحص  یا،_ برو بابا تو هم ما رو گرفت
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جهنم بود سکوت کردم و دوباره دنبال  ینجاخودش هم قبول داشت ا پس 
بود که به  یا یمیدانستم لغت قد یمنوم در ذهنم گشتم،م یواژه  یمعنا
 کنم.   یدایشتوانستم در فرهنگ لغت پ یم یسخت 

 ببرم بفروشم؟  یخرنم یرونآهنا رو ب ین_ به نظرت ارجب

 ؟یخوان  یچه م یدمن گذشته بود و اصال نپرس یالتساده از کنار تحص خیلی
درس   یاسینبه رنگ و لعاب بود، اسما    یز خب حق داشت چون اصوال همه چ

که بعد از هشت سال از   یبود اما من یهمسئول نشر  یر خوانده بود چون مد
 مدرکم هم مهم نبود.  یزندان آزاد شده بودم حت 

 بود:  یرههمچنان آهن به دست به من خ رجب

 ره ازت بردارن. اطراف قاه یها یفروش یعهضا یددونم شا ی_ نممن

  ی؟_ تو آشنا نداررجب

اختالس هرچند کوچک و کم در همان روز اول  یهمکار یشنهادپ یعنی ینا و
 شتر دزد خواهد شد.  یطور است، تخم مرغ دزد روز ینهم یشه! همییآشنا

کنم،   یم یکرد با او همکار  یساده لوح بود اگر فکر م یلیزدم، خ پوزخندی
 دانست:  یمن نم یراجع به گذشته  یزیبدون شک چ

را  یدیبرق ناام یری؟از خانوم اجازه بگ یخواینم یست؟ن یه_ مگه اموال نشر 
 را رد کردم.  یشنهادشپ یخواندم وقت  یشدر چشم ها

 بحث را عوض کرد:  

 درس خونده.  یوو راد یزیون_ فکر کنم خانم راجع به تلو
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چون  یدشا یدمدانم چه شد که سوالم را از او پرس یرسانه بود! نم منظورش 
 بود:  یمیقد

 : یدبه فانوس کش  یرجب؟ به طرفم آمد و دست   یهمنوم چ  یمعن  یدون   ی_ تو م

 . یدیمترس یم یلیتو روستا از منوم خ یم_ خب ما بچه که بودرجب

 _ چرا؟ 

 کرد.   یبود که بچه ها رو خواب م یمنوم کس ی؟دون  ی_ خب مرجب

 کرد؟   یم_ خواب 

 یبسته به خوب  ینهراه راهِ  رنگ شده و پ یراهنساده و پ یشلوار پارچه ا یک 
 داد:  یاش را نشان م یسادگ 

 کرد.   یخواب م یگه_ آره درجب

  یش؟بود یده_ تو دمن

 زد و من را شکنجه کرد:  یا قهقهه

گفتن   یم ی_ نه بابا تو هم دلت خوشه، حضرت منوم اصال وجود نداره، الک 
 ترسوندن ما بود.  ی. برایادو مثال سراغمون ن یمکه ما زود بخواب

راهرو آمد وحشت زده نگاهم کرد، مسخره بود   یکه از ابتدا  یتقه ا  یصدا با
انه اش ش یآنجا بودم. دست رو یمیاما انگار او روز اول کارش بود و من قد

 گذاشتم و گفتم: 

 _ نترس رجب. 
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 : یدلرز یرجب م یبه طرف صدا رفتم، صدا و 

 _ مواظب باش پسرم. 

 و گفتم:  خندیدم

 . یکنمم یاحساس جوون  ینطوری_ به نگو پسرم، ا

 . یدهنشن یزای_ اسم اهلل، به حق چرجب

 زد:  یکه رجب را صدا م  یپسر جوان  یصدا و

 _ عمو رجب...عمو رجب... 

 : یدمطرف رجب برگشتم و آرام پرس به

  یشناسیش؟م یهک  یگهد ین_ ا

 انقدر روشنه؟  ینجابابا؟ چرا ا یی_ عمو رجب کجاصدا

 زد:  یباال آمده بود لبخند یندوزشدر آمده و و یکه تازه از هنگ   رجب

 ... یههاد ین_ اععع ا

  ی؟_ هادمن

 ، برادِر خانوم هستن.  یگهد ی_ هادرجب

 یپآقا پسر خوش ت یک طرف صدا برگشتم که با او چشم در چشم شدم.  به
خوش رنگ  یپالتو یر زد. جلو آمد و از ز یدو سال از اسما کوچکتر م یکیکه 

 اش دست داد:  یمشک 
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 _ عمو رجب هستن؟ هادی 

 را بغل  یرا فشردم که رجب خودش را دوان دوان به ما رساند و هاد  دستش
 کرد: 

  یزنی؟وقته که به من سر نم یلیپسرم خ یی_ کجارجب

واکس خورده و مرتبش  یبه موها یآمد و دست  یروناز آغوش او ب هادی
 : یدکش

  ی؟کن  ینم یرو به من معرف  یشون_ اهادی

 یکرد تازه دو هزار  یما رد و بدل م ینکه مثل خنگ ها نگاهش را ب  رجب
 اش افتاد: 

 _ ها...؟ 

 فکر کردن گفت:  یهثان بعد از چند و

من باشن تو  یخانوم استخدامشون کردن کمک  یدمه،_ آهان...دوست جد
 انبار. 

 دستش را به طرفم دراز کرد:  یگر بار د هادی

 . یاسینهستم. برادر خانم  یاسین ی_ هاد

 فشردم:  یرا به گرم دستش

 _ جهاد ماهر هستم. نگهبان و مسئول انبار نشر 

 *** 
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به قاهره آمدم،  یهساله بودم که از پدرم و نوال جدا شدم و از اسکندر هجده 
به قاهره آمدن را  یهاز اسکندر یننب یبه قاهره آمدن را عاد یهاز اسکندر

به قاهره آمدن درست مثل از وان حمام خارج  یهکوچک نشمار. از اسکندر
 وارد شدن است.   یلشدن و به ن

که درعنفوان   یشود زمان  یتو به خانه و کاشانه ات ختم م یایکه دن  زمانی
درست در همان زمان  یآر ینیب یات را م ینیاما فقط نوک ب یهست  یجوان 

 معناها دارد.  یلیبه قاهره آمدن خ یهاز اسکندر

 یعطر حرمش، هوا یخانم را کرده بود، هوا یجمعه بود و باز دلم هوا شب
کجا   یدشبسته شده بود و کل یحشبه ضر  دیو ام یمکه با هزار ب  ییقفل ها

 مرقد!  یبود؟ باال

 یت،جمع یانطرفه شانه زده بودم و از م یکدست منظمم را  یک یها ریش
داشتم و با  یداشتم. قدم بر م یقرار به طرف حضرتش قدم بر م یآرام اما ب 

 گرفت.   یشکنجه در عمق وجودم جان م یهرگامم صداها

 یپدر  یو توسط نوال و در خانه    ی، چه در کودک شدن در طالع من بود  شکنجه
هم سرنوشت من بود، حاال  یکیمبارک. تار یام و چه در قاهره و زندان ها

 شکنجه گاه مبارک؟!  یاباشد  یهاسکندر یها ینزم یر خواست ز یم

ها، محمد بو  یکردم. خالد استانبول  یادگذاشتم و شهدا را   یحضر  یرا رو سرم
 ها...  یهها، عماد مغن یزیعز 



 

 
130 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

اما واقعا طاقت خلوت کردن با خودم را  یمآ  یآال گفته بودم تا صبح نم به 
پازل معما وار سخت   ینحل ا  یتکه ها  یبه قدر  یر چند روز اخ  ینداشتم؟ در ا

 شده بود که به ماورا و کائنات پناه آورده بودم. 

کردم؟ و باز   یم یمصر چه غلط  یعیان...جهاد ماهر اهل تسنن، در حرم شمن
هم قشنگ بود.  ینآرام بخش روح و روانم بود اصال نام حس ینحس یادهم 

 یدرست چهار سال و چهار ماه و چهار روز م یدمکه او را د  یبار یناز آخر 
 بود.  ینروز شمار عشق چن یگذشت، آر

 . یکن  یکه لحظه به لحظه حسش م  یا یتاک، مثل ساعت شن یک و ت دقیق

حضرت عشق من  یاشد، خدا یجار یمو اشک ها دمییسا یحبه ضر  سر 
 ینم،او را بب  یگر من کجاست؟ زار زدم و از خدا خواستم بار د ینکجاست؟ حس

شکسته است، خب من هم شکسته بودم نه  یخدا در دل ها ینکهمگر نه ا
دشمنانش خرد شده  یچکمه ها یر ز یمدلم و نه قلبم بلکه تمام استخوان ها

 بود. 

دست  یخلسه ا ید،داغ شد، سرم سوت کش یمرا بستم، پلک ها یمها چشم
 حضرت احساس.  یبه دادم برس ا یاس،و عطر  یمیداد و نس

 "فلش بک: زندان" 

 یک معروف نشستم و چشم بندم را باز کردند. به جز  یز پشت همان م دوباره
و فندک به دست جلو   یدخند  یم  یتنم نبود. کروات   یگرید  یز چ  یشورت و رکاب 

 آمد:  یم
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  ی؟حرف بزن  یخوای_ پس نم 

 زدم:  یادبدنم گرفت، سوختم و فر  یموها یر را ز شعله

 کثافتا...   ید_ ولم کن

 را خاموش کرد:  فندک

 . یدوست دار ینطوریخودت ا یکنم ول  یتت_ دوست نداشتم اذ

باز  یلم یبلرزانم عج یسوخت و جگرم آتش گرفته بود، لب ها یم بدنم
 ردن داشت. فاش ک یلشدن داشت، م

صحنه  یدنخواست با د  یبار او چهره اش را پوشانده بود و م  ینکه ا  کرواتی
مقابلم  یبه پرونده  یشکنجه توسط من حالم رادگرگون کند، نگاه  یها

 انداخت: 

و به جرم شرکت تو   یسالگ   یجدهپسر، تو ه  یدهم  یقورمه سبز   ی_ تو کلت بو
و با تعهد پدرت آزاد  یشد یر دستگ یالکبر یصنعت  یمحله  یجنبش کارگر 

ام آتش روشن  یصندل یر ز یاد؟نم یادتهم  یکیو ینا ی؟چ  یکیو ینا ی،شد
 کرده بود:   یکیبود و حرارت آن آب و عرقم را 

اون موقع من نوجوون بودم و کلم داغ  یشه،مال چهار سال پ یه_ اون قضمن
 . یدنودشون بخشحضرت خ  یکه اعل  ینیب  یم  یکنم،م  یکار چ  یدمفهم  یبود، نم

را باز کرد و کروات قرمزش را شل تر کرد اما  یدشسف یرهنپ یها آستین
 سرپوشش را برنداشت: 

 . یادم یادت یزاییچ یه_ خوبه پس داره 
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روبندش   یر نگاهش را از ز یآمد و خوب به چهره ام نگاه کرد، برق خفاش  جلو 
چه  یدما نفهمکردم دست از سرم بردارد ام  یخواندم و فقط خدا خدا م یم

 شد که پوزخند نگاهش را خواندم: 

ترور ژنرال شرکت  یتو پروژه  یاک  یگهاز تو د یر _ حاال زر بزن و بگو غکرواتی
 داشتند؟ 

جدا  یندست بردار نبود، از سر صبح تا حاال من را از کنار حس ینکهمثل ا نه
 جهنم آورده بودند که چه؟  ینکرده و به ا

  ی؟حرف بزن  یخوای_ نمکرواتی

چراغ  یک و  یز م یک و تار بود و به جز  یرهاتاق انداختم، ت یبه فضا نگاهی
 نداشت:  یگرید یز چ یجهنم یز آو

  ی؟موافق  یم،ماجرا رو مرور کن یگهبار د یه_ بذار کرواتی

 ینکردم. حس  یرا زمزمه م  ینفارس الحجاز حس  یالب ذکر    یر کردم و ز  سکوت
فارس   یابگو    یدبه گلوگاه رس  یزندگ   یداد و گفت: وقت   یادبه من    یشبآن را د

 یقاترو نگهدار، به رف یدترو فاش نکن، عق یات! اما رمز عملیالحجاز ادرکن
 نکن.  یانتخ

بر را ص  یگفتم و حرارت صندل  یکردم، م  یگفتم و ضربات شالق را تحمل م  می
 گفتم و...   یکردم م  یم

 یمکتوم به همراه خانواده و برا یژنرال عل ی_ صبح روز شنبه وقت کرواتی
راکب موتور هزار، در پوشش رفته   یندو سرنش  یشه،از خونش خارج م  یحتفر 
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ژنرال به درک   یبا مقاومت محافظ ها  ینکنند، ترک نش  یم  یکگر به اون شل 
ما  امنیتی ینمامور یر و از گ یبرهجون سالم به در م یناما سرنش یشهواصل م

 . یرهدر م

 به من انداخت:  یکرد و نگاه کنجکاو  سکوت

  ی؟_ که چ من

به دو طرفش  ی! کروات یفارس الحجاز ادرکن یاگفتم   یهمچنان در دلم م اما
 فشار کرد:  یناخنم گذاشت و آماده  یانبر را رو یکیاشاره کرد و 

 جهاد مگه نه؟ من_ نه.  یتو بود ین_ اون سرنشکرواتی

 زدم:  یادانبر بند دلم را پاره کرد و فر  فشار 

 ... یشنوی؟خدا...مگه صدامو نم ی_ ا

 فشار داد:  یشدست ها ینسرم را ب کرواتی

 یموتور پرش  یهو جهاد با    یوبگفته اون شب ا  ییتو بازجو  یقت_ اما همسر رف
 رفتن.  ینامعلوم یسبز به نقطه 

 فارس الحجاز!  یازدم  یاما لب م یدمرس یهشویشد و به مرز ب کنده  ناخنم

به رعشه افتاده  یملب ها ید،لرز یو بدنم م یدچک یم یمپا یاز گوشه  خون
 ! یفارس الحجاز ادرکن یاگفتم   یبود اما همچنان م

 خبرم.  یترور ب  ین_ دروغ گفته، من از امن

 زد:  یادسرم گذاشت و فر  یرا رو آپولو
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پزشک  یر شونت با گزارش ت یرو یگلوله  ی_ شکر نخور مادر به خطا، جا 
فارس  یا یگی؟م یچ  یگهد ینوداره ا یمامور ما به تو همخون  یک و شل یقانون 

 ... یالحجاز ادرکن

 ندارم.  ی_ گفتم که اطالع من

و اشهدم را گفتم،   یفارس الحجاز ادرکن  یازدم    یادرا روشن کرد و بلند فر   شوکر 
کس از آپولو جان سالم به در نبرده بود اما من هم   یچه یباً تم تقر دانس یم
 کس نبودم.   یچه

 یمن آپولو خاموش شد و شکنجه گر رو  یادجهاد بودم، جهاد ماهر...با فر   من
کرد من  یم یال. خیدمضطرب، به طرف همکارش دو ی،افتاد. کروات  ینزم
 یتکار کرده و جنا  یصالشده ام و سرپوشش را برداشته بود. برق شوکر ات  یهوشب

 را به درک واصل کرده بود. 

 راجعون!  یههلل و اِِِنا اِِِل اِِِنا

  *** 

 ینحرم تا خانه را از ب  یر سبز رنگم، مس  یخودم که آمدم سوار بر موتور پرش  به
قاهره و اطراف   یننش  یر در بافت فق  یخش  یکردم. خانه    یگندم ط   یزارهایشال

 یشیدور  یشد اسمش را گذاشت به قول خودش کلبه    یشهر بود. خانه که نم
 دوستان.  یشکشبود پ یسبز  یبود، تحفه  یا

 یفرع  یر مس یک  ید،رس یما م یکه از راه شهر به خانه   یا یاصل یر جز مس به
 یبیشد، حس عج  یکه ماه کامل م  ییشب ها  یکار بود برا  یبوته زار هم چاشن
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 یریکنم، مس  یگندم زار خانه را ط   یر شب ها دوست داشتم مس  یندر ا  یول  بود 
 ینکرد و ا  یم  بور ما ع  یخانه    یکه درست از کنار مسجد جامع االزهر و قهوه  

که در نگاه اول   یبود طور یک نزد یار دو مکان بس ینبه ا یخش یخانه  یعنی
خانه  ینچهار قلعه در ب یاما سه ال یکرد  یم یالبه هم خ یدهآن ها را چسب

هم  یول یعیستها طب ینا یگفت همه   یم یخما تا االزهر فاصله بود. ش ی
و در پوشش چوپان  یگله دار  یحکومت به بهانه  یمدانست یمن و هم آال م

 زند.  یما را چوب م یاهزاغ س

و ترس به صبح برساند  ییاز تنها یدکرد امشب را با  یم یالآال که خ بیچاره
را دادم و راه خانه را  یارتزود سالم ز یلیبگذارم خ یشتنها یامدم ناما دل

 گرفتم.   یشپ

موتور را خاموش   یچطبق عادت معمول، سوئ  یدمخانه که رس  یینیسرپا  نزدیک
از انجام   یشهکه هم  یرا با دنده خالص  آمدم ، کار  یینیصدا، سرپا  یکردم و ب 

 بردم.  یدادن آن لذت م

مواجه شدم که تک  یرنگ  یمشک  یویام دبل یا ب ب یچیدهکوچه را نپ پیچ
زد، سرعت را کم کرد و کم کردم، ترمز   یآشنا م  یبآن عج  یپخوشت  ینسرنش

اما  یمچشم در چشم شد ینماش ی ینهاز آ  یلحظات  یزدم و ترمز زد و برا
زباله دان ما محو  یگرد و خاک محله   یانزود گازش را گرفت و در م یلیخ

 شد. 

 یخدانستم خطر ب یکالژ را رها کرده و تا خانه با خودم کلنجار رفتم. م  دیگر 
 یحسش م  یک بودم اما از نزد  یدهمنوم را ند  یافع  یگوشمان بود، من چهره  
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کم و   یبلند...چهره ها یشاس یاندرم یکو  یدود یشهش یها ینکردم. ماش 
 من.  یآشنا و شک ها یشب

کرد، آخر من   ینم یمحس ششم رهامثل خوره به جانم افتاده بود و  تردید
اطرافت   یکردم و چه بد بود که انسان ها  یرا حس م  یطبودن شرا یرعادیغ
باشند و صداقت در عمق نفاق مردمک نگاهشان گم   یدهچهره در نقاب کش  یز ن

 شده باشد. 

 یکی  یکه سال  یخانه شدم و موتور را قفل کردم. در محله ا  یاطصدا وارد ح  بی
 یاندر م یک من  یشد از روز آزاد یم یدامادر دار در آن پ دوبار موتور پدر 

 کردند.   یرا فاش نم یتشانداشت که هو یلوکس یناخوانده  یمهمان ها

به  یمنته یگذشتم. پله ها  یخش یآب و قفس پرنده ها یکنار حوضچه   از 
آال وارد  یشده  یگل کار  یاعتنا به گلدان ها یکردم و ب   یکیرا دوتا  یراییپذ

 خانه شدم.  یمیداالن قد

 شد.  یخانه حس م یجا یزنانه در جا یک عطر الل یعطر...بو بوی

ساز  یتار،گ  یک را رد کردم و با بساط ساز و آواز آال روبه رو شدم.  پذیرایی
دو زانو  یبود. رو یز که هنوز مارکش از آن آو  یدجد یلونعدد و یکو  یدهن

 یشکرش باق  یبو کردم، باز جا یکی یکیرا  یدنینوش یها یشهنشستم و ش
 بود.  یدهبود کارش به مخدر نکش

 یرفتم و تقه ا یخکجا بود؟ پشت در اتاق خواب مشترک شان با ش  خودش
آمد   یسوخته از آشپزخانه م  ینیزم  یبس  ی. بویدمنشن  ییبه آن زدم اما صدا

 اش به فست فود رو آورده بود.   ییتنها  یو مشخص بود طبق معمول شب ها
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مبادا کار دست خودش  ینکهگفتم و وارد اتاقش شدم، ترس ا  یااهلل چندبار  
و حرم را  یمحر  ی یهداده باشد من را به خلوت او کشانده بود واگرنه قض

 دانستم.  یخوب م

 _ آال جان، آال خانوم...  

دل من  یشد و آشوب ها ینم یدهشن یگرید یآب صدا یر ش یجز صدا اما
 یها  یشهحرکت بندش را از پشت ش  یشد. وقت   یصداها اضافه م  ینهم به ا

و عقب عقب رفتم، به خصوص که  یدمکش  ینفس راحت  یدممشبک حمام د
 داد.  یاو م یعیآهنگ خواندنش خبر از حال طب یصدا

 : یدمرا شن یشاز داخل حمام صدا یدهنکش ییندر را پا دستگیره

  یه؟_ ک

 یعسر  یلیر چشم شدن با او مانع از جواب دادنم شد و خخجالِت چشم د اما
 اتاقش را ترک کردم. 

 *** 

ام کرده بودم.  یشانیو ساعدم را سپر پ یدهتخت خواب اتاقم دراز کش روی
 ییر تغ یزهاچ یلیثابت نمانده بود، خ یز کردم همه چ  یحاال که خوب فکر م

و  یستبود و نه آال آن دختر ب یشهشت سال پ یخآن ش یخکرده بود، نه ش
 گذشته...   یدو ساله 
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 یدهفا  یآن شب دست از سرم بردارد اما ب   یخولیالیافکار مال  یدزدم تا شا  غلتی 
مدت نبود من چندبار عدنان سفر کرده و آال را تنها گذاشته  یندر ا یعنیبود، 
 بود؟ 

در بزرگ آال را با شانه به آن شانه شدم، اصال چرا پ  ینگفتم و از ا  استغفراللهی
فکر کردم:   ینحس  یو به حرف ها  یدمکمر خواب  یبرد؟  دوباره رو  یخودش نم

گره خورد،   یوقت زود قضاوت نکن جهاد" نگاهم به پوستر خالد استانبول  یچ"ه
 یشدر رگ ها یکه واقعًا خون عرب   یاو بود و بس! کس یاز نظر من مرد واقع

کشته نشود،  یهرمصر  یدار بکه کشته شد تا وجدان  یداشت، کس یانجر 
تار  یککه   یبسته نشود. کس یویدهاکه کشت و کشته شد تا کمپ د  یکس
امثال من و با وجود امثال او انور سادات ها و  یبه صدتا یدارز یم یشمو

قلب من،  یها شدوست داشتم تپ یشهمبارک ها خواب آرام نداشتند، هم
 داد اما من کجا و خالدها کجا؟   یرا آزار م  یکتاتور سر د  یر شد و بالش ز  یاکو م

 کرد:   یداپ یمرگش تالق  یآخر را که زدم نگاهم با لبخند لحظه  غلت

 تفاوت باشم؟  ینسبت به ناموسم ب  ی_ چجور از من انتظار دار

 افکارم پاره شد:   یباز شدن در و قرار گرفتن قامت آال در چهارچوب در رشته    با

 جهاد؟  یبرگشت  ی_ تو ک آال

منتظر  یعنیداشت،  ییحالت بازجو یشتر نبود و ب یشاز ترس در صدا اثری
 بود؟!:  یگریشخص د

 چطور مگه؟  یش،پ یقه_ چند دقمن
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 سقف افتاد:  یخواب روچراغ  یک یکیاش در تار یهداد و سا یهقاب در تک به 

  ی؟_ مگه قرار نشد امشب رو تا صبح تو حرم بمون آال

 راجع به حرم رفتنم به او گفته باشم:  یادیز یز آمد چ ینم یادم

کردم؟   یبا تو هماهنگ م یداگه خسته شدم و خواستم برگردم با یعنی_ من
 را زد:  یالمپ سقف  یدکرد، خم شد و کل  ییر به وضوح تغ یشُتِن صدا

 برات گرم کنم؟  یا یخورد یزی_ شام چآال

 از افکار مزاحم داشتم:  یدر دور یرا به او کردم و سع پشتم

 . یکنمدرست م یزیچ یه یشمندارم، گشنم شد پا م یل_ م

بود اما  یز ت یادیبسته شدن در ز یبرا یمباز بود و گوش ها یمهن یمها چشم
 نرفت: 

 پاشو لباساتو عوض کن!  یدی؟_ حاال چرا با لباس خوابآال

 را نداشت:  یسوال ینگرده؟ توقع چن  یبرم یک   یخش یدون  ی_ تو نممن

 . یگهنم یزیدونم، به من که چ ی_ نه، نم

را حس  یصندل یبودم اما نشستنش رو یدهطور پشت به او دراز کش همان
 کردم: 

 دم: ز  یپوزخند ی؟منتظرش یلی_ چطور مگه؟ خآال

  ی؟آال_ چ  یستی؟منتظرش ن یلیتو خ ینکه_ اما مثل ا
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سفرش  ینا یکنمگرده آخه حس م  یبرم یک   ینمفقط خواستم بب یچی_ همن 
 شد.  یطوالن  یلیخ

 تخت بلند شدم:  یاز رو یادته؟رو  یشقبل ی_ مگه سفرهاآال

 چند سال تو رو با خودش به مسافرت نبرد؟  ینوقت تو ا یچ_ ه

تن  یافتاد که در حصار حوله  یسیخ ینشستم و نگاهم به پاها مقابلش
 کرد:   یم ییپوشش خودنما

  ی؟پرس یسواال رو م ین_ نه نبرد، چرا اآال

 سوال ها را چشم در چشم از او بپرسم:   یندوست نداشتم ا  یاوردم،را باال ن  سرم

و  یدغش غش خند یره؟تنها م  یشهکه هم  یک نکردوقت بهش ش  یچ_ همن
 را گرفت:  یشلب ها یطبق عادت معمول رو

  یکنه؟به اون عجوز نگاه م ی_ نه بابا تو هم دلت خوشه ها، ک 

اما تو  یمخواستم بگو یردعقل نداشت که مفهوم مخالف حرفم را بگ انقدری
 که...   یو خوش اندام هست  یکلخوش ه یبه قدر

 یآن حرف ها کردم. با صدا یگزینز گرفتم و ذکر استغفار را جالبم را گا اما
 : یدقطع شد و پرس یشاستغفراللهم خنده ها ینس

  ی؟شد یجور یه_ تو چرا امشب 

 نگاهش نکردم:  یتخت بلند شدم اما حت  یرو از 

  ی؟_ چجورمن



 

 
141 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

 طرف در رفتم و به دنبالم آمد:  به 

  ی؟پرس یم یهسواال چ ین_ ا

 گذشتم و وارد آشپزخانه شدم:   یراییپذ از 

 نداشتم.  یاگه سوِء برداشت شد، منظور خاص یخوام_ معذرت ممن

حرف تا چه حد به مذاقش تلخ آمد که راهم را بست و سرم را   یندانم ا  نمی
 باال آورد: 

 بذار منم بگم.  یگیتو دلته م ی_ حاال که هرچ آال

اش را بسته   یشانیاش راه پ  یدهو آماس  یسخ  ینگاهش کردم، موها  متعجب
 بود: 

 ! یشیاجازه وارد اتاق خواب من م یب  یادخوشم نم یچ_ هآال

 نگاهش کردم که ادامه داد:  یشدم و وحش سرخ

 منه.  یشخص یخرم؟ اونجا کمد لباس ها یفکر کرد یه_ چ

 سرخش را جلو آورد:  یباال بردم که لب ها یتو دهن یرا به نشانه  دستم

 یدگرفت  یادبزن، تو و آبا و اجدادت فقط    یاحق جواب نداره؟ ب  حرف  یه؟_ چآال
 . یدبزن یحرف زدن تو دهن یبه جا

 انداختم:  ینک آوردم و آب دهانم را داخل س یینرا پا دستم

 آال.  یرون_ برو گمشو بمن
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اما او  یمرا گذاشتم به حساب ترس از سوال ها یشباز یو کول یباز هوچی 
 یمنوال در چشم ها یلحظه چهره  یک دانم چرا اما  یدست بردار نبود، نم

 جان گرفت: 

 . ینمبب یختتور یگهد یخوامآال نم یرون_ گفتم برو گمشو بمن

 زنانه اش را بلد بودم:  یاما من هم باز یفتدگرفت تا پس ن  یم یشپ دست

نترسون که برام   یخشبکن، منو از امثال    یبکن  یخواددلت م  ی_ برو هر غلط من
 ندارن.  یهم ارزش یهجن یه

باال انداخت و تن پوش قرمزش را  یشانه ا ید،را د یمصالبت حرف ها وقتی
 محکم تر کرد: 

 نبوده.  یراههم ب یادینوال ز یفهمم حرف ها ی_ حاال مآال

کردم   یرا در حلقومش خرد م  یشبخاطر حرمت پدر بزرگ نبود، دندان ها  اگر 
 دم که به صبرمامور شده بودم! کر   یاما چه م

  《فصل سوم: ردِّ دعوت 》

 "۹7 ین: فرورد۲۰۱۸_ مارسیس" پار

 پارک ده پرنس"  یوم"استاد

فکر  ینکنم و به ا  یم یکشم و احساس جوان   یم یمها یهرا به داخل ر هوا
بدون دود چقدر سالم   ی  یهچقدر خوب است، ر  یگار بدون س  ی  یهکنم که ر  یم

از آن را دود  ینخ  ی،و به دور از چشم محمد، تفّننّ  یاست، هرچند هرازگاه 
 که خبرش به گوش دکتر احمد برسد.   یاز آن روز یکنم اما وا  یم
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اطراف  یبیمحمد، سراش یگاردشود و به کمک دوتا باد یباران شروع م نم 
 یستجوان یه دختر و پسرهاروم و نگاهم ب یروم، باال م یرا باال م یوماستاد

 حک کرده اند.  یراهنشونپ یکه عکس پاشا را رو

 یشهکنم تا مبادا ر  یتازه کاشته شده ام م  یلنگ معروفم را سپر موها  دستمال
 ینزدن هم ندارم اما ا یپروزها دل و دماغ ت ینخراب شود، اگرچه ا یشها

 یشهدکتر همکنم،    یرا ازش خوب محافظت م  یکی  یناسماست، ا  یادگار   یکی
دهد: نه بارون   یخوب است اما آال جواب م  یتموها  یگفت آب باران برا  یم

 ! یسپار یدیاس

کنم که وقت امروز بعدازظهرشان را به من   یدوتا محافظ محمد تشکر م از 
 یم یبمتعق یهبه سا یهاختصاص داده اند اما آن دو به دستور مافوقشان سا

کنم به   یشوم و از آن ها خواهش م یم یومکه وارد استاد  یزمان  یکنند حت 
 : یندگو  یسراغ محمد بروند آن دو در جواب م

 ! یم_ جناب پاشا امر کردند از راه دور مراقبتون باش

ها به   یتماشاچ   یادز  یشوم و از سر و صدا  یپارک ده پرنس م  یوماستاد  وارد
 یفرانوسو  یها  یمیم ته  ینفرش در ب  یمحمد با موها  یچهره    یم،آ   یوجد م

 است.  یصقابل تشخ یاش به خوب 

هوا در امان بمانند   یاندازم تا از سرما  یم  یمپاها  یمادرم را رو  یادگار   ی  پارچه
دهم، پارچه ضخامت   یهبرم تا راحت تر به آن تک  یرا عقب تر م  یلچر و  یو پشت 

! ینو بب  ایدارد ب  یمادرم قبل از فوت برکت   یندارد اما به لطف دعا  یقابل توجه
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تا پاشا راحت  ینمنش یم ریفح یمت یپشت دروازه  یمکه داشت  یطبق قرار 
 کند.   یدایمتر پ

در گوشش زمزمه  یزیرود و چ یها به طرف محمد م یننش یمکتاز ن یکی
 یکند. م  یکند و به پشت دروازه نگاه م  یکند، محمد گرم کردن را رها م  یم

ترسم اما خب طاقت ندارم   یم  یباز  یسدزد و پل  ینترسم...از آخر و عاقبت ا
 . یاورمنگران او را تاب ب ینگاه ها

 یشلب ها  یرا رو  یدهم، لبخند شاد ینازش تکان م  یچشم ها  یبرا  دستی
 ینگاهش م  یرا در صاعقه    یدود و برق خوشحال  یبه طرفم م  یوقت   ینمب  یم

 خوانم! 

نشسته ام،  یعاد یها یتماشاچ  ینمن که ب یگاهف جاآمدن محمد به طر  با
باال  ینکنار زم  یغاتزند. محمد از تبل یادمیصدا نام پاشا را فر  یک ورزشگاه 

 یمفرستد و من اشکچشم ها یم یهمن هد یرود و عالمت قلبش را برا یم
 را. 

 یم  یشدن رسانه ها نداشته باشم جواب محبتش را به خوب   یترس از علن  اگر 
 یر مامور به سکوت هستم؟ هم او و هم سا یدهم اما چاره چه هست وقت 

 یستاست، کاف  یک دانند که انتخابات مصر نزد  یم  یبه خوب   یمطبوعات مصر 
رسانه ها فاش شود آن وقت است که حکومت مصر به  یروابط او و من برا

کنند، آن وقت است   یممنوع الورودش م  یخرابکار مل  یکاو با    یهمکار  مجر 
 دهند.  یکه خانواده اش را تحت فشار قرار م

 *** 
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اوست، به  ییطال یهمه به پاها یخورد و نگاه ها یم یشروع باز سوت 
رسد  یم یاس ج  یده پ یتوپ به شماره  یاش! وقت  ییجادو یکفش ها

مسلمان در  یکنیرن است، بازق یمعجزه  ینا یبرند، آر یهمه نام اهلل را م
کند اما در   یمسلمان م یحیمس یشبرد و با گل ها یدل اروپا نام خدا را م

 ! یزارندب یمردم از مسلمان  ورشکش

و در  ینجاکند، ا  یرا سفت م یشزند و بند کفش ها یمخصوصش را م تل
نام قرآن   ینجاا  یست،ن  یخبر   یساو پاپ و کل  یلاز انج  یحیقلب چند هزار مس

کند و محمد   یاو سانتر م یبرا یتوپ یاس ج  یدرخشد. هافبک راست پ یم
و   َِندکَ   یها را م  یسر او، قلب تماشاچ   یکند و ضربه    یپرواز م  یلحظات   یبرا

 آورد.  یبه وجد م

 ید،گو  یاو م  یبپاشا سرعت! گزارشگر از حال عج  یو باز  یردگ  یشدت م  باران
رسد و هوادارها   یبه محمد م  یگر ب، توپ بار داش در امش  یبهتر باز  یفیتاز ک

خوانند: "  یرا به شعر م یصدا شعار معروف  یکشوند و  یبه احترام او بلند م
" یشهانمون افزوده میمما هم به ا یبه گل زدنت ادامه بد ینطور اگه تو هم

ها هوادار در خانه و ورزشگاه، در کافه و کاباره   یلیونم  یسو در قلب پار  ینجاا
 . یندگو  یم یر صدا تکب یک 

چسبد و  یاو م یتوپ به پاها یوقت  ید؟خواهد بگو یامشب چه م محمد
درس مبارزه؟ بازوبند   یادهد؟!    یم  یدرس خداشناس  یندگو  یم  ینمردم شهادت

 یبرا یکاف   یانتخابات و قتل عام مردم مصر به اندازه  یاو در روزها یمشک 
زرد  رایداعتنا به ج یتمرکز دارد که ب  یساخته هست اما او به قدر یهاو حاش

 به درخشش ادامه دهد به ستاره بودنش. 
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دهد. حال خوب  یتکان م یمبرا یرسد و محمد دست  یم یاناول به پا نیمه 
که پشت دورازه  یهست و مردم یز همه چ یایشب خاص گو یناو در ا

 نند. ز  یم یادنشسته اند در جواب احساساتش فر 

 یکنم و به طرف دروازه   یرا عوض م یمشده جا یر کمک دو محافظ اج  به
 یاس ج   یهست. پ  یحساس  یامشب باز  یروم. باز  یورزشگاه م  یگر سمت د

را در  یدفاع اتوبوس یبرق یمبه برد دارد و ت یاز به صدر جدول ن یدنرس یبرا
 پاشاست!  ییجادو یهمه به ساق ها یدستور کار قرار داده است و چشم ها

 یگر د یطرفدارها ینشود و من ب یشروع م یدوم باز ی یمهسوت داور ن با
کند و   یم یدامحمد من را پ یگر کنم. بار د  یم یقمحمد را تشو ی،اس ج  یپ

 یشهوحشتناک است،هم یفحر  یبدون توپ او هم برا یزند. باز یلبخند م
 یم دآزا یگر د یها یکنبهانه باز ینبه ااو را دارند و  یهوا یسه چهار نفر 

 امسال!  یشودجام جهان  یم یشوند و چه جام

کرده و   یهتنه مسافر روس  یکامسال و پس از سال ها محمد مصر را    تابستان
 کند.   یقبرخواب را هم به تپش وادار م یلیونم یکدل 

بورد اسکور   ینشود. دورب  یدر گوشه و کنار ورزشگاه بلند م  یکوچک   یو صدا  سر 
 یپرت م  یفحر   یحواس مدافع ها  یرد،گ  یرا م  یگاهجا  یلحظات   یورزشگاه برا

 شود و محمد پا به توپ! 

. یستدا  یدهد و قلب من م  یپوش را نشان م  یدود  یورزشگاه زن   تلیویزیون
اش باشد اما  یزند. هنوز هم شک دارم خود واقع یم یریبلرا د یکیمحمد 
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شود، محمد نفر  یم یختهدستم ر یرو یبلند راغب آب پاک  یموها یدنبا د 
 گذارد.   یدوم را هم جا م

دست  یبه تکان ها یرهشود و نگاه من خ یها محو م یتماشاچ  یصدا دیگر 
 زند.  یم ییشود اما محمد نفر سوم را هم ال یها م یندورب یاسما برا

کند، اسما ننشسته   یم  یریبلزند، محمد دورازه بان را هم د  یم  یادفر   گزارشگر 
 ترکاند.   یاهلل اکبر ورزشگاه را م  یچسبد و صدا  یشود، توپ به تور م  یبلند م

دادند، محمد از  یها آمدن اسما به ورزشگاه را نشان م یندورب یکهحال در 
 یم ینرا نقش بر زم یفکند و دروازه بان حر   یاستفاده را م ینفرصت بهتر 

 کند. 

گره   ییشوم و نگاهم به چشم ها یها گم م یتماشاچ  یادفر  یوغر  درهیاهوی
 یامن قلبم بود. محمد با خوشحال  یخانه    یخورد که روزگار نه چندان دور  یم

 یرا به طرف من م یشها یمیقطار هم ت یلکند و س  یبه طرف من پرواز م
 کشاند. 

دوم باعث کمرنگ شدن شک رسانه ها   یمهدر ن  یگاهمجا  یضتعو  خوشبختانه
ابراز احساسات   یوماستاد  یگر دوم به طرف د  ی  یمهچرا که محمد در نشود    یم
شوم اما  یطرفدارها گم م یدست و پا یر شدن پاشا، در ز یک کند. با نزد  یم

طرف ما  بهدارد و  یاش را بر م یطب ینک که ع  ینمب ینگاه نگران اسما را م
 شود!  یم یرهخ

 " ۸۸: اسفند ۲۰۱۰" قاهره_ مارس 
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که   یا یهنشر  یصبح قاهره هم طبق معمول در تکاپو! برا بود و یشلوغ  روز  
حکم  یدشجد یراژ به ت یکنزد یروزها ید،رس یبه چاپ م یکبار هر دو هفته 

 . یر نفس گ یباز یک را داشت، حکم  ینالف

در آمده بودند و  یفاز توق یکه به تازگ   یاسین یخانواده  یخصوص برا به
 رفتند.  یم یدبا یعنیرفتند  یدست به عصا راه م

 یهاز مو بلند نشر  یخبر  یگر اسما و راغب د یدشد یباً از آن مشاجره تقر  بعد
ها را  یراژ شده بود و به دقت ت یشپسرعمو یگزینجا ینبود و آن روزها هاد

 گرفتهشود.   یدیجد یکرد که مبادا سوت   یم یبه کمک خواهرش بررس

 یشروع به بستن بسته ها یک،نمور و تار ینزم یر همراه رجب در آن ز به
 یهر منطقه برا  یو بعد از دسته بند  یمکرد  یرینیش  یجعبه    یبا نخ ها  یهنشر 

شد که مثل لودر به جان کاغذها  یم ی. دو ساعت یمداد یهتک یوار به د یلحظات 
 شده بود.  یکیآب و عرق مان  یو حساب  یمافتاده بود

زد و شدت   یداد و نفس نفس م  یرا ماساژ م  یشاز شدت درد ساعدها  رجب
سال  یکه سال ها  یمن یبود برا یدهدرد ستون فقرات من هم به حد اعال رس

به  یبرا تحمل کرده بودم دو ساعت کار کردن عج یکتاتور د یضرب شالق ها
 آورد.  یفشار م یممفصل ها

 ی از پله ها یکه هاد  یدمال یرا م یشوهارا بسته و زان یشرجب چشم ها 
و شکر کنار ما زانو زد  یبه دست با دو فنجان چا ینیآمد، س یینپا یرزمینز

 و گفت: 

 لب سوز و لب دوز!  ی،چا یید_ بفرما
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 و بر سرش زد:  یدرجب مثل صاعقه زده ها از جا پر  عمو 

 ست. ما ی یفهکارا وظ  ینا یدی؟آقا، شما چرا زحمت کش یاه_ روم سرجب

 را تکاند:  یشکرد و خاک ها  یدارا پ ینفت  یتپ هادی

 یچیدهکارا به هم پ  یهمه    یچند روزه حساب   ین_ من و شما نداره که، اهادی
 . یرهکار رو بگ  یگوشه   یه یدکه هرکس با  ینها

دانستم آمدن  یشد، م یرهمن خ ینفت نشست و به چشم ها یحلب روی
 یر دانستم فقط از ز یرا نم یشاما چرا یستن یلدل یب  ینزم یر به ز یادشز

 ینزند، ا یبه ما سر م یادز یر چند وقت اخ ینبودم که ا یدهزبان رجب کش
 از روز استخدام شدن من.  یعنی یر چند وقت اخ

 را جمع و جور کردم و شکر پاش را برداشتم:  خودم

 خان!  یهاد ی_ شما هم که کار سختو انتخاب کردمن

 زد:  میشانه ها یو رو خندید

تا حاال کار  یاز ک  یختنر یجهاد خان، چا یبنداز یهم بلد یکه_ پس تهادی
زبون تو  یفحر  یچکیه یگهاسما راست م یم؟سخت بوده و ما خبر نداشت

 ! یشهنم

زد؟! راستش انقدر دبدبه و کبکبه داشتند   یاسما راجع به من حرف هم م  پس
 مثل من فکر هم بکنند:  ییکردم به پادو  یخاندان که فکرش را نم ینا

کار خانوماست، ظرف شستن،   یاکار دن  ین_ نه آخه به نظر من سخت تر من
 و از همهسخت تر...  یختنر یغذا پختن، چا
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 رجب کردم: یحواله  یکردم و چشمک   مکثی 

 _ غر زدن! 

 و پشت کمرش زدم:  یدرجب پر  یدر گلو چای

 شد عمو؟  ی_ چ هادی

 زد:  یباال آمد و قهقهه ا یت رجب به سخ نفس

 . یراست گفت  یوآخر  ین_ خدا نکشتت جهاد، ارجب

 یروز جمعه چشم نداشت بابا  یهبود    ینجور ما هم هم  یامرز _ مادر خدا بهادی
 بره کار کنه.  یدزد مرد با یغر م یکسرهما تو خونه استراحت کنه و 

 بزرگ شده بودند.  یتیمو اسما هم مثل من  یهاد پس

 مادرتون رو.  یامرزهب _ خدامن

 . یامرزهرفتگانو ب ی_ خدا همه هادی

 رفت.  ییگفت و به طرف دستشو  یبلند ینآم یاله رجب

 المصب.  یینبره پا یذاشتی_ عمو مهادی

 و گفت:  یدخند رجب

 به هضم ندارم.  یازیسره هستم عمو، ن یه_ من 



 

 
151 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

دانم چرا اما از تنها شدن با او حسِّ  ینم ی،من و هاد یمرفت و ماند رجب 
گذاشت و   ینرا زم یشنداشتم، خوب که از رفتن رجب مطمئن شد چا یخوب 

 نگاهم کرد: 

 باال!  یایبا من ب یدبا یقهچند دق یه_ خب جهاد خان 

 داد:  یبه انگشت اشاره اش بود که سقف را نشان م نگاهم

 _ باال؟ من

 را به هم زد و گفت:  یشها پلک 

 وهوم، اسما کارت داره. _ ا

و از جا بلند شدم، خاک شلوارم را تکاندم و او هم پا شد.   یدمکش  یراحت   نفس
 : یدبه در کوب یرفت و تقه ا ییبه طرف دستشو

 . یایمتا دفتر خانوم و زود م یریم_ عمو رجب، من و جهاد م

 در چهارچوب در ظاهر شد:  یدرا کش یفونهمان طور که س رجب

 باال انداخت:  یشانه ا یعجله؟ هاد ین_ کجا با ا

 . یزننکه، اجرا نشه غر م  یشناسیشون_ دستور خانوماست، م

 اش را کامل کرد و کمربندش را محکم کرد:  یدهباال کش یمهشلوار ن رجب

 من دست تنهام.  یبری_ جهادو کجا م

 شاره کرد: به طرف من برگشت و به پله ها ا هادی
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 آفت نداره.  یهاسکندر یخرما یارمش،_ نترس زود م 

دانم چرا از اطالعات کاملش  یادا کرد اما نم یرا با پوزخند شوخ  یآخر  این
 یهمه  یعنیهستم و... یهدانست من اهل اسکندر یم ینکها یامدخوشم ن

دانست و   یراجع به من م  یزهاییها را اسما به او گفته بود؟ اسما چه چ  ینا
 یم یشتر ب وار پازل معما یندر ا یمن خبر نداشتم؟ نکند؟ نکند منوم...؟ هرچ 

آال بودم  یشبد یچارهایشدم و هنوز گنگ ل یم یجگ  یشتر و ب یشتر گشتم، ب
 که بدجور از طرف نوال بارم کرده بود. 

 *** 

عکس ها را  یکی یکی یاتاق اسما نشسته بودم و هاد هاییز از م یکی پشت
 یشد و فکر روزها یمانع از تکلمم م یدگذاشت، استرس شد یمقابلم م

 آورد.  یم یادمرا به  یختنهنوز وحشت عرق ر ییبازجو

عرض  یکلفت مشک   یو جوراب شلوار یک کت و دامن ش  یک بار با  ینا اسما
 اش ضرب گرفته بود:  یشانیپ به یرفت و با خودکار یاتاق را رژه م

 یاز روزنامه ها روت تمرکز کردن؟ دست  یچرا بعض یدون  یخودتم نم یعنی_ 
 : یدمکم پشتم کش  یها یشبه ر

 یهدر باشگاه الشباب رفتم و  یمالقات با جناب پاشا جلو یبار برا یه_ من 
استفاده کردم و  یتجمع یگرفتن وقت مالقات با شما از شلوغ  یبارم برا

 خودمو به راغب رسوندم. 
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که با رنگ   ییالک زده اش را به دندانش چسبانده بود، ناخن ها یها ناخن 
 داشت:  یخاص یقرمز کت و دامنش هماهنگ 

  یدی؟راغبو د یچه روز یقاً _ کدوم روز؟ دقاسما

را عقب  یندورب یها یلمکه نگران ف  یهاد یرا از او گرفتم و به چهره  نگاهم
 کرد انداختم:   یو جلو م

 . ینجابودن ا یختهمصاحبه ر یکه خبرنگارها برا  ی_ همون روزمن

 کردم:   یلبه هم انداختند که من حرفم را تکم ینگاه مردد هردو

 بود.  یجنجال یتر _فکر کنم بابت اون ت

 رل را از او گرفت: و کنت یددو یمثل جرقه زده ها به طرف هاد اسما

 . یارماون روزو ب یلمبذار ف ینو،_ بده من ا

 یخاک  یبه خواهرش کرد و با همان لباس ها یهینگاه عاقل اندر سف هادی
 کنار رفت و کنارم نشست: 

 ... یناهاش_ ااسما

اسما با ماوس در  یم،ها قرار گرفت یندورب ید یال ا یتور سه پشت مان هر 
به خبرنگار   یتنه ا  یانهکه ناش  یدکش  یخط قرمز   یلمدستش دور حرکت من در ف

 زدم و خودم را به راغب رساندم.  یزن 

 به من انداخت:  یاستپ را زد و نگاه مشکوک  یدکمه  یاسین

 جناب ماهر؟  یدبوده کرد یچه کار ین_ ا
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گرفت، بعد از رژه   یگوشش تمرکز جواب دادن را از آدم م  یگوشواره ها  رقص 
 بودم:  یزار ب یآونگ مانند یز اتاق شکنجه از هر چ یز رفتن چراغ آو

اومده؟ من اون روز فقط خواستم شما رو مالقات   یشپ  ی_ حاال چه مشکلمن
 ندارم.  یمشکل یشنهادیتونکنم و بگم با شغل و حقوق پ

آمد باز کرد و خودش را   یم  یشکه تا زانو  بلندش را  یرهنپ  یدکمه ها  هادی
 باد زد:  یبا مجله ا

 برادر من؟  ینطوری_ آخه اهادی

را  ید یکج و معوج کردم، اسما کنترل ال ا  یدننفهم یرا به معنا یمها لب
 گذاشت و کتش را در آورد:   یز م یرو

شما با  یشما با اون خبرنگار و صحبتا یری_ چندتا عکس از اون روز و درگ
پاشا تو روز مالقات باشگاه الشباب گرفته شده و تو چندتا  یآقا یحافظ هام

 قاهره پخش شده.  یاز روزنامه ها

 از تعجب در آمده بود:  یمها شاخ

 _ از من؟ 

 یهستن که بفهمن شما ک  ین_ بله از شما؟ روزنامه ها االن دنبال اهادی
 ! یشید؟م یک و اون نزد ینکه انقدر راحت به ا  یدهست

به حالت اگه  یگفت: " وا  یکه م  یکروات   یقلبم به صدا در آمد، صدا ضربان
 جان گرفت:  یمفاش بشه" در گوش ها یتتهو یبعد از آزاد

 ندا...  یمن اطالع  ی_ ولمن
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 گشادش را به باال تا زد:   یرهنپ یها ینحرفم را قطع کرد و آست اسما 

خبر بوده،  یب  یهنشر  یتبنده خدا از حساس ینا ی،_ حاال اشکال نداره هاد
 . یمنکرد یهشاشکال از ما بوده که توج

صبح قاهره متمرکز شده اند و از آن  یحد رو ینکردم رسانه ها تا ا  ینم فکر 
داد  یبود، تجربه نشان م ینیچن یناسما در مواقع ا یجالب تر رفتار عاد

کند اما   یم یکسانطرف مقابل را با خاک  یمواقع ینهمچ یکدر  یاسین
 عالمت سوال را در ذهن من روشن کرد:  ینآن روزش اول یمنطق درک 

دونستم دفتر شما  ینم یخوام،اومده معذرت م یش_ واقعًا بابت اشکال پمن
 . ینهذره ب یر حد ز ینتا ا

 زد:  یمقابلش را ورق م یفقط سکوت کرده و مجله  هادی

 یجلو یا یجانیجناب ماهر، هر حرکت ه یدکن  یترعا یشتر _ من بعد باسما
 . یشهباعث جلب توجه و انگ و برچسب به صبح قاهره م یبرق یرسانه ها

 انداختم:  یینرا پا سرم

 . یخوام_ چشم، من بازم معذرت م

فقط از   یدکن  یدر اون نبوده عذرخواه  یکه عمد  یبابت کار یست_ الزم ناسما
ما  ی یهبه نشر  ینطوریمچون حکومت ه یددقت کن یشتر به بعد ب ینا

االن  ینهم از ما سر بزنه، هم ینیچن ینا یمشکوکه مخصوصا اگه رفتارها
که راحت وارد   یهآقا چه کس ینا یزننمدام دارند حدس م یبرق یها یهنشر 

 باشگاه الشباب شده و خبرنگارهارو کنار زده تا با محمد پاشا مالقات کنه؟ 
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 یم یساز یهمن حاش یداشت برا یکس  یاروشن شده بود، آ  یمچراغ ها تازه 
 که گفت:   یدمرا شن یهاد یکرد؟ قبل از خروج از دفتر اسما صدا

اسما_  ید؟نداشت یخصومت  یا یدشمن یبا کس یی_ جهاد خان شما قباًل جا
 ... یهاد

 _ اجازه بده اسما...هادی

 را صاف کردم:  یمو گلو ایستادم

 _ نه چطور مگه؟ 

دوتا عکس تو دو روز مختلف و تو دو مکان  ینا که  یدهبع یلی_ آخه خهادی
 از شما افتاده باشه.  یمتفاوت به صورت اتفاق 

 مضطرب به اسما نگاه کردم:  

 یخصومت  یشخص رسانه ا یهشما قباًل با  یدکه شا  ینها ی_ منظور هاداسما
 . یدهم یو اون فرد االن داره شما رو باز یدداشت

من خبر نداشت و   یاز گذشته    یبه دهانم آمده بود، به جز حکومت کس  قلبم
بردند به خصوص که  یشدن من نفع نم یوقت از رسانه ا یچآن ها هم ه

سر و صدا از   یب   یددادند که با  یتذکر را م  ینآخر بازداشتگاهم مدام ا  یروزها
 . یزندان آزاد شو

 یینو فشارم باال و پا  یدچرخ  یبار آخر ذهنم حول روز مالقات با منوم  م  برای
را با من شروع کرده باشند؟  یدیجد یامکان داشت آنها باز یعنیشد.  یم

 اومده.  یشپ یمن_ نه من مطمئنم که سوِء تفاهم
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 به اسما کرد:  ینگاه  هادی 

 _ ممکنه کار راغب باشه. 

 ! ی_ چرت نگو هاداسما

  *** 

شد  یم یدو روز یکید، به قاهره برگشته بو یخشد که ش یم یدو روز یکی
 یهشد که اسکندر  یم  یدو روز  یکیکرده بود،    یدااش را پ  یکه شهر، پدر معنو

 پدر شده بود.  یب 

نداشت،  یا یاز همان اول هم پدر و مادر درست و حساب  یهاسکندر راستش
به نام  یا یکرد و کم کم خشک   یم ییکه خدا خدا  یاز همان روز ازل، از زمان 

گرفت،   یم  یشکه راه شهر را پ  ینینش  یهآمد، هر عرب باد  به وجود  یهاسکندر
 کرد .   یکج م  یهاسکندر یسر خرش را به طرف شهر بندر

گشت، اصواًل   یآمد و با طال بر م یرفت، با نان م یآمد و با شتر م یخر م با
شدن و  یدهد یبرا ییمطرح شدن بود، جا یبرا ییجا یهدر مصر، اسکندر

 یتختمهم تر از پا یمانها یما، بندر یکشورها، در مملکت عرب   یر برخالف سا
 یها لهو خط لو یرفت به خصوص اگر شاهراه سوئز باش یمان به شمار م

 نفت و گاز مهم جهان از تو عبور کند، از تو گذر کند. 

 یمنکه سر در شهر و محله و خانه را به   یا ینتیز یزهایاز چراغ آو گذشته
هم کنار  یبسته بودند، چند شاخ گل محمد ینقدوم مبارک پدربزرگ آذ
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فکر  یم،آشنا شو یشتر ب یخما پرپر شده بود تا با عطر ش یاطآب ح یحوضچه  
 ! یردرا بگ یخش یکن؟ شهر بو

 یکیغمبرک زده و  یاطآب ح یپست، کنار حوضچه  یایاز شور و شر دن فارغ
 ی  یهگذراندم. به جز چند نشر   ینظر م  امروز صبح را از   یروزنامه ها  یتر ت  یکی
وار ستون  یوانهزدند و من د یم یادصدا آمدن عدنان را فر  یک همه  ی،محل

بازار  ی هگشتم که دو عکس مشکوک از من روان  یرا م یصفحات روزنامه ا
 را گرفته بود.  یکرده و تمرکِز اسما و هاد

آن  یاما گذشته از راز و رمز بهار یددرخش یبود و ماه کامل م یروشن شب
قفسه  یجان،قلب من بود که از شدت ه ینا یکی،شب و حس سکوت و تار

 آسان شود.  یممعما برا ینا یچیدگیکرد تا پ  یم یینام را باال و پا ینهس ی

ارتباط با منوم و همراهانش نبود اما  یدو عکس ب  یندانستم ا یم خوب
منوم در مصر تا  یامپراطور یانه؟ و  یابود جدا از حکومت  یمنوم فرد ینکه"ا

بود که شب  یسر و ته یب  یو تا چه حد خرافه بود؟" سوال ها یچه حد جد
 یک به عنوان  دیو روز به جانم افتاده و فکر لو رفتن رازم در مقابل اسما و ها

 یوحشت بزرگ تر  ی یهکرد و سا  یسردرگمم م یشتر و ب یشتر ب ی،مبارز انقالب 
 انداخت.  یم یمرا رو

کند که  یم یتفعال یضارب ژنرال در کنار گوش دختر  یکرا بکن،  فکرش
 یا  یهرچند مستعف  یست،ن یارتباط با دم و دستگاه حکومت  یپدرش ب 

 ! یاخراج 
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عکس ها کار  ینگوشه و کنار ذهنم جرقه زد: "نکنه؟...نکنه ا یفکر  ناگهان 
 یلراغب باشه و بخواد انتقام خودش رو از اسما با فاش کردن راز من تکم

 کنه؟" 

آال در چهارچوب در  یو قامت رعنا یدماز جا پر  یاطروشن شدن چراغ ح با
 ظاهر شد: 

  ی؟نشست  یکی_ چرا تو تار

دادم و چتر  یشد که محلش نم یم یچند وقت  یطوفان  یاز آن مشاجره  بعد
 ا مقابل عدنان از سرش برداشته بودم: ر  یتمحما

  ی؟_ هنوز قهر آال

شانه اش مرتب کرد و آرام به  یاش را رو یگلبه  یز شوم یدسکوتم را د وقتی
 طرفم آمد: 

 به ماه کردم:  ینگاه  ی؟نشست  یکیچرا تو تار ی_ نگفت آال

 از چراغ آسمون استفاده کنم!  یدمم یح_ ترج

معنا و  یکیتار یدمچشم بسته نفس کش که "چهل روز"  یمن ینگفتم برا دیگر 
مقدس من  یبعد از آن چهل روز، واد یقاً مفهومش را از دست داده بود و دق

 شدن حسِّ ششم"  یشروع شد "مثل قو

 یرنگش ُسر خرد و تا باال  یتخت کنار حوض، کنارم نشست و دامن عناب   روی
 آمده بود:  یرونباال آمد، تازه از ب یشکش جوراب ها

 . یخوام_ بابت اون حرفا ازت معذرت مآال
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 کردم:   یپدربزرگ خال یکبوترها  یدانه را کنار قفسه  یکبردم و پالست دست 

 ! یست_ مهم ن

شده بود و غذا دادن به  یبمنص یبود که بعد از انفراد یبودن صفت  بخشنده
 کرد:   یم یمروزها روانم را مال ینبود که ا یپرنده ها تنها حس آرامش

  ینی؟_ پس چرا باهام سرسنگآال

 درشت و خوش فرمش نگاه کردم:  یچشم ها به

 ! یدمنگفتم بخش یست_ گفتم مهم ن

 اش در تاللو نور ماه دوبرابر شد:   یپر کالغ  یو درخشش موها یدبرچ لب

 _ آهان... 

 دستم گذاشت:  یرا رو دستش

 . یببخش یخوام_ اما من م

 زدم:  پوزخندی

 . یرهنگ یشرفتتوپ یخودم حواسم بهت هست که جلو یخی_ اگه نگران ش

 دادم:  ینم یصاش را تشخ یواقع یا یرا پس زد، ساختگ  بغضش

 حرف از عدنان زد؟  ی_ ک 

 کردم:   یزدم و با قفس پرنده ها باز چمباتمه

 .یشد یفلط ینطور که ا  ی_ حتمًا التماس دعا دار
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 : یدچک یشاز گونه ها اشک  

 جهاد  ینامرد یلی_ خ

 : یدبه طرف راه پله دو یشو رقص موها ییتلق تلق دمپا یبعد با صدا و

 _ آال... من

همه و  یش،نگاه ها یش،و ملتمس نگاهم کرد، حرکاتش، رفتارها برگشت
هشت سال  یاز آن آال یگر آداب شده بود، د یهمه خانم تر شده بود، مباد

 نبود.  یخبر  یشپ

 نگاه کردم:  یشچشم ها طرفش رفتم و خوب در  به

 _ اون شب... 

مقابل چشم  ینحس یبکشم اما چهره  یشرا پ یوام دبل یحرف ب  خواستم
وقت زود  یچداد: " ه یجان گرفت که انگشت اشاره اش را تکان م یمها

 دست آال به خودم آمدم:  یقضاوت نکن جهاد" با تکان ها

 جهاد؟  ی_ اون شب چ 

 فم را عوض کردم: و حر  یدمبه پشت گردنم کش دستی

 : یدو نگاهش را دزد یدگفته؟ لب گز   ی_ نوال راجع به من چ 

 _ چرت گفته به خدا 

مسلکم را خاراندم، راستش حس آب و جارو  یششلخته و درو یها ریش
 کردن هم نداشتم: 
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 رمان  کی

گفته که انقدر تو رو به هم   یبدونم چ   یخواممنو ببخش؟ خب م  یگی_ مگه نم 
  ی؟بش لیخیاب یشهآال_ نم یخته؟ر

 _ نوچ. 

 و مِِِن کرد:  مِِِن

 _ آخه... 

 :یدمرا کش دماغش

 . یشم_ آخه و اما و اگه نداره، بگو ناراحت نم

 شد:  یدمقدار سرخ و سف یک 

 بوده...  یات_ راجع به بچگ

 _ خب؟ من

 _ البته قباًل که تازه زن عدنان شده بودم بهم گفت. آال

 ادامه داد:  یدنگاه کنجکاو من را د وقتی

 ... یلیداشت، بهم گفت مراقب جهاد باش خ ینه_ نه که از تو ک

 کرد و حرفش را خورد:   سکوت

 آال؟  یچ  یلی_ خمن

 . یمشد من و تو مثل خواهر برادر یم یش_ به خدا چرت گفته، حسودآال

 . یشمبدونم، ناراحت نم یخوام_ بگو مدجها
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 !  یلی_ گفت که مراقب تو باشم، تو خآال 

 انداخت:  یینرا گرفت و سرش را پا یشلب ها جلوی

 گفتم.   یچ  یهبودم  ی_ ببخش به خدا، من اون شب عصبآال

 را باال آوردم و حرفش را قطع کردم:  سرش

تکان  ینف  یرا به معنا سرش ی؟تو حرفاشو باور کرد ی؟_ اشکال نداره، تو چ 
 داد: 

 بودم و چرت گفتم.  ی_ نه نه...نه به خدا گفتم که اون شب عصب

آغوشش باز   یرا برا  یمو دست ها  یدمبودم چِِِت نزده باشد، خند  یدوار ام  فقط
 یویام دبل  یب   یکردم که خود را خواهرانه در آغوشم جا داد، هرچند چراغ ها

 زد!  یبرق م یشهنوز در عمق چشمها ی،مشک 

 *** 

اصاًل خوش نبود.   یعنیروز حال رجب خوب نبود، خوب که چه عرض کنم    آن
به  یکرد، گاه   یم یرا اشتباه دسته بند یهنشر  یزد و بسته ها یم یجمدام گ

 یزد و هربار که علتش را م یبا خودش حرف م یرفت و گاه  یفکر فرو م
که   نیآورد. اما م یانه ماز کار را به یناش یرفت و خستگ  یطفره م یدمپرس

ضربان نامنظم قلب  یکرده بودم به قدر  یسال چشم بسته زندگ  یسال ها
 یر ز یمتوانست برا ینم  یجنبنده ا  یچه  یباً کردم که تقر   یرا حس م  یانماطراف

 و رو بکشد. 



 

 
164 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

 ینهپ یمشغول شستن دست ها یکه در سالن غذاخور  یناهار، هنگام وقت 
 یکه کمتر کس  یا یدهزحمت کش یدست ها یستادم،بسته اش بود کنارش ا

که   ییصبح قاهره... جا یبه بزرگ  یهنشر  یکدر  یدانست، حت  یقدرش را م
که  ییشدند ، جا یم یدهلباسشان سنج یبا خط اتو یشهر روز آدم ها

 ییجا  ینبود در چن  ینماد روشنفکر   یهنشر  یونیفرمن الک ناخن و  یب  یهماهنگ 
 یاهم آگاه بودند    یاز مکنونات قلب  یشکمتر وقت فکر کردن بود، کمتر آدم ها

 یگراندردشان بود و چه بسا درد د  یگران: کمتر درد دیمبگو ینطور بهتر است ا
 ذوقشان بود. 

و  یشکردند ر  یم یالکه خ  یآمد از جماعت  یآمد، خنده ام م یام م خنده
 یدیفرو یپپ یحت  یا یآگاه  یراسل یگار آورد و س یعلم م یا یچهن یلسب

 !  یتشخص

به ثمر نخواهد نشست که   یاسیمق  ینبا چن  یانقالب   یچدانستم ه  یخوب م  و
 یم یدیمثل ب یطوفان بعد یمچهبود که با ن ینشست حزب باد یاگر م

 باد ها بلرزد.  ینبود که با ا یدیب ید،لرز

 یالی،فانوس خ یجماعت با کورسو ینآماده بودم که ا یشده ا یاز راه ط  من
 زدند:  یم یوار کردن راه به در و د  یداپ یخود را برا یعدنان  یخش یعصا

 چته رجب؟  یبگ  یخوای_ نم

با فاصله از کنارمان   یهنشر   یها  یپبود که خوشت  یخاک   یبه قدر  یمانها  لباس
 کند:   یتخاکمان به آنها هم سرا یدندترس یم یددانم شا یشدند، نم یرد م

 . ین_ به خدا خسته ام پسرم، همرجب
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 رمان  کی

شده بود، انگار نه انگار   یر زود پ  یلیپسرش شده بودم و شده بود پدرم! خ  پس 
 یمگفت عمو رجب صدا  یبود و م یاز مرگ فرار یشپ یهفته  یک  ینهم

 کن. 

او برداشتم و در صف انتظار  یهم برا ینیس یک خودم و  یغذا برا ینیس یک 
 : یستادیما

حال بدت رو  ینراه بندازم و مقصر ا یادداد و فر  ینجاهم یاشده  یچ  یگی_ م
 کنم؟   یداپ

کرد   یقین  یدنگاه خونخواه من را د  یکم فروغش مضطر شد و وقت   یها  چشم
توانستم  یکنم، دست خودم نبود و نم  یم یشدم و حرفم را عمل یوانهکه د

 ینیو س یمست بگذارم و رنج و غمش را تماشا کنم. جلو رفتد یدست رو
 : یمگذاشت  یهآشپز نشر  یز م یرا رو یمانها

 . یکنمخودم حلش م یستن یزیمپسر، گفتم که چ ین_ آروم بشرجب

 یقاییآفر   یخبر بودم! آشپزها  یافتاده و من ب   یحدسم درست بود، اتفاق   پس
محابا از  یکردند و من ب   هم سوار  یخورش رو یر کفگ  یک برنج و  یر کفگ  یک 

 : یستادمرجب ا یکنم که با صدا  یصف خارج شدم تا حرفم را عمل

 _ زنم رفته تو کما! 

 یرا حس م ینمسنگ یفقط نفس ها یدم،فهم ینه نم یابود  یستادها قلبم
 شد:  یکردم که به زحمت جابه جا م

  ی؟گفت   ی_ تو چ 



 

 
166 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

دو نفر  یکیانداخت، خوشبختانه به جز  یمضطرب اطرافش را نگاه  رجب 
 از ماجرا با خبر نشد:  یپشت سرمان کس

 ناقص زده.  یسکته  یشهم یهفته ا یه_ خانومم رجب

 یرنگ آب   یشد، حت   یاش کمتر م  یدهام لحظه به لحظه با او و رنگ پر فاصله
در آرام کردنم  یریرنگش تاث یصورت  یلسالن با اکل یوارهایآرام بخش د

 یبودم طراح   یدهو تز روشنفکرانه اش را هم بردند، شن  یزامرده شور لنداشت،  
 او بود.  یبه عهده  یهقسمت از ساختمان نشر  ینا

سالن  یانتها یو صندل یز م یرجب را گرفته و او را رو یبازوها یر ز تقریباً 
 دست!  یک رنگ  یقهوه ا یزهایبزرگ با م یلیسالن مستط یک نشاندم، 

 افتاده؟  یبگو چه اتفاق  یگهبار د یه_ من

اش کرد تا مبادا  یدهرا حصار صورت خسته و رنج کش یشدست ها تقریباً 
خواست پنهان بماند،  یشده و م یهم جار یدشود، شا یجار یشاشک ها
را  یهنان نشر  ینکه حالل تر   یمرد واقع یک  یمرد، اشک ها یک یاشک ها

 آورد.  یدر م

 کرد:   زمزمه

 سرم کنم؟  یدونم چه خاک  یخانومم تو کماست نمکه   یشهم یهفته ا یه_ 

 یننقش بر زم یشغذا ینیس ید،لرز یشرا گرفتم که دست ها یشها شانه
 ! یگر طرف و برنج ها طرف د یکبه بار آمد، خورش ها  یشد و چه افتضاح 
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دست نگهش داشتم و باز  یکشد تا ظرف و ظروفش را جمع کند که با  خم 
مشت جماعِت ناداِن حرف مفت زن. حس  یک  یچشم یر ز یهمان نگاه ها

 یبرا یم،برخوردار یهنشر  یها یگاهجا ینکردم من و رجب از پست تر   یم
 یموضوع سخت رنج م  ینکردم عمو از ا  ینبود اما حس م  یامثال من که باک 

 برد: 

 . یدمرو م یبشمن خودم ترت ین_ تو بشمن

 و گفتم:  یختمر ینیقاشق خورش ها را داخل س با

 : یدبه لکنت افتاد و نال یه؟دردت چ یبگ  یدهفته االن با یه_ بعد از 

  ی؟کن  یکار چ یخواستیگفتم م  ی_ َم...مثال زودتر م

 یکبوترها  یتا آن ها را برا  یختمر  یکیها را هم جمع کردم و داخل پالست  برنج
 به خانه ببرم:  یخش

 ! یشد یمکه سبک   ینهحداقلش ا یهدردت چ یگفت   ی_ خب تو م

 کرد:   یحبس شده اش را رها کرد، از همان ها که راحتش م نفس

 _ پول الزمم جهاد، پول الزم. 

 انداختم و کنارش نشستم:  یو خاک انداز را کنار در خروج  جارو

 عمو؟  یخوای_ چقدر م
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گرفتن   یباً دادند و تقر  یم یرهج ییغذا یوعده  یک هر نفر  یدانستم برا می 
نظم  یبرا یاسینبود که  یقانون  ینبرابر صفر داشت و ا یبشقاب دوم احتمال

 دختر ژنرال!  یک از  یقانون نظام یک مجموعه اش وضع کرده بود. 

 . یرهسال من و تو رو بگ یههست که حقوق  یادز ی_ به قدررجب

را  یمخاموش شد اما من دلسرد نشدم و ظرف غذا یشدر چشم ها یدام برق
 مقابلش گذاشتم: 

 تا بعد ازظهر.  یمکار دار  یکل  یرتتبخور ضعف نگ ینوا یا_ حاال ب

 انداخت و سکوت کرد:  یمبه ظرف غذا ییاعتنا یب  نگاه

 خوبه؟  یم،با هم بخور یا_ اگه سختته بمن

 ت داشت تا لبخند: به زهر خند شباه یشتر زد، از همان ها که ب یخند تلخ

 ! یکردکاش خانوم با وام من موافقت م  ی_ فقط ارجب

 خشک شد:  یمغذا در دست ها قاشق

 : یدکش  یآه حسرت بار ی؟_ مگه درخواست وام داده بود

 موافقت نشد!  ی_ آره بابا ول

 در سالن پخش شد:  یمعترض یبرخورد کرد و صدا ینیبا کف س قاشق

 _ چرا اونوقت؟ 

نوبت  یاً ما رو قطع کرده ثان ی یهنشر  یواًل حکومت بودجه ا یگه_ مرجب
 نه تو.  یزاستل
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به جز وقت استراحت کمتر  یدانستم در زمان  یبه ساعت انداختم و م نگاهی 
 مالقات کرد:  یاسینشد با  یم

 ! یگردممن برم ی_ تا تو غذاتو بخور

 دستم را گرفت:  مچ

 جهاد؟  یکن  یکار چ یخوای_ م

 بابا نترس.  یچی_ ه

چندبار واسطه فرستادم و رد کرده،   یا،راجع به من نزن  ی_ تو رو خدا حرف رجب
" مچ دستم را رها یکنماخراجت م  یسماجت کن  ینبار فرستاد "ا  یغومدفعه اخر پ

 کردم: 

براش   یمبهمون بده، دار یستصدقه که قرار ن  یه؟_ غلط کرده بابا، فکر کرده ک
 . دهیو حقوقمون رو م یکنیمکار م

 یشحلقه زد و محکم صدا  یمافتاد که اشک در چشم ها  یمهم به دست و پا  باز 
 زدم: 

سرتو  ی؟ترس یانقدر م یگفتن، از چ   یگفتن زن   ی_ خجالت بکش رجب، مرد
و  یریموام بگ یخوایمم یمبکن یستکه قرار ن ییو حرفتو بزن، گدا یر باالبگ

 . یمپسش بد

گذار   یر حد تاث ینکردم تا ا  یموقت فکرش را ن یچخودش آمد، راستش ه به
 باشم اما آن لحظه بودم: 

 بارم تو شانستو امتحان کن اما مراعات کن.  یه_ باشه، رجب
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 رمان  کی

 را گرفتم و قوت قلب دادم:  یشها دست 

 راحت، مراقبم.  یالت_ خ

 *** 

 یزال یدم،کش یبسته نشسته بودم و انتظار م یمعمول پشت درها طبق
خواب بودن جواب   یرا به بهانه    یدرخواست مالقات داده بود اما اول  یچندبار

 رد کرده بود.  یژهمهمان و یرا هم به بهانه  ینداده و دوم

 : یستادما یزال یز شد و مقابل م یز صبرم لبر  یکاسه   باالخره

 . یونهآدم درم یهجون  یدو بگ یدکن  یجرو پ یاسینخانوم  یگهبار د یه_ 

 ینطور خورد که ا  یم  یکرد لحنم به شوخ   یفکر م  یدکرد، شا  متعجب نگاهم  لیزا
 یدم کوب  یز م یرو یبار سوم مشت محکم یکرد، اما برا  یهاج و واج نگاهم م

 و گفتم: 

چجور   ینا  ید،حقوق بشر هست  ی  یهنشر   یک مسئول    یر شما مد  ید_ بهشون بگ
 . یدندستتون دارند تو کما جون م یر ز یکارمندا  یکه خانواده   یهحقوق بشر 

 را باال انداخت:  یشابروها لیزا

 بزنم!  یشونحرفا رو به ا ینتونم ا ی_ من نم

 را آن طرف گرفتم و دستم را به طرفش دراز کردم:  سرم

 کنم.   یجشرو بده من تا خودم پ ی_ گوش
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 رمان  کی

اسما از پشت  یخسته  یکرد که ناگهان صدا  یهمچنان مردد نگاهم م لیزا 
 آمد:  یمس یب 

 باال.  یطبقه  یاد_ بفرستش ب

بود، به خصوص که  یدهشن یطرف خط را به خوب  ینا یحرف ها یالمخ به
 کرد.   یکنترل م  ینتمام طبقات را با دورب

نگران به طرفش قدم برداشتم،  یرا نشانم داد و با گام ها یژهآسانسور و لیزا
شده  یر طبق معمول جوگ نه؟ یاکردم تند رفته بودم   یفکر م ینداشتم به ا

اما زبان  یمتر درخواستم را بگو یملحن مال یک توانستم با  یبودم، مطمئنًا م
 یناز نم یاسینبود. اگر  هشد یبمبود که از عماد و عدنان نص یتند و گزنده ارث 

 شد.  ینم یمانگذاشت مطمئنا دوباره دعوا  یکرد و طاقچه باال نم

کار شد، از آن   یهم چاشن یزال ین نماآسانسور بسته شد و لبخند دندا درب
 یصترخ  یبا نامه    ینکهآرامش قبل از طوفان! حس ا  یعنیمضحک    یلبخندها

 یب   ینبود، آن هم در ا  یشدم خودش  حس وحشتناک   یاز اتاق اسما خارج م
 . یاخراج  یعنی یهتسو ینامه  یک و با  یپول

( لباس زنانه   یهگالب  یک با    یدر کمال ناباور  یدمکه رس  یگاهشمخف  یطبقه    به
مورد عالقه  یبود، رنگ مشک  یستادهمقابل در اتاقش ا یبلند) مشک  یعرب  ی
 بود!  یدختر در نوع خودش ستودن  ینا ی

 یسال با ژنرال ها یکه سال ها  یمن یبه طرفش قدم برداشتم، برا مضطرب
 یرویدر مقابل اسما نکردم، صحبت کردن    یمغرور مبارک دسته و پنجه نرم م
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بلرزد،  یشدادم دست و پا یبه رجب حق م یچارهخواست، ب یم یخاص 
 با ابهت بود.  یژنرال زاده  یک  یاسین

 انداخت و در اتاقش را باز کرد:  یدکل  یدم،که رس  مقابلش

 داخل.  یید_ بفرما

 از کجا آمده بود؟ مگر در اتاقش نبود؟  یعنیاطرافم را نگاه کردم،  متعجب،

لوستر را زد،   یدو پشت سر من داخل شد، دست انداخت و کل  یماتاق شد  وارد
اسما به طرف رخت  یستادم،همان جا وسط اتاق از شدت شوک و بهت ا

 کرد:   یزانرا آو یدشرفت و دسته کل یزشآو

 جناب ماهر؟  یرو رو سرت گذاشت  یه_ باز که نشر 

کرد؟   یبود پس چرا پرخاش نم  یهم عصبان   یببود، عج  یم عصبان از دست  پس
 را عقب تر داد:  یشتل موها

که   یاتِی چه ادب ینا ید؟_ چندبار بهتون متذکر نشدم خشمتون رو کنترل کن
 یراه م یحس کردم خرد شده ام، داشت جنگ روان  ید؟کن  یشما استفاده م
  ید؟خواست بگو یانداخت، چه م

چرا اصول  ید؟با جار و جنجال به خواسته هاتون برس یددار ی_ چرا سعاسما
اش  یستیداشت با همان زبان ژورنال یسع ید؟کن  ینم یترو رعا یپلماسید

بزن  یکمبارز همه جانبه و من را  یکبنشاند، او خودش را  یممن را سرجا
 یزبانم عاص  تبودم از دس  یدهو آن شن  ینکرد، از ا  یتصور م  یبهادر کوچه بازار

 شده بود. 
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 داد:  یهاتاقش تک یوار به د ینهبه س دست 

تونم  یربع نم یهاز  یشتر نشسته، ب یدارم که تو اتاق کنار یزی_ مهمون عز 
دونم شما جماعت تندرو رو هم اگه جواب ندم  یمنتظرش بذارم اما خوب م

 ! یدکن  یم یمن جو ساز یههاتون عل یباز یبا هوچ 

تندرو   یک آورد و من را    یبه حساب م  یپلماتروشنفکر و د  یک خودش را    پس
 یبرق  یدستگاه ها یر و کله شق؟ مهم نبود، مهم جان همسر رجب بود که ز

 یک شمردم و  یمتپس وقت را غن ید،کش ینفس م یبه سخت  یمارستانب
 راست سر اصل مطلب رفتم: 

ه و ناقص زد یکه سکته   یشهم یهفته ا یه_ موضوع همسر عمو رجبه، من
 به کما رفته. 

 و به فکر فرو رفت: یدگز   لب

 یزشفکر کنم مشکل حل بشه؟ پشت م  ید_ اگه شما با اون وام موافقت کنمن
 برگشت: 

و اون رو واسطه   ینو ا  یگهبپرسم چرا رجب خودش خواسته هاشو نم  یشه_ م
  ی؟_ از چ  یترسهمن_ م یکنه؟م

 _ از شما! 

 را باال داد:  یشابرو یتا یک را قالب کرد و  یشها دست

 : یدمکم پشتم کش  یها  یشبه ر  یحد ترسناکم؟ دست   ینمن تا ا  یعنی_ واقعاًًِ؟  
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کردن   یجرات نم یباالن هم خانم نج یندونم، هم یدونم، واقعًا نم ی_ نم 
 بار دوم به شما منتقل کنند!  یدرخواست منو برا

 داد:  یشبه موها یخورد و موج  یکه

هستن و احترامشون واجبه و ما هم قدر دان پدر من  ی_ عمو رجب جا
سر  یهنشر  یاما من بارها و بارها اعالم کردم بودجه  یمهست یشونزحمات ا

از وام دفتر  یافتضاح از طرف حکومت قطع شده و تا اطالع ثانو یتر اون ت
 یزاست،ل  توام استفاده کرده و االن نوب  ینبار از ا  یهرجب    یاً ثان  یست،ن  یخبر 

 قانون رو دور بزنم جناب ماهر؟  یار ندارشما که انتظ

 انداخته بود:  یر عقل و دل گ یمن را در تنگنا حسابی

  یست؟براتون مهم ن یشه؟م یوسط چ  ینآدم ا یهجون  یف_ پس تکل

به سنگ خورده است. برگشتم و راه  یرمت یدمباال انداخت و فهم یا شانه
 کرد:   یمگرفتم که صدا  یشخروج را پ

 _ جناب ماهر؟ 

نامرتبم شدم، راستش انقدر مسئله  یتو وضع یمتوجه سر و لباس خاک  تازه
 وحشتناک بود که پاک حواسم را پرت کرده بود:  یمرجب برا ی

 _ بله؟ 

 انداختم:  یینسرم را پا ید؟کن  ی_ چرا خودتون بهش کمک نماسما

 کردم!   ینم یغ اگه پولش رو داشتم در ید_ مطمئن باش
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 د: ز  لبخندی 

مدارک خانومش رو با شماره حساب  ی_ به رجب بگو تا آخر وقت ادار
 . یارهبرام ب یمارستانب

 در قلبم زنده شد:  یدام برق

  ید؟کن  یم ی_ شوخ 

 بلند شد و به طرفم آمد:  یزشپشت م از 

چون من اهل  یکنمم یز وار یمارستانبه حساب ب یم_ نه خب، از اموال شخص
 ! یستمدور زدن قانون ن

حرف ها از دهان اسما خارج شده باشد اما  ینشد ا یهم باورم نم وز هن
 : یمکن  یکه ما تصور م  یستن یزیآن چ یشههم یقتحق

 چون مهمون من منتظره!  یمبهتره بر  یگه_ داسما

 و ظاهر شدن نوال در قاب در، درجا خشکم زد.  یباز شدن در خروج  با

 جهاد"  ی: منزل عماد ماهر_ کودک یه_ اسکندر۱۹۹۲"سال 

و  یتابستان  یاز شب ها یکیساله بودم که مادرم را از دست دادم، در  دوازده
! ینخواب سنگ  یک رفت، به    یقعم  یبا پدرم به خواب   یطوالن   یبعد از مشاجره  

تکان   یمکرد  یشنماز صبح صدا  یبرا  یبود که وقت   ینخواب سنگ  ینا  یو انقدر
 خورد.  ینم
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 یادمادرم به  یکه از سکته   ییبه خاطر ندارم و فقط تنها صحنه ها درست 
حسرت به دهان   ینکه آست  یما بود و من  یدارم آوار شدن اهل محل در خانه  

 . یدمگز   یگرفته و انگشت ندامت م

را  یمگلو  ینیکرد و بغض سنگ  یرا تار م یدمتابستانه ام مدام د یها اشک 
به  یشدن عاد یتیمت دادن مادر فقط همه از دس یبرا یدزد، شا یچنگ م

ام  یآمدن نامادر یعنیمن از دست دادن مادرم  یآمد اما برا یحساب م
 نوال! 

 یکرد و مادرم سفره را آرام ول  یافطار م  یمحل  یار آبدوغ خ  یکشب پدر با    آن
 عدنان!  یخدعوا بر سر پدر بزرگ بود بر سر ش ید،چ یقرار م یب 

دهد اما عماد  یلفرستاده بود تا پدرم اسلحه اش را تحو یغاماز قاهره پ شیخ
کرد، عدنان نه تنها پدرم را بلکه کل گروه اِِِخوان را مجبور   یهمچنان مقاومت م

 گفت:   یمسلحانه بردارند و م یکرده بود تا دست از مبارزه 

با گفت و گو با  یدگذشته و عصر تمدن شروع شده، با  یبزن بهادر ی"دوره 
رفت و   یپدر زنش نم  یبار حرف ها  یر رقمه ز  یچ" اما پدرم هیایمر بمبارک کنا

 ! یرفتپذ یسازمان را نم یدئولوژیکا ییر تغ

سخت بود که روزنامه   یلیپدر بزرگ خ  یاصرار و از پدر انکار و خب برا  یخش  از 
 یکه از اختالف شوهر و پدرش م  یو مادر یسندها از مخالفت دامادش بنو

که   یرداختالف دامن خاندان ما را بگ ینود که آتش اب یو نگران روز یدترس
سال در  یما بلکه کل مصر را سوزاند و س ی یفهگرفت، گرفت و نه تنها طا

کرد. روزانه   یم  یهمردم تغذ  ینگرفتار کرد که از خون ا  یکتاتورید  یچنگال ها
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 یم یحقه باز یادکرد و عماد هم او را ش  یعدنان  پدرم را متهم به خوارج م 
خواهد طومار مبارزه  یکرده است و م  یکینست که با حکومت دست به دا
 . یچیداالنصاف هم که پ وو الحق  یچیداخوان را به هم بپ یمسلحانه  ی

و ببند ها شروع شد، بعد از آن  یر نابه جا بود که بگ یاز آن سازش ها بعد
 یشتر ب یازهایبه گرفتن امت یکتاتور بود که د یافراط  یها ینیعقب نش

وقت طرف پدر  یچدادم و ه یمورد حق را به پدرم م ینشد. در ا یدوارتر ام
 یک ،بزرگ را نگرفتم در واقع اختالف من و پدرم با آمدن نوال شروع شد

 که در مخ زدن عماد رو دست نداشت.   یار جادوگر تمام ع

که چمدانم را   یدمفهم یکه بزرگتر شدم، زمان   یدمفهم یها را زمان  ینا همه
عدنان، از   یخقاهره بودم واگرنه من را چه به منزل ش  یراه   یته و در قطاربس

 ینبزدل که فقط س یروحان  یک اولش هم راه او را قبول نداشتم، 
از  یلیس یکوجه تاب خوردن  یچکرد و به ه  یادا م یظرا غل یشاستغفارها

 حکومت را نداشت. 

حترام به پدر بزرگ، ها بعد از ا یاخوان  یهمه  یمراسم عموم یکآن روز در 
 ینکردند و قسم خوردند تا آخر   یمبه مبارک تقد  یخسالحشان را در محضر ش

که با لبخند به استقبال   یعدنان باشند، عدنان   یخون تحت فرمان ها  یقطره  
که شب   یامدن ر آن قد یامد،مبارک رفته بود اما هرچه منتظر ماندند پدرم ن

 یمتسل ینو صبحش جان به جان آفر  یدمادرم از استرس در رختخواب خواب
 کرد! 
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که هر   یشده بودم، چهل روز یتیمروز از مرگ مادرم گذشته بود و من  چهل 
دوازده ساله که از تنها  یگذشت، کودک  یسال م یکمن مثل  یروزش برا

 ماندن در خانه وحشت داشت. 

رفت،   یخروس خوان که پدرم به جلسات روشنفکرانه اش در دانشگاه م  صبح
 یم یرفتم و در خاک فوتبال باز یم یهاسکندر ین به کوچه پس کوچه هام

 یخاک   ینمن و محمد هم از همان جا بود، از زم  یکردم. در واقع شروع دوست 
اما   ودحدود پنج سال از من کوچک تر ب  یزی! با آنکه چیهاطراف اسکندر  یها
خانواده  کرد، محمد و  یم یما فوتبال باز یبهتر از هم سن و سال ها یلیخ

 ییکارگر زحمت کش بنا  یک ما بودند، پدرش  یوار به د یوار د ی یهاش همسا
 کرد.   یثروتمندان را م یخانه  یبود و مادرش کلفت 

هم   یکتاتور شد اما د  یاسلحه اش نم  یلآن روزها با آنکه پدرم حاضر به تحو 
ود ب  یتر از آن   یفجرئت تعرض به او را نداشت، در واقع آن روز ها مبارک ضع

 کند.   یماهرها دست دراز یمکه به حر 

 یخاک  یحساب  یمخسته و کوفته از فوتبال برگشت یاز ظهر روز چهلم وقت  بعد
که کاله   یدیمکت و دامن پوش را د  یکوچه را داخل نشده زن   یچپ  یم،شده بود

 ما را از نظر گذراند.  یرکانهبر سر داشت و ز یرنگ زنانه ا یاسی یفالپ

 مثل بچه ها در گوش من زمزمه کرد:  محمد

 باال انداختم و گفتم:  یشانه ا یشناسی؟خانومو م ین_ تو ا

 _ نوچ! 
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خودشان رفت   یمحمد به خانه    یم،انداخت  یدو کل  یماعتنا از کنارش رد شد  بی 
پاشنه  یام شدم که کفش ها یپدر یسرسبز خانه  یاطو من هم داخل ح

 در گذاشت:  یدش را البلن

 آقا کوچولو؟  یمچند لحظه با هم حرف بزن یشه_ م

کردم و سرم را با  یرونرا با لگد از درگاه ب یشبسته گرفتم و پا یمهرا ن در 
 آوردم:  یروندر ب یوحشت از ال

 . یرمها حرف نزن تا خودم برات پرستار بگ یبه_ اما بابام گفته با غر 

آن روزها  ید،کفش در آمده اش را دوباره پوشکرد و    یا یو اوخ ساختگ  آخ
 شانزده سال بزرگتر از من:  یعنیو هشت سالش بود  یستنوال ب

 . یگه_ خب منم همون پرستار خوشگله ام دنوال

که   یزد، اعتماد به نفس یدلم را م یببه نفسش از همان روز اول عج اعتماد
 زود پدرم را مجذوب خودش کرد:  یلیخ

  یگی؟م راس م_ از کجا بدونمن

 آمد:  یدلبرانه ا یبه سر و ته کوچه انداخت و چشم و ابرو نگاهی

 پسرت دو ساعته ما رو دم در کاشته؟  ییبابا دکتر کجا ی_ ا

انداختم که  ینزم یحالم به هم خورد و آب دهانم را رو یشها یلوده باز از 
 : یدمرا شن یفشضع یصدا

 ! یتترب ی_ ب 
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 یوهم یها یک را سر کوچه پارک کرده و با پالست  ینآهسته و سالنه ماش  پدرم 
 کنار در آمد: 

به نوال  ینگاه پرسشگرانه ا یستادی؟در ا یبابا جون؟ چرا جلو ینجایی_ تو ا
 انداختم: 

 ترسن.  یدکتر، پسرتون از من م ی_ آقانوال

 و سرم  را نوازش کرد:  یدغش غش خند پدرم

 تو؟  یایممن و خاله ب یدیم برم من، حاال اجازه م_ آ قربون پسر محتاط

نوال بود که پشت سر پدرم و بعد از لگد مال  یقدم ها ینکنار رفتم و ا  مردد
 بار، وارد خانه باغ ما شد!  یناول یمن، برا یکردن پا

 *** 

بودم و به اتفاقات در طول روز فکر  یدار و ب یدم. نخوابیدمشب را نخواب تمام
تعجب آور بود که  یمشدن نوال در دفتر اسما همان قدر برا هیدکردم. د  یم

 اسما شوکه کننده بود.  یمن و نوال برا ییآشنا

اسما از ممنوع الورود بودن پدرم به قاهره حرف زده بود و درست چند  خود
 ام در اتاق او چشم در چشم شدم.  یمن بودم که با نامادر ینروز بعد، ا

 یچیدهمن از زندان پ یگفت نوال بود؟ کالف آزاد  یکه م  یزیمهمان عز  پس
را که با دست  یگفتند گره ا  یبا دندان باز شود، همه م یبود که حت  یتر از آن 

 یرا که با دندان باز نم  ینگفت گره ا یچکسشود چه به دندان؟ اما ه  یباز م
 شود چه کنم؟ 
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اقم شدم و با ات  یبه پدر بزرگ و آال راه  یر از خوردن شام و بدون شب بخ  بعد 
قرآن  یصدا یگر پهلو به پهلو شدم که د یانقدر یخسته بودم ول یلیآنکه خ

 یتا اذان صبح باق  یزیچ یعنی ینو ا یدرس یخواندن مسجد به گوش م
 نمانده بود. 

کف اتاق انداخته   یهولناک  ی یهتخت، سا یاز رو یزانمآو یزدم و پاها غلتی
اسما و   یرابطه    یبرا یلیکردم تا دل  بود. قولنج گردنم را شکستم و هرچه فکر 

 داد.  یقد نم ییکنم اما ذهنم به جا  یدانوال پ

 یشکه کورمال کورمال با عصا  یدمرا د  یختخت بلند شدم و از پنجره ش  یرو  از 
 ین را انداختم و چند  یدسف  یکرد. پرده ها  یم  یداوضو پ  یراه حوض آب را برا

 یادبگذارم اما هربار که  یانفکر کردم که موضوع را با پدربزرگ درم ینبار به ا
 یتشدم و در وضع  یم  یخیالافتادم ب  یپدرم م  یهعدنان عل  ینآتش  یها  یانیهب

 دادم.  یم یحسکوت را ترج یفعل

گلبانگ   یصدا یگر رفتم، د یرا مشت کردم و عرض اتاق را رژه م یمها دست
 یانکه در م یخیو ش یدرس یگوش ممسجد به  یاذان صبح از مناره ها

سوال ذهن من را از سرشب  یک مسجد شد اما همچنان  یراه  یدانشمر 
 کرده بود؟   یر درگ

 یچه یاسینمن با نوال،  یو مشاجره  یهبعد از خروج من از دفتر نشر  چرا
 یعنیتماس را هم به خودش نداد!  یکزحمت  ینشان نداد؟ حت  یواکنش

 ه بود؟ را به او گفت یز نوال همه چ
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خدا   یرفتم؟ " ا  ینم  یارفتم    یم یهکردم؟ فردا به نشر   یم یمن چه غلط   حاال 
چه لقمه   یگهد  ینا  یکشم،از دست تو م  یکشمم  یلعنتت نکنه محمد که هرچ 

 " ی؟من گرفت  یبود برا یا

از  یرا کف دست پدرش بگذارد و دوباره روز از نو و روز یز اسما همه چ نکند
بود  ینکار ا  ینرا نداشتم. بهتر  یوانیح یآن شکنجه ها ییتوانا یگر نو، نه د

گدار به آب نزنم،   یب  یدننپرس یبه سرکارم برگردم و تا سوال یعاد یلیکه خ
 یمبود که فکرش را  ینوال رازنگهدارتر از آن  یدشا یدیاصاًل خدا را چه د

 کردم؟! 

 یدفعه  ینشده که ا یسنخود تو دهنش خ ی" چرت نگو جهاد، نوال ک 
من را از  یاو گذشته  یددومش باشه؟" پس دلم را به اسما خوش کردم، شا

کند؟ با ضرب در و وارد شدن آال به اتاقم مثل جن زده ها   یپدر ژنرالش مخف 
 : یدمچسب یوار به د

کوبم و تو جواب   یته دارم به در مساع یه_ معلوم هست تو امشب چته؟ آال
 ! یدینم

 مثل اجنه به هوا رفته بود:  موهایش

 . یدم_ شرمنده خواب بودم نفهم

 : یستادرا روشن کرد و دست به کمر ا برق

  یخوابی؟م یستادهتا حاال ا ی_ واقعاًًِ؟ از ک 

 زد:  یلباس خوابش را محکم تر کرد و پوزخند یها دکمه
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 ترسوندمت؟  یه_ چ 

 نشستم:  ینزم یخوردم و رو سر 

 یخوشحال بشم؟ باال یدنتاز د یهچل هفتت توقع داشت  ی_ با اون موها
 افتاد:  یشو نگاهم به پاها یستادسرم ا

چه  یگرانترسوندن د ینمبارم رمضون، خواستم بب یهشعبون،  یشه_ همآال
  ی؟ترسون  یداره که انقدر منو م یحس

که سربزنگاه در حمام گرفته بودمش   یکند، از وقت   یریخواست مچ گ یم مثالً 
اما  یمبود یآشت  یرد،از من بگ یآمد تا بهانه ا یرفت و چپ م یراست م

 دار بود:  یهکنا  یمانصحبت ها

  ی؟دار ینه_ پس هنوز بابت اون شب کمن

 اش را هم آورده بود:  یز دهنکردم سا  یکه دقت م  حاال

که تو   یدنم یچ  یکیتار یندوس دارم بدونم تو ا یلیخ یکه نه ول  ینه_ کآال
سابق مهربان   یآن آال  یگر آال د  یننداشت، ا  یدهنه فا  ی؟انقدر بهش عالقه مند

 ! یشگیخواهر هم ینبود، آن مدع 

 *** 

به دفتر  یمبه آال بگو یزیاز اتفاقات روز گذشته چ ینکهروز بعد بدون ا صبح
 یفتر شده بود چرا که وظا ینمن سنگ یبرگشتم، در نبود رجب کارها یهنشر 

 یمرخص یاسینعمل همسرش از  یمن بود. عمو رجب برا یاو هم به عهده 
 گرفته بود و اسما هم بدون فوت وقت آن را امضا کرده بود. 
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آنکه با  یو ب  ینمور! بدون زدن حضور ینزم یر من مانده بودم و آن ز حاال 
دور  یر گرفتم. زنج  یشرا پ ینزم یر دفتر چشم در چشم شوم راه ز یبچه ها

شباهت به زندان نبود باز کردم و قدم در آب  یرا که ب  یدر ورود یها یلهم
 یدشد شا  یما م  ر وارد انبا  یشتر و ب  یشتر گذاشتم که هر روز ب  یسر و ته  یب   یها

که هر   ینداشت شهر  یتالیاا یز از ون یدست کم ینزم یر اما آن ز جالب باشد
بابت احساس جهان اول   ینرفت و خب خدا را شکر از ا  یلحظه در آب فرو م

 . یمکرد  یبودن م

 یدادم و همان طور که رو یهآن تک یو کاهگل یسخ یوار به د یا یقهدق چند
را از دور گردنم باز و به  یحرا باال زدم، تسب یمنشسته بودم پاچه ها یصندل

فارس الحجاز   یا  ییدادم و ذکر جادو  یهتک  یوار مچ دستم گره کردم، سرم را به د
 یطرف کارها یکاز  د،بودم و مغزم رد داده بو یدهبر  یگر زدم، د یرا لب م

منوم و همراهانش،  و از  یاش، از طرف  یو نوازندگ  یمشکوک آال و خوانندگ 
نوال و اسما  یو دوست  یروابط مشکوک پدر بزرگ با احزاب دولت  یگر؛طرف د

نبود اما  یبودن که حل کردنش کار آسان  یی! همه و همه مجهوالت معما
 یکبود که به  یو وارینمصردوم یروزها ینا یکردم باز یحس م یبعج

 یر،وز  یکنداشت،    یشتر شاه ب  یککه    یشد، شطرنج   یختم م  یچیدهشطرنج پ
 یمن و امثال رجب  یشماشااهلل سرباز، سربازها  یو اسب، دو رخ و الد  یل،دو ف
 . یمداد یجان م یمعطل یکه ب   یمبود

خودم خنده ام گرفت که با  یبچگانه  یاز مثال ها یکیلحظه در آن تار یک 
 یکه ضرب م  ییبه خودم آمدم، کفش ها  یپاشنه بلند کس  یکفش ها  یصدا

 آمدند.  یم یینپا یگریپس از د یکیگرفتند و پله ها را 



 

 
185 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

 و صدا زد:  یایدجلوتر ب ترسید 

  ید؟هست ینجا_ جناب ماهر ا

دفترش سر  یاسما بود اما باورش سخت بود که به فاضالب کش یصدا صدا،
 بزند. 

 : یدلرز یشبار صدا این

  یست؟ن ینجاا ی_ کس

حال بلند  ینشد اسما باشد با ا یانقدر توهم زده بودم که باورم نم راستش
 : یدکش  یفیخف یغ شدم و فانوس را روشن کردم که ج

  یاسین؟خانوم  یید_ شما

شد و من نگران  یدتر اسما شد یها یغشروع به بال زدن کرد و ج یا پرنده
 داد زدم: 

 کردم.   یمار بود که من بالش رو ت یکبوتر زخم  یه ید_ نترس

ها رساندم و   یلهآب ها به مقابل م  یانکه آرام گرفت، تازه خودم را از م  کبوتر 
 دهانش را گرفت و گفت:  یبا او چشم در چشم شدم، رو

 انداختم و گفتم:  یینسرم را پا ید؟کن  یکار م  ینجاا ی_ چجور

  ید؟پرس ی_ از من م

 متوجه منظور حرفم شد و با دست به راه پله ها اشاره کرد:  خودش

  ینجا؟ا یاییدب شهی_ م
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داد؟ هنوز هم به اسما بودنش شک داشتم، اما انگار   یخودش را نشان م  کنار  
زده و جالب  یاهیواقعًا خودش بود که تک و تنها و بدون محافظ به دل س

 داد!  یکرد، دستور نم  یبود که درخواست م ینجاا

پله از  یک ام را سوزاند، با آنکه  ینیب یو عطر تنش پره ها یستادما مقابلش
 : یمهم قد بود یباً من باالتر بود اما تقر 

 ینکردم، م یداصحبت کردن پ یبرا ینجامناسب تر از ا یی_ راستش جااسما
 یایید،به اتاقم ب یمصالح ندونستم مستق یروز ... بعد از اتفاقات دید؟دون

 که؟   یدمتوجه

تکان   یشحرف ها  ییدتا  یراه پله گذاشتم و سرم را به نشانه    یرا لبه    فانوس
دانست، پس بهتر   یمن م  یدانستم تا چه حد راجع به گذشته    یدادم اما نم

 : یندهبود فعاًل شنونده باشم تا گو

  ید؟کرد  یرو از ما مخف  یتتون_ چرا هواسما

 غم بغل کردم:  یپله ها نشستم و زانو روی

 شما...  ی یهنکنم و خب نشر  یاسیس یت_ حکومت از من تعهد گرفته فعال

 : یردرا بپذ یمحرف ها یعسر  یلیبود که خ یتر از آن  باهوش

  ید؟_ خب اصاًل چرا به دفتر ما اومداسما

 اش افتاد:  یمشک  ینو نگاهم به شلوار ج یدمکش  یمبه موها یدست  کالفه

بود که  یدستمزد شما هم به اندازه ا کردم و  ینم یداکار پ  یبرا یی_ چون جا
 سربار پدر بزرگم نباشم. 
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به  یکیدر آن تار یدشسف یراهنپ یها یدگذاشت و مروار  یشانیبه پ دست 
 : یددرخش یم یخوب 

 یشک م ینکرد االن به ا  یم یبه جز محمد شما رو معرف  ی_ اگه کساسما
خب   یول  یدشد  یک تون مغرضانه به ما نزد  یاسیس  یسابقه    ینکردم شما با ا

 . یستن یآدم ینهمچ یهپاشا 

ژنرال زاده   یک اگر من هم    یدشا  ینددادم که جانش را در خطر بب  یاو حق م  به
کردم، به خصوص که اگر   یخرابکار به طرف مقابلم نم  یک به جز    یبودم نگاه 

رخشانت داشته د  یارتش را هم در کارنامه    یمسار ت  یک به    یراندازیت  یسابقه  
 : یباش

 گفت؟   ی_ نوال به شما چ من

 : یددرخش ینور فانوس م یر بود که ز ینشست اما نگاهش به تاللو آب  کنارم

 ! یزاچ یلیا_ خ

اش با آال را زده  ییروز اول آشنا یآنکه پشت سر من همان حرف ها فکر 
ست خوا  یدلم نم  یچدانستم چرا اما ه  ینم  یخت،ر  یباشد، اعصابم را به هم م

 اسما خرد شود:  یجلو یتمشخص

  یزایی؟_ مثاًل چه چ

حد از من رو دست خورده  ینکرد تا ا  یفکر نم یدشا ید،کش  یقیعم نفس
 باشد: 

 ! یشما پسر دکتر عماد ینکه_ ااسما
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 را به زحمت قورت دادم:  یمگلو  آب 

  ی؟چ  یگه_ د

دندانش  یکش یمزد و برق س یلبخند یکیبود اما در همان تار مسخره
 مشخص شد: 

 یهسر  یخعدنان معروف، پدربزرگ شماست و شما هرشب با ش یخش ینکه_ ا
 . ینیش یسفره م

  ین؟_ هممن

 صورتم نگاه کرد:  به

 هم بگه؟  یا یگهد یز _ مگه قرار بود چ

نزده  یکرده و راجع به گذشته ها حرف   یبود آبرو دار یشکرش باق  یجا باز 
 بود: 

 ممنوع الورود هستن به قاهره؟!  یگهکتر عماد دد  یدشما گفت یادمه_ من

 _ خب؟ اسما

 کرد؟   یم یکار چ ینجا_ پس نوال امن

 _ فقط پدرتون ممنوع الورود شدن نه نوال. 

معنا و مفهومش  یشکه سال ها پ  یکرد  پدر  یم یدواژه پدر تاک یعمد رو از 
 از دست داده بود:  یمرا برا

 : یدخند یگرده؟برم یشسال پ یلیشما و نوال به خ ی_ دوست من



 

 
189 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

مسن باشم؟ سرفه   یلیخ  یخورهو پنج سالمه، بهم م  یست_ نه بابا، من فقط ب 
 کردم:   یا یمصلحت  ی

 نداشتم.  یمنظور بد یخوام،_ اوه نه معذرت م

فاضالب ها تعارف   یدر آن ظلمات بدبو  یخنده دار بود ول  ید،بار بلند خند  این
 : یمکرد  یپاره م یکهت

من تو  یه،استاد و شاگرد یتون و من، رابطه  ینامادر ی_ خب رابطه اسما
تا  ی،عموم یبودم تو درس ها یشونا یدانشجو یدانشگاه قاهره چند سال

بگم من  ینطور پدرتون آشنا شدم در واقع بهتره ا یدبا کتاب ها و عقا ینکها
 دم! دکتر عما یاتعاشق نظر 

دانستم اسما چه رشته  یداد اما نم یتمدن درس م یخدانستم نوال تار می
 خواند:  یم یا

  ید؟خون یم ی_ شما چه رشته ا

 خوندم االن کارشناس ارشد زبانم.  یم یعنیرسانه،  یریت_ مد

و نه چندان مطبوع هرچند  یک ساختمان تار یک دو  یمنف  یدر طبقه  اینجا
 نبود.  ینواز قهوه و کاپوچ یبود اما خبر  ییآشنا یصحبت ها

که دل من هزار راه رفت و   یا یقهبه سکوت گذشت، چند دق یا یقهدق چند
 هزار حدس زد تا باالخره اسما لب باز کرد: 

  ینجا؟_ پس چرا ا

 دراز کرد و گفت:  یرزمینرا به طرف ز دستش
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 حرفاست؟  یناز ا یشتر شما ب یاقتل یدکن  ی_ فکر نم 

 پرسشگرانه به چهره ام نگاه کرد:  یاسین؟خانوم  یممعنا کن یچ  یاقتو_ تا ل

که شما   ینطور رو بره، هم  یشراه و روش آبا و اجداد  ینداره هرکس  یلی_ دلمن
 ! یدگرفت  یشاز پدرتون در پ یراه و روش متفاوت 

 متعجبش به هم گره خورد:  ابروهای

 : یدمروش من از پدرم جداست؟ خند گفته  ی_ ک 

 ! یاددکتر عماد خوشش نم یاز کتاب ها یژنرال یچ_ ه

 : یستطرف ن یپسر خنگ و گالب  یک بفهمد با  خواستم

کردم؟    یک گفته من شل  ی_ ک  ی؟کرد  یک مکتوم شل یبه عل ین_ بخاطر ااسما
 : یستادبلند شد و مقابلم ا

 ! ی_ هاد

 : یستادما یششدم و روبه رو بلند

 اخبارش رد خور نداره!  ی_از کجا معلوماطالعاتش درست باشه؟ اسما_ هاد

 من با خبر شدن؟  ی_ پس همه از گذشته من

 . یزندان بود  یها  یلهکه االن پشت م  یدنفهم  یاگه همه م  ی؟_ بچه شداسما

 حواله ام کرد: یکردم و چشمک   سکوت

 . یهچ یهقض یمدون یم ی_ فقط من و هاد
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 : یدمگز   لب 

 را به هم زد:  یشنگفته؟ پلک ها یزیچ یبه کس یشونا ید_ مطمئن

 تخت.   یالتون_ خ

 زدم:  یشطرف راه پله ها حرکت کرد و صدا به

 برگشت و نگاهم کرد:  یاسین؟خانوم  یهمن چ یف_ حاال تکل

موضوع  یناز ا یکس  ید،دامه بدا یتتونالسابق به فعال یشما کما ف  یچی،_ ه
 خبر نداره. 

 زد و ادامه داد:  یو مبهوت نگاهش کردم که لبخند مات

 . یکنهما بود، هنوز کتفش درد م یمکتوم خونه  یعل یشب_ د

 یدهرفتم. س  یم  ینبز  یدهجمعه را به حرم س  یشب ها  یشه،معمول هم  طبق
 یمقاومت برا یاز مردم قاهره داشت اما اسوه  ییاگرچه مذهب جدا ینبز

 یم یدکه شا  ییدانستم تنها جا یرفت و خوب م یبه شمار م یا یهر مصر 
 مکان بود.  ینکرد در هم  یداپ یناز حس یشد نام و نشان 

و آرام به طرف مرقد گام بر داشتم.  ینهرا کندم و دست به س یمبوت ها نیم
آرام  یمحرم او هم برا یداناز مر  یعداد کمشدن با ت یبخنده دار بود اما ترک

 بخش بود. 

لعن کردن است   یادآرام قدم زدن و ز  یارتگفت از آداب ز  یم  یشههم  حسین
صلوات  یادز یشو من به جا یم؟را لعن کن ینگفت چه کس یچگاهاما ه

 فرستادم. 
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را بپرسم، آخر هرچه  یناز پدربزرگ نام و نشان حس یدبه ذهنم رس چندباری 
 یم ی...ولیبکرد و تهذ  یم یلزمان در االزهر تحص یک هم  ینود حسکه ب
 ها تندرو بدهد، فوقع ما وقع!  یعدنان آمار او را به سلف  یدمترس

حرم بود که آن هم  یتمالقات با تول یدکه به ذهنم رس  یاواخر تنها راه  این
 یحرم_ از جا یت_ تولیمرتض یدهرچه که بود، س ینبود ول یسر م یبه آسان 

 داد.  یکرد و آدرس او را به من نم  یباخبر بود اما اعتماد نم ینحس یخش

گرم آخر زمستان   یاز بادها  ییرها  یو برا  یر از افکار مشوش چند روز اخ  خسته
دادم که هرکدام باهزار  یهتک  ییو سرم را به قفل ها  یدمچسب  یحقاهره به ضر 

آور نقاط کور  یادگره خورده که  ییو آرزو بسته شده بودند، شال ها یدام
 ما انسان ها بودند.  یزندگ 

 "فلش بک: زندان" 

به جسد من را داخل  یهباز شد و نعش شب یندرب سلول حس یگر بار د یک 
همان طور که  یبته یوصفت و د یواتاقک او پرت کردند و دو نعش کش د

 گرفتند.   یشرا پ یکردند راه خروج   ینثارم م ییناسزا یفحش ها

به  ینکردند و حس  یها متاسف نگاهم م یلهاز پشت م یشو نوچه ها دسع
 حاضر شود.  ینمتر به بال یع داد تا سر  یشترینمازش سرعت ب

 یادگار گوشت سوخته تنها   ی. بویدد یرا نم ییچپم متورم شده و جا چشم
شکسته بود و   یاندرم  یکی  یمبود. استخوان ها  یمآن روزها  یصندل  یر ز  یقحر 

 آپسه کرده بودند.  یهمگ  یمدندان ها
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 یبدتر از آن را خورده بودم، عل یکردم و صدها ضربه   یک گلوله شل  یک  من 
به مشاور  یلمکتوم اگرچه با ضرب شست من بازنشسته شده و عماًل تبد

 یپاسبانش هرچه تالش کردند تا از من اعتراف   یشده بود اما سگ ها  یکتاتور د
من   انستندد  یموفق نشدند که نشدند آخر نم  یرندترور او بگ  اتیبر عمل  یمبن

بودم که آن روزها خوب درس پس   یچون خالد اسالمبول  یشاگرد خلف استاد
 دادم.  یم

شباهت به نماز وحشت نبود تمام کرد و خودش را  ینمازش را که ب  حسین،
 سر من رساند:  یبه باال

سرت آوردن جهاد؟ باورش  ییه بال( خدا نگهدار شما باشه)، چیحفظکم_ اهلل 
 سخت بود اما لبخند زدم: 

 ! یختو عمل کردم ش یحتای_ به نص

 ینداخل زندان تا پشت سلول ما هجوم آورده بودند، حس  یتجمع  یکهحال  در 
 را پاره و خون صورتم را پاک کرد:  ینشآست

 یانغبطه نخوردم مگر به شما مناد یچند سال به کس ین_ به خدا قسم تو ا
 . یآزاد

کردند. خودم را کشان کشان   یگنگ و مبهوت به هم نگاه م  یانشو اطراف  سعد
 دادم:  یهتخت تک یآهن ی یهسلول رساندم و به پا یوار به د

 . یخرو ردشون کن برن ش ینا_ ا

 به اعوان و انصار سعد انداخت:  ینگاه معنادار حسین
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 . یدمقدار دورش رو خلوت کن یه یست،_ حالش مساعد ن 

 سپر کرد:  ینهس سعد

بوده   یجوجه چ   ینجرم ا  یتا نگ   یم،ترس  یشما نم  یزرگر   یدعواها  ین_ ما از ا
 . یریمنم ینجاما از ا ینهحال و روزش ا ینکه ا

 سعد، سر فرصت...  یستن ی_ الاله االاهلل، االن وقت گنده الت بازحسین

را قطع و الت   ینحرف حس  یه و با عربده اداخل بدنم را جمع کرد  یروین  تمام
 را در نطفه خفه کردم:  یهبق یباز

 بازم بگم؟  یاحله  یه،کش  یوون_ جرم من ح

به عقب رفتند، در سلول را باز کردم و وسط   یمتر   یک  یت،جمع  یهمه    تقریباً 
 رفتم و دورم حلقه زدند:  یتجمع

 . یادمونده جلو ب یرو کشتم، اگه سگ  یوونا_ من ارباب شما حمن

 از پشت سلول داد زد:  حسین

 ندارن پسرم.  یدرست و درمون  یمونو ا یند ینا_ جهاد مراقب باش ا

من  یشدم، برا  یکشته م  یاکشتم و    یم  یابار،   یکهم    یونبار و ش  یک  مرگ
 یو زندان ها یدشن یخدا هم نم یرا حت  یتکه صدا  ییجا یعنیآخر خط 
 به آن بود.  یهشب یزیمبارک چ

 انداخت:  یانشبه اطراف یاش را خشک کرد و نگاه  یشانیعرق پ سعد

 . یاریدو دخلش رو ب ید_بر 
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و جلو آمد، چشم در چشم من، خون خونش   یدها چاقو کش  یلاز آن گور  یکی 
 یشزد و دستش را باال آورد اما قبل از آنکه ضامن چاقو  یخورد، نعره ا  یرا م

 شکاندم و چاقو را کف زندان انداختم. عمل کند، مچش را 

 ... یدکش  یادکف سالن ولو شد و فر   گوریل

و به زور  یدد یکه نم  یچاقو بود و با چشم یرو یمپا یک جلو آمد،  دومی
و از پشت به من   یدکش  یاد. فر یستادمداد مقابلش ا  یم  یصها را تشخ  یهسا
 شکمش زدم.  یر به ز یمشت  یجا خال یک شد که با  یکنزد

توجه   یسعد ب   یها  یادبه داد و فر   یگر و عقب عقب رفتند و د  یدهترس  جمعیت
 بودند: 

 رو به عزاش بنشونه.  یحروم ینکه مادر ا  یستن یپدر... یچه یعنی_ سعد

 انداختم: ینزم یدهانم را رو آب

جلو تا بهت  یانذار سگ، ب یهما یگرانسعد؟ از د یخوریم ی_ چرا شکر اضاف 
 یهفته مادر ک  ینآخر ا ینیمجلو تا بب یاتو؟ ب یامنم  یم حرومنشون بد

  یشه؟پسرش م یاهپوشس

آمده استفاده کردم و  یشزندان را فراگرفت، از فرصت پ یوحشتناک  سکوت
 ادامه دادم: 

بهت نگفتم واگرنه همون روز اول کارتو   یزیچ  یخاالنم به حرمت ش  ین_ تا هم
 ساختم.  یم
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پرت کرد،  ینزم یو نوچه اش را رو یدکش  یجگر خراش یادرا که گفتم فر  این 
اما قبل از آنکه به من   یدشباهت به زلزله نبود به طرفم دو  یکه ب   ییبا گام ها
 یشگلو  یرا رو  یمشد، کف پا ینو درست مقابلم نقِش زم یچیدپ  یشبرسد پا

 : یدمکش  یرا برداشتم و نبود بلند ینزم یرو  یگذاشتم و چاقو

 _ نبود نفر بعد؟ 

دانستم  یآمد، م یدر نم یک ج یذره ا ی،آمد اما از اهال یدر م یوار از د صدا
اسمت را   یعسر   یلیآسان بود که خ  یچاله به قدر  یاهس  ینکشتن آدم ها در ا

 ینحس یاما ناله ها یدگز   یکردند و ککشان هم نم  یجزِء آمار کشته ها رد م
 مانعم شد: 

 هست.  یرهناه کب_ نه جهاد، قتل نفس گ

صورت سعد انداختم. سالنه سالنه راه  یو آب دهانم را رو ینزم یرا رو چاقو
بلند کرد و  ینزم یگرفتم. سعد هم به زحمت خودش را از رو  یشسلول را پ

کفتارها داده بودم دوباره   ینکه به ا  یفرصت  یندانستم با ا یاز ما دور شد، م
نفر  یکزندان  ایننبود، از  یاما باک  یختندر یم یشدند و نقشه ا یجمع م

 آنها!  یا یخمن و ش یارفت،  یم یرونب

 کنارم نشست:   ینتخت افتادم و حس یبار رو این

 توست.  یتو رگ ها یدریجهاد، به واهلل که خون ح یا_ مرحبا ِبِک 

 شناختم:  یکربال را م  یآوردم و فقط شهدا یسردرنم یشاز حرف ها زیاد

 : یدمسرت آوردن؟ باز هم خند ییچه بال ی_ نگفت حسین
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 خواستن منو بکشن خودشون کشته شدن.  یچی_ ه 

 با آب و تاب جواب داد:  حسین

 . یگمرو م ییارازل رو نگفتم که، بازجو ین_ ا

 تشک چنگ زدم:  یرو یشدت درد به پتو از 

 رو گفتم.  ییم، بازجورو نگفت ینا_ منم ا

 به دهان گرفت:  آستین

  ی؟چ  یعنی_ 

 خوب از خلوت شدن اطرافمان مطمئن شدم سرم را باال آوردم:  وقتی

آپولو رو بهم   یشکنجه منو بکشن اما وقت   یر خواستند ز  ینداره، م  یچ   یعنی_  
 فارس الحجاز رو لب زدم.  یاوصل کردند از اعماق وجود 

 من واضح تر...:  یدگردتر شد و د  یشچشم ها حسین

 _ خب؟ 

 را گرفتم و با ذوق ادامه دادم:  یشها دست

کل اتاقک رو   یدیلحظه نور شد یهذکر رو گفتم  یناز عمق وجودم ا ی_ وقت 
 . یدروشن کرد و کمک بازجو به درک رس

  ی؟_ نور؟ چه نورحسین

 : یدچک یم ینزم یرو یمدادم و خون ناخن ها یمرا فشار  یشها دست
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کرده اما به   یبود، همه گفتن شوکر اتصال یدونم چه نور ی_ به خدا منم نم 
 بازجوها نترسن.  یهحرفو زدن که بق یننظر من ا

 ...؟ یعنی_ حسین

 شد:  یجار یمرا تکان دادم و اشک ها سرم

ساده بود، بعد از   یاتصال  یهاز    یدتر شد  یلیبود خ  ی_ آره به خدا اون نور هرچ 
 کنه.   ییمبازجو یادجرئت نکرد ب یچکسه یگهاون د

 از کنارم بلند شد و عرض سلول را رژه رفت:  حسین

 تو اثر کرد؟ سرم را تکان دادم:  یذکر رو ینا یکنیفکر م یعنی_ 

 دارم!  یقینکنم   ی_ فکر نم

 : یدطرف من چرخ به

 داره.  یر تاث ینمحب یذکر فقط رو ین_ ا

 و مبهوت نگاهش کردم:  مات

  یشم؟_ متوجه منظورت نم

 کنارم نشست و مردد نگاهم کرد:   دوباره

تو  یکردم رو  یوقت فکر نم یچدادم اما ه یادذکر رو به تو  ینمن ا ین_ بب
با خاندان عصمت و طهارت  یمناسبت  یهم اثر بکنه چون تو از لحاظ اعتقاد

 . یندار

 جواب دادم:  طلبکارانه
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 زد:  یلبخند ی؟دار ی_ نکنه تو نسبت  

 نداشتم اما االن دارم.  ی_ نسبت 

 نگاهش کردم که ادامه داد:  پرسشگرانه

 هستم جهاد.  یعه_ من ش

  ی؟_چ 

 آورد:  یینرا پا یشرا گرفت و تُُِن صدا یملب ها روی

 خارج شده.  یناز د یعنی یرافض یگید_ آره همون که شما بهش م

وصل  یننولش به زم یانرا داشتم که جر  یبرق  یمس یحس فاز برگشت  دقیقاً 
 نبود: 

 یم_ من هم مسلک تو بودم و با پدربزرگت تو االزهر هم مکتب بودحسین
تموم کرد اما من کم کم ترک   یترو پشت سرهم با موفق  یفقه  یاون درس ها

 رفتم.  یقتکردم و دنبال حق  یلتحص

در آسمان هفتم   ینشده و من و حس  یاز هرجنبنده ا  یکردم زندان خال  حس
 : یمکن  یگفت و گو م

مذهبم به جرم مشرک شدن و با  ییر و تغ یقتکردن حق  یدا_ بعد از پحسین
همه  ینا ینو ب یکتاتور د یروز افتادم، تو زندان ها ینعدنان به ا یر حکم تکف

 ... یسلف 

 : یمنبود ینزم یوگونه اش گذاشتم اما همچنان ر   ینجسم را رو یها دست
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   ین؟حس یهچ یقت_ حق 

 کرد...   سکوت

 : یدمدوباره پرس یقهاز چند دق بعد

 بوده؟  یچ  یت_ اسم قبل

 سرخش نگاهم کرد:  یرا باال آورد و با چشم ها سرش

 _ هارون! 

 *** 

 یدهپوش یبلند یدسف یشوب نشسته و دشداشه  یکوف   یورود یپله ها روی
 یایچون همرنِگ اتوپ  یددانم چرا؟ شا  یم بود نمرنگ مورد عالقه ا  یدبودم. سف

 آمد.  یاطرافم به حساب م یکیخسته از تار

 یگرفتم، قهوه خانه   یم یبیعج یشدم انرژ یم یرهباال که به قاهره خ ینا از 
 یباال تمام یناطراف شهر قرار داشت و از ا یحیتفر  یاز تپه ها یکی یما رو

 یبا همه  ینکاخ عابد  یشد حت  یداده م یشنما یقاهره به خوب  یبرج ها
 و کوپالش!  یال

دادم   یلرا به نب  یکیآوردم،    یرونب  یراهنمپ  یباز ج  یگار بردم و دو نخ س  دست
 یبه بامداد بود و صدا یک . ساعت، نزدیدمرا خودم به آتش کش یگریو د

 شد.  یم یدهفاصله هم شن یناز ا یکاِخ مبارک حت   ِی زنِگ ساعِت ستون 

آن را به  یدشوب زد و کل یکوف   یآمده  یینپا یقفل را به کرکره  ینآخر  آال
 طرف من گرفت: 
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 باشه!  یشتبذار پ ی،موند ینجاشب رو ا ید_ شا 

بودم  یدهفهم یرا به خوب  یندوست داشت شب ها تنها باشد و من ا خیلی
 یآمد، برا یناموس من هم به حساب م یخاما کور خوانده بود، ناموس ش

 انداختم:  یفشرا داخل ک یددستش را پس زدم و کل ینهم

 خونه هستم.  یگهساعت د یمخودت باشه، من ن یش_ بذار پ

در  یبروزها عج ینرا که ا یلنب یرچشمیتفاوت باال انداخت و ز یب  یا شانه
 نظر گرفت:  یر خودش بود، ز

 ارم. کارت د  یالحظه ب یه_ جهاد آال

دو پله او  یکیشلوارم را تکاندم،  یبلند شدم و خاک ها یمدنبال آال از جا به
 : یدیمرس یلاز نب یخوب  یکردم تا به فاصله   یبرا تعق

 _ جانم؟ من

 بود ادامه داد:  یلطور که نگاهش به نب همان

باهاش صحبت کردم جواب  یپسره امروز چشه؟ از صبح تا حاال هرچ  ین_ ا
 گرفت.   یدههم نشن یموخدافظ یایتو ب ینکهاز ا قبل ینداد حت 

مجازات او کم محل   یننشدن داشت و بدتر   یدهدرد د  یبدانستم آال عج  می
 کردنش بود: 

و معتاد   یندازیم  یکهسره بهش ت  یهسرکار خانوم،    یست_ خب طرف بچه که ن
تا حاال  یزنی،با من حرف م یاون در گوش یمدام هم جلو یکنی،خطابش م
 را باالتر برد:  یشابرو یتا یک سکوت کرد و  ی؟اون گذاشت  یخودتو جا
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 از دست من ناراحته؟  یبگ  یخوایم یعنی_  

اش  یانداختم و در دلم به چشم پاک  یلنب یینبه سِر پا یو نگاه  برگشتم
 احسنت گفتم: 

بساط  یبنده خدا اجازه  ینبه ا یخدونم اگه ش یم ینودونم فقط ا ی_ نم
 یخوادحاال م  یم،کن  یسنگ انداز  یدن دم قهوه خونش رو داده من و تو نباکرد

 . یادشخرج اعت یاپولش رو ببره خرج مادرش کنه 

 شانه اش جابه جا کرد:  یرنگش را رو یپسته ا یفو ک یدگز   لب

 . یکنم_ باشه پس خودم فردا باهاش صحبت م

خاموش شده  یگار و سبرگشتم  یلرا گفت و از من جدا شد، دوباره کنار نب این
 او روشن کردم:  یلب ها یام را با آتش رو

درست و  یتوقته و قاهره امن یر آال خانوم تنها بره جهاد، د یذاشتی_ نمنبیل
 نداره.  یدرمون 

 دادم:  یتکان  یگذاشتم و به شوخ   یششانه ها یرو دست

 _ قبل از دوازده شب اتوبوس هست، نگران نباش. 

کرد، درست فرق   یله م یشپاها یر و گرد آن را ز یدمک یرا عاشقانه م سیگار 
 زد:  یو او عاشقانه لب م یدمکش  یبود، من با تنفر م ینجامن و او هم

نه؟ سرش را باال   یابه سرت    یزنهم  یهنوزم قصد خودکش  یل؟نب  ی_ خب نگفت 
 شد:  یرهه خآورد و به قاهر 
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 یچبه ه یدو شا یرمهستم، حق یزیجهاد؟ من آدم پست و ناچ یدون  ی_ م 
 دونم.  یرو خوب م یزیچ یهاما  یامن یکار

 را خشک کرد:  یمگلو  یشحرف ها صالبت

 رو؟  ی_ چ 

 اشاره کرد:  یکتاتور انگشت اشاره اش را باال گرفت و به کاخ د 

 لرزونه.  یرو م ینعابد یها یهکه خون من پا  یادم یروز یه_ 

 نگاهش کردم...  متعجب

 در دستش زد:  یگار به س یپُُِک دلبرانه ا دوباره

 . یریاون روز تقاص منو از حکومت بگ یخوام_ فقط از تو م

 گفت:   یم یانهذ یشهکرده بود و مثل هم  چِِِت

 : یدخند یل؟_ حالت خوبه نب

 نبودم.  یخوب  ین_ تا حاال به ا

 را جلو آورد و به طرفم دراز کرد:  دستش

 یبشکرد تو فر   یازت درخواست چشم پوش  یکتاتور اون روز که د  یدی_ قول م
  ی؟و از خون من نگذر یرو نخور

 شدم:  یرهخ یشخون چشم ها یکردم و به کاسه   سکوت
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 یم؟و ما خبر ندار یشد یوحنانکنه  یگی؟م یفهمم چ  ی_ داداش من نم 
 گرفت: زد و دستم را   یپوزخند

 . یکن  ی_ قول بده جهاد، قول بده سر خون من باهاشون معامله نم

 یمن بد برداشت م یازدند  یحرف م یرپوستیروزها همه ز یناهلل! ا سبحان
 شد:  یجار یشمن را گرفت و اشک ها یدست ها یلکردم؟ نب

بشه دامن  یختهر یوقت  یشناسه،معتاد نم یر _ خون خونه جهاد، معتاد و غ
 . یرهگ  یم قاتلش رو

 پله ها ترمز زد.  یینپا یا یبلند مشک  یجمله شاس ینگفتن ا  با

 *** 

نشسته بودم و نگاهم به  یلدر ساحل امن ن ی،مسقف  یر سرباز و غ یطمح در 
راستش هنوز هم  ید،کش  یبود که آمدن راغب را انتظار م ییاسما  یچشم ها
 یبا آن همه دبدبه و کبکبه اش تا کوچه پس کوچه ها  یاسینشد    یباورم نم

لوکس و درجه   ینما آمده باشد، آن هم با آن ماش  یو زباله دان محله    یخاک 
 . یکش

 یما داغ بود و هرازگاه   یبلند در اطراف محله    یروزها بازار شاس  ینهرچند ا 
اطالع بودم، مثل  یگرفت که من از آنها ب   یصورت م یا یمخف  یدارهاید
 منوم با خود من!   یدار د  یحت   یابا آال و    یوام دبل  یب   یخ،ها با ش  یحکومت   یدار د
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 یرو یمبود و من هم با انگشت ها یفشکردن با بند ک  یمشغول باز اسما 
کردم تا بفهمم کار   یضرب گرفته بودم و دل دل م یساحل یصندل یدسته 

 . یموداز قهوه خانه دور شده ب یلآنها با من چه بود که تا ساحل ن

 یبه خوب  یمکفش ها  یر گرم بود که حرارت آن از ز  یساحل به قدر یها شن
 یدر طول روز حساب  یاما گرما یدوز یم یخنک  یمشد، هرچند نس یحس م
 را پخته بود:  یلخاک ن

اکثر  ینبرام آرامش بخش بوده وهست بخاطر ا یلساحل ن یشه_ هماسما
 . یذارمم ینجامهمم رو ا یقرارها

 یشروع شده بود، م یاسین یها ینیافتاده و مقدمه چ یر راغب به تاخ آمدن
 یفشحر   ینیکرد تا با مقدمه چ  یاقتضا م  ینطور اش ا  یستیدانستم طبع ژورنال

 یدلم م یلیآمدم؟ خ یاو به حساب م یفمن حر  یارا مغلوب کند، اما آ 
 خواست از نگاه او نسبت به خودم آگاه شوم! 

 زدم:  یکردم و لبخند  قفل یز م یرا رو یمها دست

تو چنگال ما  یشبزرگ یبا همه  یلن یاسین،بوده خانم  ینطور هم یشه_ هم
تا آخر شب  یرهگ  یهوا رو م یکه در طول روز گرما  ییافتاده، چه ساعتا یر گ

 . یمها قدر نشناس یرو به ما بده اما ما مصر  یحیشباد خنک تفر 

 اش را صاف کرد:  یمشک  یرهنِ پ ینِ چ اسما،

 توش.  یندازیمرو م یحمونتفر  ی_ بله و آخرشم آشغاال
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ها و  یستتور یکنمحال فکر م ینبخشه، با ا یبزرگواره و م یل_ اما نمن 
  یست؟ن ینطور رو بدونن ا یلها قدر ن یاز ما مصر  یشتر ب یونسکو

 را روشن و خاموش کرد و ادامه داد:  یلشموبا ی صفحه

 _ موافقم اسما

 ییصحرا یچادر ها یر لب ساحل که ز یها یفروش یبعد نگران به بستن و
 بساط کرده بودند نگاه کرد: 

 ها.  یرهبگ یکرد؟ رفت دوتا بستن  یر _ چرا راغب د

کرد؟   یشد من را حساس تر م یکه نگران راغب م  ییدانم چرا وقت ها نمی
 شد جناب راغب برگشتند؟ آخه اون روز بدجور دعواتون شد.  ی_ چ 

 را گره زد و به فکر رفت:  ابروهایش

  یی؟_ کدوم روز؟ چه دعوا

 زد و ادامه داد:  یبا سکوت من مواجه شد لبخند یوقت  و

 بود.  ی_ آهان اون دعوا سور

 _ چطور؟  من

 یهو  یجنجال یتر راغب با من به هم زده سر اون ت یم_ تا به حکومت بگاسما
 یکتاتور که د  یددون یآخه م یم،ها دفاع کن یاسین یسلسله  یاناز ک ییجورا
وقته از دم و دستگاهش کنار   یلیخ  یدشهم عق  یپدر من و ژنرال ها  یدهفهم
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 یبا رسانه ا قعو خب ما در وا یهنشر  یفتوق یرفتند و دنبال بهونه است برا 
 ! یمهنوز به سلطنت وفادار یمبگ یمدعوا خواست ینکردن ا

باهوش شده بود و  یادیتکان دادم، ز یشاحرف ه ییدتا یرا به نشانه  سرم
 گرفت:   یم یاز آب گل آلود ماه  یبه خوب 

زد و  یکار خودتون بود؟ لبخند یجنجال یتر اون ت یدبگ یخوایدم یعنی_ 
 گاه چانه اش کرد:   یهآرنجش را تک

 _ صد البته. 

که به گذشته و نام و   یاز حد شده بود، در واقع از روز یشب یمیتمانصم 
 کرد:   ییر برد رفتارش صد و هشتاد درجه تغ ینسب من پ

  یراژ؟بابت اون ت یدکرد  یدادمن رو سر همه داد و ب ی_ پس چرا جلومن

کردم؟   یفاش م یدموهمون روز اول بهتون اعتماد و عق ید_ توقع نداشتاسما
جناب  یددون یبروز بدم، م یزیخواستم چ یکارمندام نم  ی یهبق یضمنًا جلو

رصد  یتیامن یروهایو توسط ن یبمتحت تعق یکنمروزا حس م ینماهر؟ ا
به   نوم  یدارن و آمار لحظه به لحظه    یمطمئنم تو دفتر هم نفوذ  یحت   یشمم

 . یفرستنم ینکاخ عابد

 یجاناتش؟با ترس از ه  یاکرد    یصحبت م  یشاز ترس ها  یجاندانم با ه  نمی
در  یبجاذبه داشت و عج یشاز حد برا یشب یمبارزات  یهرچه که بود فضا

 زد.  یآن دست و پا م
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 یمراست رفت یک ها بحث خود به خود عوض شد و  یآمدن راغب و بستن با 
 سر اصل مطلب. 

دست شلوار و  یک بسته و  یرا دم اسب یشموها یشهطبق معمول هم راغب
 بود:  یدههم پوش یدسف ی یقهجل

 یرو برا  یکتاتور هم طومار د  یاریتا به    یمجمع شد  ینجاجهاد جان، ما ا  ین_ بب
 . یمکوتاه کن  ینسرزم ینو دستش رو تا ابد از ا یچیمبه هم بپ یشههم

 یسابقه  یخنده زدم، هم بخاطر لفظ" جان" که مطمئنا به واسطه  یر ز پقی
 یام به  " جهاد" اضافه شده بود و هم بخاطر ساده انگار  یو مبارزات   یخانوادگ 

 انقالبشان:  در انجام

 یمصر حرف م یمل یمت یسرمرب  یضراجع به تعو یددار یکنم_ حس ممن
 . یدزن

 بود که بفهمد.   یمنظورم را گرفت اما راغب خنگ تر از آن  اسما

 کرد:   یمها را تقس یبستن یاسین

 و ادامه داد:  یدکن  یل_ تا آب نشده م

 یهتو انبار نشر  شماست یفهمن فکر همه جاشو کردم، به نظر من ح ینید_  بب
 . یدمبه شما م یمن حقوق باالتر  یدشما از اونجا استعفا بد ید،بمون

 ام کردم:  یکردن قاشق بستن  یینبه باال و پا شروع

راغب پابرهنه  ید؟کن  یدستمزد باالتر پرداخت م ی_ اونوقت بابت چه کارمن
 : یدحرفمان پر  یانم
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ما وجه  یمبارزات  یبه چهره  یسابقه و نام و نسب ینهمچ یه_ حضور شما با  
 یتما کفا  یتو دفتر برا  یدشما حضور داشته باش  ینکههم  یده،م  یتر   یمردم  ی
 . یمبد ییکه حقوق باال  یکنهم

 یراغب خنده ام گرفته بود، برخالف ظاهر متشخصش گاه  یساده لوح  از 
 اسما ساکت شد:  یپا یبارهم با ضربه  ینداد و ا یم یخفن یها یسوت 

عادت کردم بابت  یمن از بچگ  یرم،بگ یامفت_ اما من عادت ندارم پول من
 . یدننه بابت قدم زدن و کت و شلوار پوش یرمپول بگ یکنمکه م  یکار

 گذاشت:   یز م یدستش را رو اسما

 . یبه عنوان قهرمان مل یدیمم یبترت یمصاحبه ا یه_ خب ما با شما 

 : یدمعرق کرده ام کش یشانیبه پ دستی

 منع شدم.  یاسیس یتچون من از فعال یاسین،خانوم  یشه_ نه نم

همه  ینچطوره؟ از ا یم،م یمج یزنیممثال م یمزن ی_ اسمتون رو نمراغب
 آوردم:  یاصرارشان سردر نم

با شکنجه  یرهم که  یهوفادار یچه خانواده  ینا یگه_ اونوقت حکومت نممن
 یینانداخت و دامن قرمزش را پا  یشپا  یاسما پا رو  یکنه؟شده ها مصاحبه م

 : یدتر کش

 . یمزن ینم یهشما رو تو نشر  یما مصاحبه  یگه،د ینجاست_ اشتباه شما هم

 : یدمپرس متعجب
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  یزنید؟_ پس کجا م 

 به هم انداختند و راغب ادامه داد:  ینگاه  هردو

  !یزنیم_ تو شبنامه م

 فعال شد:  یمها شاخک 

 اسما مردد ادامه داد:  یزنید؟_ کدوم شبنامه؟ مگه شما شبنامه هم م

 شما بله.  ی_ با اجازه 

 سرم نگهبان انبار چاپم.  یر مثال خ یدم،ند ی_ اما من شبنامه امن

انبار چاپ، اون مسئول  یادهر روز م یوونسد یهاد ی_ تو فکر کردراغب
اون شبنامه ها رو   یستیدتو و رجب اونجا ن  یشبنامه هاست، شبا تا صبح وقت 

 . یکنهچاپ م

 اسما ادامه داد:  و

پخش و  یروستاها برا یبریمم یاییدتو و رجب ب ینکه_ صبح هم قبل از ا
 عرضه! 

 را به طرفشان هول دادم:  بستنی

 . یستم_ من ن

 _ چرا؟ راغب

اگه شبنامه رو ازتون  یددون یم یز،عز  یها یاسین یرقانونیهار غک ین_ امن
  یدی؟اسما_ ترس یارن؟سرتون م ییچه بال یرنبگ
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 دشداشه ام را باز کردم:  یها دکمه 

 . یستمکه من ن  یدحد بدون ینفکر کن اما در ا ینجور _ شما ا

 زبان در لپش چرخاند و نگاهم کرد:  اسما

 . یباش یدهکنم شما ترس  یان، باور نمکنم جهاد خ  ی_ اما من باور نم

 گفتم:   یجهنت یبحث ب  ینفرار از ا برای

 ترسم.  ی_ من از شکنجه شدن م

 ینا ید؟اعتراف نکرد یزیهشت سال به چ ین_ پس چجور شما تو اراغب
 سابقه بود:  یب  یقحجم از اطالعات دق

 یجناب ماهر، شما تو زندان کس یمشما رو مطالعه کرد ی_ ما پرونده اسما
بر ترور  یمبن یاعتراف  یچاما ه یدشکنجه ها رو تحمل کرد ینکه بدتر   یدبود
 . یدمکتوم نکرد یعل

 یبود که در دهه    یجهاد ماهر تنها فرد  یگه_ گزارش سازمان محرمانه مراغب
 مقاومتش رو نشکوند.  یشکنجه ا یچه یر اخ

 ! یدکنار ما باش  نکهیاسما_ ا یخواید؟م ی_ شما از من چ من

 . یمردم ی_ کنار مردم، کنار مبارزه راغب

 زدم:  پوزخندی

 سرکار؟  یاد_ که بعدش ژنرال عبداهلل ب

 که راه من از پدرم جداست.   یددون ی_ خودتون ماسما
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 . یکنهم یتتون_ اما فعال که خوب حمامن 

 یادم بره خودش یکتاتور د یکنهچون فکر م یکنهم یت_ عمو عبداهلل حماراغب
 سرکار. 

  یشم؟_ متوجه حرفاتون نممن

 را مشت کرد:  یشدست ها اسما

رو  یکتاتور هست که د ییمخالف مبارک تا جا ی_ در واقع راه ما با ژنرال ها
 . یمسرنگون کن

 . یزاریمراغب_ رفراندوم م ی؟_ اون وقت بعدش چ من

  یاسما_ جمهور یه؟تونم بپرسم نوع حکومت مورد نظرتون چ ی_ممن

  یستمقائل ن یا یگهنوع د یچ_ اما من به جز اسالم به همن

مبارزه رو کنار ما  یرهبر یدچطوره؟ البته اگه قبول کن یاسالم ی_ جمهوراسما
 . یدانجام بد

 زدم:  یبلند یقهقهه  دوباره

 ینوع حکومت با من معامله مو سر  یدنشست ینجاا ید؟فکر کرد ی_ شما چ 
 واقعا مسخره هست.  ید؟کن

من   یبلند خنده ها  یصدا  یاطراف به واسطه    یز سکوت کردند و چند م  هردو
 به طرف ما برگشتند. 

 شما!  یچه با شما چه ب  یدیمخوب، ما راهمون رو ادامه م یار _ بساسما
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 بلند شدند و راغب دستش را به طرف من دراز کرد:  هردو 

 . یمبا شما خوشحال شد یرحال از هم صحبت _ به ه

 : یدمرا عقب کش دستم

 . یمنکرد ی_ اما ما که توافق 

 . یمنگ یزیچ یگفت و گو به کس  ینتا از ا یدیمم ی_ دست دوست اسما

 بلند شدم و دست راغب را گرفتم:  یصندل یرو از 

 نداشتم.  یشنهادیمالقات و پ ینهمچ یهتخت، من انگار اصاًل  یالتون_ خ

 کرد و به همراه راغب به طرف صندوق رفتند.   یتشکر  اسما

 جهاد"  ی: منزل عماد ماهر_ کودک یه_ اسکندر۱۹۹۲"سال 

 ینوال را م یرعادیغ یاول و با توجه به سن کمم، رفتارها یهمان روزها از 
آمد، آب و جارو  یما م یاز سرصبح و درنبود پدرم به خانه  ینکه. ایدمفهم

کرد تا بعدازظهر که   یم یدگیپخت و به نظافت خانه رس یغذا مکرد،   یم
 گشت.   یخودشان برم یآمد و به خانه  یپدرم م

مادرم را پرکند، همه  یخال یوقت نتوانست جا یچه یباً وقت، تقر  یچه اما
مشکل من با نوال مشکل  یبا زن بابا ساخت ول یدگفتند در نبود مادر با  یم

کردم که عماد   یرا در نوال حس م  یزینبود، من چ یو نامادر یفرزند خواندگ 
 از درک آن عاجز بود. 
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جذاب بود   یهر مرد  یگونه اش برا  ینوال با آن چال رو  یشک، چهره    بدون 
 یدمفهم یدمپشت در اتاق از پدرم خطاب به نوال شن یجمله را وقت  ینو ا

 ام است.  ینامادر یمعرف  ینیمقدمه چ یخاله برا یتکرار یویسنار

 یشنهادمن و نوال بود تا خودم پ  ینب  یوابستگ   یجادآن ها از روز اول ا  ی  نقشه
از سنم   یشتر شد که من ب  یعقد او و پدرم را بدهم اما مشکل از آنجا شروع م

 . یدمفهم یم

" خانه   یاِط نوال در حال شستن ح  یروز گرم تابستان وقت   یکدر    یدآ   یم  یادم
برگشتن پدرم از  یبرا یزد، اسپند یغچه را جارو مبا یباغ" ما بود و برگ ها

افتاد،  ینزم یرو یجا اسپند یاز ذغال ها یکی یقاهره دود کرده بود و وقت 
در  یو زحمت ها دزد تا آتشش روشن بمان ینجات آن بال بال م ینوال برا

 طول روزش به هدر نرود. 

و  یختمر یمخاک کف دست ها یسرش حاضر شدم، مقدار یلحظه باال آن
 اش اضافه کردم.  یآن انداختم و به جا اسپند یذغال را رو

 . خم شد و صورتم را نوازش کرد: یدمد یشرا در چشم ها یخوشحال برق

دستش را پس زدم و   ی؟نجات بد  ینجوریذغال رو ا  ید_ از کجا به ذهنت رس
 : یدمچسب یوار به د

 . یدمد یلمف یه_ تو 

 آب را رها کرد و جلو آمد:  شلنگ



 

 
215 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

زد و چال  یلبخند یشی؟جهاد؟ چرا با خاله دوس نم یه_ مشکل تو با من چ 
 رو گونه اش مشخص شد: 

دارش را مرتب کرد:  ینچ یدسف یراهنپ ی؟مامان من بش یخوای_ شما ممن
 چرا که نه؟  ی_ اگه تو بخوا

 بودم و کنارم نشست:  یدهچسب یوار به د همچنان

 گل انداخت:   یدشسف یپ هادرسته؟ ل ید_ اما شما زنِ  بابام شدمن

 گفته؟   ی_ نه ک 

کنند   یرماز ماجرا با خبر شوم، قرار بود غافل گ  یزود  ینکرد به ا  یرا نم  فکرش
 نصف خودشان رو دست خورده بودند.  یاز بچه  ینکهغافل از ا

 خشکش را تر کرد و ادامه داد:  یلب ها ید،سکوت من را د وقتی

 ! یگهدم دش یبود االن مادرت م ینطور _ اگه ا

 فاصله گرفتم:  یوار از د مقداری

از من اجازه  یدمادر شدنم، با یبرا یول یزِن بابام شده باش ید_ نه، شامن
 کنجکاو جلو آمد و مقابلم زانو زد:   یری؟بگ

جرئت به   یکم  یگی؟م  یچ   یفهم  یبچه؟ اصاًل خودت م  یگیم  یدار  ی_ تو چ 
 سپر کردم:  ینهخرج دادم و س

من  یپسر مامانشو از ته قلب دوس داره ول یه یگم،م یفهمم چ  ی_ آره ممن
 شما رو... 
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تا آرنج پر از النگو بود.  یدشسف یکردم، دست ها  یشبه آبشار موها نگاهی 
سکوت کرد و دست از شانه ام برداشت. شلنگ آب را مجددًا به دست گرفت 

رهم اسپند دود کردن د  یک نظافت شلخته...  یک شستن شد.    یاطو مشغول ح
 یدست پخت خوبش بود که آن هم از رو یشو برهم...تنها حُُِسن آن روزها

 بود.  یکتاب آشپز 

 : یدو داد سرم کش یدرفتم و شلنگ را از دستش گرفتم، ترس جلو

 جهاد؟  یکنیم ی_ چه غلط 

 یشمادر را برا یک خواستم تفاوت او و  یبه دل گرفته بود ول یمحرف ها از 
طرفه جارو  یکگرفتم، برگ ها را   ییندهم. شلنگ آب را از باال به پا یحتوض

 را دوباره دود کردم و دستش دادم.  یزدم و جا اسپند

با  یکرد پسر  یکرد...باور نم یمتوجه منظورم شده بود اما باور نم تقریباً 
لب باز کردم   یباشد تا وقت   یدهدرجه از فهم و شعور رس  یندوازده سال سن به ا

 و گفتم: 

 نه؟ به تپق زدن افتاد:  یدنکرد ی_ شما تا حاال خونه دار

 _ ِچ...چطور مگه؟ 

قناعت کردم. نگاهم را از او گرفتم و  ی" گفتنیچیرا تکان دادم و به " ه سرم
 یم یشلحظه برگشتم و به او زل زدم؛ لب ها یک یبه طرف اتاقم رفتم. برا

 رده بود. را مشت ک یشو دست ها یدلرز
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. دوباره سرتکان دادم و پله یدفهم یرا که پدرم نم یزهاییچ یدمفهم یم من 
 یک عماد    یمن در خانه    ییحضور دانا  ید...شایدشا  یدم،ها را به طرف باال دو

 نوال بود!  یمزاحم بر سر کارها

 *** 

 یز که خ  ییبا اسما و راغب بود. عمو زاده ها یشبمالقات د یر ذهنم درگ هنوز 
 یشههم یکتاتور مبارک گرفته بودند اما غافل از آنکه د یسرنگون  یبرا ییبعج
کردند اما من   یها ففط صحبت از مبارزه م یاسینقدم از ما جلوتر بود.  یک 

نوع   یننقاط آن قدم برداشته و با سخت تر   ینتر   یک تا تار  یشهشت سال پ
 شکنجه ها دست و پنجه نرم کرده بودم. 

 یددر سر داشتم، شا یزهاچ یلینداشتم خ یشتر و دو سال ب یستکه ب  زمانی
 یمصر   یچدر ه  یخواه   یدموکراس  یتوانستم به جرئت قسم بخورم سودا  یم

 یچکسیخواه آن در ه  یآزاد  یمن وجود نداشت و شعله   یبه اندازه   یتبار
 . یدکش  یمن زبانه نم یبه اندازه 

کردم   یژنرال ترور م شاه پرست بودند و یخواه بودم وقت  یدموکراس آری،
 . یستادندا یاربابان استعمار خبردار م یهمه جلو یوقت 

از  یشتر گذشت اما ب یبدن  یتسال دانشگاهم اگرچه به مدرک ترب چهار 
مبارزه آشنا   یقتروح من را بر عهده داشت، در آن زمان با حق  یتترب  یزیهرچ

چون  ییدهاگرفتم و استا  ینهشدم، در آن زمان نسبت به انور سادات ها ک
 . یدمخالد را برگز 
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 ی یدهکش  ینقاهره شرکت کردم و اول یبار در جنبش کارگر  یناول یبرا وقتی 
شب تا صبح  یک تو ذوقم خورد.  یلیمان خوردم خ یآبدار را از افسر محله 

 یو با خودم عهد کردم برا یدمو دست به صورتم کش یستادما ینهآ  یجلو
 یویدد مپبا داستان ک یرا خط بکشم اما وقت  یکتاتور دور مبارزه با د یشههم

داده  ید... ما چندهزار شهیدمد یر مواجه شدم چقدر خودم را کوچک و حق
نسبت   یلیس  یک آن وقت من بخاطر    یمنشناس  یترا به رسم  یلتا اسرائ  یمبود

 شده بودم؟  یوسبه راهم ما

نداده  یا ینههز  یچمبارزه ه یاها تا به حال بر  یاسیندانستم  یخوب م و
 یریدفتر نخست وز یها یدادتاوان قلمشان، داد و ب ینتر  ینبودند و سنگ

 خورد.  یسفره آبگوشت م یک بود که شب ها با پدرشان سر 

 ینگدار به آب بزنند و بعد از ا  یحال دوست نداشتم اسما و راغب ب  ینا با
 کنند.   یرا ط  یو تباه  یهمه تالش، راه پوچ 

در دستم  یساعت زودتر به انبار چاپ رفتم و با چراغ روغن یمروز بعد ن صبح
ساعت   یک کردم. بعد از    یکماننمور و تار  یرزمینکردن ز  یینشروع به باال و پا

 کردم.   یداباالخره شبنامه ها را پ یو جست و جو گر  ییجابه جا

نقاط مختلف مصر فرستاده  یکه به دستور اسما برا  یا یمخف  یها روزنامه
زد. چندتا از آن ها را برداشتم و نور چراغ را   یم  یشد و دست به افشاگر   یم

 کاغذها گرفتم.   یرو

 یایگرفته تا ماف  یکتاتور حساب و کتاب سوزان مبارک_ همسر د یثروت ب  از 
 بود.  یدبه نقد کش یقاچاق دارو را فاش کرده و انصافًا با قلم برازنده ا
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 کردم:   یام مخف   یقهرجب به خودم آمدم و شبنامه ها را در    یدن هانفس ز   با 

  یی؟_ جهاد پسرم کجا

 را باال گرفتم و به طرفش رفتم:  فانوس

و بچه ها خوبن؟ تازه از  یالع ی؟خوش ی؟عمو رجب، خوب  یر بخ یدن_ رس
 شانه ام گذاشت:  یبرگشته بود، دست رو یمرخص

 تو هستم.  یونیپادرم یونو مدجهاد، من جون زنم یمرد یلی_ تو خرجب

 را گرفتم:  یشزدم و دست ها لبخندی

 باش.  یاون باال سر  یونعمو؟ مد یزنیم یهچه حرف ین_ ا

 و مبهوت نگاه کردم:  گیج

 زدم و سرم را تکان دادم:  یقهقهه ا یاسینه؟_ منظورت خانوم 

 منظورم بود.  یاسینخانوم  ِی باالسر  یه؟ک  یاسین_ خانوم 

 گفت و ادامه داد:   یلِِِله شکراً 

  

 یدون  یبهتره، آوردنش تو بخش. جهاد نم یلیاالن حال خانومم خ الحمداهلل
شب   یهقرار شد    ی؟کرد  یونیپادرم  ینجوریا  یدهفهم  یچطور عاشقت شده وقت 

مرخص شد و حالش بهتر  یمارستاناز ب یالبته وقت  یشام مهمون ما باش یبرا
 شد. 

 و گفتم:  خندیدم



 

 
220 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

 یامتا ب  یبپز   ید) بایبهش بگو خورش باگله( باقال  یعمو، ول  یستن  ی_ عجله ا 
 خونتون. 

 به چشم.  ی_ ارجب

 در آغوش گرفتمش و چراغ خاموش شد:  یکیهمان تار در 

 ! یخوب تو نبود من خودتو تو دل خانوم جا کرد ی_ راست رجب

 گرفتم:   یدشمحاسن سف یم و جلورا روشن کرد چراغ

 _ چطور؟ 

 اشاره کرد و ادامه داد:  یباال سر  به

 دفترش.  یببر  ییچا ینیس یه_ خانوم گفتن 

 در هم رفت:  یمها اخم

 را به هم زد:  یش_ گفت من ببرم؟ پلک ها

 قبول نکرد، فکر کنم مهمون داشت.  یارماصرار کردم خودم ب ی_ آره هرچ 

 و به فکر رفتم:  یدمکم پشتم کش  یها یشبه ر دستی

 _ عجب! 

 *** 

 ینیس یک و با  یزال یو با هماهنگ  یدمخدمت ها را پوش یشپ یرسم لباس
اسما شدم. درب آسانسور باز شد و از  یمخف  یطبقه  یو شکرپاش راه  یچا
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را  یهحضور در دفتر نشر  یگذاشتم. تا به حال سابقه   یتیامن ینکنار محافظ 
 نداشتند. 

 و راهم را بستند:  یدمتاق اسما رسا مقابل

 _ شما؟ 

 کرده بود:   یرا خال یشافتاد که دور موها یموقشنگ  ینکیبه مرد ع نگاهم

 از مهمان ها اومدم.  یراییپذ ی_ برامن

نم پس   یاورمرا بکشم و آمار مهمان ها را در ب  یزازبان ل  یر تالش کردم ز  هرچه
امشب نباشند  یِء مهمان هاکردم پدرم و نوال جز   ینداد، فقط خدا خدا م

 عظما بود.  یبتآمد و جمع کردنش مص یبه بار م یواگرنه افتضاح 

 گردنم را نگاه کرد:   یمحافظ ها جلو آمد و کارت رو سرتیم

 کردم:   ییدبا سر حرفش را تا یی؟_ جهاد ماهر شما

 ورودشون رو صادر کردن.  یاجازه  یاسیناالن خانوم  ین_ همینکیع مرد

نسبتًا ساده به طرف اتاق اسما  یبازرس یکراهم را باز کرد و بعد از  سرتیم
 ینقوان ینهست هرچند به ا یتختافتاد عماد ممنوع الورود به پا یادمرفتم. 

و  یزدرا نشانه نر  یمداشتم اسما آبرو یدحال ام ینکرد با ا  یشد اعتماد ینم
 ام نباشند.  یمهمان ها پدرم و نامادر

. با باز شدن در یدمکش  یقو طبق معمول چند نفس عم  یستادمدر اتاق ا  پشت
 راغب از کنارش گذشتم.  یو مشخص شدن چهره 
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هم کنار آنها  یگر و اسما سه نفر د یجلسه آنها رفتم، به جز هاد یز طرف م به 
و  یدمها را چ یدست  یشاسما و لبخند گرم او ابتدا پ یچهره  یدنبودند. با د

 هر نفر گذاشتم.  یرا جلو یچا یسپس فنجان ها

ژنرال با  یکو اسما نشسته بود،  یهاد ینب یمرد با کت و شلوار مشک  یک 
پوش هم   یفرد باران   یکبه همراه    یغهسه ت  یلو سب  یشکم پشت و ر  یموها

 آنها نشسته بودند.  یرو به رو

 پوش اشاره کرد:  یشد و به ژنرال و باران  یز خ یمن اسما

از  یکی یشونپرسنلمون هم زخم خورده اند، ا یما حت  ید؟کن  ی_ مالحضه م
 یبآس  یلیمبارک خ یهستن که تو زندان ها  یشکنجه شده و انقالب   یجوونا

 . یدند

 انداختم...  یینبه طرف من برگشت و سرم را پا یتجمع نگاه

 : یدپرس یاز هاد یمرد کت و شلوار 

 همون جهاد ماهر معروفه؟  یشون_ پس ا

 بود و جواب داد:  یدهپوش یاندام یشک م یشرتت یک  هادی

 پدر! بله

خودشان کرده   ینوک پا تا کف سرم داغ شد، اسما من را ناخواسته وارد باز  از 
 بود. ژنرال به طرفم برگشت: 

 درسته؟  ید؟مکتوم بود یشما ضارب عل یگن_ م



 

 
223 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

خواستم و  یبه اسما کردم، من نه م یباز ماند و نگاه بهت زده ا یمهن دهانم 
 نداشتم.   یها اعتقاد  یباز  ینتوانستم دوباره شروع کنم چون اصواًل به ا  ینه م

 زد:  یرا روشن کرد و قهقهه ا یپشپوش پ یباران  مرد

 ! یریزهم ییما چا یو برا یرهبدونه ضاربش راس راس راه م ی_ آخ اگه عل

لبخند به  یشانه ام گذاشت و هاد یرو یراغب دست  ید،اسما پر یاز رو رنگ 
بود که از من  یپدر اسما و هاد ینا یتزد، درنها یاصطالح دلگرم کننده ا

 کرد:   یطرفدار

دوستان، جناب ماهر خودشون خواستن در پوشش خدمتکار   ید_ نه اشتباه نکن
 حرفاس.  ینباالتر از ا یلیاز نظر ما خ یشونا یگاهباشند واگرنه جا یمخف 

 شد:  یبا قاشق جمع نم یختهر یاسما برگشت اما آبرو یره به چه امید

مبارک رو تحمل کردن و  یسال شکنجه ها یسال ها یشون_ در واقع اراغب
 هستند.  یکتاتور د یهما عل یادعاها یبرا یسند محکمه پسند

و آن بشوم  یننذر ا یگوشت قربان   یک زدم قرار بود مثل  یحدسش را م باید
 باشد:  یشهحد فاقد شعور و اند یناسما تا ا کردم  یاما فکرش را نم

برخوردار  یمیقد یا یفهاصالت طا یک _ در واقع جناب جهاد ماهر از اسما
به سر حد  یقهرمان مل ینتونه در کنار ا یهستن و به نظر من صبح قاهره م

 رشد و نبوغ خودش برسه. 



 

 
224 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

ها و  یشنهادحرف ها خام پ ینکردند با ا  یفکر م یشعور بودند وقت  یب  چقدر  
بحث را   یشوم. هرچه اسما و ژنرال عبداهلل چشم و ابرو  یم  یشانوسوسه ها

 کردند.   یپوش کورش م یکردند، ژنرال ناشناخته و باران   یدرست م

 : یدناشناخته به طرف من چرخ ژنرال

  ی؟هست  یحاضر به همکار ی؟_ حاال چرا انقدر ساکت 

 اش گفت:  یت چال و آبله مرغان پوش با همان سر و صور  بارانی

جان، هولش نکن بنده خدارو، طرف شوکه شده انقدر آدم  یسیبابا س ی_ ا
 . یدهد یکجامعروف 

از جمع عذرخواستم و از سالن خارج شدم.  یکوتاه مصلحت   یسرفه  یک با
اش  یدار آب  یناز راهرو عبور نکرده بودم که اسما دامن چ یشتر ب یچند قدم

 : یددنبالم دو را باال گرفت و

 جناب ماهر.  ید_ صبر کن

را در آورد تا راحت تر دنبالم  یشکفش ها  ید،را د یماعتنا یب  یقدم ها وقتی
 بدود: 

 بدم.  یحتا براتون توض ید_ جناب ماهر چند لحظه به من فرصت بد

 : یدرا کش یمبا چند گام بلند خودش را به من رساند و بازو باالخره

 _ صبر... 

 کوره در رفتم و حرفش را قطع کردم:   از 



 

 
225 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

 _ به من دست نزن خانوم محترم.  

 یشگذاشت، راغب و نوچه ها  یشلب ها یزده عقب رفت و دست رو بهت
 : یستاداما اسما مقابلشان ا یدندبه طرفم دو

 . یکنمسوتفاهم شده خودم برطرفش م یهدخالت نکنه  ی_ خواهشًا کساسما

 باال آورد:  یدتهد یانگشت اشاره اش را به نشانه  راغب

 _ با اسما درست حرف بزن. 

 را به هوا پرت کردم:  دستم

 _ برو بابا. 

 او را سرزنش کرد:  یبیو با غرش عج یدراغب کوب ی ینهتخت س اسما

 . یکنم_ گفتم خودم حلش م

آن  یانشباال برد و به همراه اطراف یمتسل یرا به نشانه  یشهادست  راغب
 ی روسر  یطرفه    یک گره    یکهاسما به طرف من برگشت درحال  یستاد،طرف تر ا

 اش باز شده بود: 

شما  یمبره جناب ماهر، فقط خواست یشپ ینطوریجلسه ا یمخواست ی_ما نم
راز  یدئن باشمطم ین،هم یمکن یمعرف  یکتاتور د یرو به پدرم و مخالف ها

 مونه.  یم یشما همچنان سر به مهر باق  یگذشته 

 گذاشتم:   یشانیبه پ دست
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هرجور دلتون خواست  یدفکر کرد یاسین؟خانوم  یدهست یک   یدفکر کرد شما 
اجازه رو داده لباس  ینبه شما ا یک  ید؟دستاتون رفتار کن یر با ز یدتون یم

 یاش هماهنگ  یآب  یروسر  ید؟کن یتونو وارد مهمون یدگارسون تن من کن
 و بلندش داشت:  یدبا کت سف یجالب

چرا؟ توقع  یدکرد یچرا جناب ماهر؟ شما که کار اطالعات  یگه_ شما داسما
 امروز؟   یجلسه    یکنم برا  یهمه کارمند از شما دعوت رسم  ینا  یجلو  یدنداشت

پوش به جوش   یباران   یها  یر راه نبود اما هرچه بود از تحق  یب   یادش زحرف  این
 آمده بودم: 

هم به شما عرض کرده بودم، من مرد  یگهبار د  یهمن    یاسین،خانوم    ینید_ بب
 . یدخط بکش یکیوخواهشا دور من  یستم،راه ن ینا

ه داشت ینتا درد د یدمد ینم یراه بودم اما مرد ینگفتم، من مرد ا  یم دروغ
 باشد، درد مردم: 

شما  ینا یی،راه باشه  اون شما یننفر مرد ا یهاگه  یگی،_ شما دروغ ماسما
 یاما لب باز نکرد  یدهه شکنجه و زندان رو تحمل کرد  یهبه    یککه نزد  یبود
شما   یختار  یدمطمئن باش  ید؟کش  یدونم چرا خودتون رو کنار م  یحاال نم  یول

 بخشه!  یغرورتون نم ینرو بخاطر ا

 یداشت دست رو یاسما سع یزدم، خنده دار بود ول یزیتمسخر آم پوزخند
 کند:   یکممن بگذارد و تحر  یها یتحساس
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منم  یدههمه ادمو نبخش ینا یخمنو نبخشه، تار یختار ید_ اشکال نداره بذار 
 روش. 

 گره خورد، ادامه دادم:   ابروهایش

 یدکن  یدارم، سع  یحتینص  یه  یدمبارزه بش  یاتیلوارد فاز عم  ینکه_ فقط قبل از ا
عمل،  یعنیمبارزه  ید،انقدر شعار زده عمل نکن یاسین،خانوم  یدباش ینواقع ب
لحظه غفلت   یه  ینجاا  ید،کن  یشآزما  ینجادانشگاتون رو ا  یایتئور  یستقرار ن

 براتون.  یارهم یمونیعمر پش یه

جواب تنها  یسوال ب  یادن یکمنتظر اسما را با  یرا گفتم و چشم ها این
 گذاشتم! 

  《)یقفصل چهارم: مالقات با استاد ( مرگ رف 》

 " ۹7 ین: فرورد۲۰۱۸_ مارس یس" پار

کنم،   یم  یینفرانسه را باال و پا  یخبر   یصبح در خانه نشسته ام و شبکه ها  از 
جمهور  یسبه عنوان رئ یسیبه انتخاب مجدد س یشتر چند روز ب یکهدر حال

کند   یم یدتمد یگر سال د یک  یبرا یاس ج  یمصر نمانده، محمد با باشگاه پ
 یدشجد  رتکنس  یغاتاش در سطح شهر، تبل  یقد  یو آال همچنان با پوسترها

 یباران ها یو همه کس گرفته و حت  یز روزها دلم از همه چ ینکند. ا  یرا م
شانزه  یاباندر خ یدر تراس، گاه  یکند، گاه   یمم نمهم آرا یسپار یدیاس

 زنم...  یقدم م یلباست یدانهم در م یو گاه  یزهل
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 یر چند سال اخ ینکنم، در ا  یقرارم صحبت م یزنم و مدام با دل ب  یم قدم 
" اثر  یدگو یحد دلتنگ مصر و قاهره شوم، محمد م ینسابقه نداشته تا ا

کشورم هستم   یاسیقرار سرنوشت س یکه ب   یاسماست" اما من یدندوباره د
 ر چها یعنیجمهور مصر،  یسبه عنوان رئ یکتاتور دانم انتخاب مجدد د یم

که  یمکن یگرید ینظام یک استثمار  یوغرا در  یانهفخر خاورم یسال متوال
 از مبارک ندارد!  یدست کم

فرانسه   یزیونتلو  یعرب   ی  و شبکه  یمآ   یباران به اتاقم م  یر از تراس و ز  دوباره
 یاسیناز اسما    یلهم دارد و آن تجل  یگریکنم. امروز مناسبت د  یرا انتخاب م

 و حقوق بشر مصر است.  یبه عنوان فعال مدن 

 یندهآ  یک  یدچرخد و آن دو نو یاسما و راغب م یها رو ینفلشر دورب برق
خبرنگار  یدهند. وقت  یفرانسه م یممق یها یرا به مصر  یاسیدرخشان س ی
مصر   یجمهور قانون   یسبه عنوان رئ  یسیانتخاب مجدد س  یدرباره    یاسیناز  
 چند  یکند و برا  یزند و سکوت م  یم  یپرسد اسما در جوابش فقط لبخند  یم

 شود.  یم یرهها خ ینلحظه به لنز دورب

من  یها نگاه کردن به چشم ها یننگاه کردن به لنز دورب یددانم شا نمی
کنم،   یم یروزها فقط و فقط با خاطرات آن سال ها زندگ  ینکه ا  یمن است،

 یدارم و هر از گاه  یآلبوم عکس دو نفره ا یک که از آن روزها فقط  یمن
 کنم.   یراغب را به عنوان نفر سوم در آن حس م یمزاحمت ها

 یبه عنوان حام یاسینکند   یسوال م یخبرنگار از اسما راجع به مرس وقتی
 دهد:  یجواب محقوق بشر 
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فارغ از  یدو مطمئن باش یمدر زندان هست یمرس یسالمت آقا یگیر _ ما پ 
 . یریمگ  یرو در نظر م یتابتدا انسان یاسیس یشهرگونه گرا

بر سر  یوقت به رسانه ها اعالم نکرد که روزگار یچرا گفت اما ه ینا اسما
را گفت اما  ینا یبا من چه دعواها که نکرد، آر یدولت متکبر مرس ینهم

بر سرکار  ینظام یکودتا  یک مصر با  یدولت به اصطالح قانون  یننگفت هم
 . یردگ  یما م یهم برا یونآمد و حاال ژست اپوزوس

 یچر کنم. حرکت با ول  یرا آزاد م یمگردم و نفس ها  یباران برم یر به ز مجدداً 
از بدن من است. صورتم را  یر واقعًا عضوشده که انگا یعاد یمبرا یبه قدر

 . یندنش یم ینکمع یرو یو چند قطره ا یرمگ  یآسمان م یر سخاوتمندانه ز

دارد، به خصوص حاال که   یدنشهر د  ی یهزاو  یناز ا  یدغروب خورش  ی  منظره
است.  یدهرا به شهر بخش یباییگمان ز  ینرنگ یزم،ابرها کنار رفتند و باران عز 

 یکنم، نم  یپشت آسمان خراش ها نگاه م  یددارم و به خورش  یرا بر م  ینکمع
 رسد؟  یآمدن آن م یرونوقت ب یدانم ک 

  

نورش را تار   یر مس یستن یکاییآمر  یشباهت به دوقلوها یکه ب   یبزرگ  برج
 شباهت دارد.  یمروزها ینا یبه زندگ  یباطراف من عج یایکرده است، دن

گذاشته است که من در شب کودتا   یسپا به پار یا یزهگرفتن جا  یبرا اسما
 آن از دست داده بودم.  یحفظ دموکراس یرا برا یمپاها
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دورادور به محمد و آال  یحت  یندخواهد من را بب یام م یدهگوشه و کنار شن  از  
نخواهم به  یدانند تا وقت  یاما همه م یردداده است تا آدرسم را بگ یغامپ

 دهم.  یمالقات نم یاجازه  یکس

 یندر ا  یست،ن  یر امکان پذ  یگر قاب مشترک د  یک ار گرفتن من و او در  قر   اصالً 
 ی یچهبه همان اندازه که او از خط انقالب فاصله گرفته، ماه یر اخ یسال ها

شدن   یتر شده است و هر اندازه که در برابر زندان   یفو ضع  یفمن ضع  یپاها
 شده است.  ور دولت محبوبش سکوت کرده به همان اندازه از نظر من منف

 یکه سال ها  یمرا شکاند یکس  یکتاتوریو او دست در دست هم، تاج د من
 ینما اول یبود و ماه عسل نامزد یدهرا از نظر مردم دزد یسال رنگ جمهور

 بود.  یمحمد مرس یعنیمصر  ینظام یر جمهور غ یسرئ

دلم را از  یل،اذان موبا یشود. صدا یم یککند و هوا تار  یمغروب  خورشید
به  یشود. نگاه  یزنگ در بلند م یگردم صدا  یکََِند و به اتاق برم  یتراس م

 وقت آمدن محمد است.  یگر اندازم، د یساعت شش عصر م

با عجله از  یاست، وقت  یدهفا یبا خودش ببرد اما ب  یدبه او گفتم کل صدبار 
 گذارد.   یرا هم جا م یشکفش ها  یگاه   یرود حت  یاه مخانه به سمت باشگ

زنم و در سالن را باز  یدکمه را م یندازم،ب یفونآ  یر نگاه به تصو ینکها بدون
 ی. سجاده ام را پهن میرمگ  یم ییروم و وضو یم ییکنم، به طرف روشو  یم

 ینحس  یادبه    یادانم دست بسته نماز بخوانم    یروم، واقعًا نم  یکنم و به فکر م
 و بند رها کنم؟  یدق ینرا از ا یمدست ها
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عطرش تمام فضا را پر   یافتد که بو  یپوش م  یاهس  یزن   یبه چکمه ها  نگاهم 
در دلم بد و  یاورم،توانم سرم را باال ب یسجاده خشکم زده و نم یکند. رو  یم
را نگاه  یرششده تصو اطمیکنم که چرا محض احت یبار خودم م یراهیب

 : یندنش یمقابلم م یصندل ینکردم؟ رو

 کنم؟   یرتغافل گ ینجوریا ید_ حتمًا با

 شوم:  یآال رو به رو م یدجد یآورم و با چهره  یرا باال م سرم

 . یمخون ینماز م ینجاآال، ما ا یاما ن ی_ با کفش تو خونه 

را کنده و کش  یشکنم. کفش ها  یدهم و نماز مغرب را تمام م یم سالم
جز  ییکند. صدا  یم یجادا یششانه ها یرو یرا باز کرده و آبشار یشموها

در  یرسد و آال همچنان در حال برانداز یمن به گوش نم یاستغفارها ینس
 کنم:   یماست و من هم کنجکاو نگاهش م یخانه  یوار و د

و تحول حاصل شده،  ییر تغ یاومدم کل ینجاکه ا  یارب ین_ خوبه، از آخر آال
 . یدکن  یتو مسجد زندگ  یدبر  یگفت   یبازم دم محمد گرم، اگه به تو بود که م

با  یروزها تفاوت چندان  ینا یعادت دارم، آال یشها یهو کنا یشبه ن تقریباً 
تر   یکقاهره اش ندارد، همان طور تند و گزنده و صد البته معطر و ش  یروزها

 کند:   یم یجاباش ا یمورد را مسائل کار ینبه قول خودش ا که

 ی؟عادت مزخرفت بر نداشت   ینتو هنوز دست از ا  یکه؟انقدر تار  ینجا_ چرا اآال
  ی؟ظلمت نماز بخون  ینتو ا یدحتمًا با
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است،  یاز دستم عصبان  یدهد حساب  یکاماًل نشان م  یشصدا یدو رگه  ُتنِ  
 کند.   یم ییدسرخش هم حرفم را تا یلپ ها ی،لحن کالمش را کنار بگذار

 کنم:   یسرش را روشن م یبرم و لوستر باال یم دست

 ترسم.  ینم یکی_من بر عکس تو از تار

 یکشد، خوب م  یم ینیسنگ یقلبش گذاشته است و نفس ها یرو دست
 کند:   ینور او را خفه م یب  یطدانم مح

 ینجامحمد ا یخوامتو، زودتر حرفتو بزن و برو چون نم ید_ حاال که اوم
 . ینتتبب

 یاست، هوا یدهپوش یحلقه ا یناش را در آورده و تاپ آست یعسل پالتوی
اش به   یباز  یتیکه او پالتو بپوشد اما خب سلبر   یستسرد ن  یبه قدر  یسپار

 دهد:  یرا نم یلباس عاد یدنپوش یاو اجازه 

  ی؟کن  یسگ باهام رفتار م_ تو چته جهاد؟ چرا مثل 

آشپزخانه   ینگاهش کنم به طرف پنجره    ینکهکنم و بدون ا  یرا جمع م  سجاده
 روم:  یم

اونوقت چطور باهات بد رفتار کردم؟  یدمتو رو ند یشهم ی_ من چند ماه 
 کند:   یاعتراض م

 یک ال ینستاموا یپست ها ینکههم یدی،نم یاماموجواب تلفنا و پ ینکه_ هم
رنگش  یمشک  یموزینزنم و ل یپرده را کنار م ی؟چ  یعنیکارا   ینا یکن  ینم
 یخاص یدارد: _ معنا یخاص ینما یباران  یو هوا یابانخ ینور چراغ ها یر ز
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 ومه؟ندارم مفه یچکسوه یحوصله  یعنینداره فقط حوصلتو ندارم آال،  
 اندازد:  یم یینکند و سرش را پا  یسکوت م

  ی؟_ تنها اومد

 دهد:  یحرفم تکان م ییدتا یرا به معنا سرش

 ! یستدر کار ن ی_ آره منم و رانندم، نگران نباش خبرنگار

 : یزارمشدن ب یداند از رسانه ا یآگاه است و م یبه خوب  یمها یتحساس از 

 تگ نکن و از فالووراتم حذفم کن.  یجت_ خواهشًا منو تو پمن

 _ چرا؟ 

 گذارم:   یم یشانیبه پ دست

سرکار خانوم، شما از من توقع  یمبا هم ندار یتیسنخ یچ_ چون من و تو ه
ندارم مفهومه  یکارا اعتقاد  ینو منم به ا یکردن رقصا و کنسرتاتو دار  یک ال
 بازم بگم؟  یا

به  یعخوانم، سر  یباال رفته است و موج اضطراب را در چهره اش م صدایم
 دهد:  یآب خنک دستم م یوانل یک و  یدآ  یآشپزخانه م

 . یارفقط جوش ن یتو بگ  یبخور، غلط کردم اصاًل هرچ  ینوا یر _ بگآال

شبانه ام به او هم سفارش کرده که  یعصب یدکتر احمد از حمله ها مطمئناً 
 یم یکشم و پوزخند  ینفس سر م یک را  یواننگران حال من است، ل ینطور ا

 زنم: 
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  ی؟من یک چرا دنبال ال یگهتو د یلیونیه_ تو که فالوورات م 

 یگه،طرف د  یهطرف و تو هم    یهطرفدارها   ینا  ینکن جهاد، همه    یتم_ اذآال
 . یکنهم ینیتو سنگ یباز کفه 

 زنم:  یخنده م یر ز پقی

 زدم.  یسر به کنسرتات م یهدونستم حتمًا  ی! اگه می_ واقعاًًِ؟ نگفته بود

 گذارد:   یم یوار و سر به د یستدا یم کنارم

چرخونم،  یو چشم م یرمِسِِن م یهربار که رو یاگه بدون  ی،که لعنت   یای_ نم
 . ینمتهوادارام بب ینچقدر منتظرتم تا ب

 شوم:  یم یرهخ یموزینشکنم و از پنجره به ل  یم سکوت

 . یشهازت کم نم یزیبه خدا چ یا_ حداقل مراسم تولد امسالمو بآال

 یکیرفتم چون روز تولد من و او    یمراسم تولدش را نم  یر چند سال اخ  یندر ا 
 کند:   یزمخواست سورپرا یبود و مطمئنًا با رفتن من م

نداره هم خودم   یاشکال  یشه_ اگه مشکل تو با اومدن من به مراسمات حل م
 ی؟ترس یم یکیچرا از تار یتا حاال فکر کرد یول یارمو هم محمد رو م یامم

 پرسد:   یکند و م  یرنگ عوض م

 _ چرا؟ 

 . یکهتو قبر اونجا هم تار یذارنتم ی_ چون وقت 

 : یدکش  یقیعم نفس
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 . ینجاتر از ا یک _ البته به مراتب تارمن 

 کنار من:   ید،آ  یدارد و کنار پنجره م یقدم بر م آرام

 . یترس ینم یگهاونجا د یکن  ینرو تمر  یکی_ اگه از االن تارمن

 گذارد:   یشانه ام م یرو دست

 دهد:  یم یوسط جهاد؟ شانه ام را تکان  ینبود ا ی_ گناه من چ 

و از نظر اسالم  یزنمتار م ینکها یادنبال آرزوها رفتم و خواننده شدم  ینکه_ ا
 شوم:  یم یرهبا کالهش خ یکنم و به راننده   یمردوده؟ نگاهش نم

و محمدم ستاره هست. اما تو کجا و  یهست  یتیکدوم آال، تو سلبر   یچ_ ه
 : یکنمخندش را حس ممحمد کجا؟ تلخ 

 زدم:  یزهر خند یگی؟م ینجوریا یقته_ چون رفآال

و پشت به او نشسته ام:  یلچر و یرو ی؟شد یسیس یبرنامه  یمجر  یادته_ 
 آال_ خب؟ 

رو به  یر و صناف یرانت یر شد که جزا ی_ اگه پس فردا بچت ازت سوال کنه چ 
  یگی؟م یتو چ  یمها واگذار کرد یسعود

 دارد:  یاست دست از شانه ام بر م یستادهطور که پشتم ا همان

 برنامه شدم!  ی_ من فقط مجر 

 . ینش یتونست  ی_ م

 دهم:  یکند و ادامه م  یم سکوت
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 یسیس یروزیو هم تو جشن پ یخوند یمرس یروزی_ تو هم تو جشن پ 
 درسته؟ آال_ خب من هنرمندم. 

 تو از هنر؟  یفتعر  ینها ی؟کن  ییهمه جا هنرنما ید_ آره اما با

 ینبه زم یشدن مردم با بازوبند مشک  یربارونکرد؟ شب ت  یکار محمد چ اما
 رفت. 

 جبران کنم.  یخوام_ مآال

  ی؟_ چجور

 از تو و اسما دعوت کنم!  یزیونیتلو یمناظره  یهتو  یخوام_ مآال

 " ۸۹ ین: فرورد۲۰۱۰یل" قاهره_ آور

 یهولناک   یبا صحنه    یدمرس  یهو دفتر نشر   یر تحر   یدانبه م  یآن روز وقت   صبح
ضدِّ شورش  یها ینبا ماش یتیامن یروهایاز ن یزره  یپت یک مواجه شدم. 

زده بودند،  یمهو خبرنگار مقابل صبح قاهره خ یخبر  یبه همراه چند شبکه 
قسمت   آنعبور و مرور    یر مس  یتیامن  یروهایساختمان شکسته و ن  یها  یشهش

 را مسدود کرده بودند. 

ساختمان رساندم،  یرا کنار زدم و خودم را مقابل درب ورود یتعجله جمع با
 یروهایاز ن  یکی  ی  یقهعکاسان،    ینفلش دورب  یتوجه به صدا  یبار هم ب   ینا

 را گرفتم:  یسپل

 _ معلوم هست اون تو چه خبره؟ 
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به سر داشت برگشت و با اخم نگاهم   یسفت   یضد شورش که کاله آهن  پلیس 
 کرد: 

 ! یریدفاصله بگ یکنمآقا، بهتون اخطار م یدرفتارتون باش _ مراقب

ها  ینرفتار کردن در برابر لنز دورب یعیبر طب یتذکرات اسما مبن یادبه  ناگهان
 اش را رها و آن را مرتب کردم:  یقهافتادم، 

هستم و همکارام  یهنشر  یمن از کارمندا یددون یآخه م یخوام،_  معذرت م
 نگران شدم و کنترلمو از دست دادم.  ینتو ساختمونن، بخاطر هم

 باز نشده بود:  یشابروها یاناخم م هنوز 

 لطفًا؟ً  یی_ کارت شناسا

و کارت استخدامم را نشانش  یختمر یرونرا ب یبمج یلوسا یهمه  مضطرب
 دادم: 

 . یید_ بفرما

 ر دستش عبور داد: د یبرق  یزرینگرا گرفت و از دستگاه ل آن

 بشه.  یهکل ساختمون تخل  یداما تا بعد ازظهر با یدداخل ش یدتون ی_ م

 یکه اسما و راغب به کمک هاد  یدانستم ساز یبه دهانم آمده بود، م قلبم
 تازه در آمده بود:  یشزده بودند صدا

 زد:  یزیافتاده سرکار؟ پوزخند تمسخر آم یتونم بپرسم چه اتفاق  ی_ م

 صبح قاهره پلمپه!  یجناب، تا اطالع ثانو یشیداال خودتون متوجه مب ید_ بر 
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را گفت، از من فاصله گرفت و به طرف جمع همکارانش رفت. مات و  این 
 یکتاتور از د یکه به طرفدار  یکردم و گروه   یمقابلم نگاه م یامتمبهوت به ق

دادند، تشنج   یها به خصوص شخص اسما م  یاسین  یهعل  یسرسخت   یشعارها
 بردند.  یحادثه را باالتر م

گذشتم و آن طرف خط   یسپل یروهایصدا از نوار قرمز رنگ خطر ن یو ب  آرام
 خبرنگار سمج برخورد کردم:  یکقرمز با 

 را پس زدم:  یکروفونشم ید؟کن  یخودتون رو معرف  یشه_ مخبرنگار

 به مصاحبه ندارم!  یلی_ من م

 اصرار کرد :  یالیتشها یزن با  موها گار خبرن

  

چپچپ نگاهش کردم که ادامه  یستید؟ن یاسینخانوم  یکانشما از نزد مگه
 داد: 

 ! یدیمد یشون_ اما ما شما رو بارها و بارها کنار ا

بودند،   یبیخبرنگارها موجودات عج  ینخواستند؟ ا  یمن! از جانم چه م  خدای
نگاهم پاسخم را خوانده و  یبودم، از روهنوز جواب سوال اولش را نداده 

 ! ید؟پرس یسوال دوم را م

 گذاشتم.   ینشلنز دورب یزدم و دست رو یمبه موها یچنگ  کالفه
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شدم، با  یخفه م یتجمع یلکرد، در س  یم یداادامه پ یگر د ی یقهچند دق تا 
 یکیباال را دوتا  یبه طبقه  یمنته یفرار و پله ها یانشاناز م یهزار بدبخت 

 کردم. 

 یپاره تنها بخش  یو کاغذها  یدهو پاش  یختهر  یشکسته، گلدان ها  یها  شیشه
 از محشر به پا شده بود... 

و  یرساندم، چندتا از کارمندها زخم یریتمد یرا با عجله به طبقه  خودم
و آب قند  یدچرخ یهم با سر بانداژ شده آن وسط م یزاشده بودند و ل یخون 
 برد.  یو آن م ینا یبرا

شکم جر خورده و   یر تا ز  یراهنشپ  یکهرا به عمو رجب رساندم و در حال  خودم
 : یدشکافته شده بود نال یشلب ها

و بردن و غارت   یختنخبرا ر  یاز خدا ب   ینا  یوقت   یجهاد؟ کجا بود  ی_ کجا بود
 کردن!؟ 

 یهودی، یبود، انگار پهبادها یلجنگ اعراب و اسرائ یحنه مثل ص درست
 را هدف گرفته و صبح قاهره را بمباران کرده بودند.  یناس یصحرا

 زدم:  یادو فر یدمکم پشتم کش  یبه موها دستی

 ساعت خواب موندم.  یمشده عمو؟ من فقط ن ی_ چ 

 شکسته بود:  یشَترََِک برداشته و ابروها یشها پلک 

 رو به توبره بستن.  ینجاو خاک ا یختنمبارک ر یروهای_ ن

 کََِند:   یباشد قلبم را از جا م یدهبه اسما رس یآنکه صدمه ا فکر 
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 شده؟  یچ  ینمدرست حرف بزن بب ی؟چ  یعنی_  

آغشته به   یراهنپ  یدنسرم اشاره کرد و برگشتم، با د  یبه باال  یشچشم ها  با
 بود به لکنت افتادم:  یستادها سرم مثل برج زهر مار  یخون راغب که باال

 ...شده؟ی...سالم...چ چ س

 آالخون واالخون سالن انداخت:  یو پرستارها یپزشک  یمبه ت یمعنا دار نگاه

 خراب شد!  یز جهاد. همه چ یم...لو رفتیم_ لو رفت

 *** 

با  یبار همگ  ینو دوباره همان جمع اما ا یز همان اتاق، دوباره همان م دوباره
 یها  یواننشسته بودند و به ل  ینار سالن سم  یها  یصندل  یوم رومغم  یچهره ا

 شده بودند.  یرهمقابلشان خ

 : یختقلبم فرو ر ی یوارهافتاد و د یاسما و هاد یخال ینگاهم به جا ناگهان

 ...کجان؟ یاسین_ خانوم...

 اش نگاهم کرد:  ینهبه س یدهچسب یبا همان مدال ها سیسی

 شده.  یهم متوار ی_ اسما رو گرفتن و هاد

 نداشت:  یاعتماد یدشن یبه آنچه م یمها گوش

  ی؟چ  یعنی_ 

 حاضر شده بود:  ینشلوار ج یکمتفاوت و  یپت یکپوش با  بارانی
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 یبه عنوان متهم اصل  ینداره جناب ماهر، شبنامه ها لو رفته، هاد  یچ   یعنی_   
 برگرده.  یا رو گرو گرفتن تا هادپدر مادرها اسم یب  ینفرار کرده، اما ا

 را به زحمت قورت دادم:  یمراغب زدم و آب گلو یشانه  روی

  یگن؟م یچ  ینا_ ا

را  یشزد فقط لب ها ینم یمتحرک شده بود و حرف  یمثل مرده ها راغب
 داد:  یتکان 

آمار شبنامه ها رو به حکومت داده،  ییکدوم مادر به خطا  یست_ معلوم ن
رو شخم کردن و اسما  ینجاا یختنمصر ر یتسازمان امن اییروهصبح امروز ن

 رو با خودشون بردن! 

رنگ  یپوش آب  ینبه طرف ج یسیآمد، س یباال م یبه سخت  یمها نفس
 : یدچرخ

 یتر پ ی؟اسما رو آزاد کن یتون  ینم یتر،پ یتو کاخ مبارک دار ی_ تو نفوذ خوب 
 را روشن کرد و جواب داد:  یپشپ

 ینا  یکنه،فرق م  یگهد  یکتاتورهایبا د  یکتاتور د  ینجان، ا  یسینزن س  حرفشم
نداره به خصوص  یهم حرف شنو یکلفت شده، از کس  یادیگردنش ز  یکی

 . یکنههم رحم نم یر و کب یر به صغ ینهاگه تاج و تختش رو تو خطر بب

حرف   ییدتا  یش را به معناروشن کرد و سر   یکایینازک آمر   یگار س  یک  سیسی
 تکان داد:  یتر پ یها
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خاموش  یششحاالحاالها آت ینمب یکه من م  ییاژدها ینا ی،_ راست گفت  
 . یدما به سلطنت رس یتایحاال خوبه با حما یشه،نم

 را بو کرد:  یبشکنار ج  یخوشبو ی یدهو گل ارک یدرا کش یپشپ پیتر 

 . یاده_ فعاًل که مبارک سواره و ما پ

 رنگش گذاشت:  ییطال یعصا یچانه رو سیسی

 ینما بره باال و کاب ینکه کاب  یاون روز یادجان، م یتر چرخ و فلکه پ ی_ ول
 سقوط کنه.  یکتاتور د

قبرخواب قاهره دراز  یلیونم یهدعا کن تا اون موقع کنار اون  ی_ آره ولپیتر 
 . یمباش یدهنکش

 زد:  یادکرد فر   یم یعبدا...که تا آن زمان سکوت کرده بود و خودخور ژنرال

حسرت پست   یددختر من اون تو گرفتار شده اونوقت شما دار  یگه،_ ِد بسه د
آنها سکوت کردند، عبداهلل با کت و شلوار  یهردو ید؟خور یو مقامتون رو م

و رق،   رنگش از جا بلند شد و عرض سالن را رژه رفت، همان طور شق  یمشک 
 . یو نظام یدهاتو کش

بودم به دست خود مبارک خلع درجه شده بود و  یدهاز گوشه و کنار شن 
 دخترش را هم گرفتار کرد:  ینه،ک  ینعاقبت، آتش ا

اسما راست رفتم و چپ اومدم به  یمنه احمقه از بس از بچگ  یر ..._ تقصعبدا
 یا ینهثل من کنامبارک فحش دادم انقدر گفتم و گفتم تا دخترم هم م ینا

  یزم؟به سرم بر  یشد آخر و عاقبتش، حاال من چه خاک  ینمشد و مبارزه جو، ا
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از افکار دخترش خبر  یژنرال که اسما را بزرگ کرده بود اما به خوب  بیچاره 
شدند، به   یاسما مطلع م  یخواه   یاز جمهور  یتجمع  ینکه اگر ا  ینداشت وا

 ماجرا با خبر نبود.  یناز ا یجز من و راغب کس

کردن اسما رو نداره،   یتعبداهلل، حکومت جرئت اذ یزنیشور م یادی_ زپیتر 
 یابتا آبا از آس  یکننچند روز بازداشتش م  یه  یم،ما همه پشتش  یستکه ن  یالک 

 . یکننتعهد آزادش م یهبعدشم با  یفته،ب

 : یدبرگشت و به او توپ عبداهلل

 یکنیتو ضمانت م ی؟سرش آوردن چ  ییاگه بال ی؟آزادش نکردن چ  اگه
 لبش گذاشت و دوباره فندک زد:  یرا گوشه  یپشپ یتر پ یفته؟ن یاتفاق 

 یبازجوها یکنماصاًل سفارش م یادن یشپ یاتفاق  یکنم_ آره من ضمانت م
 به هوا پرت کرد:  یبزارن براش، خوبه؟ عبداهلل دست  یخود

 یایم  یریصدبار گفتم تو دربار م  یه،تخم سگ هاد  ینا  یر ش تقص_ برو بابا! هم
و منتظر  یسوزهو دلش به حال من م ییهدختر نده، اسما بابا ینآمارشو به ا

پدرش ضربه بزنه اما به گوشش نرفت که نرفت، آخرشم   یفرصته تا به دشمنا
 خودش فرار کرده و دخترک منو گرفتار کرده! 

 اش را گرفت:  یمیدوست قد یاز جا بلند شد و شانه ها سیسی

تو هم قبول کن ما  یفتاده،ن یهنوز که اتفاق  یق،_ ترس به خودت راه نده رف
هم که   یناا  یم،کاراشون نداشتو نظارت رو    یمبچه ها اعتماد کرد  ینبه ا  یادیز

 آخه!  یستنگدار به آب زدن، راه و رسم مبارزه بلد ن  ینام، ب  یایجوونن و جو
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کردند   یقطره خون هم نداشتند و زرد م  یک آنجا بود که حضرات تاب    جالب 
کردند، زندان، مبارکت باشد اسما، تو   یسلطنت م ییر آن وقت صحبت از تغ

 آخرش زانو زدم:  یستگاهکه من در ا  یهست  یاول جاده ا

دست بذارم دخترمو  یدست رو یسی؟کنم س  یچه غلط  یگی_ حاال معبداهلل
 پر پر کنن؟ 

 یدهکش  یک شد، خواستم    یدهدست به کمر گذاشت و قدش خم  یرمردپ  بیچاره
با من سر  یلنر و ماده به راغب بزنم تا زبان باز کند، خوب آن روز در کنار ن ی

کردند   یرا انتخاب م یچا یادند  انگار نوع قهوه کر   ینوع حکومت معامله م
چه کنم  یکرده و کاسه   یسهبود، ماست ها را ک یدهعمل رس یاما حاال که پا

 به دست گرفته بودند!؟ 

 : یدبه طرف من چرخ یتر افکار خودم غوطه ور بودم که پ در 

عدنان  یخداره پدر بزرگ شما همون ش یقتحق ینجهاد خان، ا ی_ راست 
 : یدمفهم یمعروفه؟ ربطش را با اتفاقات آن روز نم

 _ بله، چطور مگه؟ 

تکان داد، برق  یو سر یدچرخ یسیبه من کرد، به طرف عبداهلل و س پشت
 . عبداهلل قد بلند کرد و آرام به طرفم آمد: یدمدو ژنرال د  یرا در چشم ها  یدام

 پسرم؟  یکمکم کن  یتون  ی_ تو م

  

 به پشت سرم کردم تا از مخاطب بودنش مطمئن شوم: نگاهی
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  ی؟_ چه کمک من 

 گذاشت:   یمشانه ها یاسما دست رو پدر 

 توست!  ی_ امروز، جون دختر من کف دستا

 شدم:  یمنظورش نم متوجه

  یاد؟ستم برماز د یآخه چه کمک  ی_ ول

 پدربزرگشه.  یجهاد نه عبداهلل تو دستا ی_ تو دستاسیسی

 شد:  یذهنم به نوبت روشن م یفعال شد و چراغ ها یمشاخک ها کمکم

 عدنانه.  یخش یوابسته به نامه  یم؛بگ ینطور بهتره ا یا_ پیتر 

 عبداهلل جمع شد:  یدر چشم ها اشک 

 داره. از عدنان  یخوب  یحرف شنو یکتاتور،د یدم_ شن

 *** 

و عمو  یمبه جمع و جور کردن دفتر پرداخت یزااز ظهر آن روز، با راغب و ل بعد
از تنمان  یتا خستگ  یختر یم یعرب  یچا یمانهم مدام برا یرجب زخم

 یهپلمپ بود اما رها کردن نشر   یبرود، هرچند صبح قاهره تا اطالع ثانو  یرونب
 به دور از انصاف و اخالق بود.  یکار  یتوضع ینآن هم در ا

و  یمداد یلتحو یتیامن ینآن را به مامور یداز مرتب کردن ساختمان، کل بعد
 ینم یم،کرد  یهرکدام مان با حسرت به نوار قرمز رنگ دور ساختمان نگاه م

مجدد در ما از  یمبارزه    یجرقه ها  ینکردم نخست  یدانستم چرا؟ اما حس م
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 یمصبح قاهره را به دو قسمت تقس  یمخواست  یاگر م  آن روز زده شد و به واقع 
 ینساز تر  یخاز تار یکی یهپلمپ شدن نشر  یگفتم حادثه  یم یدبا یمکن

 یممتفاوت تقس  ی  یمهصبح قاهره را درست به دو ن  یکهحوادث مصر بود طور
 کرد. 

 یمهپنهان خودش شد، ن  ی  یمهرو صبح قاهره بعد از پلمپ شدن، وارد ن  ینا  از 
 که تمام   یپنهان  ی

 یدانستند و به قول معروف چهره  یقدرش را م یشتر آن حاال ب کارمندهای
 به خودش گرفته بود.  یمبارزات 

نگران خود اسما بودم تا  یشتر باورش سخت باشد اما من ب یداما من...شا و
 یکردم و م  یصبح قاهره را حس م ییراتراه مبارزه، هرچند قدم به قدم تغ

و پلمپ شدن است اما چون آخرش را   یریشرط انقالب، دستگ  یناول  یدمفهم
 یدنفکر لرز  هدادم و فقط ب  یبه راهشان نشان نم  یعالقه ا  ینبودم بنابرا  یدهد

 دخترش را از من طلب کرده بود. بودم که عاجزانه  یپدر یشانه ها

در کار  یا یهدانستم از فردا نشر  یبه آن زدم، م یبر موتور شدم و هندل سوار 
معاصر مصر  یخاسما به تار ینخواهد بود و صبح قاهره دست کم تا آزاد

ها نبود، عبدااهلل   یسادگ   ینکردن پدربزرگ هم به هم  یاما راض  یوستخواهد پ
ن کسانش هم یتر  یک نزد یآن را برا یخشت که شرا دا یاز من انتظار کار
 ! ی؟باز ینامه زدن و پارت  یعنیانجام نداده بود؛ 
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ام  یبار ب  ینخودمان شدم و درجا خشکم زد، ا یافکار وارد کوچه  ینهم با 
پارک کرده بود و چراغ اتاق  یخش یرنگ، درست مقابل خانه  یمشک  یویدبل

 آال روشن بود. 

اذان مغرب بود و  یکبه ساعتم انداختم، نزد یرا خاموش کردم و نگاه  موتور 
افتاد به آال گفته بودم امشب را تا   یادمنبود، تازه    یخاز ش یطبق معمول خبر 

 یلمانم تا به اوضاع درهم آنجا سر و سامان دهم اما به دل  یم  یهصبح در نشر 
رفت به آال   یادمو    دممبارک مواجه ش  یروهاین  یدبودن با مخالفت شد  پلمپ

 خبر برگشتم را بدهم. 

نور  یر صدا آن را ز یشدم، آرام و ب  یادهگذاشتم و از موتور پ  یشانیبه پ دستی
بار هم که شده  یک   یبرا یدچراغ برق پارک کردم و از در خانه باال رفتم، با  یر ت
 یم یآال چه غلط  یدمفهم یم یدگذشت؟ با  یخانه چه م یندر ا یدمفهم یم

 کرد؟   یرفت و حاشا م یم یرآبیز ینطور کرد که ا

دادم،   یهآن تک  یرو  یگذاشتم و کمرم را استادانه به حلب  یوار د  یرا لبه    پاهایم
کردم آال و مهمانش  یو از کنارم فرار کرد. خدا خدا م یدکش  یغ ج یگربه ا

 یاطکردم و داخل ح  یزانگاز آو  یه لوله  متوجه حضورم نشده باشند، خودم را ب
آوردم و کنار حوض پارک  خل. درب کوچه را آرام باز کردم، موتور را دایدمپر 

کرده بودم اما آال   یمموتور قا یصندل یر را ز یدافتاد دسته کل یادمکردم، تازه 
 بود.  یز ت یادیقفل ز یتقه  یصدا یدنشن یبرا یشگوش ها

و  یگار س یبا بو یتند عرب  یکموز یراه پله را باز کردم، صدا یتور درب
 یرتمخواستم راه آمده را برگردم اما غ  یم  یشده بود، چندبار  یبترک  یدنینوش
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شدن چشم  یز ت یبرا یزیپدربزرگم راه گر  یکرد کور بودن چشم ها  یقبول نم 
 به ناموسش باشد.  یگراند یها

 یپت یک که با   ییآنها افتاد، آال یهردوپله ها را دور زدم و نگاهم به  پاگرد
نواخت و چشم  ینشسته بود و عاشقانه م یپسر  ینه چندان جالب روبه رو

زد  یاحمق همچنان تار م یکه به من افتاد و شوکه شد... اما آال  یپسر  یها
 . یدخند یو م

 دوست پسرش زد و گفت:  یشانه  یرو ید،کش  یتارشناگهان دست از گ 

  ی؟خون  ینم یگهچرا د یهو؟_ تو چت شد 

ها را به سمتشان باال رفتم و پسر جوان با چشم و ابرو من را نشان داد،  پله
 : یدکش  یغ و ج یدآال به طرفم چرخ

 _ اسم اهلل... 

 چهار چوب در قرار گرفتم و گفتم:  در 

رنگش مثل گچ   ی؟خلوت کرد  یهشدم و تو با زن همسا  یاالتی_ نکنه من باز خ
 شد و به لکنت افتاد:  یدسف

  ی؟...او...اومدی_ ُت...تو...ک 

 شد!  ینرفت و نقش بر زم یججوابش را بدهم سرش گ ینکهاز ا قبل

 *** 
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زوار در رفته   یقرچ و قورچ فنرها  یشد از صدا  یرا م  ینبه هوش آمد، ا  کمکم 
 یفرود م  یشگونه ها  یکه به زحمت رو  ییک هاو پل  یدتخت خوابش فهم  ی

 آمد... 

 لب زد:  آرام

 _ تامر...تامر... 

ِق بچه مزلف! وقت  یاسمش تامِِِر بود؟ پسره  پس نگاهش به چشم  یجوعلَّ
 : یدهم گذاشت و نال یافتاد دوباره پلک رو یمها

 _ تشنمه جهاد! 

باز کردم،  شانیبساط کثافت کار یآب را رو یر آشپزخانه رفتم، ابتدا ش به
آال هم به آن اضافه شده بود، آن  یها یبتاسما کم بود، مص یها یبتمص

 یاناطراف یبرده بودم و ماله به دست، گنده کار یادخودم را از  یروزها به کل
 کردم.   یرا صاف م

اما نتوانست و  یندکرد بنش یآب خنک کنارش برگشتم، سع یوانل یک با  
تخت افتاد، کنارش نشستم و دست، پشت کمرش گذاشتم، خوب   یدوباره رو

 خواستم از زبان خودش بشنوم.  یدانستم اثر مُسکِِِرات است اما م یم

 اتاق را وجب زد:  یشتر کرد و با چشم ها لب

 _ دنبالش نگرد رفت. من

 فروغ نگاهم کرد:  یشد و ب  پنچر 

 _ رفت؟
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 ستش گرفتم: آب را از د لیوان 

  یاد؟ب یخبمونه تا ش ی_ توقع داشت 

 گذاشت:   یشزانوها یداد و رو یتاسف تکان  یرا به نشانه  سرش

 بد شد جهاد، پاک آبروم جلوش رفت!  یلی_ خ

 کنار دستش گذاشتم:   یطاقچه  یرا رو یوانل یخورد وقت  یخونم را م خون

فکرشو  یچمن؟ ه یااون رفت  یتو آال، آبروت جلو ییچشم و رو ی_ چقدر ب 
 شد؟  یم یامتیچه ق یدرس یسر م یخاگه ش یکرد

 اش بلند شد:  یههق هق گر  صدای

 _ برو بابا، عدنان که کور بود. 

 یانتکردم تا به فکر خ  یادبش م یبود حساب  یفتادهحال و روز ن ینبه ا اگر 
 داشته باشد.  یهتنب یتبود که ظرف یاما داغون تر از آن  یفتدن

تامِِِر را دنبال کرد تا از کوچه  یمدل باال ینطرف پنجره رفتم و نگاهم ماش به
 خارج شد: 

 بود؟  ی_ حاال طرف ک 

 را پاک کرد:  یشرا باال آورد و اشک ها سرش

 یبزرگ  یخواننده  یروز یهمن استعداد دارم و  یگهم یقیمه،_ تامِِِر معلم موس
که تو زندان   یمدت   ینقاهره هست تو ا  یُاُپرا  یسینایخودشم عضو موز  یشم،م

 کرد و هوامو داشت.   یتمحما یکل  یبود
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 زدم:  پوزخندی 

  ی؟_ تو هم باور کرد

 و به طرفم آمد:  یدپر  یینتخت پا یرو از 

همه اونجا  یه_ نه نه...نه به خدا، تا حاال باهاش ُاُپرا هم رفتم، آدم معروف
 هم عکس داره.  یساو ال یفاو ه یبا نانس یحت  یشناسنش،م

 افکار کودکانه اش خنده ام گرفت:  از 

 هات با خبره؟  یتهم از فعال یخ_ ش

 انداخت...  یینرا پا سرش

  یه؟با معروفا عکس داشته باشه پس آدم مهم یهرکس یکن  ی_ چرا فکر م

 یتمآلبومم حما ینتا انتشار اول یگهم یه،مصر پسر با نفوذ یقی_ اما تو موسآال
 ! یکنهم

 نامناسبش انداختم:  یبه لباس ها نگاهی

  یمتی؟_ اونوقت به چه ق

 خودش را پوشاند:  یمتوجه شد و کم تازه

 ! یدار یاقتشوو تو ل یابممن فقط استعداد  یگه_ م

اخم   یگیره؟خدا موش م  یگربه داره محض رضا  ینباور کنم ا  یخوایم  یعنی_  
 کرد: 
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. چرا یدهه زندانم بود یک مخصوصًا تو که  ید،هست ینبدب یآبا و اجداد _ 
گدا خونه   ینبشه و ما رو از ا  یدانفر آدم به درد بخور پ  یه  یقبول کن  یتون   ینم

 زدم:  ینجات بده؟ لبخند

 تو شده؟  یبنفرم نص یه_ و اون 

 _ مگه من چمه؟ 

 ! یدهما بع یه خانواد یبرا یخوشبخت  یالهمه سر  ینمنتها ا یست_ چت ن

کرد تا   یم یباز یلمنبود، از اول هم ف یخبر  یمشاز حال و اوضاع وخ دیگر 
 : یاورددل من را به رحم ب

 . یدهست ینبدب یادی_ گفتم که شماها زآال

 : یدمکم پشتم کش  یها یشبه ر یدست  کالفه

 یبه،عج یادیز یز روزا همه چ ینفهمم آال، ا یمن م یفهم ی_ اما اگه تو نم
 یابا ک  یخدونم ش  یاصال نم  یبم،تحت تعق  یکنممشکوکه، همش حس م  یادیز

بچه  یهبا  یک تو ج یک سر و کار داره؟ االنم که برگشتم سرکارخانوم رو ج
 کردم.   یداپ یپخوشت

 اتاقش قرار گرفت:  یقد ی ینهآ  یرو روبه

 _ درست حرف بزن جهاد، احترامتو دست خودت نگهدار. 

  ی؟نگفته بود یزی_ چرا تا حاال از تامر به من چمن

 لباسش را بست:  یو دکمه ها یخترا پشت سرش ر موهایش



 

 
253 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

 . یکنیو باهام مخالفت م یدونستم مثل پدر بزرگت کله شق  ی_ چون م 

گفتم؟ شروع به پاک کردن   یزیچ  یخبه ش  یدمد  یتارتوساز و گ  ی_ مگه وقت من
 کرد:   یششآرا

 . یکرد  یو مشکوک نگاهم م یهم مشوقم نبود یلیخ یول ی_ نگفت 

ازم پنهون  یزیوچ یه یدونستم دار یکردم چون م ی_ مشکوک نگاهت م
 . یکنیم

 را بست:  یشرا گرفت و چشم ها سرش

 . یکنمجهاد؟ خواهش م یتمومش کن یشه_ م

 را گرفتم:  یشرفتم و دست ها جلو

 یدست  یع دارتوق یگی؟م یدار یتمومش کنم آال؟ معلوم هست چ  یو_ چ
ام  ینهرا نجات داد و تخت س یشتباه کردنتو تماشا کنم؟ دست ها یدست 
 : یدکوب

 کنم.   یشرفتپ یخوام_ من م

 برگشتم:  یگار و باکس س یدنینوش یها یآشپزخانه رفتم و با بطر  به

  ی؟لعنت  یمتی_ آخه به چه ق

 گذاشت و گفت:   یشگونه ها  یرو دست

بهشت؟ من   یدمردمو به زور ببر   یخوایدچرا ماز دست تو، شما تندروها    ی_ وا
 . یمتیبزرگ بشم حاال به هر ق یخواننده  یه یخوامم
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 انداختم:  ینزم یرا رو یگار و باکس س بطری 

فکر  ینآال؟ ا یو بنوش یبش یدود یدمشهور شدن با یبرا یکنی_ چرا فکر م
داد و   یباد پنجره، لباسش را تکان م  یغلط رو تامِِِر تو ذهنت کرده؟ هر ازگاه 

 آزرد:  یروانم را م یدهتامر چرخ یفکر آنکه با تاپ و شلوارک جلو

کرد، حاال هم   یکار چ یدستاره شدن با یبرا یدونه_ اون بهتر از من و تو مآال
کنم تا عدنان  یز تم لباسمو عوض کنم و خونه رو یخوامم یرونزودتر برو ب

 . یومدهن

 نگاهش کردم:  عصبی

  

 که تامر به تو َمَحرم تره تا من!   جالبه

 _ خفه شو جهاد. 

 رفتم و گفتم:  یطرف در خروج  به

راهش   ینباور کن ا  یول  یبش  یو آدم بزرگ   یکن  یشرفتپ  یدوس دار  یدونم_ م
 آال.  یستن

 . یما عبور کنکثافت ه  ینموفق شدن از ا یبرا ید_ فعال که باآال

 و به طرفش برگشتم:  یستادما سرجایم

 کارا بردار.   ینتو فقط دست از تامر و ا یدم،قول م یکنم_ من کمکت م
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تموم  یمبجنبم جوون یر _ برو بابا، شما ها همه حواستون به خودتونه، دآال 
 دََِخمه مُُِردم.  ینشده و تو ا

 شدم:  یز ر یشچشم ها در 

همه مهم و با  ینا یکرد مطمئن  ینم یفهمه تعر  ین_ اما پسره از خودش ا
 : یدنفوذه؟ خند

همه مثل ماهرها مغرور و پر اِِِفاده هستن؟ سرم را تکان دادم و  ی_ فکر کرد
 کرد:   یماز در خارج شدم که صدا

 گذاشتم:   یشانیدست به پ یدی؟گزارش م  یخ_ امروزو به شآال

 فکر کنم آال.  ید_ با

 کرد و ادامه دادم:   کوتس

  ی؟_ کجا باهاش آشنا شد

 بوک!  یس_ فآال

 *** 

درجا نشستم و درست  یا یقهچند دق یدم،قرآن مسجد از خواب پر  یصدا با
را گم کرده باشد شروع به گشتن رختخوابم کردم، با  یزیکه چ یمثل کس
 دادم.  یهتخت تک ی یوارهخشکم زد و به د یروز کابوس د  یادآوری

جان دهد خواب و خوراک را از من  یکروات   یها یانهتاز یر نکه اسما زآ  فکر 
 کرد.   یتاب ترم م یقرار عبداهلل ب  یب  یگرفته بود و چشم ها
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 ی یهبه سا یلحظات  یشد، برا یزاناز تخت آو یمرا کنار زدم و پاها ملحفه 
 یوانهشک د یکرد ب   یم یداادامه پ ینطور اگر هم یدم،خودم شک کردم و ترس

 یمآال هم مقابل چشم ها  یگاهگاه و ب  یتامِِِر و حمام ها  یشدم، تازه چهره    یم
 جان گرفته بود. 

 یدهفا یآمدم و از ترس، چراغ اتاقم را روشن کردم اما ب  یینتخت پا یرو از 
 یاطمن را وادار به ترک اتاق و هجوم آوردن به ح  یبود، شدت استرس و خفگ 

 کرد. 

آب  یر ب پرت کردم و سرم را تا گردن زمحبا خودم را داخل حوضچه آ  بی
بهم دست داد و ناگهان  یواقع ینگه داشتم تا احساس خفگ  یبردم، انقدر

کردم   یبود که آن روزها احساس م  یفشار  ی  یجهسرم را باال آوردم. تپش، نت
 دستبار هم که شده زودتر از سرنوشت خودم را به  یک  یخواستم برا یو م

 . یرمآن بسپارم و بم

کم پشت سرم را با   یتنم خشک کردم و موها یرا با رکاب  یسمخ یها پلک 
 یکف دست صاف کردم، تا همان زمانش هم در رابطه با اسما دچار دوگانگ 

من وابسته بود روح   یانیبه پا درم  یعشق و نفرت بودم اما فکر آنکه جان کس
خانه  هبه قهو یگاهبه خصوص که راغب گاه و ب یخت،ر یو روانم را به هم م

راغب واقعًا   یدمافتاد، راستش آن روزها بود که فهم  یآمد و به التماس م  یم
 عاشق اسماست. 
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خودم را جمع و جور   یخش  یراه پله و نفس زدن ها  یروشن شدن چراغ ها  با 
 یم گل  یشتر ب  یششد و روز به روز لپ ها  یکردم، هر روز چاق تر و فربه تر م

 انداخت. 

 یداپ  یرا برا  یدشسف  یبه طرف حوض آمد و عصا  یخنک بهار  یدشداشه    با
 یتپلش را باال زد و آب  یدست ها ینِ آست ید،کوب  یم یشپا یکردن راه جلو

از طول روز   یشتر پف کرده اش ب  یچشم ها  ید،به صورت گرد و قلمبه اش پاش
 راهی یدانشمراه مر به ه یگر د یدانستم تا لحظات  یباد کرده بود و خوب م

االن از او  ینهم یدخواستم با یشود پس هرچه م یمسجد م ینماز یشپ
 گرفتم.   یم

 : یدو به طرف من چرخ یدسرخش بو کش ینیب با

 اونجاست؟  ی_ ک 

 یستادها یخش ینخل خانگ  یر ز یا یدهکه تا آن لحظه مثل موش آب کش  من
 بودم گفتم: 

 منم پدربزرگ.  ید،_ نترس

 نشست:  یشلب ها یبه رو یترضا لبخند

 جلو پسرم.  یاجلو...ب یاب یستادی؟پسرم؟ حاال چرا اونجا ا تویی

 و نرم به طرفش رفتم و کنارش نشستم:  آهسته

 یشسکوت کردم و دست ها  ینجایی؟وقت صبح ا  ینشده که ا  یزی_ چعدنان
 را دور گردنم انداخت: 
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  ی؟ه من بگ مشکلتو ب یخوا ینم یعنی_  

سحر   یک فکر نکرده بودم، آن هم در    یخبا ش  یمیتحجم از صم  ینحاال به ا  تا
 و در آغوش پدربزرگ.  یبهار

بسته و نگاه رو به  یاش و چشم ها یتند بندر ی یحهبا همان را عدنان
 یمبگو یزیتوانستم به او چ یمقابلش منتظر جواب من بود اما من واقعًا نم

به  یخش یو از کجا شروع کنم؟ با تکان ها یمم چه بگودانست یاصاًل نم یعنی
 خودم آمدم و گفت: 

 . یدنندارم، االن اذان م یادیجهاد من وقت ز یگه_ زود باش د

 زبانم باز شد:  قفل

خواستم شما  یاومده و م یشپ یمشکل یهاز دوستام  یکی ی_ راستش برا
 . یکمکم کن

 مهربانش شل شد:  یها دست

 کدوم دوستت؟   ی؟_ چه مشکل

 گرفته بود:   یزباِن زبان نفهم من الل مون  ینباز هم ا و

 . یکنینگرانم م یدار یگی؟نم یچی_ با تو ام جهاد چرا هشیخ

 یصحنه  ینزندان سخت تر  یها یلهدر پشت م یاسین یاشک  یها چشم
 زندانم:  یتر از روزها ینسنگ یعمرم بود حت 
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بهم  ینخواستم و اگه هم کمک  یزیپدربزرگ من تا حاال از شما چ_ راستش  
 یدرخواست   یهبار    یناول  یخودتون بوده اما امروز برا  یاز لطف و بزرگوار  یدکرد

 از شما دارم. 

 یخافتاده بود و حاال شده بود همان ش یمشانه ها یکاماًل از رو  یشها دست
 یخبر  یپدر بزرگ و نوه ااز    یگر عدنان معروف، د  یخهمان ش  یشگی،عدنان هم

 نبود: 

چرا که نه؟ من محل رجوع   یاداز دستم برب  یجهاد جان، اگه کار  یل_ با کمال م
 خودم کمک نکنم!  یبده که به خانواده  یلیخ ینشهر هستم و ا یهمردم 

 یرا چه م یشبام و دو هوا یک  ید؟کش  یم یشزد و با پ یدست پس م با
 زدم:  یاکردم؟ دلم را به در

 افتاده زندان.  یاسین_ اسما 

 کرد:   ییر وضوح رنگ چهره اش تغ به

 _ خب؟ 

 . یکمکم کن  یخوام_ خب م

 لب ذکر گفت:  یر را در آورد و ز تسبیحش

 به تو کمک کنم؟  یدافتاده زندان و من با یاسین_سبحان اهلل، اسما 

 _ آره. 

 :  یددرهم کش ابرو
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به تو داره جهاد؟ مِِِن و  یدختره چه دخل ینشدن ا یم...زندان فهم ی_ من نم 
 مِِِن کردم: 

 _ آخه...آخه...  

 منه!  یس_آخه رئ ی؟_ آخه چ عدنان

   ی؟چ  یعنیتوئه؟  یس_ اسما، دختر عبداهلل رئ

کرد، پدر بزرگ   یآال رحم م یگذاشتم، خدا به جوان   یمها یقهشق یرو دست
 کرد:   یم یوانهواقعًا آدم را د

 ی  یهنشر  یمن آبدارچ  ید،و کمکم کن یدآره آره...پدربزرگ وقتو تلف نکن_ 
 صبح قاهره بودم و حاال دفترمون پلمپ شده. 

 گذاشت و به فکر رفت:   یشعصا یچانه رو عدنان،

دونستم به حرف  یبود شغلت؟ م ینا یکرد  ی_ عجب، پس شغل شغل م
 . یشیم یاستو وارد س یدیگوش نم

 لب زدم:  یشرمندگ  با

 _ بله. 

  یسته؟رئ یااسما دوستته  اونوقت

 : یدکش  یقینفس عم یخگفتم دوست؟ ش  ی_ دوست؟ کدوم دوست؟ من ک 

 دروغگو کم حافظه هم هست.  یگن_ راست م

 گذاشتم:   یشانیبه پ دست
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 یدکن  یکلمه هست، کمکم م  یهپدربزرگ؟ جواب من  یکنیم ی_ حاال چه فرق  
  یر؟خ یانه؟ آره  یا

خانش از  ینجهاد خان؟ ا یاداز دست من برم یچه کمک  ییدشما بفرما _ حاال
 بدتر بود:  یمهزارتا فحش پدر برا

 یدجابه جا کن یر و وز یلتلفن وک یهبا  یدتون یم یددونم اگه شما بخوا ی_ م
 . یر نخست وز یحت  یا

 را باال برد:  دستش

 _ البته به وقتش! 

 ... یخوامنم یادیز یز _ اما من چ

 را پر کرد:  یخال جای

 اسما رو برات آزاد کنم؟  ینکه_ ا

 من نه؟  ی_ برا

  ی؟ک   ی_ پس برا

رو در راه خدا   یبرده ا  یه  یخوایپدربزرگ؟ شما فکر کن م  یکنهم  ی_ اََِه چه فرق 
 زد:  یحله؟ قهقهه ا یآزاد کن

برات  یرهدختره گ ینا یشدلم پ ی_ دِِِه نشد ِد...صادق باش جهاد، اگه بگ 
نوچ از  یبش یمقا یمردم یپشت نقاب مبارزه  یاگه بخوا یول کنمیآزادش م

 ! یستن یخبر  یآزاد
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 . یستن یر گ  یشش_ دلم پ 

 کرده.   یر گ  یشش_ پس گلوت پ

 حرف محمد افتادم:  یاد

  

 کدوم پدربزرگ.  هیچ

 زنگ خانه هم بلند شد:  یاذان، صدا یصدا با

 _ پس تو بدو آهو بدو! 

 را سد کرد:  یمراه گلو بغض

 اگه عبداهلل ازت خواهش کرده باشه؟  یحت  _

کردم   یرا بستم و خدا خدا م  یماما برنگشت، چشم ها  یستاد،ا  یلحظه ا  برای
 دلش نرم شده باشد: 

 نه؟  یاکرده    یر دختر ژنرال گ  یش_ شرط من همون بود که گفتم، گلوت پعدنان

در را از جا  یخش یدهایبود، مر  یینسرم پا ید،کردم و به طرفم چرخ  سکوت
 درآورده بودند: 

 یاسیس  ی_ اصاًل فراموشش کن جهاد، مگه من منومم که بتونم زندان پدربزرگ
 زد:  یدوباره قهقهه ا یشناسی؟آزاد کنم؟ _شما منوم رو م

 برات افسانه منوم رو نخونده تا خوابت ببره؟  ی_نوال تو بچگ 



 

 
263 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

 _ نه، چطور مگه؟  

ها  یو نامادر یخوننخرس مهربون م بچه هاشون ی_ آخه مادرا آخرشبا برا
 . یخوننمنوم م

 زد:  یمطرف راه پله حرکت کردم و صدا به

و ضارب ژنرال حاال شده  یک چر  یهشده که  یدوس دارم بدونمچ  یلی_ خ
 جماعت؟  ینطرفدار پر و پا قرص ا

 "فلش بک: زندان" 

ادند د  یبه هر بند م  یهر روز، حدود دو ساعت، زمان هواخور  یاز ظهرها  بعد
 بود.  یاسیو ساعت چهار تا شش عصر مربوط به بند س

گفت و   یو او از گذشته اش م یمزد یگپ م  یاطدر ح یناوقات با حس اکثر 
پر شور   یدانست و من همچنان با سر   یام، او راه آمده را غلط م  یندهمن از آ 

بعد آتش آن قاهره را  یبودم که سال ها یانقالب  یجرقه  یخواستار ادامه 
 یخود  یر و غ  دیداغ شد که خو  یاند و به قول منوم تنور انتخابات به قدرسوز 

 را برشته کرد. 

 یمپر س یوارهایبلند و د یزندان با آن برجک ها یاطقدم زدن در ح روزانه،
 یعموم یبود. بندها یها اجبار یاسیهمه و به خصوص س یخاردارش برا

کردند و در  یکار را م ینپزشک ا یز و به تجو یمعمواًل بخاطر عدم افسردگ 
رگ  در  یاز خون مردگ  یریاَشدِّ شکنجه و جلوگ یلهم به دل یاسیس یبندها
 بود.  یالزام یرو یادهها پ
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عالََِم و آدم ما را به هم  یم،رفت یراه م یادهپ ینبا حس یوقت  یدآ  یم یادم 
داد،  یرا آزار م یکیشان حداقل من  یر گوشد یدادند و پچ پچها ینشان م

کند اما   یرا انگشت نما م  یزشعز   یگفت خداوند بنده ها  یم  ینهرچند حس
 یآن ها دعوا امعنادارشان ب یرفت و معمواًل سرنگاه ها یدر َکِت من فرو نم

 بودم.  یدو روز مهمان انفراد یکیکردم و از آخر سر هم   یم یحساب 

کردند   یمن تعجب م یانقالب  یدگاهو د ینو لباس حس یئته یلبه دل بیشتر 
َِّت برگشته با  یککه  ّ یکچر  یکعاِلِم از ُسنَِّ دارد؟  یبزن بهادر چه َسَِر و سرِِّ
از  یزهاییها من را تحت فشار گذاشتند تا چ ییهم در بازجو یچندبار یحت 

 یانتاما جرئت خ یدملغز  یدر مورد اطالعات خودم م یدلو بدهم، شا ینحس
 را نداشتم.  ینحس به

آنکه او را تحت فشار بگذارند  یبرا یشتر نبود و ب یاسیس یزندان  یک  حسین
 یدانستند بابت اخالق خوبش همه عاشق او م یبا ما هم بند شده بود و نم

 شوند. 

ما  یشدت ضربات کابل برق با کف پاها یکهو درحال یروز گرم تابستان  یک  در 
. یمرفت یاجبار یداده بود به قدم زن  را آزار  یندر طول شکنجه من و حس

زندان را هدف گرفته بود و آسفالت داغ کف  یاطبه طور عمود، ح یدخورش
 نداشت.  یکروات   یاز شکنجه ها یزندان هم دست کم

را  یشبه دست، عبا یحهمچنان تسب یناما حس یدچک یما م یاز پاها خون
 داد تا از حال نروم.  یمن را ماساژ م یدوشش انداخته بود و شانه ها یرو
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و استفاده از آب ُشُِرب هم بعد از  یمنشسته بود یاطدور ح یَسکِّّوها روی 
کرد،   یم ینمبارز یشتر عطش ب یکار را برا  ینشکنجه ممنوع بود، حکومت ا

در محل   رفع حاجت  یهم قطع بود و تنها چند آفتابه برا  ییروشو  یها  یرآبش
 ها گذاشته بودند.  ییبه دست شو یورود

زندان شد و اکثر دورش را گرفتند.   یاطبا قدِّ متوسط وارد ح  یفربه ا  یباً تقر   مرد
کرده   یز متما یهپرپشتش او را از بق یها یشزده بود و ر ینازک  یطب ینک ع

 یشدور چانه اش را رنگ زده تا سن باال یدمبود. خوب که دقت کردم فهم
 . ردک  یرا پر م یبه شصت سالگ  یک شخص شود واگرنه نزدکمتر م

کرد و به طرف ما   یمشورت   یانشافتاد با اطراف  یننگاهش به من و حس  وقتی
ام داد، آن   یدلدار  ینحس  یآمد. وحشت زده خودم را جمع کردم و دست ها

 روز ها همش توهم شکنجه داشتم: 

 ! یه_ نترس جهاد، طرف خودشم زندان

صالبت در چهره اش بود انگار که   یتفاوت داشت، نوع   یگر د  یها  یبا زندان   اما
  یشناسیش؟نداشت: م یبودنش اعتبار یزندان 

 را با دستمال پاک کرد و گفت:  یشخون پاها حسین

  یشناسیش؟تو نم یبگ  یخوایم یعنی_ 

 بشناسم  یتراز اول مصر را در آن روزها به خوب   ینبودم که مبارز  یتر از آن   بچه
 نداشتم:  یبا آن ها مالقات  یک بودم اما هرگز از نزد یدماسمشان را شن یدشا
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و  یحزب آزاد ی یندهاون االن نما یشناسی؟رو نم ی_ چطور مُُِرسحسین 
 عدالت تو مصره. 

کرد و همه را به بند   یرحم نم یر و کب یر به صغ یکتاتور شده بود، د یاوضاع  بد
 بود:  یدهکش

  یه؟_ از نظر تو چجور آدم

 لب گفت و ادامه داد:  یر ز یذکر  حسین

 درد مردم دارم.  یگه_ م

 _ به نظر تو داره؟ 

 داشته باشه.  ینقبلش درد د یدوارم_ اهلل و اعلم، فقط امحسین

 یاو حت  یاز ما فاصله گرفت. با عالمت دست ها یننشست و حس کنارم
 یبرا یکتاتور مشهور بود که د یهم از ما فاصله گرفتند، به قدر ینشمحافظ

بگذارد چرا که هر لحظه امکان  یگارددر زندان هم باد یحفاظت از جانش حت 
خود   لها را به اِِِشغا  یابانخون او، خ  یحکومت به بهانه    یداشت مخالف ها

 در آورند: 

  ی؟_ منو شناخت مُُِرسی

گرفته   یعالقه مند به خوانندگ   یتند، از آالنشدن داش  یدهروزها همه درد د  آن
 یهرچند چهره اش در زندان با عکس ها ی،جمهور یاستعاشق ر یتا مرس

 تا آسمان تفاوت داشت:  ینزم یکااش در آمر  ییدوران دانشجو

 . یدو عدالت هست یحزب آزاد ی ینده_ بله خب شما نما
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 شانه ام گذاشت:  یزد و دست رو یا قهقهه 

 عدنان!  یخو پدربزرگت ش یناخوان المسلم ی یندهمان ین_ و همچن

 آنها ندارم:  یبه فرقه  یادیز یلتما یدزدم و فهم لبخندی

  

تو   یپسرم، اما خب خون عماد و نوال تو رگا  یجوون   یلیمبارزه خ  یشما برا  
 . یرهازت انتظار نم ینجوشه و کمتر از ا یم

قدر  ینکرد فقط هم  یم یمن چه غلط  یخون نوال در رگ ها یدمفهم نمی
 را ورانداز کردم و گفتم:  یشهست که سرتاپا یادم

 نکردن.  یتتوناذ یادز ینکه_ مثل ا

 ام را متوجه شد:  یهاز شکنجه در ظاهر او نبود و خوب کنا اثری

جهاد؟ کلِّ اِِِخوان پشت سر منه، حکومت مگه جرئت داره   یفکر کرد  ی_ تو چ 
 کرده.   یتاز من حما یخخصوص که ش به من دست بزنه؟ به

 را به طرفش باال آوردم:  یمپاها کف

در مورد   یخش  یها  یانیه_ اما فعاًل که خوب جرئت کرده به من دست بزنه و ب
 ! یرهتاث یمن ب 

 کرد و ادامه داد:   ییر چهره اش به وضوح تغ رنگ 
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 یساوا یخشکنار   یا ی،انتخاب کن یوراه یه یدخودته جهاد؟ باالخره با یر _ تقص 
 یدبرو تو گروه عماد و نوال که در اون صورت باز هم با یاکن   یتو از ما حما

 چون دکتر عماد هم طرفدار ماست.  یما باش یحام

پدربزرگ   یها  یتکه هم حما  یستو عدالت تنها حزب  یدانستم آزاد  یم  خوب
 یونبهره نبود و در واقع پل اعتدال یپدرم ب  یها یترا داشت و هم از حما

از  یلدل ینآمد و به هم یدو گروه به حساب م ینا یشتر ب یهمبستگ  یبرا
 برد.  یها سود م یحیمس یها حت  یاکثر مصر  یقینبه  یبقر  یطرفدار

 ی ُشحِّّاته پرونده  ینحس یر،ها فاصله بگ یرافض ین_ در ضمن؛ از امرسی
 یها یتداره و اگه تا االن زنده هست فقط و فقط بخاطر حما ینیسنگ

 و همسرش از اونه.  یالبرادع 

 : یستادا یتشانداختم و قلبم از مظلوم ینمنتظر حس یبه چشم ها نگاه

و  یآزاد یمذهب انجام داده؟ شما که ادعا ییر جز تغ ی_ ُشُِحاته چه کار
 : یدو غر  شد یعصب ید؟کن  یقضاوتش م ینطور چرا ا یدعدالت دار

و  یدهجهاد؟ ُشُِحاته دست از صحابه کش یشهسرت م یچ  ی_ تو از دموکراس
از پدر بزرگت  یزنی؟و عدالت م یبه خدا مشرک شده اونوقت تو دم از آزاد

شدنو برات بخونه؟ بلند شدم و مقابلش  یرافض یراجع بهش بپرس تا فتوا
 : یستادما

که اگه   یهعدنان کس ی؟زن  یم یهیکدوم عالِِِم؟ شما دم از چه فق  یخ؟ش کدوم
اونوقت شما صحبت   یکنهبشهقاهره رو رو سر آال خراب م  یر شب شامش د  یه

 : یدبه فکر رفت و پرس یکنی؟م یشونما یاز حکم فقه
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  یه؟ک  یگه_ آال د 

کرده تا  یخنذر ش یپول یب  یلکه پدرش به دل یه_ آهان، آال همون نعمت
 بکنه.  یزیشوکن

 یو صورتش سرخ شده بود، حال خودم را نم  یدهتازه خون به مغزش رس  انگار 
گران   یمرا فاش کردم که بدون شک برا  یقیحقا  یقت،اثبات حق  یو برا  یدمفهم

 شد:  یتمام م

 یرهتونه بگ یشکمشو نم یر شکمو ز یکه جلو  یخی_ حاال شما به من بگو ش
 : یستادسکو بلند شد و مقابلم ا یز روما حجته؟ ا یفتواش برا

اون تا سال  یاسیس یاتاون مغز متفکر مبارزات ماست، نظر  ی؟_ پدرت چ 
 ینشده، هم یستدر یاون طرف آب  یرسانه ها و دانشگاه ها یسال تو یها

 دونه.  یها رو نجس م یدکتر عماد، رافض

 کرد:   یزدم و اخم پوزخندی

  یخندی؟_ چرا م

 : یدمد ینحس یلب ها یرا به رو یتتر شد و لبخند رضا یقعم پوزخندم

جا خورد و  یکنه؟ُخزََِعبلو عماد صادر م یاتاون نظر  ی_ شما واقعًا فکر کرد
 : یدپرس

  یکنه؟صادر م ی_ پس ک 

 _ نوال! 
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به  یدبارها و بارها اعالم کرده بود حکومت با یدانستم مرس یم خوب 
مدت پنج   یو برا  یرفراندوم قانون   یک با    یدجمهور با  یسو رئ  یلتبد  یجمهور

سال انتخاب شود اما فقط خواستم به او بفهمانم گروهشان از کجا و از چه 
کرد   یدولت م  یاستر  یکه ادعا  یکس  یبرا  ینو ا  یردگ  یخط و ربط م  یکسان 

 نداند!  یزیچ یشزشت بود که از تفکرات هم مسلک ها یلیخ

 " ۲۰۱۰" قاهره 

را نداشتم، راستش  یهدل و دماغ نشر  یگر اده بود داسما به زندان افت یوقت  از 
ترس   یکنم و از طرف   یتدر کار نبود که بخواهم در آن فعال  یاصاًل صبح قاهره ا

 یم یفرار یر تحر  یدانمن را از م یسیاز چشم در چشم شدن با عبداهلل و س
 داد. 

 یدانستم التماس کردن ب  یبودم م یدهشن یخکه از ش  یجواب محکم ینا با
 بر!  یانو م یراه فرع  یک گشتم،   یم یگرید یدنبال راه چاره  یدبود با یدهفا

 یکاغذها  یهدف با خودکار در دستم رو یدََِخل قهوه خانه نشسته و ب  پشت
را نوشتم و دور  یاسیناسم اسما  یمقابلم ضرب گرفته بودم چند بار یباطله 

توانستم نسبت به او  ی،نم یقرمز! لعنت  خطِّ  یک  یدم،خط بسته کش یک آن 
 یادو چندبار با خودم صحبت کردم و گفتم"  ینچند یتفاوت باشم حت  یب 

پولت کرد؟ روز اول  یه یهمه سکه  یجلو یکه چجور یفتب یراشتحق
 رو داد به تو!"  یهنشر  یجا ینپََِست تر  ی؟رو فراموش کرد ییتونآشنا

بودم اما واقعًا وقتش  ییانتقام جوکنم، آدم   یتوانستم تالف  یالمذهب نم 
بود و  یستادها یکتاتور پرتگاه د یرا داشت که لبه  یکس  یطنبود، اسما شرا



 

 
271 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

رها کردنش  یارا به طرفم دراز کرده بود، نگرفتن آن دست ها  یشدست ها 
 در مرام من نبود. 

به ساعت انداختم، طبق  یقهوه خانه را بستم و نگاه  یو کتاب ها حساب
آن همه مغازه  ینما در ب یمعمول از وقتش گذشته بود و تنها، چراغ دّکّه 

 روشن بود. 

را حس کردم و درب کشو را باز کردم، لبخند محمد در آن وقت   یلمموبا  لرزش
 اتصال را زدم:  یشب اصاًل جذاب نبود، دکمه 

 گل؟   یآقا یاز ما کرد یادی_ چه عجب 

 نشسته بود:  یلداخل اتومب یعنیآرام آن طرف  یک موز صدای

 یرمبگ  یخبر   یهگفتم بعد از چل روز    ی،برد  یادمرام که پاک ما رو از    یب   ی_ تو
 و به مراسم چلمت برسم.  یمرده باش یدشا

 مقابلم بودم:  یرا کنار گوشم چسبانده و مشغول مرتب کردن کاغذها گوشی

 و ندارم. مضحکت یایشوخ ی_ زهر مار، اصال حوصله 

 زد:  یا قهقهه

آخر هفته وقت  یسرت شلوغه برا یدونم حساب  ی_ باشه باشه داداش، م
 مقابلم انداختم:  یمبه تقو ینگاه  یم؟قرار مالقات بذار یه یدار

 کجا؟   مثالً 

  یم؟_ استخر بر 
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 رمان  کی

اعصابم خورده و  یگممن م یشه،گرم بلند م  ی_ گمشو بابا، تو نفست از جا 
دوباره همان   ی؟سونا جکوز  یمبر   یگیتو رو ندارم تو م  یایدلقک باز  یحوصله  

 اعصاب خرد کن:  یغش غش ها

 یآب تن  یه  یارزه وقتتو برا  یخب م  یول  یدونم مرغ عشقتو گرفتنو پکر   ی_ م
 کردم:   یارزه؟ اخم ینم ی،به ما هم بد

 سکوت کرد:  یچند لحظه ا یه؟ک  یگه_ مرغ عشقم د

 ! یز عز  یها یاسین...یگم_ اسما رو م

آورد، من همه جوره تحت  یم یابله بود که اسم آنها را پشت گوش چقدر 
 یکبه او تذکر داده بودم مراعات  یچندبار ید؟فهم یکنترل بودم و او نم

اوقات به محمد  یرفت، گاه  یم یادشهربار  یسابقه دار را بکند ول یاسیس
 گرفت:   یخط و ربط م ییه از جاکردم ک  یهم شک م

 یپوزخندش را حس م ی؟اخبارو از کجا دار ین_ زرت و پرت نکن بابا، تو ا
 کردم: 

من نفهمم؟   یخوایرو هم برداشته اون وقت م  یاون ور آب   ی_ خبرش رسانه ها
 شده؟  یمتوار یگنم ی؟خبر ندار یتو از هاد یراست 

 محمد!  یخر  یلی_ خ

 کند:   یکنم منظورم را گرفت و مثاًل خواست ماله کش  فکر 

 سوپر مارکت سر کوچه؟  یگم،بقال رو م ی_ هاد
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 رمان  کی

 ینکهها او بود و بس، مگر ا یخرابکار ین...مسبب تمام ایهاد یهاد هادی 
 یکهکردم، مرد  یخفه اش م  یمپنجه ها  ینواگرنه با هم  یدرس  یدستم به او نم

 اسما...  یچارهانداخته بود؟ ب یه هچلما را در چ ینبب یالی،الدنگ دو ر

 گذاشتم:   یشانیبه پ دست

  یام؟ب یدخراب ترش نکن، کجا با یه،_ محمد کاف

 دنبالت؟  یام_ م

 افتاد:  یدر مقابل در ورود یلنب یگاهگاه و ب  یبه چُُِرت ها نگاهم

 رو سرت؟  یزنتو استخر بشناسنت و بر  یترس ی_ نم

 . یستاونجا ن یآدم معمول یه،پ یآ  ی_ دکتر، و

 بلند شدم:  یز پشت م از 

 یاماز دست شما معروفاست، من ب یکشیمم ی_ خدا لعنتتون کنه که هرچ 
 کنم؟   یاونجا چه غلط 

 یستین یخب تو هم معمول یول یادکه از دستت برنم  ی_ راستش غلط خاص
 . یدهم یقورمه سبز  یکه سرت بو  یهست  یدکتر  یه

 ذغال را جمع کردم:  یمن یها قلیان

 . یکنماقطع م ی_ زر نزن بابا چرت بگ 

 . یارهمهمون ب یهتونه  ی_ نه به خدا هرکس م

  یستم_ مختلط باشه ن
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 رمان  کی

 : یختمتخت ر یر را جدا کردم و ز یشانها شلنگ 

 یشهش  یم؟و خودمون خبر ندار  یمر  یتا حاال مختلط م  یبابا ما از ک   ی_ امحمد
 گذاشتم:   یخچالها را داخل 

 . یشناسهرو فقط خدا م یعوض یواگرنه شما مشهورا یکن  یما رو نم یجلو _

 _ خدا خفت کنه جهاد. 

 برگشتم:  یز زدم و دوباره پشت م پوزخندی

  یستی؟تو چرا ناراحت ن ی_ راست 

 ناراحت باشم؟  ید_ چرا با

 : یدمکم پشتم کش  یها یشبه ر دستی

  یرتی؟غ یکردن انقدر ب   یر دستگ یقتو_ مثاًل رف

  

 : یدلرز صدایش

 _ گرفتنت؟ 

 . یگم_ احمق! اسما رو م

 : یدکش  یراحت  نفس

 یبه درد هم م  یگمم  ینخودت بخاطر هم  یلنگه    یکیهخودشه، اونم    یر _ تقص
 . یدخور
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 رمان  کی

 مغرور پر افاده:  یکردم، دختره   یدرصد هم به رابطه با اسما فکر نم یک  

 گرانشم. مبارز فقط ن یه_ به عنوان 

تختش کمه، خدا درو تخته رو با هم جور کرده.  یه_ اونم مثل خودت محمد
و  یکرد  یول م یدهکردم به هفته نرس  یکار سفارشتو م  یبرا یهرکس یشپ

 ! یایددونستم فقط با اسما جور در م یم ی،رفت  یدر م

من در دادگاه  یهشد عل یم یشقشنگ از حرف ها یدم،کش یکالفه ا پوف
افتاد بخاطر  یشبنامه هم گردن من م یمرفت یم یشپ ینطور رد، هماستفاده ک

 بحث را جمع کردم:  ینهم

 . یکنیم_ من کار دارم محمد، آخر هفته هماهنگ م

 یادداخل آشپزخانه جلب شد. به    یتار گ  یتوجهم به صدا  یل،قطع شدن موبا  با
قهوه خانه  یآال افتادم و نفس حبس شده ام را رها کردم، خودم را به پستو

 ینواخت، پنجره    یرساندم. کنج طاقچه قطور آشپزخانه نشسته بود و ساز م
رنگ پرده  یعناب  یرهایخورد و حر  یمقابلش در اثر وزش باد تکان م یچوب 

 شد.  یم یختهآم یشها با عطر موها

معروف   یکرد و دکلمه    یوشن و خاموش شهر نگاه مر   یآن باال به چراغ ها  از 
 یدرونش زبانه م  یشهزد، بدون شک آشوب شهرت مثل هم  یرا لب م  ینانس
 . یدکش
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 رمان  کی

کرد   یم ییاعتنا یمتوجه حضورم شده بود اما ب  یستادم،رفتم و کنارش ا جلو 
 یخکرد آمارش را به ش  یم یالخ یددلخور بود؟ شا یزیدانستم از چه چ ینم

 داده ام! 

 یگذاشتم و آهنگش قطع شد، برگشت و با چشم ها  یششانه ها  یرو  دست
 مطرح شدن داشت:  یکه سودا  یخون  یمخمورش به من زل زد، دو کاسه 

 جهاد؟  یخوایم یچ  یگی؟م یچ  یه؟_ چ

خواستم   یمحکم باش، م  یمخواستم به او بگو  یرا فشار دادم، م  یشها  شانه
باش تا خوراک الشخوران  یر قانون جنگل است؛ ش یانهقانون خاورم یمبگو

 یکاما فقط زبانم به  یمبگو یزهاچ یلیخواستم خ یم یروباه صفت نشو
 : یدجمله چرخ

 کمکت کنم!   یخوام_ م

 را پاک کرد و بغضش را پس زد:  یشها اشک 

 به خودت بکن.  یکمک   یهبه کمک تو ندارم، لطفًا  یازی_ من ن

من هم   ینکهخاص خودش را دارد مگر نه ا  زهاییادانستم جوان است و ن  می
داشت، روح  یحو تفر  یبه شاد یاز بود که ن یجوان بودم و هم سن او، آال زن 

در   ینبود که مدام به ا  ینا  یبرا  یدکرد، شا  یرا قبول نم  یقفس  یچاو ه  یهنر 
 فرار کند:  یاد،ص یخِ زد تا از قفس ش یو آن در م

 : یدرا در هم کش یشابروها ؟یمبر  یدو نفر  یحتفر  یه یا یه_ پا

 _ مثاًل کجا؟ 
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 رمان  کی

 نشستم و خودش را جمع و جور کرد:  کنارش 

 اُُِپرا  یخونه  یمبر  ی،_ هرجا که تو بخوا

 را دادم:  یشنهادپ ینکنند و از عمد ا  یم یتدانستم با تامر در آنجا فعال می

 کنم.   یاُُِپرا کار م یکمن موز یدون  ی_ تو از کجا مآال

قاهره  یاُُِپرا یاستبوک سرچ کرده بودم و به عنوان ر یستامر را در ف اسم
و به  یخش یاو به خانواده  یکیشناخته شده بود اما از آن جالب تر نزد

 خصوص آال بود: 

 _ حاال اونش بماند. 

 : یدمرا در چشمانش د یخورم برق خوشحال یم قسم

  تماشا. یاشب که من اجرا دارم ب یه_ پس صبر کن آال

 حواله اش کردم:  چشمکی

 . یدیو خبر نم یشد یتافعال یندونستم وارد ا یکلک، م  ی_ ا

 و گفت:  یدلبش را گز ی گوشه

 و جواب دادم:  یدمنه؟ خند یگی_ به عدنان که نم

 فکر کنم.  ید_ با

 کرد:   یمبازو یحواله  مشتی
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 رمان  کی

دارهام طرف  ینب  یشناسه،منو نم یکنم و کس  یاجرا م  یه_ جهاد به خدا با پوش 
 ناشناس!  یمشهورم به بانو

 یدهناشناس را بارها و بارها د یبانو یجرا به زحمت قورت دادم، پ یمگلو  آب
 کرد آال باشد:   یدرصدهم به ذهنم خطور نم یکبودم اما 

 ادامه داد؟  ینجوریا یشه_  به نظرت م

 و خودش را در آغوشم رها کرد:  یدام را بوس گونه

 فقط تو کمکم کن.  یشه،_ آره به خدا م

 کردم و ادامه داد:   سکوت

 راحت!  یالتتو هم محفوظه، خ ی_ حق الزحمه 

 کرده اش دوختم:   یشآرا یرا به پشت پلک ها نگاهم

  یشم؟متوجه منظورت نم ی؟_ چه حق الزحمه ا

 ود چشم باز کرد: شانه ام گذاشته ب یطور که سرش را رو همان

 ! ییاسما یآزاد یدونم دربه در دنبال نامه  ی_ م

  ی؟دون  ی_ از کجا م

 را بلند کرد و دوباره نشست:  سرش

 گوش دادم.   یختو و ش یبه مکالمه  یوونا ی_ اون شب از باال

 _ خب؟ 
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 رمان  کی

 و شهرت قرار داشت:   یروزمرگ   ینعطرش فضا را پر کرده بود، آال در مرز ب  بوی 

 . یکنهرو تحمل م یسخت  ی_ اسما داره شکنجه ها

 : ترسیدم

 . یدون  ی_ تو از کجا م

 زد:  پوزخندی

 یدبا یگهد یکیتو  ینوا یدن،نم یراییپذ یبرا ییمبارک چا ی_ تو زندان ها
 . یخوب بدون 

 _ منظور؟ 

 قهوه خانه افتاد:  ی یدهکش  یینپا یمهن یبه کرکره  نگاهش

 . یمن تموم کرد یرو برا ی_ تو با سکوتت در مقابل عدنان حق برادر

 کردم:   یسخشک شده ام را با زبان خ یها لب

 فکر کنم.  یدندادم گفتم با ی_ من که هنوز قول

 توجه به حرفم ادامه داد:  بی

 برات جبران کنم.  یخوام_ اما من م

 و نگاهم کرد:  یدچرخ ی؟_ چجور

 اسما با من!  یآزاد ینامه  _

 : یددرخش یشاونوقت؟ لبخند زد و چشم ها یگیریم ی_ از ک 
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 رمان  کی

 . یخ_ از ش 

  ی؟_ چجور

 در لپش چرخاند:  زبان

درسته؟ از  یگهپاش خورده باشه د یخکه اثر انگشت ش  یخوایم ی_ تو متن
 : یدمپر  یینطاقچه پا یرو

  یم؟معامله کن یخوای_ پس م

 و خودش را تکاند:  یدپر  یینسر من پا پشت

قاهره شهر معامله  یرم؛بگ یاد یدبا ینوهم مگه مونده؟ ا یا یگه_ راه د
 گرهاست. 

 و نگاهش کردم:  برگشتم

 : یدو من خبر نداشتم؟ خند یکرد  ییر انقدر تغ ی_ آال تو ک 

 ! یتو تو زندان بود ی_ وقت 

 کردم:   اخم

 . یستم_ من اهل معامله ن

 ! ینیاسما جونتو نب یگهد ید_ پس شا

 : یدبه گونه ام کش ینگاهش کردم، دست  یو عصب تند
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 رمان  کی

که   ییموهات ضرر داره، خوب به حرفا یبرا یار،جهاد، جوش ن یار _ جوش ن 
 ارزه؟  یارزه، نم یاسما، م یزدم فکر کن، سکوت تو در قبال آزاد

 حرکت کردم و داد زد:  یطرف در خروج  به

 یجونش تو رختخواب دسترس یب  یت هاو انگش یخ_ من به گاو صندوق ش
 دارم. 

 . یدمحقارت نگاهش کردم و در را محکم به هم کوب با

 *** 

سالن دََِم کرده  یو هوا یمبود یستادهاستخر ا یشده  یفرد یکمدها  مقابل
آمد و اگر به محمد قول نداده بودم راه  یباال م یبه سخت  یمبود، نفس ها

 یر چند وقت اخ ینرفتم. در ا یم یمها یگشتم و سراغ بدبخت   یآمده را برم
 . اشتمکودکانه را ند  یآب باز یشوکه شده بودم و حوصله  یبه قدر کاف 

طرف و فکر شکنجه شدن اسما از طرف  یک آال از  یز وسوسه انگ پیشنهادهای
آال،  یاسما در قبال سکوت هنر  یبود، آزاد یختهبدجور فکرم را به هم ر یگر د

 زد.  یبود که آال از آن حرف م یبرد_ برد یمعامله 

بودنش کنار  یخبودن و همسر ش ینداشتم، با هنر  یبودنش مشکل یهنر  با
 یعدنان بود که سرش را م ینآمدم ا یمن هم که کنار م یعنیآمدم،  ینم
من از  یدفهم یکه م یاز روز یکرد و وا یو خونش را حالل اعالم م یدبر 

 نگذاشتم.  یانباخبر بودم و او را در جر  ناشناسش یبانو یها یتفعال

 را پر از آب کردم  یمسالن را باز و مشت ها ییروشو شیر 
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آمد و نامه  یکردم، پدربزرگ هم کوتاه م  یاگر به عشق اسما اعتراف م شاید 
در  یعالقه ا یوقت  ی؟کرد، اما آخر چه عشق   یامضا م یماسما را برا یآزاد ی

 کردم؟   یاقرار م یزیبه چ یدکار نبود با

  یدم؛شدم و آب را به صورتم پاش یقدق ینهخودم در آ  یچهره  به

اعتراف دروغ که  یهرو بکن،  یهو قال قض یبگو عاشق اسما شد ی"خب الک 
 کنه ارزش داره"   یداگناه نجات پ  یدختر ب  یهباعث بشه جون 

کار   ینا  یدمکش  یقگرفتم و چند نفس عم  یمآب را بستم، دست به زانوها  شیر 
 ییزد خبر عشق کذا یزد و نم یقولش م یر ز یخبود چون اگر ش یدهفا یهم ب 

 یبشر  یبن یچه یگر داشت و آن وقت د یمن به دختر عبداهلل شهر را برم
 شد.  یزرد و حرف مفت زن مصر نم یرسانه ها یفحر 

 اش را سفت کرد:  یوو کش ما یستادکنارم ا  محمد

 گردم؟   یم دو ساعته دارم دنبالت ینجایی_ تو ا

 به دست و صورتم بزنم.  یآب  یه_ اومدم 

 شد و نگران، سرش را کنار سرم آورد:  خم

 خنک تر؟  یجا یه یمبر  یخوای_ چت شده جهاد؟ م

 تکان دادم و به سالن استخر اشاره کردم:  ینف  یرا به نشانه  سرم

 دم کردم!  یشم،تو آب بهتر م یمبر یست،ن یزیم_ چ
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و به طرف استخر   یمدوش خنک و آرام گرفت  یک را گرفت و ابتدا    یمشانه ها  زیر  
 : یمرفت

بهت فکر کردم، چرا  یلیچند وقت خ ینجهاد؟ تو ا یره_چرا ذهنت درگمحمد
  ی؟باز پََِکر 

 یستاره ها یکردند، از بعض  یم یهمه با هم سالم و احوالپرس یر طول مس در 
 : یدگ و خوانن ینوازندگ  یفوتبال مصر گرفته تا مشهور ها

 ! یجهنم ی_ صبح قاهره پلمپ شده و دوباره برگشتم تو همون قهوه خونه 

 را داخل آب بردم:  یمو پاها یمآب سرد نشست یحوضچه  کنار 

به تمام وجودم  یحسِّ خنک  ی؟گرد  یباز دنبال شغل م یعنی_ آهان محمد
 نفوذ کرد: 

 زد:  یمن نگران اسمام پوزخند ی؟_ بچه شد

 کرده؟   یر گ  یشش_ پس راسته گلوت پ

  

 شو بابا، من فقط نگرانشم! گم

 شانه ام گذاشت:  یرو دست

 اخم کردم:  یستی؟ن یازندان ی یه_ پس چرا نگران بق

 . یاردر ن ی_ مسخره باز

 داخل آب سرد رفت و نفسش را حبس کرد:  ینهس تا
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بدونم چرا انقدر برات مهم شده؟ چرا  یخوامفقط م یارمدر نم ی_ مسخره باز 
 را کنار زدم:  یسمخ یموها یتارها یختی؟انقدر سرش به هم ر

 یدونم نازک نارنج   یبودم و م  یاسیس  یبه ده سال زندان   یک _ چون خودم نزد
و پنج سال  یستاسما ب ینکهبه عالوه ا یارن،مثل اسما اونجا دووم نم ییها

 زوده.  یلیاون خ یمبارزه ها برا یننداره و ا یشتر ب

 تر شد:  یقعم لبخندش

 یدون   یخودت خوب م  یست،من ن  یهمه هست جهاد اما جواب سواال  ینا_ ا
 یاز اسما پاک تر و ب  یشن،مبارک شکنجه م یاز اسما جوون تر هم تو زندانا

 یتو پرونده  ینقطه خاکستر  یذره ا یکه پدراشون حت  ییگناه تر، کسا
 اقاهره ت یکیچر  یمبارزه  یاد ماهر، اسوه جه ینکهاما ا یستن یاسیشونس
کرده،   یر که ذهن منو درگ  ینهژنرال زاده براش مهم شده، ا  یهحد سرنوشت    ینا

  یه؟پس چ یستاسمش عالقه ن یناگه ا

شدم، محمد من را  یرهپاشا خ یو به چشم ها یدسرم سوت کش ناخودآگاه
 یدست کم دقت  یاخبر بودم  یکرد که از آنها ب   یدرون خودم م یمتوجه نکات 

 نداشتم: 

  یره؟م یشتو چطور پ یناتمحمد، تمر  یم_ بگذر

 ینبود که با ا  یگلو داخل آب رفتم، باهوش تر از آن   یر سر خوردم و تا ز  کنارش
 : یاوردن یمبه رو یزیچ یگر برود اما خب د یادشحرف ها بحث را 
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 یدون  یخودت که بهتر م یشیم،آماده م یقاآفر  یجام ملت ها یبرا یم_ دار 
 یمت  ینو ما هم پرافتخارتر   یشهمصر برگزار م  یزبانیدوره از مسابقات به م  ینا
 . یمرقابتا هست ینا

کاش قهرمان   یمردم ما فوتباله، ا یروزا تنها دلخوش ینمحمد؟ ا یدون  ی_ م
 مصر شکسته بشه.  یکتاتورید یفضا ینخورده ا یهو  یدبش

اطرافش افتاد که با  یها یبه دست  یجمله نگاهم به تامر و سلف  ینگفتن ا  با
 بودند:  یستادهنه چندان دور از ما ا یفاصله 

 سونا بخار!  یرمسر م یه_ من 

 *** 

 یکه هرازچندگاه   یا  یشهش  یسر تامِِِر وارد سونا بخار شدم، اتاقک چوب   پشت
 یآمد. مقابلش نشستم و برا  یم  یرونب  یر پر فشاردر آن، بخا  یینپا  یاز لوله  
نداشت و درواقع   یتعجب  یطاو در آن شرا  یدند  یم،چشم در چشم شد  یلحظات 

 یبه حساب م یناجور یآن همه مشهور وصله  یانمن بودم که در م ینا
 آمدم. 

بودن اتاقک   یخوب از خال  یوقت   یم،را مرخص کرد و تنها شد  یگاردشباد  دوتا
 : یدشد پرس سونا مطمئن

  ی؟کن  یم یبمچرا انقدر منو تعق یخوای؟از جونم م ی_ چ 

فرار از   یبار برا  ینقبل، ا  ی  یقهو برعکس چند دق  یدچک  یام م  یشانیاز پ  عرق
 آب سرد به سونا پناه آورده بودم:  یسرما
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 داره؟  یجناب تامر، اشکال یکنمم یق_ فقط دارم راجع بت تحق 

قدرت از او باعث شده بود   یایماف  یتو حما  یمدانستم هم سن بود  یم  خوب
 قاهره برسد:  یاُُِپرا یاستبه ر یدر اوج جوان 

رسانه ها  یاگه تو واقعًا اون جهاد گمشده  یکنه،م یفتعر  یاد_ آال ازت زتامر 
 ! یواال نوبر  یباش

 کرد ذهن من را گمراه کند تا از روابط او و آال نپرسم:   یم سعی

 یخوای؟از جون ما م  یتامر؟ تو چ   یشد  یک ما نزد  یچرا به خونواده    ی_ نگفت 
 ! یامدنبالت م یهبه سا یهکنم و سا  یولت نم یههدفت چ یتا نگ 

 زد:  پوزخندی

اما محض راحت  یکن  یدامثال منو تهد یجهاد که بخوا یستین ی_ تو عدد
خمه حروم تو اون د یفداره و ح یبگم آال استعداد خوب  یدبا یالتشدن خ

 بشه. 

 ام را فشردم:  یقهشق یها رگ

فقط اومدم  یما رو کشف کن یخانوادگ  یاستعدادها ی_ الزم نکرده جنابعال
 . یدیاز چشم خودت د یدید یبهت بگم دست از سر آال بردار واگرنه هرچ 

 شد و به طرفم آمد:  بلند

تو گوشش  یچ  یستمعلوم ن یده،هم جواب نم یلشوسرکارخانوم موبا فعالً 
 . یهمثل جن و بسم اهلل از ما فرار یخوند
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صورتم را کنار زدم تا چهره اش را بهتر  یجلو یو بخارها یستادما مقابلش 
 : ینمبب

مثل تو  ییدونم انگل ها یمن م یباشه ول یگیکه تو م  ینیکاش هم  ی_ ا
 . یدارنمثل آال برنم یجوون  یدست از سر دخترا

خورده  یوندپ یو ابروها یفسویت یموها تی،یسبلند و بدون رودربا خندید،
 شد:  یاش لحظه به لحظه در نظرم محوتر م

 کنه.   یشرفتو پ یکمکش کن  یتون  یم یگفت اگه تو بخوا  ی_ آال م

 به خودشم گفتم.  ینوا یست،از دست من ساخته ن ی_ متاسفم کمک 

به رخ  یشتر اش را ب یعضالن  یها یچهشانه ام گذاشت و ماه یرو دست
 : یدکش

 یعدنان سکوت کن، مثل االن و بذار بانو  یفقط جلو  ی،کن  یکار  یست_ الزم ن
 بمونه.  یمخف  ینطور ناشناس هم

 را پس زدم و گفتم:  دستش

اهل   یافته؟ اون کاباره رو با همه    یم  یبفهمه چه اتفاق   یخاگه ش  یدون   ی_ م
 . یکنهرو سرت خورد م یالشو ع

 مذاکره را مه آلود کرد:  یافتاد و فضا موتور بخار به کار  دوباره

با شما  یدبفهمه مگه نه؟ _ چرا با یزیچ یذاریجهاد، تو نم یذاری_ تو نمتامر 
 فهمم!  یاجبارو نم ینا یلکنم؟ دل  یهمکار
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 زد:  یزهر دار پوزخند 

 _ اسما جهاد، اسما... 

حساس من  ینقطه  یو سرم سوت...آنها درست دست رو یدکش  یر ت قلبم
 بودند:  گذاشته

 تامر؟   یدون  یم ی_ تو از اسما چ 

 سکو نشست و کنارش نشستم:  یرو ی؟بدون  یخوایم یچ  یزا،چ یلی_ خ

  

 چطوره؟ حالش

 از طرف توئه.  یخش یآزاد ینداره، منتظر نامه  یفی_ تعر 

 به شماره افتاده بود:  یمها نفس

 _ لعنت به همتون، لعنت به همتون تامر. 

 تو هستن.  یهم منتظر اقدام عمل یگهد یلیای_ به جز اسما، خ

 شدم:  یقدق یشو خوب در چشم ها یدمطرفش چرخ به

  یا؟_ مثاًل ک

مهره  یدنوبت توست جهاد، با یحرکت بعد یتر،و عمو پ یسی_ مثال عبدا...س
 . یرو تکون بد یباز ینشطرنج ا ی

 را مشت کردم:  یمها دست



 

 
289 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

 بشم.  یباز ینوارد ا یخوام_ اما من نم 

 زد:  یقهقهه ا دوباره

وجود داره"  یقانون نانوشته ا یاستتو جهان س یفراموش کرد ی،_ اما شد
 " یشه؟نم یشه،دست به مهره حرکت حساب م

 _ اما من دست به مهره نشدم. 

 گذاشت:   یمزانو یدست رو تامر 

شروع  یوباز ینا یکه وارد صبح قاهره شد  یهمون روز ی،چرا جهاد، شد_ 
 . یکرد

 : یدمغر  عصبی

  یخواید؟م یوسط از جون آال چ  ینا ی_ لعنت 

 یاون برا یلیونیه،بوکش م یسف یروزا فالوورا ینآال ا یچی،جهاد ه یچی_ ه
رسانه ها  یلیونیم یغاتتبل یعنیآهنگ اون  یما حکم تجارت داره، صدا

 ناشناس خبر نداره.  یپنهون بانو یتاز هو یهرچند کس

 هل دادم:  یرا گرفتم و او را به طرف در خروج  بازوهایش

 . یدبرس یدتونپل یتشماها به ن یذارم_ اما من نم

 نجات داد:  یمدست ها یر را به زحمت از ز خودش

زن و  به سرت زده که انقدر نگران یعدنان چه گل یگه،د یتو احمق  خب
 تو عشق خودتو نجات بده.  یشی؟زندگ
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 . یست_ اسما عشق من ن 

را به طرف من  یکیبرداشت و  یدنیباز اتاقک، دوتا نوش یمهن یپنجره  از 
 گرفت: 

 . یدهبرادرشو لو نم یپاک اعتقاد داره و جا  ی_ اما متاسفانه مثل تو به مبارزه  

 را کنار زدم:  یدنینوش ی شیشه

 . یرمگ  یانتقامشو ازتون م نا،یووح یدکثافت  یلی_ خ

 : یستادندتامر داخل شدند و کنارش ا یگاردبار دو

قبل   ی،به فکر معامله باش یدپسر جون،  االن با  یست_ االن وقت انتقام نتامر 
 در کار نباشه.  ییبشه و اسما یر د ینکهاز ا

 حرکت کرد:  یو به طرف در خروج  یدنفس سرکش یکاش را  نوشیدنی

پس زود بجنب و  یشه،م یر زود د یلیخ یانهکه تو خاورم  یدون  یم ینم_ ا
 فکراتو بکن. 

 جهاد"  ی: منزل عماد ماهر_ نوجوان یه_ اسکندر۱۹۹۴" سال 

را  یسالگ  یس یبودم و نوال هم آستانه  یدهرس یبه مرز چهارده سالگ  تقریباً 
 ییتنها یشب ها یارغار شد به عقد عماد درآمده و  یم یکرد، دو سال  یپر م

نشست   یدکتر عماد کنارش م  یخبر   یدر نشست ها  یگر پدرم شده بود. حاال د
 زد.  یخودش حرف م یها یو از تئور
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 یاستادش را م یزود جا یلیکرده بود که خ  یمعرف  یاو را شاگرد خلف  پدرم 
را به لرزه در   یقادرد و تا شاخ آفر  یرا م  یانهخاورم  یاو مرزها  یاتو نظر   یردگ
 آورد!  یم

پرداخت و قرار  یتمدن مصر م یختار ینوال، روز و شب به مطالعه  یطرف  از 
 یختار  یبود که دکترا  ینعازم لندن شود و درد ا  یشاخذ مدرک دکترا  یبود برا

 داد.  یم یتانیابر  یر مصر را روباه پ

 یشد، شاخ و شانه ها  یل کمتر معماد و نوا  ینهرچقدر فاصله ب  یگر طرف د  از 
خروارها  یر مادرم که ز یچارهشد و ب یم یشتر روز به روز ب یخپدرم و ش ینب

بود که در   یاو طور  یر پدر و شوهرش بود، تقد  یخاک شاهد جدال تمام نشدن 
 گذاشت.   ینم ینهم سر آسوده زم یگر د یایدن

فال گوش از فوتبال برگشتم و ناخودآگاه، پشت در اتاقشان  یسرد شب
برداشته تا پدرم   یز دانستم نوال خ  یحجاب بود و خوب م  ی. مسئله  یستادما

 را به برداشتن حجابش متقاعد کند. 

تا شاهد  یدمتراس خانه رفتم. از کنار پنجره سرک کش یرا دور زدم و رو اتاق
 نبود.   یر تاث  یها ب   یفضول  ینبچگانه ام در ا  یماجرا باشم هرچند کنجکاو  ینیع

اش،  یدرآمده از شلوار مشک  یدسف یراهنرفت، پ یعرض اتاق را رژه م عماد
 یطرفه اش خبر از آشفتگ  یک باز و کروات شلخته اش و کت  یدکمه ها

 داد.  یدرونش م

شانه  یزد و سرش را رو یاتاقشان غلت  یتخت خواب نرم و تاشو یرو نوال
 پدرم گذاشت:  ی
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 ! یهخاص و به خصوص قشر  ی_ به خدا عماد، حجاب برا 

 نگاهش کرد:  یسر برگرداند و عصب پدرم

  یم؟هست ی_ به نظرت من و تو آدم عوام

 خودش را جمع و جور کرد و بند تاپش را عقب تر داد:  نوال

قشر  یکه حجاب برا ینهمنظورم ا ی،_ نه نه اشتباه متوجه منظورم شد
 . یهمذهب

 و مقابلش نشست:  یدبه طرفش چرخ عماد

 یمدست ها یه،سرد اسکندر یهوا  ی؟هم دار  یحرفت سند  یناثبات ا  ی_ برا
 را زخم کرده بود: 

سوره احزاب خطاب   ۵۹  ی  یهخدا تو آ   یزنم،_ باور کن من از خودم حرف نمنوال
مسلمونا   یاز باق   یحجاب داشته باشن و اونجا حرف   یکنهو زناش امر م  یامبر به پ

: یکنهم یمعن ینطور نور حجاب رو ا یسوره  3۱ ی یهتو آ  ینکهضمن ا یست،ن
 فرو بستن چشم ها و پوشاندن خود! 

به علم عماد شبهه   یعنی  یدپدرم به خارش افتاد و با دندان آنها را گز   یها  لب
مواقع سواد پدرت ته  ینجور گفت: ا  یم یخوارد شده و به فکر افتاده بود، ش

 ! یکشهم

 یحجاب داشته باشن؟ نوال از رو یدبازنا ن ی یهبق یبگ  یخوایم یعنی_ عماد
 : یداش را پوش یرو فرش ییتخت بلند شد و دمپا
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 یاجبار  یچ: هینالد  ی: الاکراه ف یگهدکتر، قرآن م  یستدر کار ن  یدیو نبا  ید_ با 
 یم،به دست خود مردم بسپار یزوهمه چ یگم! من فقط میستن ینتو د

مشکل عماد  یست؟ن ر ینطوا یدونهصالح کار خودشو م یهبهتر از بق یهرکس
 بادشکه نوال   یاعتماد به نفس داشت به خصوص زمان  یادیآنجا بود که ز

 کرد:   یکرد و پدرم را مجتهد فرض م  یم

 یپوشن و نم  یو هرطور دوس دارن نم  یستناالن مردم آزاد ن  ینکه_ نه اعماد
 گردن!   یخورن و نم

  

 یهم م یغمبر هوش را از سر پسر پ یدشجد یاتِقر و ِفر نوال با نظر  ترکیب
 پراند چه برسد به من و پدرم! 

بوده،   یامبر پ  یفقط و فقط مخصوص خانواده    یحجاب اجبار  یگم_ من منوال
پوشوندن رو داشته باشن، مثال بدونن   یهمون حفظ ظاهر   یدمردم با  ی  یهبق

 یارتزو    یدبا لباس خر   یلباس مهمون   یا  یکنه،فرق م  یلباس شنا با لباس مهمون 
 فرق داره. 

پاک باشه تا  یدهست، دلت با یامر دل یه یشتر دکتر؟ حجاب ب یدون  می
 . یکنهبه زن با حجاب هم نگاه بد م یز چشمت پاک بشه، آدم ه

 : یدمالقات کرده باشد پرس یلانگار که با جبرئ پدرم

 داده؟  یادت یرو ک  ینا_ اونوقت ا

 _ شما! 



 

 
294 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

 از جا بلند شد:  پدرم 

تو داده   یادمزخرفاتو    یناگه ا  یدمدادم؟ من به گور پدرم خند  یادت_ من؟ من  
 باشم! 

 را گرفت:  یشلب ها یزد و رو یقهقهه ا نوال

و  یاتتو آ  یداد یادمخودت  ی،داد یادم_ جوش نکن دکتر، به خدا خودت 
نکنم و خالق   یدکه تقل  یتفکر و تعقل کنم، خودت فکر منو پرورش داد  یاتروا

انگار هرشب خدا با من  یشهباورت نم یخونمباشم خب من هرشب قرآن م
 . یزنهحرف م

 پدرم بوده و بس!  ینوال، دانشجو یدمفهم تازه

 را باال داد:  یشابروها عماد

  ی؟چ  یگه_ د

 گل سرش را بست:   نوال

 یستن  ینیباورکن کن دکتر اسالم ا  یستتو مسائل ن  یاجبار  یگه_ خود قرآن م
 بوده پس...  ینرحمُت للعالم یامبر پ یکنیمکه ما به مردم عرضه م

 حرفش را قطع کرد:  پدرم

نوال پلک  ی؟حجاب نداشته باش یایکه همراه من م  ییتو مراسما یخوای_ م
 ادامه داد:  یرا به هم زد و با لبخند یشها

 .یبد _ اگه شما اجازه
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 را مرتب کرد و ادامه داد:  یشلباس ها پدرم 

 . یاز طرف خودت فتوا بد یحق ندار یدم،من اجازه نم ی_ ول

 یمتا ما هم استفاده کن ییدبفرما یددار ی_ چرا حق ندارم؟ اگه استداللنوال
 . یمدر برابر منطق زور و اجبار مقاومت کن یدداد یادواگرنه خودتون به ما 

 رفت:  یرا برداشت و به طرف در خروج  یفشک  عماد

جهادو داشته باش و غذاشو   یهوا  یم،_ امشب تا صبح با بچه ها نشست دار
 . یامگرم کن و بهش بده تا فردا صبح من ب

شدم،  یرهو من به ماه در آسمان خ یدپا کوب یترفت و نوال با عصبان پدرم
افکارش کار  یبدهد و مطمئنا نوال باز هم رو یعماد نتوانست پاسخ درخور

 کرد!   یم

. همچنان یدمشن  یرا نم  یشحداقل صدا  یااز نوال نبود    یرفته بود و خبر  پدرم
پشت سرم داده بودم. از آن   یوار ام را به د  یهو تک  یستادهپرتگاه تراس ا  یلبه  

نوال از پدرم بود،   یقسواالت عم  یر رگکردم و ذهنم د  ینگاه م  یهباال به اسکندر
 یکاز  یغگفتم، در  یراهبد و ب رمتاسف تکان دادم و به پد یسرم را به نشانه 
 مقدار همت!  یکاز  یغمقدار مطالعه، در

 یاش را از عدنان بپرسد، م  یفقه  یبه رساله رجوع کند و سوال ها  یدترس  می
 ود. ترسد به غرورش بربخورد و ساحت مقدسش خدشه دار ش

 یراست   یرا رسانه ها گنده کرده بودند و نوال بادش کرده بود، پدرم راست   عماد
 ینم یادموقت  یچو عقل کل است، ه یاز ن یباورش شده بود از سوال کردن ب 
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حرف  یرو یدگفت با  یم یشهپرسم، هم یم یآمد به نوال گفته باشد از کس 
 بدهم.  یفکر کنم تا جواب درست  یتها

 یما م یبزرگراه کنار خانه  یر از ز یپوریش یبا بوق ها ینسنگ یها ماشین
دوست   یگرفت، گاه   یآنها آرامش من و نوال را م  یشبانه    یگذشتند و صدا

 یها بندازم و به مقصد نامعلوم  یوناز کام  یکیداشتم خودم را از آن باال داخل  
نون واقعا ج لپدرم در مقابل نوا یاز دست کم آوردن ها یسفر کنم، گاه 

 گرفتم.   یم یخودکش

طاقچه   یرا بسته بود. چهار زانو لبه    یشاتاقش را باز کرده و چشم ها  پنجره
 یم یقعم یدر پ یپ یبه خودش گرفته بود. نفس ها یوگانشسته و حالت 

 یددست لباس کاماًل سف  یکبه پرواز درآمده بود،    یشو آشفته باز موها  یدکش
صدا  یبه خودش گرفته بود، پس هرشب ب  یا یرعادیغ یو چهره  یدهپوش

 خبر بودم؟  یداد و من ب  یانجام م یلکسیشنر

 من را صدا زد تا از نبودم مطمئن شود: یطور چشم بسته چندبار همان

 اجاق آماده هست برات گرم کنم؟  ی_ جهاد جهاد...غذات رو

خلسه زد. دوباره به حالت    یپلکش را باز کرد و لبخند  یک  ید،نشن  یجواب   وقتی
 یقخوب در صورت او عم ید،را به آغوش کش یبرگشت و کتاب کادو شده ا

کرد که تا به حال   یلب تکرار م  یر را ز  یشدم و به طرفش قدم برداشتم. اذکار
 بودم.  یدهو ند یدهاسالم نشن یکجا  یچدر ه

 یو دوباره همان وردها را م یدکش  یم ییکرد و بو  یتازه م ینفس وسطش
 خواند. 
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 یکرد و تعادلم را از دست دادم، گربه ا  یر نرده ها گ یآهن یورق هابه  پایم 
و آسمان معلق شدم. چشم  ینزم یندستم فرار کرد و من ب یر کشان از ز  یغ ج
 . یدکش  یفیخف یغ نوال باز شد و ج یها

 کننده بود.   یوانهد یرپاهایمکرده و اتوبان ز  یر نرده گ یبه نوک آهن پیراهنم

را تکرار کنم.   ینب  یالب ذکر    یر را ببندم و ز  یمبار نوبت من بود تا چشم ها  این
 آمد:  یراه م یوار نازک د یلبه ها یکرد و با ترس رو  یم یهنوال گر 

  یزم؟به سرم بر  یمن چه خاک  یادسرت ب ییاحمق، اگه بال ی_ پسره 

د گذاشت، با  یحصارها م یلختش را رو یرا در آورد و پاها یشها دمپایی
 شد:  یتر م یک و نوال لحظه به لحظه به من نزد یدوز یم یسرد

 خدا...  یا یکنه_ اگه پدرت بفهمه منو سه طالقه م

 یک که در اتوبان جمع شده و تراف  یو مردم یختر یزد و اشک م یم داد
 را به وجود آورده بودند.  ینیسنگ

سرش  یات لحظ ینداشت، برا یخوب  یرغم من با ارتفاع رابطه  یکه عل  نوال
 دو زانو نشست:  یرفت و رو یجگ

که   یدستم بهت نرسه، به همون محمد ینکهجهاد، مگه ا یکنم_ پوستتو م
 . یزنمم یشتآت یدقبولش دار

و نقشه   یدمرس  یسربزنگاه م  یشهخواندم، هم  یرا در عمق چشمانش م  نفرت
عمل انجام  یناوقات هم ناخودآگاه ا یکردم و گاه   یرا نقش برآب م یشها
من بود که با وارد شدن من به هر  ینشدر آفر  یدانم چه سرِّّ یشد نم یم
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از  یگفت" گِِِل بعض  یم ینحس یخت،ر یمعادالت دشمنان به هم م یمکان  
کاخ فرعون رو به هم   یمثل موس یشنم ییجا یهوارد  یکه وقت   یهطور آدما

 " یزننم

بار نوال آن را کشف   یناما اول  یدمبا اسما و آال هم فهم  را بعدًا در مواجهه  این
 کرد. 

 را به من رساند و دستش را به طرفم گرفت:  خودش

 _ دستتو بده من جهاد؟ 

 :پرسیدم

  ید؟رو قبول ندار یامبر _ مگه شما پ

دنبال صاحب   یدبه اطرافش کرد، شا  یاز حدقه درآمده بود، نگاه   یشها  چشم
من سوال  یطدر شرا یکرد کس  یقبول نم یلعق یچگشت چون ه  یصدا م

 بپرسد!  ینید

 سواالست!؟  یندستتو بده من، االن چه وقته ا یگم_ بهت منوال

  ی؟مگه شما قبول ندار ید،که قبولش دار  یبه همون محمد ی_ آخه شما گفت 

را بلند کرد و نوال در  یتجمع یادبر اثر فشار وزنم، فر  یلهکج شدن م  صدای
 دست من را گرفت:  یچشم به هم زدن 

 _ خفه شو جهاد باشه؟ فقط خفه شو... 



 

 
299 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

و با دو دستش   یدهتراس دراز کش  یبه شماره افتاده بود و نوال لبه    یمها  نفس 
 من را گرفته بود:  یدست ها

 تو بغل من.  یا_ حاال پاتو بذار کنار ناودون و ب

 ی و صورت سرخ و عصب  یاشک   یم و بعد به چشم هابه ناودون انداخت  نگاهی
 یشبه خاطر به هم خوردن نقشه ها یششدم، مطمئنًا اشک ها یرهنوال خ

 کرد:   یبا مردن من پدرم سه طالقه اش م ینکهبود ا

تو   یاناودون و ب  یپاتو بذار لبه    یگمابله؟ م  یکن  ی_ چرا ِبرُّ و ِبر منو نگاه منوال
 بغل من! 

زنده ماندن چاره   یکرد و من برا  یادا م  یرینفرت وصف ناپذ  جمالت را با  این
 جز آغوش او نداشتم:  یا

 تو بغلت.  یامتونم ب یو من نم ینجس ی_ اما شما اگه مسلمون نباش

 بارم کرد:  ییرا بست و فحش ناسزا یشبار چشم ها این

 . یر بعدش برو دوش بگ یا،_ تو ب

 خسته شد:  یدمن را که د سکوت

 کف اتوبان؟   یزهرهات کنم و مغزت بر  یا یای_ م

ناودون گذاشتم و خودم را درآغوشش انداختم و هردو  یراستم را لبه  پای
 شدم.  یرهخ یشبه چشم ها یهچند ثان یبرا یم،کف تراس پخش شد

 آب رفت:  یر خودش کنار زد و به طرف ش یرا از رو من
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 با تو کنار اومد.  یشهآدم کنم، با حرف نم ید_گم شو اون طرف بابا، تو رو با 

 یردخواست زهر چشم بگ  یکند، مثال م  یسمبدنم باز کرد تا خ  یآب را رو  شیر 
 و شلنگم بزند: 

 ! یکن  یتو بغلم فکر م یتو بغلم نه به االن که دار یای_ نه به اون وقت که نم

 زد:  یادو فر  یددو یوانا یبه طرف لبه  خشکش زد، یدسکوت من را د وقتی

 یدبر  یاری،اخت یواریپسرم بود نجاتش دادم، چار د یگید؟م یبابا؟ چ  یه_ چ
 . یاریدخونه هاتون راهو بند ن

 ینجاو خبرنگارها به ا یآتش نشان  یبه طرفم برگشت، ترس آنکه پا دوباره
فرو رفته بود، اصال لرزاند، شلنگ باز آب دستش بود و به فکر    یباز شود او را م

 رفته بود قرار هست من را بزند، گفتم:  یادش

شروع کرد چون  یتشو اهل ب یامبر کردن حجاب، اول از پ  یاجبار ی_خدا برا
 یبرا  یدپدرم خوند یکه شما برا  یا  یهبودند و اون آ  یاسالم  یجامعه    یالگو
 نازل شده بود.  یامبر به پ یلجبرائ یبود که تازه حکم حجاب از سو یزمان 

 صاعقه زده ها نگاهم کرد و شلنگ آب از دستش افتاد، ادامه دادم:  مثل

رواج  ینهنور و بعد از چند سال که حجاب در مد یسوره  3۱ ی یه_ بعد از آ 
 یزینازل کرد: ]چون از زنان چ یامبر سوره احزاب رو به پ ۵3 یهکرد خدا آ   یداپ

 یشما و دل ها یدل ها یبرا ینا د،یاز پشت پرده از آنها بخواه ید،خواست
  دید؟پدرم نخون یرو برا یهآ  ینتر است] چرا ا یزهآنان پاک

 خواست امتحانم کند:   یآمد و مقابلم زانو زد، م جلو
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 بودم.  یدهرو ند یهآ  ین_ ا 

 : یدسوره احزاب[ پرس ۵۹[ ید؟بود یدهترشو د یینپا یه_چطور دو سه تا آ 

 کردم و ادامه داد:   سکوت یستادی؟_ پس فال گوشم ا

 داده؟  یادبهت  یرو ک  ینا_ ا

 _ پدربزرگم. 

 : یدمبار او سکوت کرد و من پرس این

 . یارهم یچون گمراه  یدرو سر و تهشو بزن یاتقرآن آ  یر تو تفس ید_ نبا

 را پشت گوشش زد: یشو موها ترسید

 در کار نبود.  ی_ اما عمد

زنان رو مخاطب قرار داده   ی  یهکل  ینکهاحزاب ضمن ا  ۵3  ی  یه_ به هرحال...آ 
 یحت   یعنینذاشته ذکر کرده از پشت پرده  یامبر پ یر و غ یامبر زن پ  ینب یو فرق 

سر و دست و  یاصال چهره هم مشخص نباشه چه برسه به پوشوندن مو
 صورت! 

 و ادامه دادم:  یدانداخت، لب گز  یینرا پا سرش

 ید؟نبود  یشما و اونا پاک تره، مگه دنبال کار دل  یادل ه  یبرا  یگه_ تو ادامه م
 لفظ دل هم براتون اومده! 

 متقاعد شده و نطقش بند آمده بود:  کامالً 

  ی؟د یم یاد یومعان ین_ به منم ا



 

 
302 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

 یشهم یمثل سالح  یادچرا که نه؟ واگرنه علم ز یدبش ی_ اگه مسلمون واقع 
 یبرا یقدق ییمعنا نیدونستن ا یتو دست دشمن و اگه شما مسلمون نباش

 ضرر داره.  یهبق

 : یدمآب رفت و آن را بست، پرس یر طرف ش به

 زدم:  یلبخند ی؟نوال_ چه سوال ید؟_ جواب سوال منو نداد

 نه؟  یستید_ شما مسلمون ن

 _ هستم. 

 یدماجازه م یدامشب جون منو نجات داد ینکهبه حرمت ا یول یستید_ ن
 . یدرو بگ یقتخودتون به پدرم حق

 کرد و به طرف اتاقش رفت!   سکوت

 " ۲۰۱۰" قاهره

بوک   یسف  یهدف، صفحه    یآشپزخانه نشسته بودم و ب   یغذاخور  یز م  پشت
 کردم.   یم یینآال را باال و پا

به  یکتاتور االزهر شده بود، د ینماز راه  یبود و پدربزرگ برا یصبح  جمعه
داد، مگر با  ینم ینماز جمعه را به صورت علن یگزاربر  یاجازه  یاخوان  یوخش

 و آن هم در مسجد جامع االزهر!  یخحضور ش

 ید،رس  یشناشناس ُسر خورد و به پاها  یبا پوشش بانو  یلباس ها  یرو  نگاهم
 عبداهلل و ولنگ و باز!  یبرا یینبود، پا یهخدا و با پوش یباال برا
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 یتاز هو یکیگفت،  یم یزیچ یکردم هرکس یکامنت ها که نگاه م به 
رفت، صفحه اش  یم یشقربان قد و باال یگریزد و د یپنهانش حدس م

 شمار خبرنگارها بود.  یطرح معما و حل سواالت ب  یبرا ییجا

تر از  یع سر  ینترنتیا یها یطقاهره اجرا داشت، بل یکه آال در اُُِپرا  ییها شب
سوزن  یجا ی،پ یآ  یو یها یو صندل یدرس یبه فروش م یگریهر زمان د

دانست خوش  ینم یمعدود، کس یحال جز عده ا ینانداختن نداشت، با ا
 یخخواند، خدمتکار ش ینوازد و م یرود و م یِسِِن م یکه به رو ییصدا
 روز خوش نداشتند.  یشکه آوازه خوان ها از دست فتوا  یستشهر 

، کش و هل دادم و آال وارد آشپزخانه شد یز م یگر تبلتم را به طرف د کالفه،
رفت، آب را   ییسر و گردنش داد و به طرف روشو  یبه عضالت خسته    یقوس

مشهور ها، بدون   یاو برعکس باق   یچهره    ید،به صورتش پاش  یباز کرد و مشت 
 بود.  یباهم ز یشآرا

 انداخت:  یمبه سرتاپا یو نگاه  برگشت

 یاسما و حرف ها یر سگرمه هات تو همه؟ ذهنم درگ یباز اول صبح  یه_ چ
 تامر بود: 

 سالم.  یک _ عل

 کرد و ادامه داد:   اخمی

 قهوه؟  یا ی_ سالم، چا
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دادم و نگاهم به لباس خواب بلند و جلوبازش  یصندل یام را به پشت  تکیه 
 افتاد: 

 ! یناشناس...چا یبانو ی_ چا

که   یشده بود، از وقت  یاتر ح یروزها ب  ینراستش ا ید،از چهره اش پر  رنگ 
 ینم یاز من هم حجاب درست و درمان  یگر مچش را با تامر گرفته بودم د

 گرفت: 

 صبونتو بدم؟  ینکرد یدارم_ چرا بآال

 من را مقابلم گذاشت:  یچا یواننشست و ل یز م پشت

  ی؟هوا وارد خلوتت بشم نگفته بود یب  یادخوشت نم ی_ گفته بود

حرف  یندانستم ا یشد، از روز اول هم م یرهه اش خو به بخار قهو یدگز   لب
خواست ذهن من را منحرف کند، ادامه  یکردن بود و م  یباز یلمف یشها

 دادم: 

 منه؟  یو بسم اللهات فقط برا یاالدونم چرا  ی_  نم

اش   ینهخط س  یرا دور فنجان قهوه اش حلقه کرد و دکمه ها  یشها  انگشت
 را بست: 

 مقدمه، سر اصل مطلب رفتم:  یب  یشم؟_ متوجه منظورت نم

 مبارک َسَر و ِسر داره؟ به فکر فرو رفت:   یتیامن  یتامر با نهادها  یدونست   ی_ م
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اسما هم با  ییاز روند بازجو یحت  یدیمش،د یپ یآ  ی_ با محمد تو استخر و 
 خبره. 

 اش را لب زد:  قهوه

جهاد، من راهمو  ینکرد یدامنصرف کردن من پ یبرا یمناسب ی یوه_ ش
 کنم.   یشرفتپ یخوامانتخاب کردم، م

 را مشت کردم:  یمها دست

  ی؟لعنت  یمتی_ به چه ق

 زد:  یادو فر  یدکوب  یز م یرو مشتی

باهاشون حرف   یدادکه با داد و ب  یستمحزب ن  یمن اعضا  یین،پا  یار _ صداتو ب
 ترسم.  ینم یاتمباز یهوچ  یناز ا ی،بزن 

 را گرفتم:  یششدم و دست ها مهربان

تو  یدن،سبز بهت نشون م یدارن در دروازه  یناآال جان به خدا ا ین_ بب
 تو سطل آشغال.  یندازنم یرنکه بگ  یرینیتوش یبراشون حکم آدامسو دار

 : ینمرا بب یشخواست اشک ها ینم یدکرد و سرش را برگرداند، شا  سکوت

و خودت کافه  یجدا بش یخاز ش یتون  یتو م یست،تو ن یباییز ینا یف_ ح
 . یستن یلشکر کش ینهم به ا یازین ی،کن  یتو مستقل فعال یبزن  یکموز

 کرد و جواب داد:    ینف فین
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 یانهقانون خاورم ینا ی،باج بد یدبه اون قله با یدنرس یجهاد، برا یشهنم نه 
 هست. 

 ی؟برم،باالخره که چ   قربون شکل ماهت  یشهکه دوال دوال نم  ی_ آخه شتر سوار
 . یکنهسرتون خراب م یفهمه و قاهره رو رو یم یخش یروز یه

 : یدآشپزخانه گرفت و به طرفم چرخ یمسبک قد یها یرا از کاش نگاهش

 یکار  یگهبعدش د ی،به عدنان نگ  یزیو تا روز موعود چ ی_ اگه تو کمکم کن
 . یاداز دستش برنم

 : یدمکم پشتم کش  یها یشبه ر دستی

 _ روز موعود؟ 

 انداخت:  یز م یرا رو یرنگ لباسش نامه ا یآب  یر حر  یر برد و از ز دست

 . یر _ بگ

 شدم:  یرهزده به نامه خ وحشت

  یه؟چ ین_ ا

شکنجه ازش خون رفته   یر خرابه، از بس ز  یلیاسما، حالش خ  ی_ حکم آزادآال
 براش اعالم کردن!  یپزشکا حالت اورژانس

فاصله داشت و صبح قاهره   یاسیناسما    یو چهار ساعت تا آزاد  یستب  قاهره
دختر  یجشن آزاد یروند آماده ساز یبه مدت چهل و هشت ساعت، برا

 عبداهلل باز شده بود. 



 

 
307 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

جشن فردا را   یراییپذ  یبودند که پک ها  یستادها  یرو سر کارگران   یزاو ل  راغب 
طرف و  ینبه ا یپرواز یز ت یکردند و عمو رجب هم مثل قرق   یم یبسته بند

 رساند.  یبه بچه ها م یو آب و چا یددو یآن طرف م

 یشهر را رو یو نقشه  یمداده بود یلتشک یاتاق فکر  یسی،عبداهلل و س با
وارد شد و کت تک اسپرتش را در  یر تاخ یبا کم یتر پ یم،چسبانده بود یوار د

 آورد: 

 ! یکغلغله بود خوردم به تراف یابونا_ شرمنده بچه ها، خ

 : یددر آغوش کش یمانهبعد به طرف عبداهلل رفت و او را صم و

 دخترت.  یبرادر، انشااهلل عروس یگمم یک _ تبر 

از آغوش  یدخند یروزها گل از گلش شکفته بود و از ته دل م ینکه ا  عبداهلل
 آمد و به من اشاره کرد:  یروناو ب

 پسر هستم. ینا یجوونمرد یوندخترمو مد یآزاد من

 را گرفت:  یمبه طرفم آمد و دست ها سیسی

پسرم، مطمئن   یجنبش رو به حرکت درآورد  ینا  یقفل شده    ی_ تو چرخ ها
 مونه.  یدختر عبداهلل مثل دختر ما م یم،کن  یباش برات جبران م

 فشردم:  یرا به گرم یشها دست

کمک کردم چون   یمبارز راه آزاد یهقط به _ اما من توقع جبران ندارم، من ف
 یدونم زندان  یو م یدمچش یوسال طعم شکنجه و انفراد یخودم سال ها

 تا چه حد سخت و دردناکه.  یبه خصوص اگه زن باش یاسیس
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 زد:  یلبخند پیتر  

 یفایکه تعر   یو ثابت کرد یهست  ییجهاد، تو واقعًا استثنا یا_ مرحبًا بک 
 نبوده.  یلدل یو اسما از تو ب  یهاد

دختر عبداهلل در  یداشت، نامه آزاد یگزاف   یاسما چه بها یدانستند آزاد نمی
 االزهر بود:  یخِ همسر ش یسکوت من و رقاصگ  یازا

 کجا رفته؟   یددون یچه خبر؟ نم ی_ از هاد

 عبداهلل جواب داد:  یتبه هم انداختند و در نها یسه نگاه  هر 

 ش امنه! _ نگران نباش جا

 زدند:  یحرف نم یهاد یهنوز هم به من اعتماد نداشتند که از جا پس

اسما به  یلهنوز راجع به مکان توقف اتومب ید،حرفا رو ول کن ین_ اسیسی
  یدید؟توافق نرس

 یجشن آزاد یمکان را برا یک شهر،  یکیتراف یبود با توجه به نقشه  قرار 
از نفوذش استفاده و وزارت کشور را  یتر پ یلدل ینو به هم یماسما انتخاب کن

چهل و هشت صبح قاهره را از حالت پلمپ در  یمجاب کرده بود تا برا
 : یاورندب

 یشتریب  یتاونجا امن  یدخونه ما برگزار کن  یاطجشن رو تو ح  یگم_ من معبداهلل
 بزرگ هم هست.  یداره و به اندازه کاف 

 یگوشه  ی یدهگل ارکبه  یرا روشن کرد و دست  یشخوش بو یپپ پیتر،
 : یدکش  یراهنشپ
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 . یمکن  یشخصوص یدنبا یه،جشن مل یه ین_ نه عبداهلل جان ا 

 اش را محکم تر کرد و گفت:  ینهس یرو یمدال ها سیسی

کننده هست و هم نماد  یر در زندان برگزار بشه، هم غافل گ یجلو چطوره
 . یهآزاد

 اسما نشست و جواب داد:  یز پشت م عبداهلل

داره و امکان داره مردم با  یزندان حکم حکومت  یجلو یسی،س یدهبع _ از تو
 . یرهبشن و کار باال بگ یر ارتش درگ

 : یدپرس یتر هر سه متوجه سکوت من شدند و پ ناگهان

  یخ؟حاج ش ینوه  یهتو چ یشنهاد_ پ

دانستم   یکرد و م  یمن را شگفت زده م  یشههم  یو اِِِبر   یبه زبان عرب   تسلطش
 جوالن دارد:  یها یاز بلند یرگه ا یتر پ

و من در محضر شما  یدمبارزه هست یدبگم؟ شما همه از اسات ی_ خب من چ 
 . یدمو درس پس م یکنمم یشاگرد

 : یستادجلو آمد و مقابلم ا سیسی

 یمهمه رو بشنو یشنهادپ یدبا یگهم یکیچر  یمن تو مبارزه  ی_ اما تجربه 
 از اون غافل باشه.  یکدهم یر برسه که پ یبه ذهن جوون  یجرقه ا یدشا

را با  یمو تواضع من شده بود جلو آمد و شانه ها یتکه عاشق شخص  عبداهلل
 محبت فشرد: 
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 یمما همه منتظر  یه؟تو چ یشنهادپ ی؟پسرم تو چرا ساکت  یگه_ راست م 
 . یمتو رو بشنو یشنهادپ

رفتم، از اول هم جواب را   یوار د  یرو  یجلسه را دور زدم و به طرف نقشه   میز 
 یاالتاطرافت خ  یکرد تا جاهل ها  یتظاهر به نادان   یدبا  یدانستم اما گاه   یم

 یک زدم و ماژ  یاتعلل و مِِِن ِمِن کردن باالخره دلم را به در  یبرشان ندارد، با کم
را خط   یر تحر   یدانکردم و دور م  سهبه هر    یبرد را برداشتم، نگاه   یتوا  یباال
 : یدمکش

 . یهآزاد یدون_ نظر من رو م

 صدا گفتند:  یک متعجب به هم نگاه کردند و  هرسه

  یر؟_ تحر 

 کردم و ادامه دادم:   یمجاور را به طرفش فلش کش یها خیابان

سمبل  یک یاییخوب جغراف یتعالوه بر موقع یدونم ینچون ا یر،_ بله تحر 
اسما رو  یلو اگه ما فردا اتومب یشهمحسوب م یخواهیهر آزاد یبرا یمبارزات 

تونن   یمطمئنا خرابکارا نم  یتکثرت جمع  یلبه دل  یممتوقف کن  یدونم  ینتو ا
 کنن.   یراندازیبه سمت ما ت

  

 یدوست نداشتند از بچه  یددانم چرا شا یبار هر سه سکوت کردند نم این
بود، هرچه که  یالک  یشانو تعارف ها یرندجنگ بگ ینصف خودشان نقشه 

قاهره مبارزه کرده بودم تا قدر  یکتنگ و تار یدر کوچه ها یبود به اندازه ا
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 یجاذبه  یر گفت: تحر  یم یشهرا بدانم، پدرم هم یر تحر  یآب و هوا 
 داره که ارتش تو اونجا مغلوبه!  یا یسیمغناط

 کرد گفتم:   یداسکوتشان ادامه پ وقتی

شماست و قهرمانشم  یمبارزه  ینن ابا خودشماست چو یار _ البته بازم اخت
 . یستمدخترتونه و صدالبته من فردا ن

 آنها را بلرزاند:  یبود تا هر سه  یآخرم شوک محکم ی جمله

 ! یارممن سر در نم ی؟چ  یعنی یستی؟_ نعبداهلل

 دادم:  یوار ام را به د یهانداختم و تک یز م یرا رو ماژیک

من تموم   یتسمعًا و طاعتا، مامور  میار ب یآزاد  ینامه    ید_ شما از من خواست
جنگم که شما   یم  یزیچ  یمن برا  یمدار  یدئولوژیبه بعد تفاوت ا  ینجاشد، از ا

 . یداونو قبول ندار

 : یدشد و غر  یعصبان  سیسی

و بعدش   یمرو سرنگون کن  یکتاتور د  یدحرفاس جهاد؟ ما اول با  ین_ االن وقت ا
 . یمراجع به نوع حکومت به توافق برس

خودم را گرفته بودم و قدم در  یمبود چون من تصم یدهفا یب  یشانها حرف
 یبر سر قدرت بود و مردم را آلت دست   یشگذاشتم که دعوا  ینم  یراه مبارزه ا

 شوند:  یچهکردند تا باز  یم

 _ با اجازه! 
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 زد:  یمه عبداهلل صدارفتم ک یرا برداشتم و به طرف در خروج  کیفم 

 جهاد؟ صبح قاهره پلمپه!  یمجشن رو کجا بزن ین_ خب ما خبر ا

 هم نداره.  یاونجا منع قانون  یدبوکتون بزن یسف یجای_ تو پ

 یدابا نبوغ خاص خودش نقطه ضعفم را پ یتر گذاشتم و پ  یرهبه دستگ دست
 کرد: 

بهش جواب  یچ  هیومدجون من چرا ن ی_ اگه اسما فردا از ما سوال کرد ناج 
 درجا خشکم زد و به فکر افتادم.  یم؟بد

 یشهر خبر از آزاد یوار به قهوه خانه برگشتم، در و د یاز ظهر آن روز وقت  بعد
خواستم  یفقط م ینمش،بب یک داد، دل تو دلم نبود تا فردا از نزد یاسما م

ا چند ت  یدم،فهم  ینه؟ اصاًل حال خودم را نم  یااست    یدهبه او رس  یبیبدانم آس
را اعالم  یمفردا یبتمکرده و غ  یاز ژنرال عبداهلل معذرت خواه  یشپ ی یقهدق

 بودم.  یمانکرده بودم اما حاال مثل سگ پش

روزها آال هم به  ینشوب را باز کردم و آن را باال دادم، ا یکوف   یکرکره   قفل
 کرد و اکثر اوقات بسته بود.   یم ییاعتنا یقهوه خانه ب 

 زد:  یمصدا یلرا باز کنم که نب یدرب ورود خواستم

 _ جهاد...جهاد. 

گپ کوچک دوستانه،   یک کردم، بعد از   یطرفشم رفتم و سالم و احوالپرس به
 چراغ برق را نشانم داد:  یر ت

 . یایدو ساعته منتظره تا تو ب یکی_ اون جوون 
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 ه کردم: نگا یر به چراغ روشن ت متعجب 

 _ کدوم جوون؟ 

 آمد:  یرونصورتش را بسته بود و از پشت آن ب یرو یهبا چف پسری

 . یرمتونم چند لحظه وقتتون رو بگ ی_ سالم آقا جهاد، م

 انداختم و به طرفش برگشتم:  یلبه نب یمشکوک  نگاه

 . یید_ بفرما

 کرد و ادامه داد:   یلبه نب نگاهی

 . یشهکه نم  ینجا_ ا

 . یدرو باز کن یهزحمت چف یراحت، ب  یالتونخ مهیقرف یل_ نب

 را باال برد:  یشدست ها جوان

تو  ینکهمعذورم از ا یول یدمنو بگرد یدتون یمسلح باشم م یدترس ی_ اگه م
 چهرمو باز کنم.  یابونخ

 شناختم، به طرف قهوه خانه اشاره کردم:  یشرا از صدا هادی

 تو تا خدمت برسم.  یید_ بفرما

 سفارش کردم تا مراقب اوضاع باشد.  یلبعد به نب و

را باز کرد و خودش   یهشوب شدم و در را قفل کردم، چف  یسرش وارد کوف   پشت
 را در آغوش من انداخت: 
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 جهاد.  ییمتو یونتا چه حد مد یدون  ی_ نم 

 یدرفتارم را د  یخشک   یدر آغوشش بودم و وقت   یسرد و سنگ   یمجسمه   مثل
 از من فاصله گرفت: 

داد؟  یشکنجه جون م یر خواهرت ز یوقت  یکجا بود ی؟هاد ی_ کجا بود
انداختم و ادامه  ینزم یرو یانداخت، آب دهان  یینسکوت کرد و سرش را پا

 دادم: 

 یلخودتو تحو  یدکه حاضر نش  یانقدر جون دوست   یعنیمرد،    یرتت_ ُُتُف به غ
 . یفتهصفتا ن یووناون ح یر تا اسما گ یبد

 سرش گذاشت:  ینشست و دست رو یتخت چوب  روی

من اون روز که  یست،ن ینداستان هم یجهاد خان، همه  یریتند م ی_ دار
بدم اما  یلزندان هم رفتم که خودمو تحو یکیکردن تا نزد  یر اسما رو دستگ

 نذاشتن.  یسیپدرم و س

بازجو مقابلش  یکرا برداشتم و درست مثل  یکج و معوج آهن صندلی
 نشستم: 

 _ نذاشتن؟ چرا نذاشتن؟ 

 جمع شد:  یشرا باال آورد و اشک در چشم ها سرش

که از گروه مخالفا به   یهستم، تنها کس ینکاخ عابد  ی_ چون من تنها نفوذ
 کرده.   یداراه پ یکتاتور کاخ د

 را به زحمت قورت دادم:  یمگلو  آب
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  ی؟چ  یعنی_  

 بودم اما از عمق فاجعه خبر نداشتم:  یدهشن چیزهایی

مبارک  یخانواده  یانتایکه اسناد خ  یاز اون چند نفر یکی_ آره برادر، هادی
من  یتاز هو یمنم، اطالعات دربه در دنبال منه تا سرمو ببره ول یکنهرو رو م

 خبره  یب 

 رفت:  یاهیس یمچند لحظه چشم ها یاغ کرد، براو بدنم د یدسوت کش سرم

ندادم؟ چون اگه من لو برم طناب  یلچرا خومو تحو یدی_ حاال فهمهادی
 ینیشه واگرنه ا یقطع م ینبا کاخ عابد ینو ارتباط مبارز یشهمبارزه پاره م

 . یشهسرمون م یرتمماست خونه نه آب جوب، غ یکه تو رگا

 گذاشتم و به لکنت افتادم:   یشانیبه پ دست

 . یکن  یداراه پ یکتاتور تا کاخ د یتونست  ی_ ت...تو چجور

 زد:  لبخندی

 شدم.  یقم_ با دخترش رف

کل   یبه اندازه    یهاد  یحرف ها  یدم،دور خودم چرخ  یشدم و چند قدم  بلند
دوختم  یو م یدمبر  یام تکان دهنده بود، هرچه م یمبارزات  یسال ها

خواند، پس ارتباط  یبا هم م یز بود اما واقعًا همه چ مشکل یمهضمش برا
 عبداهللبه    یا  یژهو  یازاتباعث شده بود تا مبارک امت  یهاد  یو نامزد  یخانوادگ 
 بدهد. 
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به افکارم  یدکردم تمرکز کنم، با  یام گذاشتم و سع یقهشق یرا رو یمها دست 
 دادم:  ینظم م

از دست  یاالن چه کمک درست،  یگیکه م  ییحرفا ین...ایخب هاد یار _ بس
 یمبلند شد و شانه ها ی؟اومد ینجاتا ا یمن ساخته هست؟ اصال چرا پا شد

 را گرفت: 

 ! یرتحر  یدونم یای_ پدرم گفت فردا نم

 خشکم را با زبان تر کردم:  یها لب

 _ درست گفته. 

 زد و ادامه داد:  لبخندی

 یریترو بهت بگم و ازت بخوام خودت مد  یقتحق  ی_ اما منو فرستاده تا همه  
 . یریجشنو به عهده بگ

 کردم و ادامه داد:   سکوت

از دکتر عماد گرفته تا   ی،که فکرشو بکن  یجهاد، همه...هرکس  یان_ فردا همه م
ناکرده  یینذار خدا ی،عدنان! نذار غائب بزرگ فردا تو بش یخپدر بزرگت ش

 . یارهب به بار  یمونیدر بره و پش یار تفنگ  یریت

 مقابلم زانو زده بود:  یبود و هاد یسخت  یراه  دو

کردم   یتعلل نم یلحظه ا یامتونستم ب ی_ اسما فردا منتظرته، اگه خودم م
ترسم  یکنن، م  یم یبمتعق یهبه سا یهاما باور کن حکومت و دختر مبارک سا



 

 
317 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

 یینکرده بال ییو خدا یقاشدست راغب و رف یفتهترسم مراسم ب یجهاد، م 
 . یاداسما بسر 

  《آستانه ینفصل پنجم: عبور از نخست 》

 " ۹7ین: فرورد۲۰۱۸_ مارسیس" پار

 یم،زن  یمخصوصمان را هم م  یو با محمد، الته    یمنشسته ا  یدنج   یکافه    در 
 یرینیکند اما من، طعم تلخ آن را به ش  یرینمحمد عادت دارد قهوه اش را ش

 دهم.  یم یحاش ترج یساختگ 

 یفضا  یطبق معمول گرفته و سکوت آرامش بخش  یسپار  یابر   یشههم  هوای
 یرزنما نشسته اند و پ  یرو به رو  یز در م  ییکافه را پر کرده است، زوج سن باال

او شعر   یهمسرش گذاشته است و شوهرش برا  یشانه    یسر رو  یشه،عاشق پ
 خواند.  یم

 یاطلس  یبو  یرند،گ  یها به باران بهار ضرب م  یشهشود و ش  یباران شروع م  نم
 دهد.  یرا نوازش م یا یادهمطبوع، مشام هر عابر پ یها

 ینآورد و ا یما چتر م ی_ شخصًا برایفلا یدوبرانژه_ صاحب کافه  موسیو
 است.  یاس ج  یمحمد در باشگاه پ یتمحبوب یزانم ینشان دهنده 

 یس،شهر پار یسشود و پل یمحمد تمام م یها یو دورهم یسلف  بازار 
بار هم که شده با او به کافه آمده  یک  یکند، برا  یطرفدارانش را از او دور م

 شرط عدم وجود خبرنگارها کنارش نشسته ام.  یشام و با پ
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چرخد  یبه طرف من م یرد،گ  یرا که با دو دختر جوان موبور م یسلف  آخرین 
 یبلند مشک  یفر و باران  یهاکند، راستش با آن مو  یم یو الته اش را امتحان 

جا گرفته  یفرانسو یکند و بدجور در دل هوادارها  یاش جذاب تر جلوه م
 است. 

 یفرانسه م  یعرب   یشبکه   یکند و رو  یرو را روشن م  یادهپ  یزیونتلو  موسیو،
 ۲۴اسما با فرانس  ی یژهو یمحمد از گفت و گو یددانم شا یگذارد، نم

 به او گفته است.  یزهاییچ

 یناست و رفته رفته به تعداد حاضر   یغاتیتبل  یها  یامدر حال پخش پ  یو  تی
 شود.  یدر کافه اضافه م

 یم  یسعادت بزرگ   یفلبرج ا  یو آن هم در پا  یابانیخ  یکافه    یک در    نشستن
مخصوص  یشود، به خصوص اگر ستاره  ینم یهرکس یبخواهد که نص

عرض ارادت خدمت  یها مقابلت نشسته باشد و گروه گروه برا یسیپار
 برسند. 

کنم تا زخم گذشته را فراموش کنم   یافکار دلم را خوش م یناوقات با ا گاهی
 یها تعلق  یمشهور باز یندانم به ا یکه خودم م  یفاما افسوس و صد ح

 ندارم. 

 یلحظه ا یچرخد، برا یشود و به طرفم م یفارغ م یشاز طرفدارها محمد
 یم یقدق یمچسباند و در چشم ها یخوش فرمش م یفنجان را به لب ها

 زند:  یم یاشکند و دلش را به در یشود، باالخره سکوت را م

 ! یکرد  یآال رو قبول م یشنهادپ یدجهاد، با یتو اشتباه کرد ی_ ول
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 یم یرهرو خ یادهتخت پ یتور دهم و به مان یم یلچر و یام را به پشت  تکیه 
 شوم: 

گذارد:_ مگه خودت   یم یز م یبشه؟ فنجان را رو یکردم که چ   ی_ قبول م
  ی؟مناظره با اسما تو برنامه شرکت کن یاز تو هم دعوت کردن تا برا یگینم

 _ چرا 

 دهد:  یکند و ادامه م  یدستمال دور دهانش را پاک م با

االن  ی،زد یو حرفاتو م یرفت  یتو هم م یدبا یگه،د ین_ خب ِد هم
 گرده.   یبرم یو راض یرهم یطرفه به قاض یهسرکارخانوم 

را کرده بود که  یشده ام، اسما با من کار یاز حرص و آز ته یباً روزها تقر  این
 یندارد اما نم یتیاهم یمبرا یگراند یحرف ها یلدل یندشمن نکرد، به هم

 یبآتش فر  من همچنان در  یرم،بگ یدهتوانم از اعتراف دلم بگذرم و او را ناد
 شوم:  میراغب در کنار او منقلب  یدنسوزم و از د یچشمانش م

شدم محمد، کرک  یر پ یگهبرگرده، من د یبره و راض یطرفه به قاض یه_ بذار 
 بحث و جدل ندارم.  یحوصله  یخته،و پرام ر

کنم و   یصحبت م یروزها کمتر با کس ینحوصله شده ام، ا یواقعًا هم ب  و
خودم  یکنم، دوست دارم جواب را در گذشته  یبه درونم رجوع م یشتر ب

 یفرا تحر  یختار ییگفت و گو  یادر مصاحبه  یکس  ینکهجست و جو کنم، ا
را درک  یختار یقتکه حق  یمن یاهلش سخت باشد اما برا یبرا یدکند شا

 ارزش است.  یب  یشصحبت ها هامکرد
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 از گذشته اش بشنوم. و  ینمحال دوست دارم مصاحبه اش را بب ینا با 

 : یدگو  یدهد و م یتاسف تکان م یبه نشانه  یسر  محمد

تا  یستکه من از تو دارم دل تو دلت ن  یبا شناخت  یول یگیم ینو_ تو االن ا
خبرنگارا بده   یلو اگه چرت و پرت تحو  یبشنو  ینادورب  یاسما رو جلو  یحرفا

 . یدهبهت دست م یعصب یو حمله  یریگ  یدوباره باال م

دکتر احمد را گوش   یها  یهدهم؛ توص  یم  ینانو به او اطم  یرمگ  یرا م  ستشد
 دهد تا مصاحبه را تماشا کنم.  یاجازه م یوموس یکنم. او هم با همکار

 یآن، جلوه  یچوب  یدماناست و چ یتال یآب  ۲۴فرانس  یویاستود فضای
من از درون کافه آنجا را حس  یکهطور یدهبه فضا بخش یا یخاص و هنر 

 ینه؟ اما خوب م یامناظره با خبر بوده  ی یهاز قض یاسیندانم  یکنم. نم  یم
 رود.  یغش م یرسانه ا یمصاحبه ها ینا یاش برا یدانم ذات هنر 

 یدتوجه به بارش شد  یضرب گرفته ام و ب   یلچر و  یدسته    یانگشتانم بر رو  با
کنم. با حرکت   یم  یکافه را لحظه شمار  ور یتمان  یباران، ورود اسما به صفحه  

رو   یادهنشسته در پ  یها  یکافه زده و چتر مشتر   یسقف   یموتر  یو،دست موس
 شود.  یجمع م

زن به احترامش   یشود و مجر  یظاهر م  یواستود  یاسما در قاب چوب   باالخره
پشت سر   یبه مبلمان مشک   یدهند و مجر   یهردو با هم دست م  یستد،ا  یم

 . یندنش یآن م یرو یکند و او هم با تشکر کوتاه   یاشاره م یاسین
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مصاحبه را به عهده دارد   ینمصر_ کار ا  یمعروف و جنجال  یجمال_ مجر   شیما 
 یبرق یر به حکومت مصر و سا یقیعم یامپ ۲۴انتخاب از طرف فرانس  ینو ا
 دهد.  یم یمنطقه ا یها

 : یدگو  یم یاسینبه  کند و با خنده  یرا مرتب م یزشم یرو یبرگه ها شیما

مصاحبه و  ینا یدارم برا یجانه یلیمن خ یم؟_ خب اسما، از کجا شروع کن
 مناظره رو به من واگذار کنند!  ینتا کار ا یدمماه تمام نخواب یک  ی؛اگه بدون 

 اندازد:   یپا م  یزند و پا رو  یم  یلبخند با صالبت   یشهطبق معمول هم  یاسین،

خورم و  یشدم هم خوب م یسوارد پار ی_ واقعاًًِ؟ اما من بر عکس تو از وقت 
 خوابم.  یهم خوب م

 یشود و ضربان قلبم باال م یم یخکوباش م یبه کت و دامن مشک  نگاهم
 : یردگ  یکند و به طرفم م  یرا پر م یآب  یوانرود، محمد ل

بگو تا شبکه رو  یخودتو کنترل کن یتون  یجهاد، اگه نم ی_ تو قول دادمحمد
 عوض کنم. 

 کشم:   یم یقیزنم و نفس عم یرا پس م دستش

 _ نه حالم خوبه. 

کت   ینجشن تولدش ا  یکه برا  یکند، زمان   یدور پرواز م  یبه گذشته ها  ذهنم
 داده بودم.  یهو دامن را به او هد

 پرسد:  یم یمادانم تا کجا گفت و گو کرده اند که ش نمی



 

 
322 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

اتفاق  یه یشن،بزرگ آماده م یحادثه  یه یها برا یمصر  یروزا همه  ین_ ا 
مصر  یجمهور یاستبار دوم به ر یبرا یسیعبدالفتاح س ینکهو اون ا یبعج

 بدونم.  یشوننظرتو راجع به شخص ا یخوامانتخاب بشه، م

 یحاضر در سالن معذرت خواه   یتکند و از جمع  یصاف م  ییابتدا گلو  یاسین
 دهد:  یکند، سپس ادامه م  یم

 یهفرد مقتدر یشونا یم،ژنرال در ارتباط بود ی_ خب ما از گذشته با خانواده 
 . یادکار برم  ینو مطمئنًا از پس ا

اسما  یلتحو یزیآم یهزند و لبخند کنا یاش را عقب م یتونیز یموها شیما،
 دهد:  یم

 یا به ژنراله، دختر ژنرال عبداهلل به ژنرال ها راشم یحساب را ین_ پس با ا
  یده؟م

 : یردگ  یرا م یشلب ها یخندد و رو یم یاسین

 بمونه.  یمن مخف  یرا ید_ اجازه بد

 کنم!   ینم یتتاذ ی_ اوک 

 آورد:  یرا در م یگرید یگذارد و برگه   یم یز م یر را ز یبرگه ا شیما

 یسکار درسته که رئ  ینبه نظرت ا یه؟چ یر و صناف یران_ نظرت راجع به ت
ها بفروشه، اصواًل با  یکشورش رو به سعود  یر مملکت دوتا از جزا یهجمهور 

 نه؟  یارخ داده  یانتیفروختن خاک کشور خ
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 یاتسال در نشر  یشناسند، سال ها یرک بودنش م ینرا بخاطر هم شیما 
اشت و مثل من او را ند  یگزنده    یتاب متن ها  یکتاتور زد اما د  یقاهره قلم م

 ی یشههر عاشق پ یگاهجا یسثابت کند پار یگر غربت شد تا بار د یآواره 
 طرد شده است: 

غلط  یا یحهکار صح  ینا ینکها یانه؟ و  یارخ داده  یانتیخ ینکه_ جدا از ااسما
رخ داده  یو اگه اشتباه  یدهپارلمان مصر رس یبطرح به تصو ینبگم ا ید؟ با

 مجلس رو گرفت.  یها یندهنما ی یقه یدبا یسی،باشه قبل از ژنرال س

 یاسینزنند،    یاسما دست م  یاندازد و حضار برا  یم  یتبه جمع  ینگاه   شیما
پاسخ   یباً آب دهد و تقر   یزود  ینحرفاست که بند را به ا  ینزرنگ تر از ا  یلیخ
 را کالفه کرده است.  ۲۴او فرانس  یدو پهلو یها

 خندد:  یمصاحبه، مناظره باشه؟ اسما م ینقرار بود ا یدون  ی_ مشیما

 _ بله. 

 اسما_ بله.  ی؟مناظره کن یکه قرار بود با ک   یدون  یم ینم_حتمًا اشیما

 دهد:  یآورد و ادامه م یسرش را باال م شیما

  یومد؟_ به نظرت چرا ن

 دهد:  یاندازد و جواب م یباال م یشانه ا یاسین

 ! یاز خودش بپرس یددونم، با ی_ نم

 یخبر  یششپ یقشود و از آن لبخند دقا یم یاسما سرد و سنگ  ی چهره
 : یستن
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مناظره  یناز قهار تر   یکیترسه، آخه تو    یاز مناظره کردن با تو م  ید_ شاشیما 
 . یهست  یانهخاورم یگرها

 یم یرهخ یوکند و به لوستر استود  ینفس حبس شده اش را رها م یاسین
 شود:  

 کنم!   ی_ فکر نم

 _ چرا؟ شیما

 ترسه.  یجز خدا نم یاصواًل از کس یشناسمکه من م  ی_ فرداسما

کف و سوت، سالن را خفه   یاندازد و صدا یم یدوباره به حضار نگاه  شیما
 کند:   یم

دهد و  یتکان م یسر  یاسینتونم باهات راحت تر باشم اسما؟  ی_ مشیما
 پرسد:  یم یماش

و  یحقوق بشر انتخاب شد ی ینده_تو از طرف حکومت مصر به عنوان نما
 یشناسه،م  یمل  ِی فرِد آشت   ینگذارتر   یر تو رو به عنوان تاث  یسسازمان صلح پار

با  یاسینبدونم اسما  یخوامبه تو تعلق گرفته، من م یزهجا ینا ینبخاطر هم
ه قاب یطلب تو  ییجدا یک چر  یک چطور تونسته با  یفلط ی یهروح ینا

شاپ را فراگرفته است،   یو کاف   یواستود  یسکوت کر کننده ا  یره؟قرار بگ  یر تصو
 آورد:  یکند و سرانجام سرش را باال م  یتامل م یلحظات  یاسما برا

 یکنهآشنا م  یتو رو با کس  یاوقات روند اتفاقات زندگ   یگاه   یما؟ش  یدون   ی_ م
 ! یکه انتظارشو ندار
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 زند:  یم یلبخند شیما 

 یم یرهها خ ینبه لنز دورب ینیش؟بب یکرد  یسع یبه فرانسه اومد ی_ از وقت 
 شود: 

 ینه دونم اگه بخواد منو بب یم ینوا یشهره ول ینا یدونم اون کجا ی_ من نم
 کنه.   یداتونه منو پ یزود م یلیخ

 کند:   یاشاره م یواستود یبه در چوب  شیما

اسما  یه؟تو، عکس العمل تو چ یاددر باز بشه و جهاد ماهر ب ین_ اگه االن ا
 شود:  یم یرهبه در خ یت لحظا یبرا

 منتظره هست.  یر دونم، واقعًا غ ی_ نم

 آورد:  یتلفن همراهش را در م شیما

 یریم؟باهاش تماس بگ ی_ دوس دار

 شما نشسته بود.   یخواست صحبت کنه که االن جا  ی_ خب اگه دلش ماسما

 دهد:  یکند و ادامه م  یم یجاش را پ یگوش  شیما،

مسائل امروز مصر  ی یهو راجع به بق یمگرد یبرم یرم،گ یم یتنفس یه_ 
 . یاسینبا اسما  یدبا ما باش یم،کن  یصحبت م

 " ۸۹ یبهشت: ارد۲۰۱۰ ِی "قاهره_ ِمِ 
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از شب  ینظهر بود. معترض یو هنگامه  یدهبه وسط آسمان رس خورشید 
مصر را به حالت آماده باش در  یساُُِتراق کرده و پل یر تحر  یدانگذشته در م

 بودند. آورده 

 یو لشکر   یکشور  یها  یتاز شخص  یاریو گزنده بود و بس یز ت  ِی ماه مِ  آفتاب
 کردند.   یاستفاده م یدود یها ینک و ع یمشک  یاز چترها

مبارک را به دست  یکاتورهایپر کرده بودند که کار یرا مردم یر دور تحر  دورتا
فاسدش   یو خانواده    یکتاتور د  یهرا عل  یتند  یشعارها  یداشتند و هرازچندگاه 

 دادند.  یسر م

وارد شود و پس  یدانم یآهن یاسما از دروازه  یَوَن مشک  یبود خودرو قرار 
 یبرا یر وسط تحر  یگاهبه سمت جا یشهوادارها یاندور کوتاه در م یک از 

 برود.  یسخنران 

 زدن راغب بودم،  یمس یو منتظر ب  یستادها یآهن یدروازه  کنار 

 یدماست پس صالح د  یفضع  یدانیم  یدر مبارزه ها  دانستم راغب  یم  خوب
آنها را  یاسما کنارش باشد و من دورادور هوا یاو به عنوان محافظ شخص

 داشته باشم. 

عماد و  یرا از نظر گذراندم و نگاهم رو یگاهافراد حاضر در جا یلحظه ا برای
در مراسم ضمانت و او را  یدانم حضور پدرم را چه کس یماند. نم یرهنوال خ

 یط اسما، شرا یرها کرده بود؟ اما هرچه بود، روز آزاد یهاز حبس در اسکندر
 . ردآو یمبارک به وجود م ینمخالف ییگردهما  یبرا یمناسب
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 راغب به خودم آمدم:  یمس یب  یصدا با 

 _ جهاد، اوضاع اون جا چطوره؟ 

 در امان بمانم:  یدرا باال آوردم تا از سوزش نور خورش یدمسف یراهنپ ی یقه

  یید؟شما کجا یعیه،طب یز همه چ ینجا_ ا

 شده بود:  یبموج مردم ترک یبا صدا یمس یخش خش ب  صدای

 بگو دروازه رو باز کنن. یشیمم یکنزد یدونبه م یم_ ما دارراغب

 شد.  یافت_ در

روزها مسئول  ینقاهره که ا یسپل یکر غول پ یرویعالمت دست من، دو ن با
خروشان   یلس  یاناسما در م  یلنظم شهر بودند در را باز کردند و اتومب  یبرقرار

 شد.  یدانوارد م یشهوادارها

ام را تنگ کرد اما قدرتمند تر از  ینهس یقفسه  یت،فشار جمع یلحظات  برای
 جا بزنم و پا پس بکشم.  یزود ینبودم که به ا یآن 

مردم باال  ینعره رها کردم، خودم را ازالبه ال یک حبس شده ام را با  نفس
 رنگش باال رفتم.  یمشک  یو از خودرو یدمکش

دادم تا خدشه  یبه نحو احسن انجام م یدکرده بودم با  یتقبول مسئول اگر 
 به دختر عبداهلل وارد نشود.  یا
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حاضر دست  یتجمع یوََِن نشسته بودند و برا یانیم یفو راغب در رد اسما 
او  یآزاد یبه بهانه  یکتاتور دادند و مردِم خسته از ظلم و جور د یتکان م

 کردند.   یگل پرتاب م  یشبرا

 نیاسی یسپر بال یباً و تقر  یستادهکنار خودرو ا  یمتر  یمن یآهن یراهرو روی
 رساندم.  یها بودم و با واسطه، دسته گل ها را به اسما و راغب م

بودند که مدام مردم را به آرامش   یسیعبداهلل و س  ینآن دو ا  یپشت   یفرد  در 
 یتر مبارک سردهند چرا که پ یهعل یتند یکردند تا مبادا شعارها  یدعوت م
خواستند  یرا با هزار زور و زحمت جور کرده بود و نم ییگردهما  ینمجوز ا

 دردسر درست شود.  یقشانرف یبرا

 یماییآن راهپ یرا به برگزار ینچطور توانسته بود کاخ عابد یتر دانم پ نمی
ها_  ی_ مرشد عام اخوان یع که عالوه بر اسما، محمد بد  یمتقاعد کند؟ در روز

دانست پدر  یم یعدنان از زندان آزاد شده بود، کمتر کس یخهم به دستور ش
 ینکرده است و ا  اریآن نامه خود د یر بزرگ از آوردن نام دختر عبداهلل در ز

 یآن حکم حکومت  یر تمام نام اسما را در ز یرکیآال بود که با ز یهوش باال
 جعل کرده بود. 

ها اشک   یاخوان   یدشا  یوغر   یانآمد و در م  یینپا  یبوناز پشت تر   یع بد  وقتی
روز برگزار شده  یک در  ینجشن ما و اخوان المسلم یمتازه متوجه شد یختر

 و طرفدارانش است.  یخما به مراتب کمتر از ش یمردم یگاهو پا
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 یکتاتوریباشد و حکومت د  یر تحر   یبونبود که مهمان تر   یبار نوبت البرادع   این 
 یالبرادع   یالملل  ینب یگاهاز جا  بود که یکمتر کس  یرد،مبارک را به باد انتقاد بگ

 جرئت تعرض به او را نداشت.  یکس  یلدل ینبه هم یدباخبر نباشد شا

بود که  یپدربزرگ  یاسما و راغب نشسته بودم و نگاهم به شکم گنده  کنار 
 آمدند.  یرا به همراه آال باال م یپیآ  یو یکورمال کورمال پله ها

کرد و به   یا یمصلحت  یبه احترام عدنان مکث و سرفه  یلحظه ا البرادعی
 را فراگرفت.  یر تحر  یدانم یت،صلوات ناقص جمع یدنبال آن صدا

محبوس   یاسما را نداشتم که با چشم ها  یجرئت نگاه کردن در چشم ها  هنوز 
را مجاب به حضور  یخزده و ش یآال مواجه شدم، باز چه کلک  ی یهدر پوش

 دانست؟  یود خدا مخودش در مراسم کرده ب

 یبه احترامش  بلند شدند. با دست ها یسکِّّو آمد و همگ  یبزرگ رو پدر 
 یرا از نظر گذراند و سپس به طرف ما آمد، لبخند  یسیتپلش ابتدا عبداهلل و س

 زد و خطاب به من گفت: 

 ! یدی_ مبارکت باشه جهاد خان، باالخره به آروزت رس

کبود و متعجب   یکرد، ناچارًا به چشم ها  داغ  یماز فرق سر تا کف پا  یا  لحظه
تر و الغرتر شده و احتمااًل   یدهتک  یستاد،شدم و قلبم از شدت اندوه ا  یرهاسما خ

 پدربزرگ تعجب کرده بود.  یاز جمله 
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باال انداختم  یتکان داد و در جوابش شانه ا یسرش را به صورت سوال راغب 
بخاطر مسکوت  یباً ذشت تقر عدنان از مقابل ما گ ی! وقت یرنگ یجد یعنیکه 

 و در دل خدا را شکر کردم.  یدمکش  ینفس آسوده ا یهماندن قض

 : یدمغر  یلب یر و ز یدمآال را کش یچادر عرب  یآخر، گوشه  یلحظه  در 

نفهمه؟  یهقض یناز ا یزیهفت خط، مگه قرار نشد پدر بزرگ چ ی یته_ عفر 
 آورد:  یینرا پا یشاش را باال زد و ُتِن صدا یهکنارم آمد، پوش

اسما  یآزاد یامضا یتر پ یکنهفکر م یگارد،دونه جناب باد ینم یزی_ هنوزم چ
 رو از مبارک گرفته! 

به ما انداخت و در جوابش  ینگاه مشکوک  ید،شن یما را نم یکه صدا  عبداهلل
 بسنده کردم.  یبه لبخند کوتاه 

 یاسم اسما را آورد و از او دعوت کرد تا برا یشصحبت ها یاندر پا البرادعی
 . یایدب یبونتر  یمراسم پا یادامه 

شد،  یگاهجا یجوانان راه  یز تند و ت یشعارها یانبلند شد و در م یاسین
 یهگالب  یکنبود و با    یفشن خبر   یبرعکس دوران ما قبل زندانش از لباس ها

 . یستادا یکروفنساده پشت م یمشک  ی

 را به دست من رساند و گفت:  یادداشتیکاغذ   سیسی

کنه تا  یترعا یشتذکر رو به دست اسما برسون و بگو تو سخنران ین_ ا
 . یادن یشپ یمشکل
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و خودم را به او رساندم. اشک در  یدمها خز  یصندل یاناز م یو حرفه ا آرام 
غر و طور ال یناسما باشد که ا ینشد ا یجمع شده بود، باورمنم یمچشم ها

 : یدمگرفته نال  ییزرد شده است، راغب را کنار زدم و با صدا

 ... یاسین...خانوم یاسین_ خانوم 

نبود،   یروح بود، از آن حرارت گذشته خبر   یو نگاهم کرد اما سرد و ب   برگشت
 از آن شور و نشاط مبارزه... 

 یدمدم یدر او م یدبا یدم،دم یدر او م یدبا ینم،بب ینطور توانستم او را ا نمی
 ینجاگفت، ما تا ا  یراست م  یخاکسترش را شعله ور تر کنم، هاد  یر تا آتش ز

 : یمکه مبارزه را از دست بده  یمبود یامدهن

 _ بله جناب ماهر؟ نفس نفس زدم و گفتم: 

 ! یادب یشپ یتا مبادا مشکل یتو سخنران  یدکن  یترعا یکم  یگن_ اتاق فکر م

 کرد:   یاز رمق افتاده بود و سکوت معنادار یشها چشم

و جلوتر  یدکش  یر کنم؟ قلبم ت  یتهم مونده که رعا یزیکنم؟ مگه چ  یت_ رعا
 رفتم: 

  یشم؟_ متوجه منظورتون نم

را روشن و  یکروفنانداخت، م یرا از دستم گرفت و کنار یادداشت کاغذ
 را آغاز کرد.  ینشآتش یسخنران 

آغاز   یلآور  ۶و جوانان    یحکومت   یروهاین  یریا، درگاسم  یاز اتمام سخنران   بعد
شدن اسما و پلمپ شدن   یبود که پس از زندان  ینام جنبش یلشد، ششم آور
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پست  ییناسم من و راغب را هم در پا یصبح قاهره قوت گرفته بود و گاه  
 کردند.   یبوکشان تگ م یسف یها

 یند و جوانان اباز کرده بو ینمعترض یضد شورش، تانکر آب را به رو پلیس
 کردند:   یشعار را تکرار م

 وطن!  یا یمشو یتو م ی_ با روح، با خون، فدا

باال رفت و عکس مبارک را در  یدانوسط م ی یلهاز جوانان شجاع از م یکی
وارد  یتیامن یروهاین ید،کش یینها پا یسوت و کف تماشاچ  یصدا یانم
 شدند و اقدام به پخش گاز اشک آور کردند.  یدانم

سفارت  یوار از در و د یار اخت یکه ب   یخودم افتادم، زمان  یدوران نوجوان  یاد
را  یپرچم ستاره بازان  یزدم، آر یرفتم و پرچمش را آتش م یباال م یلاسرائ

 یدانستند و مسجد االقص  یخود م  یعیرا حق طب  یتوالسیونآتش زدم که کاپ
جا حضور  مهدر ه یشانکه جاسوس ها  یدمکش  یرونب یدو مثلث  یانرا از م

 داشتند. 

 یحشدند و همه فرار را بر قرار ترج  یهم خال  یر تحر   یپ  یآ   یو  یکم سکوها  کم
شد  یداده م یصآمدوسط شهامت از شباهت تشخ یجان که م یدادند، پا

 شد.  یشد، مرد از نامرد مشخص م یجنگ که نواخته م یپور و ش

آتش زدم، دوست داشتم  یگاریداده و س یهمقابلم تک ینرده ها محابا به بی
آتش زده، دود،  یها یکتماشا کنم، الست یر دل س یکمحشر به پا شده را 

 کرد.   یظهور م ییظلمت، روشنا ینو درست از دل هم یکیتار یاهی،س
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 زد:  یادو فر  یدبه طرف من دو راغب 

 حمله نکردن.  یپ یآ  یتا به و یم_ جهاد بجنب بر 

 یهبه ترس، شب  یهشب  یزیخورد، چ  یدر عمق مردمک چشمانش تکان م  چیزی
 نبودن و فقط بخاطر اسما حاضر شدن:  یباز ینبه مرد ا

  ید؟رو برد یاسین_ خانوم 

پشت سر هم به رعشه  یتوپ و ترقه  یو از صدا یایدجلوتر ب یدترس می
 افتاده بود: 

 . یمکن  یحرکت نم یایتو ن تا یگهنشسته و م ین_ آره تو ماش

 گرفته بود:   ینشده و کم یز خ یمن یباً به چهره اش زدم، تقر  پوزخندی

و ما رو   یشهم  یداپ  یخبر   یاز خدا ب   یهمرد حساب، االن    یگهد  یمبر   یا_ براغب
 . یزنهم یر با ت

 یدملرز  یم  یدم،ترس  یاول م  یخودش نبود اول راه بود و من هم روزها  دست
شد  یسست م یماوقات زانوها یگاه   یافتادم، حت  یو ناخودآگاه به رعشه م

 خوردم.  یم ینو زم

 طرفش رفتم و دستش را گرفتم:  به

 کشن.   یهستن و آدم نم یراغب، گلوله هاش مشق  یم_ پاشو...پاشو بر 

 بلند شد:  ینزم یرا گرفت و از رو یمزده دست ها خجالت
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سرپا راه  یر بارون ت ینتو ا یکنیجرئت م چطور  یزنن،که م  یب_ باالخره آس 
 آمد:  یپشت سر من پناه گرفته بود و م ی؟بر 

 یناز زم  یریخوردنامون گذشته راغب خان، االن موقع دستگ  ین_ ما دوران زم
 خورده هاست. 

 و سکوت کرد:  یدحرفم را فهم معنای

تموم و عمو عبداهلل بد  یتر پ یبرا یلیامروز خ یها یری_ فکر کنم درگراغب
 بشه. 

 ها کمتر شد:  یریدرگ یو صدا یمرفت یینپا یپ یآ  یپشت و یپله ها از 

 _ چطور مگه؟ 

 _ آخه به مبارک قول داده بودن کار به تظاهرات نکشه. راغب

 : یدمو به طرفش چرخ ایستادم

 . یکنهم ییر تغ یز رو فراموش کن راغب، از امروز همه چ یقبل ی_ قول و قرارها

 کالمم کردم:   یچاشن یشانه اش گذاشتم و لبخند یرو دست

 یبرا یاد،به وجود نم یروشنفکر  ینک بسته و کروات و ع ی یقه_ انقالب با 
 خون داد.  یدانقالب با

من و  یم،شد یبلند مشک  یشاس یکاسما را عوض کرده و سوار  خودروی
کمک راننده جا   یو نوال هم در صندل  یمعقب نشسته بود  یفها در رد  یاسین

 خوش کرده بود. 
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و در حال حاضر صحبت   یردگ  یدانستم اسما از پدرم و نوال خط و ربط م  می 
دکتر عماد و همسرش بود و  یاتبود چون او عاشق نظر  یدهفا یکردن با او ب 

 بود.  یافتهآنها  یها یانقالب را در تئور

با او چشم در چشم شدم  یلحظه ا یهنما زد و دنده عقب گرفت، برارا پدرم
 یم  یهشب حضورم در اسکندر  ینآخر   یلیس  یو صورتم را گرفتم، هنوز هم جا

 ینراه خودم را از او و نوال جدا کرده بودم اما ا  یشههم  یکه برا  یسوخت، شب
 من و آنها شده بود.  یانم یبار اسما واسطه 

فرار  ینمعترض یانشد و مثل موشک از م یاصل یابانبلند ما وارد خ شاسی
 یوحشتناک  یدورش بود که به فضا جلوه  یِاِسکورت نظام ینکرد و ا یم

 بود.  یدهبخش

شدم، مدام با انگشت  یرهبه نوال خ ینهو چندبار از آ  ینچند یر طول مس در 
انداخت،  یم یینرفته بود و سرش را پاضرب گ یصندل یدسته  یرو یشها

 یاسینحضور    یلاما هر سه به دل  یمگفتن داشت  یبرا  یادیز  یمطمئنًا حرف ها
 . یمها سکوت دو طرفه را انتخاب کرده بود

 جهاد"  ی:پانزده سالگ ۱۹۹۵" سال 

کرد تا به ارتفاعات   یلشب پدرم زودتر از حد معمول کالس و درس را تعط  آن
و  یتیشن. نوال از بعد از ظهر مدیمبترکان یو استخوان  یمبرو یهاسکندر

 یپرداخت و من هم مشغول تماشا  یم  یرا کنار گذاشته و به آشپز   یلکسیشنر
 فوتبال مصر و سنگال بودم. 

 : یدکش  یم یاداز داخل آشپزخانه فر  یهر از گاه  نوال
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 . یریزهخورده کم کن جهاد، اعصابمو به هم م یهاون المصبو  ی_ صدا 

آوردم   یمن هم کم نم  یعتاً کرد و خب طب  یم  ینوال بددهن  یزیاز هرچ  گذشته
او  یدانستم رفتارها یدادم، هرچند م یادامه م یشتر ام با او ب یو به لجباز

کرد باز   ینرمال هم رفتار م  یبه کفشش است اما اگر حت   یگیو ر  یستن  یعاد
ن مادرم یگزیخوش خط و خال را جا یداشت که پدرم زن  یمچشم من برن

 بود.  یدهکرده باشد اگرچه مادرم چهره در نقاب خاک کش

 یصورتش موج م یرو  یو،آمد و همان طور که اََِفتر ش  یرونب  ییاز روشو  پدرم
 : یدغر  یلب یر کرد و ز  یزد اخم

 ! یزنهمن م  یشپ  یرآبتونوال ز  یکنیجهاد؟ بعد گله م  یذاری_ چرا سربه سرش م

 را خاموش کردم و به طرفش رفتم:  یو یت  یناراحت  با

 _ چون هنوزم بهش شک دارم. 

 دست گذاشتم و ادامه دادم:  یرو دست

و  یپدر من؟ دست دانشجوتو گرفت  یفکر کرد یخودت چ  یش_ ِا ِا ِا...آخه پ
 مادر من؟  یشکرد  یو تفحص یقتحق یچبدون ه

 : یدسرش گذاشت و نال یدست رو پدر 

 یرون،ب یادو از آشپزخونه م یشنوه. االن میکنم_ آروم تر جهاد...خواهش م
 نکردم؟  یقگفته من راجع به نوال تحق  یبعدشم ک 

 آوردم:  یینرا پا یمصدا ُتنِ 
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 یگیاونوقت تو م  یستطرف دست راست و چپشو هم بلد ن  یگه،د  ی_دِِِه نکرد 
 یدمسح سر و پا نکش یدمخودم د با دو چشم یشمسلمونه؟ چند وقت پ

 موقع وضو! 

 زدن صورتش کرد:  یغبه ت شروع

 یزنی؟چرا تهمت م یشهم یانتتو د یند ی_ از خدا بترس جهاد، تو که ادعا
 : یدیمبه آشپزخانه دو یمهنوال هردو سراس یغ ج یناگهان با صدا

 شد؟  ی_ چ پدرم

 کرد:   یم یهنشسته بود و گر  ینزم یپشت به ما رو نوال

 عماد!  یدم_دستمو با رنده بر 

 را گرفت و بلندش کرد: یشبازوها یر ز پدرم

 . یخودت قبول نکرد  یرمبگ  یرونقربونت برم، من که گفتم بذار غذا از ب  ی_ اله

 یها محض خاطر دلبر  یوسنار ینا یو همه  یدآ  یم یددانستم خون سف می
به   یدد  یرا در خطر م  یتشموقع  ینکهکردن از عماد ساده لوح بود، به محض ا

 کارش شود:   یپدرم چاشن یافتاد تا قربان صدقه ها یغش و ضعف م

 یخورد یرونب یاز بس غذا یبچش یشتر _ آخه گفتم دستپخت خودمو بنوال
 چشمات گود افتاده!  یپا

بود  یپرداز ماهر  یهظر گفت، پدرم اگرچه ن  یکلمه چرت م  یواقع یمعنا به
 یکرد و دنبال لوند  یاما در عشق تو بگو هجده ساله، خام و نپخته رفتار م

 نداشت.  یمن ذره ا یامرز که مادر خداب  یزیجنس مخالف بود، چ
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دانشجو با  یکردن ها  ینقش باز یداده و مشغول تماشا یهدرگاه در تک به 
 استادش بودم که نگاهمان به هم گره خورد: 

کرد و رو   یمنم گود افتاده نوال جان؟ اخم یچشما یپا یکن  ینم _فکر من
 برگرداند: 

 ! یدمبهش بگو عماد واگرنه جوابش رو م یزیچ یه_ 

 . یگه_ جهاد بس کن دپدر

 یم یکاش از روز اول با نوال طرح دوست   یکردم که ا  یاوقات فکر م گاهی
خانه باغ دستش را به طرفم دراز کرد آن  یاطکه در ح  یکاش زمان   یا یختم،ر

مقابل عماد   ینطور بستم تا ا یرا از رو م  یر شمش  یداصاًل نبا یفشردم، آر  یرا م
 بودم.  یم یبه فکر چاره ا یدشود اما گذشته ها گذشته و با یهمعل

 رفتم:  یرونتاسف تکان داده و از آشپزخانه ب یبه نشانه  سری

 . یامجا نم یچ_ من امشب ه

 _ بهتر! النو

 _ جهاد صبر کن کارت دارم... عماد

بستم، پدرم پشت در آمد و به آن  یشعجله به اتاقم رفتم و در را به رو با
 : یدکوب

 باهات حرف بزنم.  یخوام_ در رو باز کن م
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من و نوال را خوب کند اما مادرم  یکرد تا رابطه   یسع یلیعماد خ بیچاره 
 گنجه پسرم"   یقلب دو عشق نم یهگفت" تو   یم یشههم

عماد را دو  یگر نرفتم و بار د یرونپدرم آن شب با آنها ب یرغم تالش ها علی
گفت" خدا   یبه پدرم م یشههم یدآ  یم یادمنوال خانم کردم،  یمتقد یدست 

خاکه و پسرش دمار از روزگارم در  یر من ز یهوو ی،پسر  ینشانس بده همچ
 منه"  یهوو ینآورده انگار که ا

 یدبودم، نبا  یمانگذاشته بودند مثل سگ پش  یرونرا از خانه ب  یشانپا  یوقت   از 
گذاشتم، گوشت را دست گربه سپرده بودم، مخالفت   یپدرم را با نوال تنها م

 یطر انحراف از آن، خ  یشحسادت داشت اما ب  ی  یشهمن با نوال اگرچه ر  یها
 بود.  اجز کردم که خودش از درک آنها ع  یم ینیب یشپدرم پ یرا برا

آوردم،  یروناز آن ب یگار نخ س یک تخت خوابم را باز کرده و  یکشو  عصبی،
آغاز شد که پدرم  یخوش رنگ و لعاب الغر زمان  ینمن به ا یپک ها یناول

 داد.  یم یحنوال را به من ترج یخواسته ها

که مالش را آتش   یتیمیدرست مثل  یختم،ن گرفتم و اشک رآ  یر را ز فندک
 ییبه آن زدم و به سرفه افتادم. به سرفه افتادم و تا جا یزنند. چند پک  یم

 دادم.  یک رک یکه راه داشت به نوال فحش ها

تخت افتادم و به لوستر  یخسته شدم رو یدنکش یگار از س یحساب  وقتی
اگر روزگار  یرد،گذاشتم پدرم را از من بگ  یشدم، نه! من نم یرهاتاقم خ یسقف 

خواست مالک  یشکستم اگر م یمادرم را از من ربوده بود، گردن نوال را م
 پدرم شود. 
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 یراییبه دور خودم زدم. در اتاق را باز کرده و وارد سالن پذ  یشدم و چرخ   بلند 
ا حال نه چندان رفت و کنترل حواسم دست خودم نبود، ب  یم  یجشدم. سرم گ

 یدآن را قفل کرده بود. ناام یبردم. اََِه... لعنت  یورشخوش به طرف اتاق نوال 
 یو وگوشت کوب  چاقو یدم،را رها کردم و به طرف آشپزخانه دو یرهدستگ

. انقدر به جان قفل یدمحال خودم را نفهم  یگر برگشتم، د  یراییبرداشتم و به پذ
 اتاقش افتادم تا در آن باز شد. 

 یتشنه به بدنم هجوم آورد، نم یمثل دشنه ا یکیداخل گذاشتم و تار مقد
 سوخت.  یاشک؟ اما هرچه بود کل بدنم م یابود  یگار س یر دانم تاث

بردم و چراغ را روشن کردم، سر چرخاندم و تخت خواب تک نفره اش  دست
 خبرم یکرده و من از آن ب   یمدر آنجا قا یزیدانستم چ یرا از نظر گذراندم، م

 یبستم، مرور خاطره  یچشم م یو کجا؟ وقت  یزیدانستم چه چ یاما نم
 شد..." کتاب کادو شده"   یسقوط از تراس در ذهنم زنده م

گرفت، به طرف   یهرچه بود در آن کتاب پنهان بود و نوال از آن خط م آری
 یو رو کردم  به جز چند دست لباس ها یر رفتم و آن را ز یشکمد لباس ها

 نکردم.  یداپ یگرید یز چ یو مجلس یکش

آورد و من تا دسته   یآن لحظات من کم م  یفتوص  یبود که برا  یواژه ا  جنون
 نبود که نبود.  یها را گشتم اما خبر  یها و پشِت پشت  یصندل ی

 " ی؟کرد  یمشکجا قا  یگذاشتم:" لعنت   یقهتختش افتادم و دست به شق روی
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 یر ش یبود انگار کس یدهامانم را بر  ینیب یزشسوخت و آبر  یم یمها چشم 
روز افتاده  ینو به ا یدهکش  یگار دماغم را باز کرده باشد. من فقط چند پک س

 نبوده و...؟  یگار بودم؟ نکند س

خودم آنها را از مارکت سرکوچه   یامکان نداشت خودم با دست ها  یننه، ا  نه
 کرد.   یم یدفعات بود ناسازگار ینولچون ا یدبودم شا یدهخر 

 یدمبا خودم جنگ  یلیافتاد خ  یرشز  یدرآور لباس ها  ینگاهم به کشو ناگهان
توانست   یکه م  ییام تنها جا  یمذهب  یکار را نکنم اما با توجه به سابقه    ینتا ا

 رازش را از من نگهدارد آنجا بود. 

 و آهسته قدم برداشتم:  آرام

 منو ببخش.  یا_ خدا

 و زانو زدم:  یدمکشو رس  مقابل

 کنم.   یغلطا نم یناز ا یگه_ د

 یم یماما همچنان دست ها یدمکش یرونرا بستم و درآور را ب یمها چشم
 پلکم را باز کردم و دستم را داخل بردم.  یک  ید،لرز

 ینم یمدست ها یر ز گریید یز به رعشه افتاد و جز چند دست پارچه چ بدنم
جلد گالسه مواجه   یک آمد، هنوز هم جرئت نگاه کردن به آنها را نداشتم که با  

 شدم. 
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 یختم،ر  یرونرا ب  یرشز  یزنده شد، چشم باز کرده و لباس ها  یدیدلم نور ام  ته 
 یجلد کتاب کادو  یک نشست، خودش بود...    یملب ها  یرو  یلبخند فاتحانه ا

 رنگ!  یاسی یشده 

 آن را خواندم:  یها را با دندان پاره کردم و خط خوش رو کادو

 بن عمران"  یموس یدو عهد جد یقبر عهد عت یریو تفس یح_"توض

 یآن به صورت کامل روشن شد، نوال با چهره    یاتاق باز شده و برق ها  درب
 آشفته در قاب در قامت بست: 

 بلند شدم و تورات را در آغوش گرفتم:  یکنی؟م یچه غلط  ینجا_ تو ا

 جلو آمد و عقب رفتم:  ید؟_ ش...شما هنوز نرفت

واگرنه سابقه نداشت من و عماد   یومدیتو سرته که ن  یدونستم نقشه ا  ی_ م
 جا گذاشتن ُگِل سرم برگشتم.  ی! به بهونه یرو تنها بذار

 :یستادو مقابلم ا یدمچسب یوار د به

 _پدرم کجاست؟ 

 عماد را نشان داد:   یلروشن اتومب  یتازه اصالح شده اش، چراغ ها  یابروها  با

 . یمو بر  یین_ منتظره تا برگردم پا

 یم یینام را باال و پا ینهس یوار قفسه  یوانهزدم و قلبم د ینفس م نفس
 کرد: 

 . یگهد ید_ خب بر 
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مانتواش   یشده و دکمه هابه تورات در درستم بود، شالش تا انتها باز    نگاهش 
 لغزان منفجر شده بود:  یدو گو یدر فشار انتحار

 جهاد خان؟  یدار یفزرنگ تشر  یلیخ یکنی_فکر نم

 را سد کرده بود:  یرمبودم اما کاماًل مس یدنبال راه فرار به

  ی؟کرد  یم یمن چه غلط  ی_ سر کمد لباسا

به  یاش روان... انگار که گرد ینیآب ب ینف ینسرخ بود و ف یشها چشم
 دماغ زده باشد: 

 کنم که کردم.   یداپ ینومن_ فقط خواستم ا 

 به کتاب در آغوشم کردم و دستش را جلو آورد:  اشاره

 _ اونو بده به من جهاد! 

 تکان دادم:  ینف  یرا به نشانه  سرم

 . یشه_ نه نم

 سرش را برگرداند:  یا لحظه

 . یرمواهم کتاب رو پس بگدلخ یر نکن از روش غ ی_ کار

 را محکم در آغوش گرفتم و به طرفم برگشت:  کتاب

برات بد تموم  ینهبب یتوضع ینباال و تو رو تو ا یاداگه پدرت ب یدون  ی_ م
 زدم و جواب دادم:  یلبخند یشه؟م
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 یز به خصوص اگه بفهمه همسر عز  یشه،جفتمون بد تموم م ی_ فکر کنم برا 
 اِِِقرار به اسالم کرده.  یو الک  یهودیهتر از جونش 

 گل انداخت:   یششد و گونه ها سرخ

 _ خفه شو جهاد...خفه شو...باشه؟ 

 ینگفتن نداشت ا  یبرا یزیآورد و چ یکم م  یکالمش خفه شو بود، وقت   تکه
 کرد:   یها را تکرار م

خودتون رو به اسم اسالم  یدعقا یسکوت کردم نوال خانم، شما دار یادی_ ز
 . یدد یبه خورد پدرم م

 شد:  یرهخ یمو به چشم ها یدگز   لب

 جهاد نه؟  یشد یر _ از جونت س

 مکث کرد و گفت:  یبرد، لحظه ا یشمانتو یبدر ج دست

 یدمپدرتو د یاتنظر یبودم اما وقت  یهودی_ من اسالم آوردم، تو گذشته 
 مسلمون شدم. 

 زدم:  پوزخندی

 کنم!   یباور نم یاری؟تا پدر ما رو در ب ی_ مسلمون شد

 _ چرا؟ 

در سر داشت و  یدانستم نقشه ا یمانتو اش بود، م یببه ج یمها چشم
 گشت:   یدنبال فرصت م
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 رمان  کی

 یو ذکر م یکتابو بغل کرد  ینا یدم_ چون اون شب سقوط از تراس، خودم د 
 . یگفت 

 _ الاله االاهلل. نوال

 زدم:  داد

 . یار_ اسم خدا رو به اون زبون نجست ن

محکم به  ی،قو یمن را درآغوش گرفت و با بازوها یهم زدن چشم به  در 
 کرده بود.   یهوشمن را ب یخودش جسباند، تا به خودم آمدم عطر خوش

 " ۲۰۱۰"قاهره

 روبندش را بست و در چهارچوب در قرار گرفت:  ی پیچه

 ینبهش بده بب  یامک پ  یهپاشو    ی؟کن  یم  یبا من تلخ   یو_ حاال چرا غمبرک زد
 کجاست؟ 

 یو چادر عرب  یسرتاپا مشک  یپتخت انداختم و به ت یدر بغلم را رو بالشت
را  یخش یتگشت تا رضا  یبود محجبه م یدشجد یلمانداختم ف یاش نگاه 

 جلب کند: 

 یبدم و چ   یاماالن بهش پ  یکنی؟م  یتلخ   یگیزدم که م  ی_ مگه من با تو حرف 
 : یستادکوچک درون طاقچه ا  ی ینهبگم؟ داخل اتاقم آمد و مقابل آ 

 مصر حرف بزن!  ی یندهبده و از انقالب آ  یامک_ پ
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 یچشم دوختم برا  یششدر حال آرا  یخورد و به چشم ها  یتکان   یمها  شاخک  
لب  یتا رنگ آن از سرخ  یدرا مک یشلب ها یمکث کرد و رژ رو یلحظه ا

 یتدرون اتاقت هم احساس امن ینکها نباشد حس یصقابل تشخ یشها
 بود.  یاحس دن ینبدتر  یخاطر نداشته باش

 یحلقه  یمشد یم یک مصر نزد یقدم به قدم به حادثه  یروزها وقت  آن
 یچه یشرازم را پ یجرئت افشا یکهشد طور یتنگ تر م یز ما ن یمحاصره 

 نداشتم.  یبشر  یبن

 و کنارم نشست:  یدچشمش را کش خط

  یای؟تو نم ید،خر یرم_ من دارم م

شد که بعد از  یم یدادن به اسما بود چند روز یامکپ یر هم ذهنم درگ هنوز 
بلند  یمالقات ما به شاس یناز من نگرفته بود، آخر  یسراغ  یچاش ه یآزاد

 من را زده بود؟  یدگشت نکند نوال رگش را زده و ق  یپدرم و نوال برم

 داد:  یرنگش را مقابلم تکان  ییحنا یدست ها آال

واقعًا عاشق  ینکهمثل ا یمنی؟در  یا یجهاد حواست کجاست؟ با من ی_ آها
 ! یا؟شد

 خواستم به احساس دلم اعتراف کنم:  یروزها نم آن

 یخوادم یهرکس و ناکس یه،خطرناک یت_ چرت نگو آال، اسما االن تو موقع
 یگفت روز  یاده کنه، راغب ماون سواستف یتبشه تا از موقع یک بهش نزد

 ... یاون طرف آب  یصدتا تماس از شبکه ها
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 را زد:   یهر حرف   یشنبود که بشود جلو  یو حرفم را خوردم، آال کس  یدمگز   لب 

داشته  یاز اگه واقعًا به حضورت ن ی،خودتو براش هالک کن یخواد_ حاال نم
 ! یدهم یامباشه بهت پ

 ادامه داد:  یدرا که د سکوتم

 عوض بشه.  یتروح یدمنه؟ قول م یا یدخر  یمبا هم بر  یایم ی_ نگفت 

 انداختم:  یشبه سرتاپا یا یدارانهنگاه خر  دوباره

 سر و وضع؟  ین_ با ا

 اش را در آورد و مقابلم گرفت:  یمشک  نعلین

 . یدماز بازار روز خر  یدیرو ند ینا_ تازه ا

 کردم:   یینشلنگش را گرفتم و باال و پا یک 

 نه؟  یدی_ چرمش اصله... گرون خر 

 و چشمانش را دور سرش چرخاند:  یدکش  سوتی

 . یه_ چهارصد جن

زده باشد، آال هرچند ماه پشت پرده اما   یببه ج  یزدم درآمد خوب   یم  حدس
 زد:  یبه تمام مصر طعنه م یشبود که کاست ها یناشناس شهر یبانو

 گرفت:   یماز بازو یشگونین یدی؟آشغاال رو خر  ینا ی_ چهارصد داد
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خرج  یچه پول یفاو ه یامثال نانس ینبب یاب یست،ن یزیچ ینکه...ایس_ ه 
 . یکننم

دانستم با  یدادم مثل خودش چراغ خاموش حرکت کنم، خوب م ترجیح
من و عدنان را بخرد و جابه جا کند و  یتواند چندتا یاش م یحساب بانک 

 بود و بس:  یخش یاسیقدرت س یلسکوت موقتش هم به دل

خانوم، تا حاال  یبگذر یزاچ یلیاز خ یدبا یفاو ه یبه نانس یدنرس ی_ اما برا
 اش را انداخت و گفت:  یهپوش ی؟بهش فکر کرد

 _ مثاًل؟ً 

 را عوض کردم:  بحث

 کجاست؟   یخ_ ش

 کنه.   یم یدگیسجد رفته و به امور مردم رس_ طبق معمول به م

 یبه پدربزرگ؟  وقت   یانتخ  یاسما در اِِِزا  یبا او کرده بودم آزاد  یبد  ی  معامله
 ادامه داد:   یدمعذب بودنم را د

خودم و  یلوازم برا یسر  یه. یدخر  یم_ پاشو لباساتو عوض کن تا با هم بر
 . یخوامخونه م

دوست داشتم عمق  یلیرا باز کردم، خ یمجا بلند شدم و کمد لباس ها از 
 یدستم م یز و رو کردن اتاق خوابش همه چ یر ثروتش را بدانم، مطمئنا با ز

 نوال تکرار شود:  یخواستم حادثه  یآمد اما نم

 بپوشم؟  ی_ خب تو نظر بده چ 
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 یازهایشن ینبه ا یشتر اگر ب یدکنم، شا یاز عقده اش را خال یکم خواستم 
اش را باال زد، انگار  یهبود، پوش یدهنکش ینجاشد االن کار او به ا یتوجه م

 کرد:   یم ینقش باز

 . یمبپوش ِسِِت بش ی_ مشک 

 را باال انداختم:  ابروهایم

 _ عجب! 

 لباستو بپوش.  ین_ فقط خواهشًا بهتر آال

 و نگاهش کردم:  برگشتم

 _چطور؟  

 ! یمبازار شهر بر  ینبه بهتر  یخوایم_چون م

 " یلی: بازار خان خلیلی" حاره خان الخل

گز   یادهپ یو از آنجا به بعد را پا یمرفت ی" با تاکسینی"مشهد حس یابانخ تا
اطراف بازار  یها یابانخ یک طرح تراف یلشد به دل یم یدو سال یکی. یمکرد

دادند   ینمبادستان و سلحدار راه    یها  یابانرا به  خ  یلیاتومب  یچرا بسته و ه
 یتاکس  ینتر   یکو نزد  تراه داش  یابانسه خ  یناز سه طرف به ا  یلیو خان خل

 " بود. ینیآن " مشهد حس یرو

 یو حداقل تا حوال یمو قانون را دور بزن یارمشکردم با موتور ب  یسع خیلی
اما خانم کالسش باال رفته و تن به موتور  یمجلو برو یلیخان خل یابانخود خ

 داد!  ینم یسوار
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 یهجن یستاش کرد و ب یمشک  یورن  یفدست در ک یمشد یادهکه پ  یتاکس از  
کچل دشداشه پوش، معترض   یرمردداشبورد کمک راننده گذاشت پ یرو یا

 رو به من گفت: 

 یهزده جنپون ینفر  ینجاتا ا یشزوج جوان اما کرا ی_ اهلل نگهدارتون باشه ا
 هست. 

سرکار خانم گل کرده و  یاش را من حساب کنم اما دلقک باز یهبق خواستم
 دست من را پس زد: 

 نکن!  یبتزوج جوان؟ پس دست تو ج یا ی_ مگه نگفتم امروز مهمون منآال

توسط  یشادا یدکه فکر کنم متوجه تقل  یعصب یرمردزدم و رو به پ پوزخندی
 داختم: باال ان یآال شده بود شانه ا

رو هم بذار روش برو خدا بده برکت، انقدم طمع نکن پدر  یهپنج جن ین_ اآال
  یادته؟! یکرد  یسهمنو سرک یاضاف  یهقبل هم پنج جن یجان، دفعه 

 ینکردم، شلوار ج یمها یبو دست در ج یماز او جدا شد یخداحافظ  بی
بود که   یا  یادهپ  ینمخ عابر   یاسپرت هم رنگ آن بدجور رو  یراهنو پ  یمشک 

 کردند.   یبا رد شدن از کنار من و آال متلک بارمان م

نداشت و   یو شلوار دمپا گشاد او اصاًل همخوان   یاسپرت من با چادر عرب   تیپ
با تعجب بدرقه مان  یمشد یم یباعث شده بود تا وارد هر مغازه ا ینهم

 کنند. 

 *** 



 

 
351 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

من را به چوب  یباً نداشت و سرکار خانم تقر یخال یجا یمها دست دیگر  
و  یمآمد یرونداالن مانند بازار ب یکرده بود. از فضا یلخودش تبد یلباس

 گرفتم:   یلخان خل یسنگ فرش شده  یرو ها یادهنگاهم را از پ

 . یمبخور یرمبگ یز چ یهبازار، بذار  یاوردیکه ن  یر بابا، خسته شدم آال...اس ی_ ا

 : یستادا یاز من رفت و لحظه ا وتر جل

 یا یرمبگ یفطائر سور یتتا برا یمبرو یازوج جوان، ب یا یزنی_ چقدر غر م
 عشق!  یدوست...ا

 زدم و کنارش رفتم:  پوزخندی

 بدجور حرف اون بنده خدا رو مخت رفته.  ینکه_ مثل ا

 انداخت و ادامه داد:  یمکمال وقاحت دست دور بازو  در 

 زوج جوان؟  یا یم_ بر 

 خنده زدم و جواب دادم:  یر ز ِپقِّّی

 _ از دست تو! 

تمام بازار  یباً رفت تقر  یها راه م یشنامهو مثل نما یدکش  یرا م یشها قدم
 کردند و از خجالت آب شدم:   یما را نگاه م

 . یرهما م یوپاک آبر  یشهم یداپ یزیچ ییآشنا یهو_ آال تو رو خدا بس کن، 

 باال انداخت و به من اشاره کرد:  یا شانه

 .یریام تو به فنا م یهپوش یر _ خب بشه، من که ز
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 کردم و به راه خودم ادامه دادم:   یشبازو یحواله  مشتی 

 _ زهر مار! 

از پسرک خوش سر و زبان فروشنده گرفت و خودش   یعجله دوتا فطائر سور  با
 را به من رساند: 

 یگفتم شوخ   یپکر   یلیچند روزه خ  ینا  یدمد  یکنی؟_ باشه بابا حاال چرا قهر م
 کنم حال و هوات عوض بشه. 

 یتمحساس  یجات عرب   یهادو  یو بو  یمبازار نشست  یمیو قد  یخاک   یمکتن  روی
 : یدرا شدت بخش

 آال جون.  یشهعوض نم یزاچ ین_ حال من با ا

 گل کرد و ُسُِس انبه را دست من داد:   شیطنتش

 یشه؟هم حالت عوض نم  ینطوریا  ی؟چ   ینطوریبال جهاد جون، ا  ی_ جونت ب 
زدم و از او فاصله  یبلند ینشست و دستش را دور گردنم انداخت، عطسه 

 گرفتم: 

 . یبه خدا، آبرومون رو برد یدلقک  یلی_ خ

بلغور  یزهاییچ یشدند و به خارج  یاز کنارمان رد م یکی یکیها  توریست
 نشست:  ی. آال پنچر شد و کناریدندخند یکردند و م  یم

دل خوش داشته   یآدم بره ول  یهزار بار آبرو  یکاش روز  یجهاد؟ ا  یدون   ی_ م
 باشه. 
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 فطائر زدم و دستش دادم:  یرا رو سس 

  ی؟شد ی_ دوباره تو فلسف 

 آن زد و دور لبش را پاک کرد:  به گازی

دل  ینه برا یمکن  یم یمردم زندگ  یکه برا  ینهامثال ما ا یراد_ نه به خدا، ا
 خودمون! 

 یبود آال دختر جوان  یرونب یخش یداشت که از عهده  یازهاییدانستم ن می
 یشدلم برا  یشبا نگاه کردن به چشم ها  یرفت گاه   یسن م  یکبود که با من  

 یاش که در خانه  یقیهنرش و موس یبرا یباییشز یگرفت، برا  یآتش م
 پدر بزرگ سوخت و تمام شد...حرام شد. 

 بار من کنارش نشستم و دستش را گرفتم:  این

  

 یبعدشم زن حساب  یشی؟به من بگو چرا از بازار رفتن خسته نم ینواول ا تو
 یریمنم یگ خونه! امشب از گرسن یدایتو شد نه خر  یدایخر  یکه همه   یناا

 صلوات! 

 شد:  یرهزد و به مقابلش خ پوزخندی

هردومون رو  ییبالشک عدنان بخاطر نبود مواد غذا یریمهم نم ی_ از گرسنگ 
 . یکشهم یشو به ن یکنهکباب م

 زدم:  لبخندی
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 من!  یجذاب خِِِپلو یرمردپ یاد؟_ نگو... چطور دلت م 

 و آال ادامه داد:  یمزد یقهقهه ا هردو

چون   یددونم چرا شا  یبودم نم  یزار از پاساژ رفتن ب  یشهجهاد؟ هم  یدون   ی_ م
 یسبک معمار  ینبا ا  یلاومدم، مخصوصًا خان خل  یبا پدرم به بازار م  یاز کودک 

 و منحصر به فردش.  ییقرون وسطا

 کرده بود، اهل بازار   یداپ یمغرب تالق  یک قرآن نزد یکاسب ها با صدا  صدای
 کردند.   یبستند و دست فروش ها بساطشان را با عجله جمع و جور م یم

آمدند   یاسما و راغب که به طرف ما م  یدنجواب آال را بدهم اما با د  خواستم
 درجا خشکم زد. 

 ینبود برا  یآنچنان   یداز خر   یاسما و راغب خبر   یما دوتا در دست ها  برعکس
 یر االزهر و تحر   یک نزد  یلیبه بازار آمدنشان شک کردم آخر خان خل  یلحظه ا

 بزرگ بود.  ینشانه  یکخودش  ینواقع شده بود و ا

از دستشان شکار  یلیکرد، خ  یبا راغب دست دادم و اسما با آال روبوس من
 یخش یخانه  یوار که در نبود اسما هر روز از در و د  یبودم به خصوص از راغب

 یکبه  یک اما حاال نزد یردرا بگ یشدخترعمو یآزاد ینامه  بود تا یزانآو
 از من نگرفته بود.  یهفته بود که خبر 

افتاده به طرف من  یآن شور و نشاط گذشته را نداشت با حالت  یگر که د  اسما
 زد:  یزیر ی یهبرگشت و کنا

 گفتم!   یم یک رو تبر  یتوندونستم زودتر نامزد ی_ شرمنده جناب ماهر اگه م
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 به آال انداختم:  یو نگاه متعجب یدجمله برق از سه فاز من پر ینگفتن ا  با 

 یروزا ینکردم جهاد جان انقدر زود دست به کار بشن و تو ا  ی_ فکر نماسما
شد   یننامزد کنن آخه تو فرم ثبت نامشون زده بودن مجرد، ا  یریسخت درگ

 . یدتو زندان به من رس یشونکه خبر نامزد

 یکه من م  ییکاسه باشد واگرنه اسما  یمن یر ز یزدم کاسه ا یدس مح باید
کند حاال چه شده بود که   یکیچر  ینظر من مبارزه  یر بود ز یششناختم آرزو

 داد؟!  یمن را هم نم یها یامجواب پ یحت 

کرد، اصاًل   یا یمن سکوت اجبار یبدهد که با سقلمه  یحیخواست توض آال
من  یدخواست بگو یم ید؟که بگو  یمچه داشت یعنی ید؟خواست بگو یچه م

 شدم؟  یخش یهمسر عدنان هستم و نذر پدرم برا

از   یدانستم کس  یخورد؟ م  یاز کجا آب م  یهقض  ینا  یدمفهم  یم  یداول با  نه،
ندارد اما حضور آن روز   یپدربزرگ اطالع   یمثل آال در خانه    یحضور زن جوان 

 یجمع یده بود، مطمئنا رسانه هااسما کار خودش را کر  یآال در مراسم آزاد
 یرا بهانه  دوتاخبر بودند هم سن بودن ما  یب  یخش یاو برا یزیکه از کن

 ... یخوب 

 : یدمانداختم و به طرف اسما چرخ یراغب نگاه  یروز پ یبه چشم ها کالفه

 صحبت کنم.  یبا شما حضور ید_ من با

 افتاد:  یاز سرش نم یگشت و چادر عرب   یهم محجبه م هنوز 

 . یید_ بفرمااسما
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 به وسط بازار کردم و ادامه دادم:  نگاهی 

 فرصت مناسب تر!  یه ی_ باشه برا

 : یدچادرش را باالتر کش اسما

 ! یلید_ هرطور ما

 آال را فشرد:  یسپس رو از من گرفت و دست ها 

و با  یستهو واقعا شا یهجهاد پسر خوب یزم،عز  ید_ انشااهلل که خوشبخت بش
 قدرشو بدون.  یاقته،ل

 راغب از ما جدا شد...  یرا گفت و شانه به شانه  این

 *** 

ناپاک  یر کدام ش یدمفهم یم یدخورد، با یراه برگشت خون خونم را م در 
 او داده بود؟   یلرا تحو یخزعبالت  ینچن یخورده ا

و خطاب به  یدمکم پشتم کش  یها یشبه ر یزدم و دست  یمبه موها چنگی
 گفتم:   یکسراننده تا

 . یدبر  یعتر مقدار سر  یه یشه_ اگه م

انداخته و سکوت  ییندانست به خونش تشنه هستم سرش را پا یکه م  آال
 دست من را گرفت و پسش زدم:  یلحظه ا یکرده بود، برا

 ینا یمن دست نزن آال صدبار بهت گفتم مواظب رفت و آمدت باش ک  به
 خبر دروغ رو تو زندان به اسما داده؟ 
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 حلقه زد:  یشآورد و اشک در چشم ها یینرا پا یشصدا نِ تُ  

 دونم جهاد.  ی_ به خدا نم

 : یدمغر  یلب زیر 

رسانه ها حاضر  یوقت جلو یچتو که ه ی؟_ پس چرا تو مراسم شرکت کرد
 ! یشد ینم

 کرد:   یمبه نوازش بازو شروع

اصرارش رو  یوقت  یعدنان بود اولش تعجب کردم ول ی_ به خدا خواسته 
 ... یدمد

 در صورتش بُُِراق شدم:  عصبی

 _ تو هم از خدا خواسته! 

 : یددو یشدم وآال هم دنبالم م یاطانداختم و وارد ح کلید

،تو زندان   یزمبه کار تو کار نداره عز   یجهاد، آخه کس  یشد  یوونه_به خدا تو د
گذاشته کف دست   یچرت  یههم برداشته  یکی ها پره یعهشا ینهم که از ا

 داره دل زده بشه و مبارزه رو لو بده.  یاسما که اگه اون به تو عالقه ا

 آن را باز کردم:  یر عجله لب حوض آب آمدم و ش با

از دست تو و تامر خانته هزار بار   یکشمم  یحرف نزن که هرچ   یگهد  یکی_ تو  
و اون َسر و ِسِِر داره اما به گوشت   نیبا ا  یستن  یآدم عاد  یهبهت گفتم تامر  

 نرفت که نرفت. 
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 کرد:   یم یچادرش باز ینداده و با آست یهتک یاطح یآجر  یوار د به 

تو چنته نداره  یزیاون فقط ادعا و بلوفه چ یشناسم_ من بهتر از تو تامر رو م
کنن   یدانفر به درد بخور پ  یه  ینکهبه محض ا  یه،قاهره هم موقت  یاُُِپرا  یاستر

 . یرونب یکننبهش و پرتش م یزننلقد م یه

ِکِز کرد و   یگوشه ا  یدم،آوردم و به طرفش دو یرونآب ب یر ش یر را از ز سرم
 پناه گرفت: 

از تو خوشگل   ی؟ببند  یقتچشماتو رو حق  یخوایم  ی_ حرف مفت نزن آال تا ک 
 یشهر پره اگه طرف دست گذاشته رو تو منظور ینتر و خوش صدا تر تو ا

 داره؟ 

 و ادامه دادم:  یدلرز یم یشاشاره ام در مقابل چشم ها یدتهد نگشتا

  

که با محمد به   یاسما رو داشت و روز ییتامر خان شما آمار بازجو همین
 کرد!   ییکذا  یمنو دعوت به اون معامله  یمرفت یپ یآ  یاستخر و

 _ کدوم معامله؟ آال

 کردم و از او فاصله گرفتم:   رهایش

 سکوت من!  یما در اِِِزااس یآزاد ی_ نامه 

شد، بعد  یاطوارد ح یخبار ش ینو ا یدچرخ یبار دوم در درب ورود یبرا کلید
 یدرا نامساعد د یطگشت، آال که شرا  یاز مغرب بود و احتمااًل از مسجد برم

 داد:  یحفرار را بر قرار ترج
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داد من تو مراسم اون روز شرکت  یر عدنان، ازش بپرس چرا گ ینمتو و ا ین_ ا 
 کنم؟ 

را محکم   یشعصا  یخاش تمام نشده، من و پدر بزرگ را تنها گذاشت، ش  جمله
 و جلو آمد:  یدکوب  ینبه زم

  ید؟سرتون گذاشت یشده جهاد؟ چرا خونه رو رو ی_ چ 

 یبود واگرنه بانو یدهنفهم یهاز قض یزیبود چ یشکرش باق  یهم جا باز 
 . یدکش  یبه مناشناس را به ُساّلّ 

 انداختم:  یندهانم را زم آب

تامل کرد   یاسما شرکت کنه؟ کم  یتا تو مراسم آزاد  ید_ شما به آال اصرار کرد
 و جواب داد: 

 _ آره چطور مگه؟ 

 ینرو کنار بذارن و راز چند  یاطباعث شده پدر بزرگ احت  یتونم بپرسم چ   ی_ م
 و چندسالشون رو آشکار کنن؟ 

 و لب حوض نشست:  رفت

همه  ینهمراه من شرکت کرد تازه ا یتآشکار نشد، اون فقط تو هئ ی_ راز
تو سرت و دستتو  یهم با من بودن اونوقت تو صداتو انداخت  یگهزن و مرد د

 لب حوض رفتم و کنارش نشستم:  ی؟زن من که چ  یگلو  یر ز یگذاشت 

 شما؟ _ عجبا! حاال شد زن 
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 : یدپف آلودش به طرف من چرخ  یگذاشت و با چشم ها  یشعصا  یرو  چانه 

مراسم شونه   ینبا تو؟ دلم خواسته تو ا  یاآال با منه    یار جهاد اخت  یارمدر نم  سر 
 یحضرتعال ینفهمم؟ در ضمن ا ینم یر من باشه، ربطش رو به غ یبه شونه 

تو دور   یشتر آال رو داشته باشم ب یهوا یشتر ب یدکرد  یامر م  یکسرهکه    یدنبود
 چانه گذاشتم:  بهتوجه کنم؟ دست  یشجوون یهها ببرمش تا به روح یهم

  ید؟توجه کن یشمراسم به روح ینبزنه و تو ا ید_ عدل با

 یدهعا یدی؟نم یر همراه من گ یئته یزن ها ی یه_ اصال تو چرا به بقشیخ
هم کنار من  یمد مرسو همسر مح یع و خانم محمد بد یکشاف_ زن البرادع 

 یآال زوم کردن؟ از کنارش بلند شدم و عصب  یشده رسانه ها رو  یبودن حاال چ 
 را رژه رفتم:  یاطعرض ح

 همه آدم تنها آال ناشناس بود.  ینا ین_ چون ب

 یوانا یزد از باال یما را چوب م یاهکه تا آن موقع سکوت کرده و زاغ س  آال
 خم شد: 

که   یدجهاد خان؟ خواهشًا به عدنان بگ ییدفرما یرو نم یقتچرا حق یر،_ نخ
 تو زندان خبر ازدواج من و تو رو به اسما دادن! 

 درجا بلند شد و خشکش زد:  شیخ

 آال؟  یگفت   یتو چ  ی؟_ چ 

 پدر بزرگ را گرفتم:  یشانه ها یر برگشتم و ز کنارش

 . یدمم یحخودم براتون توض یداجازه بد ید،_ ترش نکن
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 به آال رفتم اما او دست بردار نبود:  یسپس چشم غره ا و 

به دختر عبداهلل گفته جهاد نامزد  یخبر  یکدوم از خدا ب   یست_ معلوم نآال
تو مراسم حاضر شدم همه فکر کردن من و جهاد  یهمن با پوش یکرده و وقت 

 . یمنامزد

 گرفتم:   یر ش یر را ز یآب  یوانقلبش گذاشت و ل یدست رو عدنان

 خنکه، فشارتون افتاده.  یدبخور ینو_ امن

 کرد:   یک نزد یشرا به کمک من به لب ها یوانل یدست  دو

عدنان،   یز دوره که کن  یفتناومده چه کنم؟ از فردا راه م  یش_ حاال با ننگ پشیخ
 زن جهاد شده. 

 را از دستش گرفتم:  لیوان

 . یدردک  یم  یکار  ینبدون مشورت با من همچ  یدخودتونه پدربزرگ نبا  تقصیر 

 باال برد:  یترا از شدت عصبان عصایش

 یو کنار گوشم خوند  یپام نشست   یر الدنگ؟ چقدر ز  یتو پسره    یامنه    یر _ تقص
  یرش؟ز  یو زد  یآال توجه کن حاال به کل منکرش شد  یازهایبه روز باش و به ن

ما به جوش آمده بود همان طور سر  یرهایو تحق ینکه از دست توه آال
 بود ادامه داد:  یزشدر حال ر یمثل آبشار یشموها یکهطور یزانو آو یینپا

 یر اسما خانم ز یکرده عدنان خان! جناب ماهر االن جلو  یفرق م یکی ین_ ا
 سوال رفتن. 
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 آب را پس زد:  یوانل پدربزرگ 

رگ و  یناا یر،جهاد، از عبداهلل و دخترش فاصله بگ یحت_ از من به تو نص
 . یرنگ  یدونن از عماد و نوال خط م یندارن و همه م یمذهب ی یشهر

 کردم و به فکر فرو رفتم:   سکوت

خوند؟ من_ اما  ینوال تورات م یدیخودت ند ی_ مگه خودت با چشماشیخ
 اسما خبر از راز استادش نداره. 

 ال نه چندان خوش به طرف راه پله رفت: از جا بلند شد و با ح شیخ

 ینوا یکرده نگو نه ول  یر دختر عبداهلل گ یشگلوت پ  یگمروز اول بهت م ی_وقت 
 یمردم  یگاهو هالکته چون پا  یآخرش نابود  یریدراه که شما م  ینباشه ا  یادت
 یچون عبدا...و دخترش به دنبال قدرت هستن نه خدمت، اگه روز یدندار

نابود کنن، به   روها    یانحراف   ینا  ی  یشهتا مردم ر  یدمم  یامحکم ق  یفتهپاش ب
 با عماد و نوال.  یشرف داره به همکار یپرچم مثل مبارک  یر خدا قسم ز

را به حالت  ینام اسما سکوت کردم و گوش یدنو د یلمزنگ موبا یصدا با
 در آوردم.  یلنتسا

 ینمن بهتر  یکردم و حاال که خودش خواسته بود برا  یبا او صحبت م باید
پارک  یهآمد، موتور را با فاصله نه چندان دور از نشر  یفرصت به حساب م

 دفتر شدم.  یاز وسط بازار روز، راه  یشهکردم و طبق معمول هم



 

 
363 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

 یاسین  یرسم  یتعالعدم ف  یدانستم پلمپ بودن صبح قاهره تنها به معنا  یم  
به نام ژنرال عبداهلل بود و آنها هر وقت   یر تحر   یدانباشد واگرنه مِِِلک م  یها م

 توانستند در آن رفت و آمد کنند.  یخواستند م یم

  

قدم به  یاطساختمان را باز گذاشته بود و من با احت یدر پشت  ی،قرار قبل طبق
تا طبقه باال را  ییناز آن پا یپاگرد پله ها گذاشتم، آسانسور خراب بود و وقت 

 شد.  ینم یدهد یگریکس د  یو رنگ کار یینگاه کردم به جز چند کارگر بنا

 یقوط   ینپوشاندم و ماهرانه از ب  یهرنگ روغن، صورتم را با چف  یبو  یبهانه    به
_ رساندم اما ی_ منشیزاتا خودم را به دفتر ل  یدنکش  یها رنگ عبور کردم، طول

 آمد.  یکارمندها بدجور به چشم م  ی یهبق یخال یاو هم مثل جا یجا

شدم، بر  یمخف  یطبقه  یاسما راه  یامک منتظر ماندم و با پ یلحظه ا چند
نبود و قشنگ،   یخاص خبر   یها  یونو دکوراس  یخالف دفعات قبل از نورپرداز

 داد.  یبه آدم دست م یهبودن نشر  یلتعط یمهحّس ن

اطراف قاهره و به خصوص  یمشق  یو گلوله ها شعارها یو توک، صدا تک 
نوال  یداد، خبرها یقاهره م یر چند روز اخ یها یخبر از ناآرام یر تحر  یدانم

 نبود!  ینجز ا یزیچ یههم از اسکندر

 یرا شعله ور کرد که سال ها یخاکستر مردم یر زندان افتادن اسما آتش ز به
 را به آتش بکشند.  یکتاتور بودند تا انبار کاهدان د یسال منتظر جرقه ا
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 رمان  کی

شدم، پشت   یر غافلگ  یبار با باز بودن در ورود  ینو ا  یدمدرب اتاقش رس  مقابل 
کاغذ و ورق   یسر  یک کردن   ینشسته و در حال بسته بند ینزم یبه من، رو

 بود. 

 برگردد متوجه حضورم شد:  ینکها بدون

 جناب ماهر؟  ید_ اومد

اخل گذاشتم و خواستم در را ببندم که از جا بلند شد و به طرفم قدم د آرام
 : یدچرخ

 خفه هست.  یلیباز بشه، هوا خ ید_ لطفًا بذار

اش در حال رد  یچوب لباس یدر تنش و چادر رو ی یهگالب  ینمتعجبم ب نگاه
 و بدل شدن بود: 

 دان! تو زن یدکه شما افتاد  یوقته خفه شده، درست از روز یلی_ هوا قاهره خ

نبود اما همچنان  یفشنش خبر  یپنشسته بود و با آنکه از ت یزشم پشت
 باز بود.  یشآبشار موها

 مطالعه اش نگاهم کرد:   ینککاغذ باال آورد و از پشت ع  یرا از رو سرش

 _ واقعاًًِ؟ 

گود افتاده   یچشم ها یو پا یو الغر شده بود! صورت استخوان  یدهتک چقدر 
 اش... 

 _ بله واقعًا! 
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 رمان  کی

نشان  یشانداخت و خودش را مشغول مرتب کردن کاغذها یینرا پا سرش 
 داد:  یم

 یاوردید؟خفه نفس کم ن  یهوا  ینتو ا  ید؟تو نبود من نامزد کرد  ینهم  ی_ برا
 نثار عدنان و آال کردم:  یگذاشتم و لعنت   یشانیدست به پ

 . یدکارم دار  یدگفته بود  یم_ بگذر

 یچشم  یر دانم چرا اما سکوت کردم و خواستم از دل او هم با خبر شوم، ز  نمی
 دادم:  یبه آال و عدنان فحش م یر و من هم سر به ز ییدپا یمن را م

من فقط از شما دعوت  یشهمسائل به من مربوط نم ین_ حق با شماست ا
 . یاریدب یفتشر  ینجابه ا یهمفکر  یکردم تا برا

 پا انداختم:  یرورا باال آوردم و پا  سرم

 در خدمتم.  یید_ بفرما

 : یدزد و پرس پوزخندی

زدم و سرم را به  یلبخند تلخ  ید؟تو مبارزه شرکت کن یده_ خانومتون اجازه م
 تاسف تکان دادم:  ینشانه 

 ی رو  یکاغذ دعوتنامه ا  یاسین؟از دست من ساخته هست خانم    ی_ چه کمک 
 گذاشت و ادامه داد:   یز م

 . یدمراسم شرکت کن ینتو ا میخوا_ از شما م

 شدم و ورق را برداشتم:  خم
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 رمان  کی

  یه؟چ یگهد ین_ ا 

 چرخدارش داد:  یاش را به صندل تکیه

 ! یشرکت در مراسم تاجگذار یبرا یکتاتور د ی_ دعوتنامه 

 باال انداختم:  یا شانه

 یبا خودکار رو یفرسته؟دشمناشم دعوتنامه م یشده؟ برا یوونه_ مبارک د
 ضرب گرفته بود:  ینکشع یدسته 

گروه ها و احزاب موافق و مخالف دعوت کرده تا   یاز همه    یه،ملِّّ  یآشت   طرح
 مراسم شرکت کنند.  ینتو ا

 یو تفنگ مزاحم ما بود و آرامش بحث را به هم م یر َترََِق و توروق ت صدای
که   یمبود یکیاما در حال حاضر دو چر  یدرس یمضحک به نظر م یدزد شا

 : یمداد یم یحها ترج یشلوغ  ینشاپ را به ا یف دنج کا یفضا

 زد:  یرو باورتون شده؟ قهقهه ا یمل ی_ شما طرح آشت 

و  یدهسر و صداها ترس یناز ا یگمم یدپرس یاگه نظر منو م ید؟_ بچه شد
 سرمون رو گرم کنه.  یدبا وعده و وع یخوادم

 بودم: ضرب گرفته  یصندل یدسته  یبار من بودم که با دعوتنامه رو این

لبخندش جمع شد و   ی؟مقام و منصب بده چ   ی_  اگه به خاندان شما وعده  
 اخم کرد: 

 بره.  یدجهاد، با یکتاتورهد یکتاتور _ د
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 رمان  کی

زد و خودش هم  یم یمبار بود که در جمع دو نفره با اسم کوچک صدا اولین 
 اشتباهش سرخ شد:  یناز ا

 را برداشت و جلوتر آمد:  ینکش_  و اگه پدرتون قبول کنه؟ ع

قباًل هم بهتون گفته بودم نگفتم؟  ینو_ راه من از پدرم جداست جناب ماهر، ا
 گذاشتم:   یز م یدعوتنامه را رو

 مراسم الزمه؟  ین_ عجب...اونوقت چرا حضور من تو ا

 یتو روز آزاد خاطر  ینگفت به هم  یدگفت قراره به ما کمک کن  ی_ هاداسما
 . یدمن قبول حفاظت کرد

نبودن  یخال یبه اطرافش انداخت و برا ینگاه  یدسکوت من را د وقتی
 ادامه داد:  یضهعر 

 . یمندار یراییپذ یلنامرتبه که وسا یروزا اوضاع به قدر ینا یگه_ شرمنده د

 گذاشتم:   یز م یرا رو دعوتنامه

 ! یهسور یختگیبه هم ر یندونم ا ینداره هرچند م ی_ اشکال

 از حدقه در آمد:  یشها چشم

  

 : یدمبه شما گفته؟خند یک   

رو از رنگ زدن   یمن تابلوئه، من رنگ زدن واقع  یبگه برا  یکس  یست_ الزم ن
 یجلو یعمر  یهکردن رو بلدم چون  یباز یلمدر کل ف یشناسمم یظاهر 
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 رمان  کی

 یشما اعتقاد یددونم که پوشش جد یم ینما یکردم.  حت   یباز یلمبازجوها ف 
 شناخته نشدنه!  یو برا یستن

 کرد و گفت:   یمصلحت  ی سرفه

 ! ینطور_ که ا

 دادم:  ادامه

 یبرا یدمفهم یدمتوند یلیتو بازار خان خل یاون روز که با چادر عرب  ی_ حت 
 . یومدیدن یدخر 

  یم؟اومده بود یچ  ی_ پس برا

 دم: باز کر  یکتم را از شدت خفگ   یها دکمه

 یباز  یلمف  یدبهونه بود چون داشت  یداما خر   یداومده بود  یچ   یدونم برا  ی_ نم
 . یدکرد  یم

 : یدمانداخت، پرس یینباز هم سکوت کرد و سرش را پا و

 نکردن؟  ییتوناذ یاد_ تو زندان که ز

 نه... جرئتشون رو نداشتن.  یعنی_ چرا 

 و به فکر فرو رفته بود:  یستن ینجامشخص بود ا کامالً 

 ! یدشد یفو ضع یدرفت یناز ب یلی_اما خ

 : یدبه صورتش کش دستی
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 رمان  کی

و  یدساخته، پوست انداخت یادبه شما ز یآزاد ینکه_ اما برعکس من مثل ا 
 . یدرو شروع کرد یدیجد یزندگ 

 کردم:   یرشغافل گ یمضرب حرف ها یکرا قالب کرده و با گفتن  یمها دست

 بزرگمه.  _ آال همسر پدر 

 کرد:   سنگکوب

  ی؟_ چ 

 همسر عدنانه. آال

 افتاد:  یششانه ها یرو شالش

 بود.  یمزه ا یب  ی_ شوخ 

 کردم:   یمدست ها یر کردن کاغذ ز  یبه خط خط  شروع

 داشته باشم؟!  یبا شما شوخ  یادنم یادممن  یگم؟دروغ م یدکن  ی_ چرا فکر م

 حلقه ام خشک شد:  یخال یبه جا نگاهش

 امکان نداره.  ینا ی_ ول

 _ چرا امکان داره! 

َِّد بود:  یشبلند شد و به طرفم آمد، قدم ها یز پشت م از   آهسته و ُمردَِّ

  یده؟نفهم ی_ پس چرا تا االن کس
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 رمان  کی

 یچرازو فقط به شما گفتم. پدر بزرگم ه یندونه و من ا ینم ی_ هنوزم کس 
گدار به آب زد   یدفعه هم ب  یه ینا یادب یرونآال از خونه ب یدادوقت اجازه نم

 چون با من مشورت نکرد. 

 نشست:  یشو رو یدرا ناباورانه کنار کش صندلی

 از دست من در بره.  یخبر مهم ین_امکان نداره همچ

 ام لم دادم:  یصندل یزدم و رو یا قهقهه

 یناتفاقات تو ا یسر  یهاسما خانوم، چون  یدعقب هست یااز دن یلی_ پس خ
 . یشهدرز م یخکه خبرش صد سال بعد تو تار  یفتهمملکت م

 چطور امکان داره؟  ین_ آخه ا

عدنان  یخبود که پدرش اون رو نذر ش یریفق یخونواده  یه_ آال دختر هفتم 
 . یارهم یخش یزیاون رو به کن یشهکرد و چون حاجتش برآورده م

 ه بود و ادامه دادم: دهانش گذاشت یرا به حالت بهت رو دستش

 . یارهرو به عقد خودش در م یشونثوابش ا ی_ بعدشم پدر بزرگ ما برا

 : یدنفس سرکش یک کرد و   یخال یوانآب را مضطرب داخل ل پارچ

 یهمکارم افتاده تو زندان من انقدر یوقت  یرازو بهت گفتم تا فکر نکن ین_ا
 به پا کنم.  یکه بساط سور و ساط عروس  یرتمغ یب 

 بود:  یدهبه شما داده؟ سکسکه امانش را بر  یخبر ازدواج من و آال رو ک  حاال
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 رمان  کی

پدرم و  یدهایبخاطر تهد یعنیافتادم تو زندان منو شکنجه نکردن  ی_ وقت  
بودم   یانفراد  یکاتاق تار  یهجرئتشو نداشتن، فقط صبح تا شب تو    یتر عمو پ
 رو مسدود کرده بودند.  یهر نور یر د، مسچشم بن یهو با 

 گاه چانه ام کردم:   یهرا تک یمآمدم و دست ها جلو

  یگه؟_ خب د

 شده بود:  یرهخ یبود و به نقطه ا یینپا سرش

که چهرش مشخص نبود به مالقاتم اومد و   یفرد کروات  یهروز  یه ینکه_ تا ا
کردم مثل سگ کفش   یم  یواگرنه کار  یمتو رو شکنجه کن  یمگفت" ما حق ندار

تا موهات   یداریمچال نگهت م  یاهس  ینبدون انقدر تو ا  ینواما ا  یبزن   یسهامو ل
 یشالق ها ی." صدایبرادرتو لو بد یجا ینکهبشه مگه ا یدمثل دندونات سف

 جان گرفته بود:  یمدر گوش ها یکروات 

 _ اسمشو نگفت؟ 

 گفت من حضرت منومم!   یو م یدکش  یها موهامو م یوونه_ مثل د

...؟ یعنیشکنجه گر من هم بود و منوم بودن او    یکروات   یستاد،از حرکت ا  قلبم
 را بستم:  یمانداختم و چشم ها یینسرم را پا

 _ سبحان اهلل! 

 سرش را باال آورد:  اسما

 از جا بلند شدم:  یشناسیش؟شد جناب ماهر؟ شما م ی_ چ 
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 رمان  کی

 . یدمشد بهتون اطالع م یاما خبر  یستم_ هنوز مطمئن ن 

 را پاک کرد:  یشو اشک ها یستادهم مقابلم ا اسما

 پدربزرگتون نبود من االن کجا بودم؟   یشما و نامه    یدونم اگه تالش ها  ی_ نم

  

 رفتم:  یطرف در خروج  به

کابوس تلخ بوده و تموم. انشااهلل به کمک هم   یه یدفکر کن ید_ فراموشش کن
 . یشکونیمرو م یکتاتور تاج د

 زنده شد و تا مقابل در بدرقه ام کرد:  یشدر چشم ها یدام برق

 سکوت کردم و به فکر رفتم:  ید؟کن  یشرکت م ینکاخ عابد  ی_ پس تو مهمون 

 زدم؟ نگاهش کردم:  یشد؟ حرف بد ی_ چ اسما

به پدرتون و  یحت  یدنگ یبه احد یزیامروز چ یاز حرف ها یدید_ قول م
 را به هم زد:  یشراغب؟ پلک ها

 . یدم_ قول م

 کرد و ادامه دادم:   یاش قند را در دلم آب م یحرف شنو این

 ... ینکته ا یهمونه  ی_ فقط م

  ی؟_ چه نکته ا

 اشاره ام را باال آوردم:  انگشت
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 رمان  کی

و پدر من  یشوندونم به ا یم یاسینمونه نوال و پدرم...خانم  ی_ فقط م 
 یروزا ینا یطشرا ید،اعتماد نکن یاما خواهشًا به کس یددار یخاصارادت 

. اگه یمرازمون رو بگ یکه به هرکس و ناکس  یستن یطیانقالب و مبارزه شرا
 یر مس  یه  یدنه مقابل هم، با  یمپشت هم باش  یدبا  یمبر   یر مس  یهقراره با هم تو  

 بره شرق مفهومه؟  یکیمون غرب بره و اون  یکینه  یمرو بر 

 کاره قطع کردم:   یمهممکنه...؟ حرفش را ن یگیدشما م عنیی_ 

اومد بهتون  یممکنه و اگه کس یز روزا همه چ ینممکنه، ا یاسین_ بله خانم 
 یقو تحق  یدشما ردش نکن  یکتاتورهنکرده پدرتون هم جاسوس د  ییگفت خدا

 ! یمچون زمان ما کمه و فرصت آزمون و خطا ندار یدکن

 کرد:   تاملی

 _ چشم شما تجربتون باالست. 

 کردم و به طرف راه پله ها رفتم:   یاو خداحافظ  از 

 . ید_ روز قبل مراسم هم خبرم کن

 تکان داد و به اتاقش برگشت.  یخداحافظ  یرا به نشانه  دستش

بود که آرامش را به بند بند  ییاج یناهرام ثالثه سوم یل،و ن یر جز تحر  به
از دفتر  یدناام ینبود! وقت  ینجز ا یزیکرد و آن شب هم چ  یم یقوجودم تزر

را ندارم،  یدربار یمهمان  یکزدم و مطمئِِِن بودم لباس مناسب  یروناسما ب
 یگار مقابل صبح قاهره چند نخ، س یروزنامه فروش یدکِّّه  ینتر  یکاز نزد
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 رمان  کی

سرعت ممکن به طرف   یشترینلعاب گرفتم و با بخوش رنگ و    یتال  ینستونو 
 خارج از شهر گاز دادم. 

موتور را پارک   یدمهرم خوفو رس   یغروب آفتاب بود که به حوال  یها  یک نزد 
ها به سبب خرافه  یستابوالهول رفتم، اکثر تور یکردم و به طرف مجسمه 

با  یودک که از ک یشدن به آن حذر داشتند اما من یک رسانه ها از نزد یباف 
و به گردن آن  تممحابا از آن باال رف یابوالهول بزرگ شده بودم ب  یافسانه ها

 دادم.  یهتک

 اهرام، روشن شده بود.   ییصحرا یشده و نور افکن ها یک کاماًل تار  یگر د هوا

دوست  یشرا به خاطر درخشش ستاره ها یر کو  یصاف و مهتاب  یها شب
 یمرا به سلول ها یا یهوا، لذت وصف نشدن  یندر ا یگار س یدنداشتم و کش

 کرد.   یمنتقل م

که دو به دو   یا  یشهبعضًا جواِن عاشق پ  یها  یستتوجه به پِِِچ پِِِچ تور  بی
کرده   یقهبه خوفو آمده بودند، سرم را در  یحتفر  یو دست در دست هم برا

ستم دان  یدادم و خوب م  یم  یروناز کنار لباسم ب  یواشکیرا    یگار بودم و دود س
 یاجاحت  یکوتینن  بهمغزت    یممنوع بود اما وقت   ییفضا  یندر چن  یگار س  یدنکش

 یو به شهوتت ادامه م یکن  یرا نم یبشر یبن یچه یمالحضه  یاشدداشته 
 ! یده 

و  یکن  یقانون رو هم نم یکه مالحضه   ینمب ی_ به به جناب جهاد خان... م
  یکنی؟م یکار ضد فرهنگ   یمکان فرهنگ  یهتو 

 و اطرافم را نگاه کردم:  یدمصاعقه زده ها از جا پر  مثل
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 رمان  کی

 . یشمنم یدهاما د ینمب ی، من م یکن  ینم یداخودتو خسته نکن منو پ ی_ الک  

شد ناخودآگاه به طرف  ینم یدهد یآشنا بود اما واقعًا شخص خاص صدا
 : یدممجسمه چرخ

  ی؟و توهم زد یشد یاالتیخ ینکن فکر کرد یه؟_ چ

ممکن  یر غ ینده و ضربان قلبم به شدت باال رفته بود نه ابدنم سرد ش تمام
 یکخواب نما شده بودم؟ آخر چطور امکان داشت    یامن خواب بودم    یابود آ 

داشت   یقتابوالهول حق  یتمام افسانه ها  یعنیمجسمه با آدم صحبت کند؟  
  یم؟کرد  یم یر با آنها س یر افسانه و اساط یالعمر به خ یک و ما 

 آشنا:  یصداباز هم همان  و

 _ منوم هستم ابله! 

از پشت مجسمه با  یمکالمه شده بودم فرد ینا یفظر  یمتوجه نکته  تازه
 زد:  یمن حرف م

 جهاد!  یاجلو ن یگه،_ اوع اوع نشد د

 سست شد اما متوقف نشد:  یمها قدم

 خودته.  یخونت پا یای_ جلو بمنوم

 یبرِّّاق و باران  یو تنها کفش ها ینمتوانستم بب یهم چهره اش را نم هنوز 
 کرد.   یم ییبلندش از پشت ابوالهول خودنما

 : یستادمگلنگدن سالحش از حرکت ا  یصدا یدنشن با
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 رمان  کی

 برگرد سر جات، زود...  یزنم؟دارم و نم یباهات شوخ  ی_ تو فکر کردمنوم 

 نشستم:  یههمان تخته سنگ اول یعقب رفتم و رو عقب

 ... یاال_ اونجا نه جهاد، پاشو منوم

 زد:  یادآمد و فر  یرونلوله از پشت مجسمه ب ی گوشه

 . یبریحوصلمو سر م یدار یگه_ زود باش پسر، د

 : یستادمشدم و مقابلش ا بلند

 _ دستاتو ببر باال. 

پرت و  یفضا ینرا باال بردم، از اول هم اشتباه کردم و به ا یمدست ها مردد
 دور افتاده آمدم: 

 . یستحاال برگرد و پشت به من با ی،اطاعت کن لعنت _ فکر نکن جهاد، فقط 

صدا بزند و آب از آب  یتواند ب  یکردم م  یقین یدمخفه کننده را که د ی لوله
 کردم.   یم یاطتکان نخورد پس مجبور به اطاعت بودم و الجرم احت

 : یدمو پرس برگشتم

 زد:  یاددوباره فر  ی؟هست  یتو ک  یخوای؟از جون من م ی_ چ 

 یلعنت  یار ن یین_ دستاتو پا

 را کنار دستم زد و به سنگ کمانه کرد و برگشت.   ییصدا  یب   یر پشت بند آن ت  و
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 رمان  کی

را باال بردم و ادامه  یمدست ها یعام نشست و سر  یشانیپ یرو یسرد عرق 
 داد: 

 داره نه؟ گفتم منوم هستم.  یرادگوشات ا  ینکه_ آهان حاال شد...تو مثل ا

 اک کردم و گفت: پشت دست عرقم را پ با

 یهمون عضو رو هدف م  یانجام بد  یاجازه ا  یهر حرکت ب   یبعد  ی_ دفعه  
 جناب ماهر!  یرمگ

و زبان در حلقم خشک شده و به سقف دهانم   یستادمچوب خشک شده ا  مثل
 : یدچسب

 _ زانو بزن! منوم

آمد،  یتر شده بود و مثل مرگ، لحظه به لحظه به طرفم م یک نزد صدایش
 تکرار کردم:  زانو زدم و

 منوم؟  یخوایاز جون من م ی_ چ 

 : یچیددر ستون فقراتم پ یدیبه کمرم زد و درد شد لگدی

حضرت رو  یواژه  یریبگ یادتا  یخورد ینا یلگدم برا ینا یخوام،_ جونتو م
 . یاز کنار اسمم ننداز

 کردم و ادامه داد:   سکوت

تونن  یدوتا ننه بابا گدا مثل تو و اسما م ینکهجهاد؟ ا یفکر کرد ی_ تو چ 
 حکومت عوض کنن؟ 
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 رمان  کی

 نکردم.  ی_ من فکر  

 زد:  داد

مشکوک به دفتر صبح  یرفت و آمدها یناالغ، پس ا ی یکه_ خفه شو مرت
  یه؟قاهره چ

 رفتم.  یمیمهمکار قد یادت_ من فقط به ع

بور نکرد از آنجا ع  یرهگذر موقت   یچکردم ه  یکه با او صحبت م  یتمام مدت   در 
 اهرام هماهنگ کرده بود:  یبا کارمندها یعنی ینو ا

منم   یتو فکر کرد  یه،نه تو دفتر نشر   یرنطرف م  یخونه    یادتو_ زر نزن، عمنوم
  ی؟خرم کن یتون  یمثل بازجوهات احمقم و م

 ! ینکرد یی_ نه که از من بازجو

 : یدمشن یرا م یششدن دندان ها ییدهسا صدای

 زدم:  یتو بودم؟ پوزخند یگفته من بازجو  ی_ ک 

و هم  یدمن بود ینامعلومه، شما هم بازجو یتتونکه هو یکروات  ی_ آقا
از لگد و ضرب  یگر بار او سکوت کرد و نرم تر شد، د یناسما درسته؟ ا یبازجو

 نبود:  یو شتم با تفنگ خبر

ما بهت  یخوایشهرت م یدیم،ما بهت م یخوای_ تو چه مرگته جهاد؟ پول م
جهاد؟ چرا  یهست  یتو دنبال چ  یدیمما بهت م یاعتبار و نفوذ مبخوا یدیم،م

 زدم:  یپوزخند یداری؟ذات جست و جو گرت بر نم یندست از ا



 

 
379 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

تو  یندازنشما رو م یکه مردم همه   یکنمفکر م ی_ من فقط دارم به اون روز 
 . یکشنرو هم روتون م یفونو س یخزباله دون تار

 : یدلحه پشت سرم کوباس یقنداقه  با

 که اجازه ندارم بکشمت واگرنه...   یف_ ح

 را قطع کردم:  حرفش

اما مثل   یستکشور ن  ینکردم باالتر از حضرت منوم تو ا  ی_ عجب...من فکر م
 . یریداجازه بگ یتوناز باال سر  یدشما هم با ینکها

مملکت   ینتو ا  یقدر بدون اگه کس  ینفقط هم  یدهقد نم  یزاچ  ین_ عقل تو به ا
کسب  یو اعتبار یشهاگه خوش نام م یخوایم،چون ما م یرسهم ییبه جا

 . یستاز نظر ما پنهون ن یزیچ یچه یخوایم،چون ما م یکنهم

 دور شد:  یشکم از من فاصله گرفت و صدا  کم

 یخودیپس ب یدآخرش تو آغوش ما هست یبره،نم یی_ جنبشتون راه به جا
 زدم:  یادفر  یددست و پا نزن

 . یدد یم_ خواه

 زد:  یبلند ی قهقهه

 یتون  یم یرسه؟زورتون به ما م یکن  یواقعا فکر م ید؟طلب یم یف_ پس حر 
 ! یبرگرد

 خاک بلند شدم و شلوارم را تکاندم:  یرو از 
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 رمان  کی

 کارتون تمومه.   یرونب یانمردم که ب یه،_ قدرت شما پوشال 

 گرفت: پشت ابوالهول پناه   دوباره

 فراموش نکن جهاد.  ینوکار از ماست، ا  یرو یادهم که ب ی_ نفر بعد

 : یدمطرف مجسمه چرخ به

 یرو در رو حرف م یتو دستتونه اگه مرد بود ی_ قدرت شما به اون اسلحه 
 . یزد

 : یدخند مستانه

 پسر.  یاریتاب نم ینیبب یموواقع ی_ اگه چهره 

بود  یتر از آن  یبکشم اما حرفه ا یرونکردم بشناسمش و او را ب  یسع خیلی
 نم پس بدهد:  یراحت  ینکه به ا

مگه   ید،رس  یما هم نم  یمطمئن باش به گرد پا  یم_ پس بچرخ تا بچرخمنوم
 تو گروه ما.  یایب ینکها

 همچنان باال بود:  یمها دست

  ید؟خر  یشهو نمر  یاکه بعض  یدینفهم ینومنوم، هنوز ا یکم عقل  یلی_ تو خ

داره، نرخ بده تا فردا صبح   یمتیق  یه  یهمش شعاره جهاد خان، هرکس ینا_ ا
 حسابتو پر از پول کنم. 

 شدم:  یرهمجسمه خ یبه چشم ها مستقیم
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 رمان  کی

و دست برداشتن از سر مردم  یکتاتور _ نرخ جنبش ما، سقوط مبارکه، رفتن د 
 بازم بگم؟  یاماست، حله  ینسرزم

 نفس حبس شده ام را رها کردم:  ی؟کرد_ گرون حساب نمنوم

 ماست!  یخواسته  ینکمتر   ین_ ا

را پشت سر  یبیشب بود که به خانه برگشتم راستش روز پر فراز و نش آخر 
پنهان  یگر با اسما و از طرف د یطرف مالقات صبحگاه  یک گذاشته بودم از 

 بود.  یختهرا فرو ر یمشدن منوم در پشت مجسمه ابوالهول باورها

کردم که   یفکر م ینپارک کردم و مدام به ا یاطح یدرخت ها یر را ز موتور 
 انتخاب کنم؟  یمراسم تاجگذار یبرا یمناسب یچطور لباس ها

درخت   یاز ال  یشبح گونه ا  ی  یهکردم و ناگهان سا  یرا با عجله ط   یاطح  عرض
 : یدپر  یرونها ب

 _ پِِِخ 

 ام گذاشتم و عقب رفتم: ینهس یرو دست

 آال؟ قلبم افتاد تو دلم.  یی_ خدا نکشتت، تو

 را گرفت:  یشلب ها یکرد و رو  یزیر یخنده  

 یتتذره اذ  یهبه سرم زد    یدمموتورتو شن  ینشسته بودم و تا صدا  یاط_ تو ح
 کنم. 

 را کندم:  یمبوت ها یمحوض نشستم و ن لب
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 رمان  کی

 رو دستت؟  یفتمو م یزنمسکته م ی_ نگفت  

 : یدباال کش یششانه ها یگل سرخش را تا رو  شومیز 

 که عوض داره گله نداره جهاد خان؟   یزی_ چ

و جا  یدکش  یفیخف یغرا در آوردم و به طرفش پرتاب کردم ج یمها جوراب
 داد:  یخال

وقت از عمد  یچمن ه یول ییچشم و رو یدونستم مثل گربه ب  ی_ م
 نترسوندمت. 

 باال انداخت و جلو آمد:  یطونیبه عالمت ش یا شانه

گفتم   یکنیکارو با من م  ینمهم ترسوندنه که هر دفعه ا یکنه؟م یری_ چه توف
 کنم تا سر پل صراط بارت سبک تر بشه.   یبار تالف  یه

 : یدمپر از آب کردم و به صورتم پاش ُمُشتی

 . ی_ عجب! پس به فکر سبک کردن آخرت ما هم هست 

 قالب کرد:  یشرا دور زانو یشدست ها نشست و کنارم

 . یفکر کرد ی_ پس چ 

 ما را سرپا کرد:  یباال هردو یواناز ا یخش یدادداد و ب صدای

 . یدسرتون گذاشت ی_ چه خبرتونه؟ محله رو روعدنان
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 رمان  کی

با آن  یداشت و وقت  یزیت یکورش گوش ها  یبر عکس چشم ها پدربزرگ 
 یگرید  یز د به جز خنداندن ما چش  یم  یزانتراس آو  یاش از باال  یپفک   یبته
 : یدمخند یصدا و با لرزش شانه م یشد هرچند ب  ینم یدشعا

 ید،نکن یدادداد و ب یاطباال و تو ح یایید_ صحبتاتون که تموم شد زود بعدنان
 خونه و مثل دزدا وارد نشو؟  یاجهاد چند بار بهت گفتم شبا زود ب

پدر   یتوجه به حرف ها  یهرگز! ب   یششد اما آبرو  ینمازش قضا م  یدشا  شیخ
 : یمو دوباره لب حوض نشست یمبزرگ به تکان داد سر اکتفا کرد

  یگیره؟ما بهونه م یخشده باز؟ چرا انقدر ش ی_ چ 

 : یدراحت شد به طرف من چرخ یالشاز داخل رفتن عدنان خ یوقت  آال

 ! یرهازدواج من و تو دلگ ی یعه_ هنوزم سر شا

 دهانم را گرفتم:  یزدم و با بال بال زدن آال جلو یا قهقهه

بزنن تا فروش کنن  یتریت  یه  یدکار رسانه هاست باالخره با  یه؟ما چ یر _ تقص
 . یگهد

 حبس شده اش را رها کرد:  نفس

تا منبع خبر رو  یزنهدر و اون در م ینشده داره به ا یوونهد یخش ی_ آره ول
 کنه.   یداپ

 : یدچک یم یمبود و آب هنوز از مژه ها یسخ صورتم
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 رمان  کی

مملکت شتر با بارش  ینتو ا یست،_ بهش از قول من بگو گشتم نبود نگرد ن 
هستن؟ اشک   یکردن قاتل بروسل  یدابه دنبال پ  یاونوقت حضرتعال  یشهگم م

 سرخ شد:  یشو لپ ها یدچک یشها

که   یشهکنم؟ از اون روز تا حاال خون منو کرده تو ش  یکار من چ  یگی_ خب تو م
 ! یارنمن در م یچون حرف برا یبر  یروناز خونه ب یحق ندار

 زدم:  پوزخندی

 یگه،د یشهم ینهم یدهو خودسر کاراشو انجام م یکنهمشورت نم ی_ وقت 
رو کودن به حساب  یهو بق یدونهکه خودش رو عقل کل م  ینهمشکل عدنان ا

 . یارهم

 : یدسرش کوب یرو یت دس دو

 کنم؟   یحرفا رو ولش کن بگو من چه غلط  ین_ ا

خورد رفتار آال را قبول نداشتم   یرا م  یشدانستم او هم جوش کنسرت ها  می
را  یبا اذن او کار یدمسلمان با یابد، کافر  یاچون معتقد بودم شوهر خوب 

 کنم:   ام را به او ثابت یبرادر یگر بار د یک خواستم  یانجام داد اما م

 . یزنم_ خودم باهاش حرف م

 متوقف شد و ناباورانه نگاهم کرد:  یشها اشک 

  یکنی؟_ مسخره م

 کنار او بلند شدم و به طرف راه پله ها رفتم:   از 
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 . یکنماالن سر حرف رو باهاش باز م ین_ اگه خواب نباشه هم 

 نشست:  یتاب درخت  یسرم بلند شد و رو پشت

 اما برنگشتم:  یستادما یلحظه ا یتونم برات جبران کنم؟ برا یم ی_ چجور

 صحبت از معامله کرد؟  ی_ ک 

 : یدمشن یاش را م یطناب تاب باز یزوزه  صدای

  یکنه؟م یکنهبدون چشم داشت محبت نم یکس  یچه یانه_ تو خاورم

خبر از ِسرِّ درونش  یشداشت و صحبت ها یبیطرفش برگشتم، حال عج به
 داد:  یم

  یشم؟متوجه منظورت نم_ 

 کرد:   یرا بو م یخورد و گل سرخ  یتاب م همچنان

در دستم   یبوت ها  یمن  ی؟بگ   یبه ک   یدون   یو نم  یدار  یمشکل  یکنم_ حس م
 گفت:   یاز حال زارم م

 آورد:  یینبه تو بگم مشکلمو؟ سرعت تاب را پا ید_ اونوقت با

  مگه من مشکلمو به تو نگفتم؟ ی؟بگ  یبه ک  ی_ به من نگ 

ام تا نوک زبانم باال آمد اما آن را  یلباس یو ب  ینمراسم کاخ عابد یا لحظه
 گاز گرفتم: 

 خودم حلش کنم.  یدمم یح_ ترج
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 : یدپر  یینتاب پا یطرف راه پله ها برگشتم و از رو به 

 : یستادمدوباره ا یگه؟هست د یه_ شماره کارتت همون قبل

 _ چطور؟

 شد:  یک پشت به من نزد از 

 ! یپول الزم ینمراسم عابد یبرا ید_ گفتم شا

 کردم:   یلعنت  یطانش یاهرا بستم و به دل س یمها چشم

 ! یرسهبه من برسه به تو م ینکهخبرها قبل از ا ینکه_ مثل ا

 زد:  یا قهقهه

 . ینیمحبتم بب  یدخب با  یکنیبه من محبت م  یجهاد؟ تو دار  یه_ اشکالش چ

 و با بغض نگاهش کردم:  برگشتم

به چه  یرم؟بدبخت کردن تو رو بگ یآال؟ من پول ها ینطوریا ینطوری؟_ ا
 حراج کردن تو؟  یمتبه ق یمتی؟ق

 گذاشت و به باال اشاره کرد:   یشلب ها یرو دست

 . یدهم یرمونو حکم به تکف یشه_ االن دوباره بلند م

دسته  یک نشستم و بغضم را پس زدم، کنارم آمد و  یورود یپله ها روی
 مچاله شده مقابلم گرفت:  ی یهجن

 ندارم.   یاجیبهشون احت  یگهانداختنم هست، حالله حالله، د  یترش  یپوال  ینا_ ا
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 را پاک کرد:  یشکردم و با پشت دست اشک ها  نگاهش 

و ما  یکه تو تو زندان بود  یباتالق شدم از زمان  ینوقته که وارد ا یلی_ من خ
 یامتونم ب یبخوامم نم یت ح یستدست خودم ن یگهاالن د یمرو نداشت یکس

 ! یدمراحت باشه من مال حروم به تو نم یالتپول خ یناما از بابت ا یرونب

 به طرفم دراز بود:  یشدست ها هنوز 

 و دستم رو کوتاه نکن.  یر بگ ینو_ ا

 جهاد"  ی: نوجوان یه" اسکندر

به ترک خانه و شهر گرفته  یمبار نبود که تصم یناول ینوقت رفتن بود ا دیگر 
 یکار م  ینآمدم چمدان ببندم به اصرار پدرم دست از ا یبودم هربار که م

توانستم  یشده بود نم یز صبرم لبر  یطاقت تمام و کاسه  یگر اما د یدمکش
 و بدبخت شدن پدرم را تماشا کنم.  ینمبنش

فرصت بود تا با نوشتن نامه  ینرفته بود بهتر  یتکه به مامور  یهفته ا یک 
اتاقم نشستم و کاغذ باطله   یز بزنم. پشت م  یدشعقا  یکر خالص را به پ  یر ت  یا

 جمالت خود را آغاز کردم:  ینطور را برداشتم و ا یدیسف ی

 ! ینخوش ب یشههم یدلسوز به پدر یشههم ی" از فرزند

 یبه پسرش م یز آم یحتنص یپدر است که نامه ا ینا یادن یهمه جا در 
 شود"  یا وارونه اجرا ممن و شم یسنت برا یااما گو یسدنو

اتاقم را باز کردم چند نفس  یو پنجره  یدمدست از قلم کش یلحظه ا برای
 برگشتم:  یر تحر  یز و پشت م یدمکش  یقعم
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 یوقت در زندگ   یچاست که ه  ینکنم و آن هم ا  یدعا م  یک   یتبرا  یزم" پدر عز  
 کاش..."   یا ییکه بگو  ینرس ییات به جا

شلخته و  یبسته و لباس ها یمهه ساک نشد و نگاهم ب یجار یمها اشک
 را با پشت دست پاک کرده و ادامه دادم:  یمدرهمم افتاد، اشک ها

بوده و هست  یدهفا یکردم شما را متوجه اشتباهتان کنم اما ب   یسع یلی" خ
 ید،شما را در تنگنا قرار داد هجرت کن یگرفتم هر وقت زندگ   یاداز خودتان 

 ینهاز مکه به مد یامبر هجرت پ ینکهمکرم اسالم است و مگر نه ا ینب یگفته 
 شد:  یر سراز یماسالم قرار گرفت؟" و باز اشک ها یخمبداء تار

 ییاش جا  یبزرگ   یبا همه    یهمن را در تنگنا قرار داده و اسکندر  ی" امروز زندگ 
راه   یزندگ   یانندارم پس تا پا یشتر پناه دادن به من ندارد، هجده سال ب  یبرا
ام را در قاهره و در کنار پدربزرگ  یدهم خوشبخت  یم یحدارم، ترج یادیز

 تامل کردم و ادامه دادم:  یجست و جو کنم" لحظه ا

قدر   ینمن و همسرتان مفصل است و فرصت کم...فقط هم  ینب  یع " شرح وقا
 گنجد!"   یدو عشق نمدر قلب  یمبگو

 یدست از لباس ها ینمرتبم رفتم، آخر  یمهشدم و به طرف چمدان ن بلند
اتاق قدم برداشتم اما باز هم   یالزمم را داخل آن گذاشتم و به طرف در خروج 

 به آن اضافه کردم:  یدلم به حال او سوخت، برگشتم و چند خط 

 نگشت است" حق و باطل چهار ا ینب یفاصله  یدگو  یم یشه" شما هم
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 یلنامه را تکم یگریچشم و گوشم گذاشتم و با دست د ینانگشتم را ب چهار  
 کردم: 

 یم  یمها  یدهزنم بلکه از د  یراجع به نوال حرف نم  یمها  یده" و من هم از شن
را کر و کور  یندارد چون عشق آدم یشما سود یهرچند گفتنش برا یسم،نو
در لباس   یست: همسرتان گرگیستاز لطف ن  یحال گفتنش خال  ینکند با ا  یم
 . یدنکن یلخود دخ یاترا در نظر  یشانا یشخص یق! سالیشم

 مبغوضتان جهاد"  یشههم پسر 

گذاشتم، چمدانم را برداشته و درب اتاقم را باز   یبخار یرا داخل لوله  نامه
 کردم. 

 : دست به کمر و مالقه به دست در قاب در ظاهر شد نوال

  ی؟بر  یم یفسفر تشر  ی؟_ به به جهاد خان، کجا به سالمت 

 یوانهد  ی  یکهکردنم بود، زن  یهوشتلخ ب  یخاطره    یادآور هم برق نگاهش    هنوز 
و  یاز اسپر  یاثر  یمبعد از آن هرچه با عماد گشت یردبود جانم را بگ یکنزد

 یشد که او تبرئه و من محکوم شدم هرچند برا ینو ا یمنکرد یداکتاب پ
رفتن  یبه قاض هطرف یک داد اما  یم یبه نفع او را یبار نبود که قاض یناول

پدر من  یحال قاض یندارد با ا یگرید یکه داور شوهرت باشد مزه   یزمان 
 هم بود: 

 . یرم_ بله با اجازتون سفر م
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نحس را داشت   یآن اسپر  یسلزدم و راهم را باز کردم هنوز هم بدنم ک  کنارش 
در من  یولوژیک شد و ِحسِّ ترور ب یتر م یفبعد از آن بدنم روز به روز ضع

خانه را صالح ندانستم، اگر  ینگرفت آن وقت بود که ماندن در ا  یشدت م
چه؟ مگر نه  ندرسا یکرد چه؟ اگر شبانه من را به قتل م  یرا مسموم م یمغذا

 یم یو دلبر   یدچرخ  یما م یراست در خانه  کرد و حاال راست    یهوشمب  ینکها
 کرد؟! 

 نحسش داد:  یبه موها یراهم را بست و موج  دوباره

 با من هماهنگ نکرده.  یزی_ اما عماد چ

مبل برداشت و به من  یرا از رو یمس یبه او کردم، ب  یهیعاقل اندر سف نگاه
 اشاره کرد: 

 کنم.   یهماهنگ  یه_ پس بذار با پدرت 

را باال و  یزیونتلو یمبل نشستم و طبق عادت معمول شبکه ها یناچار رو به
 بود.  یریآن روزها هم در مصر بزن بزن و درگ یکردم حت   یینپا

 تلفن کرد و با تعجب خطاب به من گفت:  یتور به مان نگاهی

 چرا قطعه؟  ین_ ا

 برداشتم و با آرامش شکستم:  یخور یلاز داخل آج یا پسته

 _ من قطعش کردم! 

 کرد:   یفقط مثل مجسمه ها نگاهم م یستادحرکت ا یزد و ب  خشکش
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 تونم بپرسم چرا؟  ی_ م 

 : یختمر یپسته ها را در ظرف کنار آشغال

 هست.  یدهفا یتو هم ب  یبرم نوال و تالش کردنا یخوام_ من م

 از دستش افتاد و به طرفم آمد:  گوشی

 شده باز؟ سکوت کردم و ادامه داد:  یزی...چینمبر کن بب_ ص

 : یدنشن ی_ با عماد بحثتون شده؟ اما باز جواب 

 با پدرت صحبت کنم و مشکلتون حل بشه؟  یخوای_ م

دهم با عجله به آشپزخانه رفت  ینم یشبه سوال ها یجواب  یچه یدد وقتی
 شربت برگشت:  یوانبا دو ل یعسر  یلیو خ

 ! یرنگ یمتصم یتازه کن، قند خونت افتاده عجله ا ییگلو  یه یا_ ب

داد انقدر که خوب   یم  یصتشخ  یرا نوال به خوب   ینداشتم و ا  یخفگ   احساس
خوب  یلیبلد نبود و خ یو خانه دار یکرد آشپز   یحواس پنجگانه اش کار م

حرف در  یشد کرد وقت  یرا داشت اما چه م یار منافق تمام ع یک  ینشانه ها
 رفت:  یپدرم نم یگوش ها

 انداخت:   یینسکوت کرد و سرش را پا  ی؟کن  یهوشمرو بخورم که دوباره ب  ینا_ ا

کردم آرومت کنم و با صلح و صفا کتابو   یسع  یلیخودته اون شب خ  یر _ تقص
 تو گوشت نرفت که نرفت.  یول یرمپس بگ

 شدم:  یقچانه ام گذاشتم و در صورتش دق یر ز دست
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اصاًل  ی؟ما رو بکش یخوایم ی؟منافق  ی؟نوال؟ جاسوس یهست  ی تو ک _ واقعاً  
  ی؟شد یک انقدر به ما نزد یچ  یبرا

 مِِِن کرد: مِِِن

خواستم   ینگهداشتم و نم  یتممن اون کتابو از زمان جاهل  یچکدوم،_ به خدا ه
 عماد بفهمه و ناراحت بشه. 

 کردم:   یتلخ  ی خنده

 حرفاتو باور کنم؟  ید_ االن با

 : یدشربت را برداشت و تا نصفه نوش یها یوانز لا یکی

 . یمنو مسموم کن یخواستیم یخورم تا نگ  یم ینما یا_ ب

ُپِر سمت خودم   یوانزنگ زد و به طرف آشپز خانه رفت، نگاهم به ل  موبایلش
و با  یختمکردم و داخل سطل آشغال ر  یافتاد، با عجله آن را تا نصفه خال

 او جا به جا کردم.  یوانل

دانستم دوباره نقشه   یو او برگشت و من م  یدطول نکش  یشتر ب  یلحظه ا  چند
و   یدماو را نوش  یواندوم ل  یبرطرف شدن شک او نصفه    یدر سر دارد، برا  یا

 کنارم نشست:   یاو با لبخند

 یبه خدا من دوِسِِت دارم جهاد، روز اول یممنون که بهم اعتماد کرد یلی_ خ
 . یمنو پس زد یمهرت به دلم نشست اما تو دست دوست  تیدمکه د

 : یدمن را تا انتها نوش  یواننگاهش کردم و او هم به اشتباه، ل  یمحبت تصنع  با
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اشک  ی؟کن  ینم یسهمن دس یهو دوباره عل یگی_ از کجا بدونم راست ممن 
 شد:  یجار ینشدروغ یها

 یم یزیتوخودم کن گوش عماد نخون که منو طالق بده به خدا  یر _ تو فقط ز
 کنم. 

حس ششمم فعال شده  یبدر شربت اثر کند عج یمخف  یبودم دارو منتظرم
 بود:  یختهمن ر یواندر ل یزیدانستم چ یو م

تونم به  یضربه خوردم و نم یلیبه حرفات فکر کنم نوال، من از تو خ ید_ با
که قصد   یبهم ثابت کن یندهبا رفتارت در آ  یدبهت اعتماد کنم با یزود ینا

 . یبه ما ندار یانتخ

 را جلو آورد:  دستش

 . یمبه هم قول بد یاب یدون  ی_ اگه منو نجس نم

 یلینگکوتاهش افتاد، د  یها ینو آست یآب  یراهننگاهم به پ یلحظه ا برای
 هم در نوع خودش جالب بود:  یشالنگوها یلینگ د

 ی؟_ چه قول

 دستش دراز بود:  همچنان

 . ی_ قول دوست 

 و دستش را فشردم:  یدبه ذهنم رس فکری

 _ قبول. 
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 کردم:   یباز یلمرا گرفتم و ف سرم 

 دونم چرا انقدر سرم درد گرفت!  ی_ آخ آخ نم

از درست  یترا در نگاهش خواندم و برق لبخندش حکا یخوشحال ی صاعقه
 بودن حدسم داشت: 

بوده،  یر و فکرت درگ یآوردبه خودت فشار  یادیز یزم،_ اشکال نداره عز نوال
 . یختهاعصابت به هم ر

 : یدممن را گرفت و در راه رفتن کمکم کرد تا به تختخواب اتاقم رس  یبازوها  زیر 

 خبرم کن.  ی_ سفره رو انداخت 

 : یدگنج  یپوست خودش نم در 

 . یکنمکشم بعد خبرت م  یو ناهار رو هم م یندازمبه چشم، سفره رو م ی_ ا

 : یدمآن خز  یر پتو رفتم و تا کنار گوشم ز یر لباس ز با

 جلوه دادم:  یدتر سر دردم را شد یاری؟_ لباساتو در نمنوال

 بعد ناهار.  یخستم باشه برا یلی_ به خدا خ

خداوند، خام زبان چرم و نرمش  یتشکاند و اگر نبود عنا یدمش گردو م با
او بدهد و دادم دل به دل  یبه پدرم حق م یعماد، گاه  یچارهشدم، ب یم

 . یفتدعقلش از کار ب
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کردم تا اثر   یم  یدر رختخواب پهلو به پهلو شدم و لحظه شمار  یلحظه ا  چند 
َشکِّّم را به  یشکستن یتا صدا یدنکش یقهدارو در او ظاهر شود، به چند دق

 . یوستپ یقین

که منتظرش   یآمدم و به طرف آشپز خانه رفتم، صحنه ا  یروناتاق خوابم ب  از 
شده بود، نوال خانم کف آشپزخانه رها شده و از درد  یلتبد یقتقبودم به ح

 . یچیدپ یبه خودش م

 یدسف یها یک سرام یرا رو یشناخن ها یستادمسرش ا یرفتم و باال جلو
 شد.  یسالن ِاِکو م یدر فضا یمنزجر کننده ا یو صدا یدکش  یم

 : یدنال یفشضع یزانو زدم و با صدا مقابلش

به صورتم  یدست  ی،...ج...جهاد؟ عصبی؟...کردی_ ت...تو...چ...چه غلط 
 : یدمکش

 ینوال؟ تو اون شربت چ  یکرد  یسوال من از توئه! تو چه غلط  یقاً دق ین_ ا
 شده و بدنش آب انداخته بود:  یسخ یشپلک ها ی؟بود یختهر

... خف  ! یف_ َسمِّ

 وان بود: آن ر  یر از ز یر کف آشپزخانه پخش شده و آب ش  موهایش

گرگ مرگه، جهت اطالعت   یدونستم توبه  ی_ خاک بر سرت کنند نوال، م
 هامون رو عوض کردم.  یوانل یعرض کنم؛ من جا

 زد:  یخند زهر 

 ...لحظه...به...مهربون...شدنت...شک...کردم... یه_ 
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 زدم:  پوزخندی 

حدس و گمانه  یمن و تو باز یباز ی،که َرکََِب خورد  یزد یحدس م ید_ با
 نوال! 

 زد:  یمرفتم و صدا یطرف در خروج  به

 ی_ ج...جهاد...منو...ِول...نکن...دارم...م
 ...من...مُُِردم... یادسوزم...تا...پدرت...ب

 طرفش برگشتم:  به

 یفراموش کرد یول یکه خودت سر خودت آورد  ییهکنم؟ بال  یکار چ یگی_ م
 . یستنمسلمونا مثل پدرم ابله ن یهمه 

 به کارد آشپزخانه اشاره کرد:  یشپلک ها با

 ...چاقو...رو...به...من...بده یا...راحتم...کن...یا...ی...بر ینکه_قبل...از...ا

 یرا باز کردم و بطر  یخچالدلم به حالش سوخت، با عجله درب  یا لحظه
 یشلب ها یآب رو یآوردم، نشستم و سرش را بغل گرفتم، کم یرونب یآب 

سرش گذاشتم  یر را ز یدر چهره اش جان گرفت، بالش یقیگذاشتم. لبخند عم
 زدم.  یرونو از خانه ب

 بگذارم با اورژانس تماس گرفتم.  یچمدانم را در تاکس ینکهاز ا قبل

گرفت   یام را م یقهشد ننگ قتل او تا آخر عمر  یدانستم اگر او کشته م می
 آن طرف نشست و گفت:  طرف و ینهرچند بعدها ا
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 " جهاد قصد جون منو داشته"  

  《فصل ششم: آزمون ها، متحدان، دشمنان 》

 " ۹7ین: فرورد۲۰۱۸_ مارسیس" پار

را دو  یمو دست ها یستما یدکتر احمد م یپزشک  یلتردم یبه زحمت رو 
 . یرمگ  یآن م یبرق  یلطرف ر

را به بدنم وصل  یبرق  یها یماز دو طرف، س ی،آب  یراهنموبور پ پرستارهای
 . ینندرا بب یمها یچهکنند تا عکس العمل ماه  یم

 یک ش  یزاینو به د  یرمگ  یمقابلم م  یتور خطوط کج و معوج مان  یرا از رو  نگاهم
آرامش  یبا نورپرداز یحرکت  یتخصص ینک کل  یک دوزم،  یمطب هم وطنم م

 اش.  یخاص پزشک  یونو دکوراس یبخش آب 

 زند:  یاش را باال م یدود ینک و ع یدآ  یاش کنارم م یا کت چرم مشک ب آال

 _ اجازه بده کمکت کنم. 

دکتر احمد از اتاق فرمان چند  یو با اشاره  یرمگ  یرا م یشناچار دست ها به
 دارم.  یبه زحمت بر م یقدم

 یو نفسم را حبس م یچدپ یکمر و ستون فقراتم م  ی یهدر ناح یدیشد درد
و اتاق  یهدفون گوش یر بوق ممتد خطر، احمد را با عجله از ز یکند، صدا

 : یستدا یمقابلم م یا یهکشد و به ثان  یم یرونب یا یشهش

 _ حالت خوبه جهاد؟ 
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 دهم:  یتکان م ینف  یافتد و سرم را به نشانه  یاز کار م یمپا یر ز تردمیل 

 خورده استراحت کن.  یه یا_ بآال

 گذارد.   یاش را کنارم م یکیپالست یصندل و

 ی. آال بطریردگ  یتمام بدنم را م یو عرق سرد ینمنش یکمک پرستارها م  به
 دهم.  یبسته قرص دست م یک آورد و با  یدر م یفشرا از ک یآب 

 دهد: یدلخوش کردن من ادامه م یزند و برا یاحمد مقابلم زانو م دکتر 

و  یهست  یا یدونستم تو آدم قو یمن م فوق العاده بود جهاد، یشرفتت_ پ
 . یاریبه دست م یتوسالمت یبه زود

دهم با پشت دست،   یم  یینپا  یشُقلُُِپ آب رو  یک اندازم و    یرا باال م  قرص
 دهم:  یکنم و جواب م  یلب و دهانم را پاک م

 یکنه،وقته که به حالم فرق نم یلیخ یعنیدکتر،  یکنهبه حالم فرق نم یگه_ د
 ! یکیهروزا جهاد بدون پا با جهاد دو پا از نظر من  ینا

شود و همچنان مجذوب  یم یخکوبمطب م ید یصفحه ال ا یرو نگاهم
مزاحم  یکها هستم و حضور  ینفشن اسما در مقابل دورب یها یپت

 تر است.  ینسنگ یمبه اسم راغب از درد ستون فقرات برا یشگیهم

 دهد:  یتکان م یکند و سر   یاحمد َردِّ نگاه من را دنبال م دکتر 

 یتون  یکه تو بازهم م  یگهبه ما م یپزشک  یگفتم، نشونه ها  ی_ اما من جد
 . یراه بر 
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 شوم:  یم یرهاسما خ یراغب از گونه  یزنم و به بوسه  یم پوزخندی 

 یدلدار  یبرا  یستبه حال خودش آگاهه دکتر و الزم ن  یهبهتر از بق  ی_ هر آدم
 . یدحرفا رو بزن یندادن به من ا

 یروناحمد هردو از اتاق ب یشود و با اشاره  یآال جمع م یدر چشم ها اشک 
کاش محمد  یدارم! ا یِحسِّ دلتنگ  یبدانم چرا؟ اما عج یروند. نم یم

 آورده بود.  ینیکمن را به کل را لغو کرده و خودش ینشتمر 

 خسته شده ام.  یشانها یباز یتیروزها از امثال آال و سلبر  این

 " ۸۹: خرداد۲۰۱۰" قاهره_ ژوئن

بود که  یدیشد یمقطع یبارش ها یا یترانهمد یآب و هوا یها یژگیو از 
شهر را فراگرفته است و آن شب  یلس یلحظات  یبرا یکرد  یم یالخ یگاه 

 نبود!  ینجز ا یزیهم چ

 ینو آرام داخل ماش  یتال  یک و به موز  یمعبداهلل نشسته بود  یوتایدر تو  وقتی
 یباییبود که با ز ییحواسم به اسما یشهاز داخل ش یوستهپ یمداد یگوش م

 تمرکز را از من و راغب گرفته بود.  یبمنحصر به فرد خودش عج

داشت و هرچه  یقلب صاف  یشها یها و دشمن یتوز ینهک  یبا همه  راغب
با نفاق  یسهدر مقا ینداد و ا یبروز م یع سر  یلیگرفت خ  یاز آدم به دل م

ات باشد و از او دل  یعشق  یببود هرچند رق یشقابل ستا یاناطراف یر سا
 . ینداشته باش یخوش
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" به پا یل" قصر نیابانخ یدر ورود ینیسنگ یکباران شدت گرفته و تراف نم 
 شده بود.  

 یبود که هرساله از آن با عنوان جشن تاجگذار  یتن حوادث آن شب آبس  قاهره
 یکارناوال ها یشهشد و مردم شهر به رسم معمول هم یم یاد یکتاتور د
 بود.  یکردند و سور و ساط بزن و بکوب هم جار  یبرگزار م یابانیخ

 یتیامن ینبسته شده بود و مامور ینبه کاخ عابد یمنته یها یورود تمامی
 ینورود به ماش یاجازه  یسطح  یبازرس یک با چک کردن دعوتنامه ها و 

 شد!   یم  یدتر لحظه به لحظه شد  یبازرس  یندادند و ا  یرا م  یپالک دولت   یها

را مقابل ما باال   یستا  یآغشته به بارانش تابلو  یسر گروهبان با پانچو  وقتی
 یینت شاگرد را پاسم  ی. عبداهلل پنجره  یچیدپ  یگرفت، راغب راهنما زد و کنار

و  یداش درجا پاکوب یشگیژنرال در آن اُُِبهت هم یدنداد و افسرنگهبان با د
 ما باز کرد.  یبرا ار  یلبه قصر ن یمنته یر و با سرعت مس یبدون بازرس

 یگار شدن س  یدهنگاهم با نگاه اسما گره خورد و با به آتش کش  یلحظه ا  برای
 یبا اخم نگاهم م  ینهکه از داخل آ   یدمراغب را د  یشکارچ   یعبداهلل، چشم ها

 کرد. 

ژنرال  یدر پاسخ به لبخند اسما کردم و به حرف ها یا یمصلحت  ی سرفه
 گوش دادم: 

چطور بدون گرفتن  یدند یبودن تا م ینجاهم ا یسیو س یتر کاش پ ی_ ا
 ما باز کردن.  یدعوتنامه راه رو برا
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 : یدناز یم یشزد و به مدال ها یرا قهرمانانه پک م سیگارش 

 _ چطور مگه عمو جان؟ راغب

 داشت:   یخاص  ینور ماه درخشندگ   یر عبداهلل در ز  یخورده    یغ صاف و ت  صورت

 یدهو م یرهگ  یاحترام ما رو نم یگهگفتن مبارک د  ی_ آخه اون دوتا معبداهلل
پاسبانش ادب رو خوب   یدونستم به سگ ها  یبگردنمون اما من م  یتا حساب 

 داده.  یاد

 : ییدصورتش را سا یزخم رو یو جا یدبه صورتش کش یدست  سپس

که   یهواگرنه ک یکنهکه با ما محترمانه برخورد م  یاستشهبگم از س ینم_ البته ا
نظام با هم  یو از روز اول هم در دانشکده  یشهما رو ندونه. هم یدشمن

 یسیا من و سبود ام  یاون خودباخته و نگاهش به دست اجنب  یم،مشکل داشت
 . یمبودنمون اعتماد داشت یبه مصر 

 جلو آورد:  یدو صندل ینو سرش را از ب یدرا به هم کوب یشدست ها اسما

قراره  یگهو اخبار واصله از درون قصر به ما م یده_ مبارک از اعتراضات ترس
 راه بندازه.  یمل یطرح آشت 

ها   یانداخت و در جواب به احترام نظام  یرونرا از پنجره ب  یگارشته س  ژنرال
 بسنده کرد:  یتنها به بلند کردن دست 

رو جلوتر فرستادم   یسیو س  یتر من پ  یه؟حرف حسابش چ  ینیمبب  ید_ باعبداهلل
 بکنند.  ییها یزنیتا با مبارک را

 به اسما انداختم:  یمعنادار نگاه
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 . یدنش یکتاتور د یخام حرفا یگهد یدپدر، قول داد ید_ اما شما قول داداسما 

اوقات  یگاه   یستی،آشنا ن یاستاسما، با جهان س ی_ تو هنوز بچه اعبداهلل
 . یریبگ یاز امت یکتاتور از د یدبا

 کرد:   یجا نماندن از ماجرا اظهار نظر  یهم برا راغب

فرصت رو  یددادن شده با یاز _ حق با عموئه، حاال که مبارک حاضر به امت
 . یمبشمار یمتغن

اش را پس زد، عبداهلل برگشت  یعقب نشست و افکار انقالب  یبا دلخور اسما
 به من انداخت:  یو نگاه 

 جهاد؟  یسکوت گرفت  ی_ تو چرا امشب روزه 

 پشت ژنرال جا به جا شدم و گفتم:  یصندل یرو یسخت  به

 یمو با چشم ها یمکن  یاز اظهار نظر دوستان استفاده م یمبگم؟ دار ی_ واال چ 
 شدم.  یرهبه راغب خ ینهاز داخل آ 

 کرد:   یو من را نگاه م یدههمچنان چرخ عبداهلل

 یهست   یو با کماالت   یده_ نه خب من دوست دارم نظر تو رو بدونم، تو آدم فهم
 جوانم انتخاب کردم.  ینتو رو به سمت مشاور یلدل ینو به ا

کردم   یم یآال احساس خفگ  ی یهشده بودم و در آن کت و شلوار هد معذب
 که شکر خدا اسما نجاتم داد: 

 _ جهاد هم با من هم نظره. 
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 : یدچپ با دخترش بلند شده بود به طرفش غر  یکه آن شب از دنده   ژنرال 

 از دهن خودش بشنوم.  یخوام_ خودش زبون داره اسما خانم، م

 نجره کرد و نم باران را به تماشا نشست: رو به پ یبا ناراحت  اسما

 بگم؟ راغب_ نظرتو بگو...  ی_ خب من چ من

شده  یادز یشها یچشم یر اسما بود آن روزها ز یها یچشم یر به ز حواسم
 یکرد و قلبم را م  یکه با هر نگاهش بند دلم را پاره م  ییها یچشم یر بود، ز

 . یختر

دانم چرا واقعًا  یخودم حس کردم نم یرا رو یگرانمنتظر د ینگاه ها وقتی
دل اسما را شاد کنم آن  یلحظات  یدانم چرا اما فقط دوست داشتم برا ینم

ام را آن هم  یتخصص یر بار نظر غ یناول یرود چرا که برا ینم یادمشب را 
 دختر گفتم:  یک خوشحال کردن دل  یبرا

 یدادن ها یاز امت ین_ جسارتًا من هم با اسما خانم موافقم، از نظر من ا
سر و صداها بخوابه قول و قرارهاشو  ینکهو به محض ا یهظاهر  یکتاتور د

 . یهمه چ  یر ز یزنهو م یکنهفراموش م

 یبود که با فاصله    یژنرال در هم رفت اما مهم نبود، مهم دل دختر   یها  اخم
 راغب نشسته بود:  ینه چندان دور از من و پشت صندل

 یرفت ما دوباره اعتراضاتو از سر م یادششو _ خب اگه قول و قرارهاعبداهلل
 . یریمگ

 اعتنا به خشم راغب ادامه دادم:  یاز لبخند جذاب اسما گرفتم و ب  نگاه
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موج  یچون وقت  یستن یمکن یها که فکر م یسادگ  ین_ مسئله به هم 
 یو از عهده  یهاعتراضات بخوابه دوباره به خروش اومدن ملت کار سخت

 . یستساخته ن یهرکس

 یبه رانندگ  یشتریاش جابه جا شد و راغب با سرعت ب یصندل یرو ژنرال
واقعًا   ینکردم؛ ا  یفکر م  ینو به ا  یدمکش  یداد و من نفس آسوده ا  یادامه م

زبانم را از دست داده  یار اخت ینطور دختر ا یکلبخند  یدند یمن بودم که برا
 بودم؟ 

که مبارک در کاخ   یرد. درشبک  یدنکم ابرها کنار رفت و ماه شروع به تاب  کم
کرد آسمان صاف شد و   یم یاش در کنار خانواده تاجگذار یجمهور یاستر
 قبل نبود.  یساعات  یدشد یاز بارش ها یخبر  یگر د

به خط شده و  یو کشور  یسران لشکر  یقصر تمام  یانیو در تاالر اع ینجاا  اما
 . یدندکش  یرا م یخاندان سلطنت  ییفرما یفانتظار تشر 

 ینزر  یبه همراه فرش ها  یدنیپر از نوش  یو جام ها  یزانآو  یسقف   رهایلوست
بود که در آن شب  یارنگارنگ دن یاز هزاران جلوه  یو قرمز تنها و تنها بخش

 کرد.   یم ییقصر هنرنما یهمانانم یبرا

 یبودم که پرده ها ینمجذوب زرق و برق و تجمالت کاخ عابد یلحظات  برای
 یو مشک  یپمرد نه چندان خوش ت یقرمز رنگ ِسِِن کنار رفت و مجر یر حر 

در مجلس  یختننمک ر یسکِّّو قرار گرفت و برا یکروفنپوش در پشت م
 گفت.   یخنده دار یو دو یک دکمه آن را زد و 
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که تا آن لحظه دو به دو و سه به سه دور هم جمع شده بودند با خنده   حضار  
را  یونشپوش، پاپ یمشک  ی. مجر دندیچرخ یگاهبه سمت جا یبلند یها

 سفت تر کرد و گفت: 

رو از طرف خاندان  یز عز  یهمانانم یمقدم تمام ید،خوش اومد  یلی_ خ
 . یمدار یم یگرام  یسلطنت 

 ادامه داد:  یقصر حاکم شد و مجر  یبر فضا یمعنادار سکوت

هستم و تا شما از خودتون  ینکاخ عابد یجََِبران سخنگو یل_ من جبرائ
 . یکنمناشناس دعوت م یاز بانو یکموز یهشما رو به  یدکن  ایییر پذ

 یو نگاه  یدمناشناس" مثل صاعقه زده ها از جا پر  ی" بانو یکلمه   یدنشن با
 ها انداختم.  یاسینبه 

 یشاز راغب و پدرش جدا شد و با رقص گوشواره ها یبا لبخند معنادار اسما
 به سمت من آمد: 

بدجور تو دل همه جا  یدی؟تا حاال صداشو شن یه،و جذاب یدجد ی_ خواننده 
 خوش کرده. 

 ینشستم، رنگ از چهره  یصندل یسست شد و رو یمزانوها یلحظات  برای
 و کنارم نشست:  یداسما پر 

 شد جهاد خان؟  ی_ چ 
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به  یچشم یر پنهان شده بود افتاد، ز یهپوش یر آال که در ز یبه قدم ها نگاهم 
پف کرده چانه به  یم که با شکم برآمده و چشم هاعدنان نگاهم کرد یخش

 داد.  یگوش م  یانشعصا گذاشته بود و به صحبت اطراف

 ینرا امضا نکند ا یکتاتور مجدد د یجمهور یاستدانستم تا او حکم ر می
 کند.   ینم یداپ یتدر پارلمان مصر رسم یتاجگذار

از مجلس خارج   ینبنابه حکم د  یانشو اطراف  یخوارد شدن آال به صحنه، ش  با
رفت  یراه م یشدر جلو یخراه انداخته بودند و همسر ش یفیکث  یشدند. باز
 کرد.   یاجرا م ینید یخبر از همه جا فتوا یو عدنان ب 

 راغب به خودم آمدم:  یدهانم را داخل سطل انداختم و با صدا آب

  یشنوی؟ما رو م ی_ جهاد حالت خوبه؟ صدا

که مضطرب   یدمداد و اسما را د یدیخودش را به سف یچشمانم جا سیاهی
 : یدمال یرا به هم م یشدست ها

 . یارخورده براش آب ب یه_ برو اسما

 زحمت لب باز کردم:  به

 برادر، برگرد من حالم خوبه!  یستن یازی_ نه ن

 و کنارم زانو زد:  یستادکه آهنگ رفتن کرده بود ا  راغب

  

 حالت خوبه؟ مطمئنی
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ها   یاسین  یشدم، محبت ها  یرهفشردم و به اسما خ  یرا به گرمراغب    دست 
 بود:  یار یاما ب  یاگرچه لحظه ا

 لحظه فشارم افتاد.  یه_ آره فقط من

آال شد. حرکات  یر نظ یب  یو نگاهم محو اجرا یستادمکمک راغب سرپا ا  به
 یسلطنت   یهمانانمنظم دست و پا، چرخش کمر و رقص ابروها، همه و همه م

 کرده بود.   وبیخکرا م

 یداد و تماشاچ  یم یبیپنهان بودن چهره اش به او اعتماد به نفس عج گویا
 کردند.   یو کف و سوت نثارش م یستادندا یکه مدام به عشقش م  ییها

 یاو در برابر طرفدارانش درب اصل  یمو با تعظ  یدرس  یانآال به پا  یاجرا  باالخره
 باز شد.  یورود خاندان سلطنت  یتاالر برا

 یمو مال ینخاص رژه، آهنگ یکو موز یسلطنت  یپورهایش یبا صدا مبارک
داشت. سوزان مبارک_ همسرش_ در سمت راست او و عال و  یقدم بر م

 داشتند.  یدر سمت چپ او قدم بر م یک جمال_ فرزندانش_ هر 

را  یشاندر مقابل آن ها خم شده و دست ها یک به  یک ارتش  یها ژنرال
 یمبود  یستادهخط عقب تر ا  یک   یسیعبداهلل و س  ی. ما به گفته  یدندبوس  یم

 . یمتا با آنها چشم در چشم نشو

به عبداهلل  ینگاه مغرورانه ا یچشم یر ز یکتاتور د یدند،مقابل ما رس وقتی
 تکان داد.  یبه حالت فخر فروش یانداخت و سر 

 کرد.   یاو را آرام م یسیداد و س یم یلب یر ز یک رک یش هافح عبداهلل
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تاج   ینیخدمت ها س  یشنشستند و پ  یتخت پادشاه   یمبارک رو  ی  خانواده 
 یکموز  یبه مجلس صدا  یخرا به طرف آنها آوردند. با ورود مجدد ش  یشر و شم

 انداز شد.  ینقطع شد و صوت عبدالباسط در قصر طن

شد اشک شوق را   یدر صوت او بود که هر وقت خوانده م  یدانم چه سرِّّ  نمی
 آورد.  یحضار م یبه چشم ها

او را مالقات کرده و عبدالباسط به او گفته:   یادر عالم رو  یگفت شب  یم  حسین
گزد و تمام   یمن را م یاهس یمن در بهشت است اما هر روز عصر عقرب  یجا
 کند!   یو نوشم را زهر مار م یشع

 یتماشاچ  یانبا سالم و صلوات از پله ها باال رفت؛ مطمئنًا من را در م عدنان
 یاو را گرفته بودند و تا کنار تخت پادشاه   یبغل ها  یر ز  یدانشمر   ید،د  یها نم

 . یستادندسرتاپا به احترام او ا یکتاتور د یکردند. خانواده   یاش م یهمراه 

صلوات اََِبتر  یشت، صدابردا ینیجلو رفت و تاج را از داخل س پدربزرگ
در مراسم کم حضور نداشتند و  یخارج  یهماناندر تاالر پخش شد. م یتجمع
 کردند.   یصحنه ها را نگاه م ینا یرتبا ح

را  یطانش یشانیپ یگر سر مبارک جا خوش کرد و پدربزرگ بار د یرو تاج
_ فرمانده یام را پاک کردم. ژنرال طنطاو  یشانی. پلک زدم و عرق سرد پیدبوس

 یرا از دست ها  یفرمانده   یر جلو آمد و شمش  یکتاتور از د  یرویارتش_ به پ  ی
 . یدگرفت و پاکوب  یخش

گرفتم. اشک راه   یشقصر را پ ییصدا از جمع جدا شدم و راه روشو یو ب  آرام
 کردم:   یرا فراموش نم  ینآخر مالقات با حس  یچشمانم را گرفته بود و صحنه  
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به مراتب پست تر از مست جام  ینیرو بب یادن ی" اگر مست حوضچه  
شد و شک  یم یلتبد یقتکه مدام به حق  ییها یشگوییهست" پ یدنینوش

 داد.  یم یوندپ یقینمن را به 

را  ینهآ  یبخار دهانم رو یدم،به صورتم پاش یآب را باز کردم و چند مشت  شیر 
 اسما در قاب آن نقش بست:  یبعد چهره  یپوشاند و لحظه ا

 با خودت!  ی_ خلوت کرد

 و به طرفش برگشتم:  یدمکش  ینهاو در آ  یبه چهره  دستی

  ی؟کرد  یم یبم_ تعق

 انداخت:  یینشد و سرش را پا معذب

 _ ناخودآگاه دنبالت کردم! 

زد و با پا  یدو پهلو شده بود با دست پس م یشبود که حرف ها یوقت  چند
 یشپروا یحد ب  ینتا ا ینهاو از داخل آ  یلمس گونه  یدشا ید،کش  یم یشپ

 کرده بود: 

 _ نتونستم صحنه رو تحمل کنم. من

 داد:  یهمقابلم تک یوار د به

 . یمبد یانبه حکومت نحسشون پا یده_ به نظرم وقتش رساسما

 گرفته بود:   یشرا پ یمو راه گلو یدچک یم یماز مژه ها آب

 اسما خانوم.  یستها هم ن یسادگ  ینمسئله به هم ی_ آره ول
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 نگاهم کرد:  یشچشم ها یآمد و با زالل جلو 

 جهاد...  یمکه پشت هم باش  یه. فقط کافیشهم یمبا هم باش اگه

 خان را به آن اضافه کرد.  یبا مکث کلمه  و

 کردم:   یبه در خروج  نگاهی

 یدادبه داد و ب یشه،جنگ زده بشه مرد از نامرد شناخته م یپور ش ی_ وقت من
اولو نخورده همه  یهستن، چک  ینگاه نکن، اکثرشون طبل تو خال ینمعترض

 . یدنرو تو زندان لو م

 کرد و ادامه دادم:   سکوت

 یاسما خانوم، جسارت نم یزندان رو داشت  یشما تجربه  یگم،که م  یدم_ د
که شوکر نخورده   یدیچند نفر رو د ی،کنم اما شما شکنجه نشده دووم آورد

 : یدنال یلب یر اعتراف کردن؟ ز یزوهمه چ

 ... یلی_ خ

 را تکان دادم:  سرم

چطور  یاجماعت سست عنصر و مست دن ینبا ا یه؟_ پس حرفتون چ
و به به  یکتاتور جالل و جبروت د یچطور برا یدینند ید؟انقالب کن یخواینم

امشب از احزاب مخالف مبارک  یتنصف جمع ینکهزدن؟ حاال ا یچه چه م
 هستن. 

 و گفت:  یدکش  یحسرت  نفس
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 کودتا نداره.   یرو برا یقبل ی_ متاسفانه پدر منم اون اراده  

 : خندیدم

 کرد:   یتلخ خند ید؟قصد کودتا دار ید_ نگفته بود

 . یدذاشت یگفتم ما رو تنها م  ی_ نگفتم چون اگه م 

 یبشه شرع  یلکه با کودتا تشک  ینداره و حکومت  یقانون  ی_ اما کودتا جنبه 
 . یستن

 کرد:   یشرا سپر چشم ها یشها دست

تا مردم از خواب غفلت  یمدست بذار یدست رو یم؟کن  یکار چ یگی_ پس م
 بشن؟  یدار ب

 . یریمبگ یممردم تصم یجا ید_ به هر حال ما نبا

 بشن. یدار نخواستن از خواب ب یامتتا ق ید_ شامااس

 زدم:  یخند زهر 

 هستن.  یراض یطشرا ینبه هم ید_ پس شا

 داد:  یهتک ییروشو یآمد و به کاسه  کنارم

 : یستادممقابلش ا یم؟آگاه کردن ندار ی یفه_ ما وظ

 _ با کودتا؟ 

 انداخت:  یینرا پا سرش
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 یهم اعتقاد ندارم حت  یاحد چیه یجهاد خان. به تئور یدمبر  یگه_ من د 
 یر کودتا غ یگیددست کمک به سمت شما دراز کردم. م ینهم یپدرم، برا

 یکار چ یدنداره قبول پس شما بگ یاالزهر اعتبار یفتوا یگیدقبول م یهشرع
 من حاضرم...  یم؟کن

 کاره قطع کرد:   یمهرا خورد و ن حرفش

 ...؟ یچ  ید_ شما حاضر من

 شما بذارم.  یار _ من حاضرم تمام امکاناتم رو در اخت

آوردم  یتوانستم واگرنه سرش را باال م یکرد نم  یتر جلوه م یداشتن دوست
 تا راحت تر حرفش را بزند: 

 بشه؟  ی_ که چ 

 ندارم.  یخودمم اعتماد یها یبه تئور ی_ من حت اسما

  یم؟_ عجب، پس حاال چه کن

 حلقه زد:  یشسرش را باال آورد و اشک در چشم ها باالخره

 . یمکن  یما اطاعت م یدبکن ی_ شما فقط جنبش ما رو تنها نذار، هر امر 

 نبود:   یعیطب  ینو ا  یختر  یو مبهوت به چهره اش زل زده بودم، اشک م  مات

 یرا پاک کرد و ادامه داد: م یشاشک ها ید؟کن  یم یه_ باشه حاال چرا گر
 ترسم. 

  ی؟چ _ از 
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 را پس زد و گفت:  بغضش 

 یها  یسهترسم دس  یجهاد خان، م  یددشمن دار  یلیمملکت خ  ین_ شما تو ا
 . یرهدشمن شما رو از ما بگ

 او مهم شده بود:  یحد برا ینجان من تا ا یعنی

تونست حلقه  ی_ رسانه ها دربه در دنبال شما هستن، اعترافات شما ماسما
 فاش کنه اما...  یتیامن یروهاین یمبارزه رو برا یگمشده   ی

 ...؟ ی_ اما چ 

مبارزه  ینشکنجه باعث شده ا یر گفت سکوت شما در ز یم ی_ هاداسما
 همچنان ادامه داشته باشه. 

 در چهار چوب در قرار گرفت!  جمله در سالن باز شد و راغب ینگفتن ا  با

شدم که در گوشه و کنار کاخ خلوت   یسر راغب و در کنار اسما وارد جمع  پشت
 یآنها سکوت قصر را در هم م یقهقهه ها یصدا یکرده بودند و هر از گاه 

 شکست. 

وجه او را   یچبه ه  یمراغب آورد  یکه برا  یبچگانه ا  یلدانستم دال  یم  هرچند
حال و  یننسبت به ما دو برابر شده بود اما با ا یشها یدمتقاعد نکرد و ترد

 یرددر او شدت بگ یتا حّس رهبر  یمرفت یبنا به حسب ظاهر پشت سر او م
 را فراموش کند.  یشو چند لحظه پ

بود. عبداهلل و  یختهآبله رو کتفش را بسته و دستش را از گردنش آو مردی
 کردند.   یدور او را گرفته بودند و با او خوش و ِبِش م یتر و پ یسیس
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کرد و به طرف ما   یا یمصلحت  یوارد شدن ما به جمع آنها، عبداهلل سرفه  با 
 : یدچرخ

 خطابش به فرد ناشناس بود:  یادته؟_ دخترم و راغب رو که 

خودش  یخودمونه؟ماشاا...ماشاا...برا یهمون اسما کوچولو ینرو_ ا آبله
 ده. ش یخانم

 کرد:   یبوس یدهبا راغب د و

 مصر هستن.  یانقالب  یاز جوون ها یکیجهاد ماهر  یشونم_ اسیسی

با شخص ناشناس به هم گره خورد لبخند آبله رو محو  یماندست ها وقتی
 عِِِنان صحبت را به دست گرفت:  یتر شد و پ

ر مکتوم، از سپه ساالرها و فرماندهان ارشد ارتش مص یژنرال عل یشونم_ ا
 هستن! 

رفت  یمدوران نوجوان یو ذهنم به سال ها یمبه هم زل زد یلحظه ا برای
نه چندان   یرا نشانه رفتم و حاال با فاصله    یکه با ضرب گلوله کتف ژنرال  یزمان 

 بود.  یستادهدور مقابلم ا

 حواله ام کرد:  یزد و چشمک  یپوزخند معنادار پیتر 

 ام نشست:  یشانیپ یرو یجهاد جان؟ عرق سرد یشناسیرو که م ی_ عل

 یقمکتوم در صورتم دق  یارتش رو نشناسه؟ عل  یکه فرمانده ها  یه_ ب...بله، ک
 شد: 
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 جناب ماهر؟  یشناسیمم یگرو_ ما همد 

 یرهخ یانممضطرب اطراف یرا به زحمت قورت دادم و به چشم ها یمگلو  آب
 شدم: 

 ! یدشا یعنیدونم  ی_ ن...نم

 بحث را عوض کرد:  یکه متوجه گند باال آمده شده بود با ترفند خاص  عبداهلل

 جان؟  یدستت چطوره عل یدحرفا رو ول کن ین_ ا

 را از شدت درد بست:  یشو چشم ها یدبه شانه اش کش یدست  مکتوم

خواب و خوراک رو ازم  یخواد؟از جونم م یچ  یدرد لعنت  یندونم ا ی_ نم
 گرفته. 

 به جام در دستش زد:  یوشن کرد و قبل از آن لببرگش را ر  یگار س سیسی

  یگن؟م ی_ دکترا چ 

و نگاه از زنان اطرافش  یداش کش یلباس نظام یها به مدال یدست  مکتوم
 گرفت: 

 اونم جوابم کرد.  یمرفت یستو پار یپزشک مصر  یه یشپ یراً _ واهلل اخ

 یطوسنداشت و عاشق کت و شلوار  یلباس نظام یدنکه عادت به پوش  پیتر 
 اش بود گفت: 

 بود؟  ی_ حرف حسابش چ 
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گلوله به مهره متصل   یگه_میسپار یممق ی: دکتر احمد_ پزشک مصر مکتوم
 . یکه نمرد  یبه بازوت خورده و شانس آورد

 : یدرا گرفت و کش یگار س یته مانده  عبداهلل

  یشه؟خوب نم یگهد یعنی_ 

 تکان داد و ادامه داد:  یدست  یژنرال طنطاو یمکتوم برا علی

 نداره.   ییوجه کارا  یچبه ه  یکه وبال گردنم نباشه و رها بشه ول  ینها  یتش_ نها

 : یدکروات قرمز رنگش را تنگ تر کرد و پرس  پیتر 

  ینی؟ضاربتو بب یوقت نتونست  یچ_ ه

 مکتوم جواب داد:  یبود وقت  یستادهاز حرکت ا قلبم

من  یکشته شده ول  یحکومت  یروهایبا ن یریتو درگ یگهم یت_ سازمان امن
 کنم.   یباور نم

 : یدمضطرب نگاهم کرد و پرس سیسی

  ی؟عل یکن  ی_ چرا باور نم

 قبرشو بهم نشون ندادن!  ی_ چون جامکتوم

 من را عقب زد و گفت:  عبداهلل
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قبر ضارب به مضروب طبق  یکه نشون دادن جا یدون  ی_ خودت بهتر م 
 ر مصر ممنوعه. کشو  ینقوان

 زد و جواب داد:  یمکتوم پوزخند علی

مورد  ینو تو ا یشهقانون همه جا اجرا نم  یدون  یخودت که بهتر م  ی_ آره ول
 به خصوص... 

  ی؟مورد به خصوص چ  ین_ تو اپیتر 

عدنان بوده و آزادش  یخش یکایکردم طرف از نزد  یقمکتوم_ من تحق علی
 ماله!  یم یرهکردن و مبارک داره سر منو ش

دانستم  ی. خوب میمو من و اسما از جمع آنها جدا شد یمسکوت کرد همه
 یمکتوم ندارند و او را مزدور حکومت م یاز عل یدل خوش یسیعبداهلل و س

ترس من را  یسی،عبداهلل و س یمبارک برا یشپ یدانستند اما وساطت عل
 کرد.   یم یشتر رازم ب یافشا یبرا

 " فلش بک: زندان" 

صورتم خشک شده  ی. خون رویدماز جا پر  یبیمه یشب با صدا یها نیمه
. یدمرا ند یبه چپ و راستم انداختم اما کس یپاره بود. نگاه  یمو لباس ها

 نبود.  یناز حس یباز بود و خبر  یمهدرب سلول ن

 ینامطبوع پتوها حالم را متهوع م یآمدم و بو یینتخت پا یاز رو مضطرب
 یاز روش ها  یکیخودش    یننشسته مانده و ا  یکرد. مشخص نبود چند سال

 بود.  یانزندان یشکنجه 
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 ِی . به جز چند مهتاب یدمراهرو را خاموش د  یآمدم و المپ ها  یرونسلول ب  از  
شد و من ناخودآگاه به سمت  ینم یداپ یگریسالن، نور د یسوِز انتها یمن

 شدم.  یدهکش  ییاروشن

گوژپشت خودم مواجه شدم، در   یرمردرا باز کردم و با پ  ییسالن دستشو  درب
بار لباس  یناول یمشغول وضو گرفتن بود. برا یدهژول یآن سرما و با موها

 به تن کرده بود.  یتموز مانند یدرا در آورده و سف یاهشس

فت، به طرفم آمد و ر  یزرد راه م ینرا باال داده و با نعل یشعبا یها آستین
 صورتش نبود:  یاز ضرب و شتم رو یاثر  یچه یکهزد در حال یلبخند

 جهاد...  یشد یز _ سحر خحسین

 : یددرخش یاش بسان ماه شب چهارده م چهره

  ی؟اومد یرون_ چطور از سلول بمن

 نبود:  یخبر  یشگیداشت و از حزن هم یخاص یاش جلوه  شادابی

 _ از در اومدم چطور مگه؟ 

 و ناباورانه به عقبم نگاه کردم و گفتم:  برگشتم

 _ اما اون در قفل بود. 

 زد و به راه افتاد:  لبخندی

گفت به طرف قفل ها   یامبرشبه پ  یوسف  یخداوند تو سوره    یدی_ مگه نشن
  یافت؟ یبرو و اون ها رو باز شده خواه 
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 تند کردم و شانه اش را گرفتم:  قدم 

 ! یخاو نه من زل یوسفی_ اما نه تو 

 را بستم:  یرشمس یبه راه رفتنش ادامه داد و عصب دوباره

گذشته ات رو از من پنهان   یدار  یو همش سع  ینحس  یستین  ی_ تو آدم عاد
  یه؟تو چ یهقض ی،کن

 : یددرخش یاش م یشانیانداخت اما پ یینرا پا سرش

 خواه رازم رو برات فاش کنم. داره جهاد و از من ن یداستان  ی_ هر بنده ا

 القلب شدم:  یقچنان در من اثر کرد که با او رق حرفش

 بشم؟  یتاگر بخوام هدا ی_ حت 

 کردم:   یم یعتشداشت و من مشا یقدم بر م آرام

  یتی؟_ تو واقعًا طالب هداحسین

 خورد:  یقفل تکان م یر اما همچنان زنج یدمدرب سلول رس به

 _ آره طالبم! 

 آهسته رفت و جا نمازش را پهن کرد:  آهسته

 . یکنیم یبزرگ  ی_ ادعا

 داغ قفل را گرفتم:  یر سپر کردم و زنج سینه

 _ حاضرم ادعام رو ثابت کنم... 
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زندان  یوار داخل سلول شد، وحشت زده به د یام تمام نشده مار افع جمله 
 کرد:   یدندادم و قلبم شروع به تپ یهتک

 . ینکنار من بش  یا_ بحسین

 و جان من را به لب رسانده بود:  یدچرخ یم ینحس یدور سجاده  مار 

را به طرف   یحشو تسب  یدبود؟ خند  یچ   یگهد  ینا  ین؟حس  یشد  یوونه_ تو د
 مار گرفت: 

مار به  ینا ین،و کنار من بش یاب ی؟ادعات رو ثابت کن یحاضر یگی_ مگه نم
 نداره!  یکار  یقتحق یندگانجو

 زده داد زدم:  وحشت

 

 نه؟ هستییمرتض _ تو

 : یدلب گز  

 نشدن.  یدار تا همه ب یینپا یار _ نه، صدات رو هم ب

شکنجه   یزندان را برا  یشیسرما  یستمتمام بدنم را گرفته بود و با آنکه س  عرق
 داده بود:   یشام را افزا  یروشن کرده بودند اما عطش وحشت تشنگ   یشتر ب  ی

 ی؟مار رو از کجا آورد ین_ پس ا

 کرد:   یعصب یشتر و من را ب یددوباره خند 

 نداره!  یحق کار یروانمار مال منه، گفتم با پ ین_ نگفتم ا
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 شدم و ادامه داد:  یرهو نامفهوم به چهره اش خ گنگ  

 . یرمم یشت_ اذان صبح من از پ

 کرد:   یاو نشسته بود و به من نگاه م یپاها یرو مار 

  یری؟_ کجا م

 نامعلوم!  ییبه جا یددونم شا ی_ نم

 شده بودم:  یرهخ یافع یآمده  یرونکرده و به زبان ب  سکوت

سر به  یبرا یحکومت  یروهایرو ن یافع ینمار...ا ین_ و اما داستان احسین
شعور دارند   یواناتح  ینکهکردن من داخل سلول فرستادن اما غافل از ا  یستن

 . یستندن یاطینش ی یطرهو تحت س

 را به زحمت فرو فرستادم:  یمگلو  آب

 _ خب...؟ ادامه داد: 

 یرو نم یقتحق یندگانمار جو ینچرا که ا یاجلو ب یقتی_ اگه واقعًا طالب حق
 از جات تکون نخور.  یگزه اما اگه به خودت شک دار

من واقعًا طالب حق بودم؟ قدم جلو   یابه درون خودم رجوع کردم، آ   یا  لحظه
 ینخورد و هچنان نگاهم م یفارس الحجاز را لب زدم، مار تکان  یاگذاشتم 

 کرد. 

 : یدام را بوس یشانیزد و پ ینشستم، لبخند ینرفتم و کنار حس جلوتر 

 ! ّیامََِکجهاد، اََِسعد اهلل اَ  یگمم یک _ تبر 
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 وحشت زده بودم:  هنوز  

  یدی؟چه ع ید؟_ ع

 گرفت.  را دستم

 االوله.  یع_ فردا نهم رب

 آوردم:  یسر در نم یزیچ یشحرف ها از 

وقت از جست   یچباشه ه  یادتاما    یشم_ با اذان صبح من از تو جدا محسین
پنهان شده که  ییدرست در جا یقتچرا که حق ینش یدناام یقتحق یو جو

 . یدهو به وقت مناسب خودش رو بهت نشون م یبر  یتو گمان نم

حلقه زد و  یماز ما دور شد و پشت درب سلول رفت، اشک در چشم ها مار 
 را گرفتم:  یشعبا

 سرم را در آغوش گرفت:  ی؟نر  یشهنم ین،_ من تازه تو رو شناختم حس

که من   ینهبر ا یاله یتبرادر، من منتظر اََِمر هستم،  مش یست_ دست من ن
 در حال حاضر از تو جدا بشم! 

 حرفش دلم آرام گرفت:  ینا با

  ینم؟ب یم یگروما باز همد یعنی_ 

باشه دائمًا روحت   یادتچرا که نه! فقط    یباش  یقتبه دنبال حق  یوسته_ اگه پ
 . یکن  یترو حق جو و حق طلب ترب
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ه ک یدنکش یقهاز جا بلند شد و قامت بست، به دق یناذان، حس یصدا با 
خشکشان  ینسالم حس یکر پ یدنوارد سلول شدند اما با د یتیامن یروهاین

 زد: 

 _ مار؟ مار کجاست؟ 

و خونشان را نقش  یدجه یرونخوش خط و خال از پشت در ب یافع ناگهان
 ینحس یسست شد و مقابل سجاده  یمکرد، از شدت وحشت پاها  یوار بر د

 زانو زدم! 

 یچیدند،پ یو از شدت درد به خودشان مافتاده  ینزم یرو یتیامن یروین دو
 یرهایو پشت درب اتاقک ما تجمع کردند، آژ  یختندر  یروناز تمام سلول ها ب

را  یتخودشان جمع یبا باتوم ها یتیامن ینخطر به صدا در آمد و مامور
 کردند.   یمتفرق م

 سالم نمازش را داد و به مار اشاره کرد:  حسین

 ! یکشته بش  ینکهقبل از ا یر ...بمیُُِمیت_ موت قبل اََِن 

وارد سلول ما شدند   یتیامن  یروهایجان مقابل سجاده اش افتاد، ن  یب   یافع  و
 کردند.   یمحشر به پا شده صاعقه زده به هم نگاه م یدنو با د

 "۲۰۱۰" قاهره 

دانم چه مدت، سربه هوا و  یگرفتم. نم  یشجدا شده و راه خانه را پ یلنب از 
قاهره قدم زدم تا خودم را  یننش یر فق یکوچه ها  پرسه زنان در کوچه و پس
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 یدبه خودم آمدم که کل یکردم؟ فقط زمان  یداپ یخش یمقابل درب خانه  
 رفته بودم.  یشپ یاطانداخته و تا وسط ح

قدم  یادهگرفتم و پ  یدهبر رساندنم ناد یعبداهلل و اسما را هم مبن اصرارهای
قاهره  یو در آن دل آشوبه هادادم، آن روزها  یحترج یزیزدن را بر هر چ

شک، بدون   یکه ب   یکرد دو عنصر   یو تفکر آرامم نم  یرو  یادهمثل پ  یز چ  یچه
 در کار نبود.  یوجودشان جهاد ماهر 

 یکرفت و منتظر  یم یرها کرده و خالص یروزها قطار انقالب مصر دست  آن
را   یلبامثال ن  یکاریفشار فقر و ب  یاز طرف   یرد،بگ  یشتریجرقه بود تا سرعت ب

 یسپل یگر کرده بود که اگر بار د  یدخودم تهد یبار جلو ینداد و چند یآزار م
را به آتش  ودشخ ینکاخ عابد  یبار جلو ینکند ا  یفاش را توق یچرخ دست 

 یتیسلبر  یم،امثال آال مواجه بود یبا سوِء استفاده ها یکشد و از طرف   یم
" یساستفاده کرده و خوراک مطبوعات "زرد نو یدباز جرا یکه از شلوغ   ییها

 مصر شده بودند. 

بهتر   یمچون عماد و نوال هم که سخن نگو  ییاالزهر و روشنفکرا  یوخش  یباز  از 
ظاهر شده و چوب خرافه  یندر لباس د یگر است، کاهنان معبد آمون بار د

 را  یز چ یکدلم فقط  ینب ینو در ا یدندکوب  یشان را به سر مردم م یپرست 
 بود و بس!  ینکرد و آن حس  یطلب م

خانه شدم، آال در  یاطوارد ح یلو صحبت با نب یلدر کنار ن یاز چند قدم بعد
به تن کرده   یگلبه  یز داد، شوم  یاش را "تکان تکان" م  یتراس نشسته و صندل
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قاهره نداشت، انگشتر  یها یاز شلوغ  یدست کم یشو آشفته بازار موها 
 به لب داشت.  یبه سبابه کرده و لبخند جذاب  یهنر 

 ینکرواتم را شل تر کردم، متعجب بودم که چطور با ا  ی  یقهرا در آورده و    کتم
 آمده بود.   ینبه ساجد  ینسرعت خودش را از کاخ به کوخ رسانده بود، از عابد

 یدئولوژیباز کنم و از ا بودم که سر صحبت را با او یحوصله تر از آن  یب  اما
 یدانستم در قاعده باز  یاما خوب م  یدبگو  یشها  یدئولوژیو از ا  یمبگو  یمها

 یشکه با رقص پا  یآمد به خصوص زمان  یبه شمار م یمهم یامشب مهره 
 بود.  کردهاز جمله جمال مبارک را به خود جلب   یسلطنت  یتوجه خانواده 

تراس   یاز باال  یدم،آب به صورتم پاش  را باال داده و چند مشت  یراهنمپ  آستین
 ماند:  یزانبه اَجنِّّه آو یهشب یشخم شد و موها

دختر عبداهلل گل  یماست؟ خوب شونه به شونه  یفقط برا یدادت_ داد و ب
 ! یشنیدیدو گل م یدگفت  یم

لب گفتم، اگر من حالش را نداشتم اما او خوب دل و دماغ  یر ز یاال الله الاله
 جدل را داشت: 

 _ عدنان کجاست؟ 

 باال انداخت و به آسمان شب اشاره کرد:  یا شانه

 شهر!  ینآسمون ا یر ز یمسجد یه_ تو 

را کندم و راه پله را باال رفتم اما قبل از آنکه وارد اتاقم شوم راهم  یمها کفش
 را سد کرد: 
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  ی؟_ جوابم رو نداد 

 _ برو کنار حوصلتو ندارم آال! 

 و دست به کمر گذاشت:  یختادا و اطوار ر کمی

ما  یبو ترکشت نص یر و ت یکن  یاسما جونت خرج م ی_ حوصله هاتو برا
 . یشهم

 اتاقم شدم اما دست بردار نبود و دنبالم آمد: زدمش و وارد  کنار 

ماست و خودت با  دختر فرمانده   یتلخه؟ هشدار و تذکرت برا  یقتحق  یه؟_ چ
  ی؟زن  یحرف م یک تو ج یک ارتش ج ی

مخوفش  ی یهتخت انداختم، برق ها خاموش و سا یرا در آورده و رو کتم
 افتاده بود:  یوار د یرو

 یحکارام به تو توض  یندارم برا یفه؟ من وظآال یدست از سرم بردار یشه_ م
 بدم! 

 المپ را زد:  یدشد و کل داخل

بذارم کف دست  یاز تا پ یر از س یزوهمه چ ید_ نه جالب شد، اون وقت من با
  ی؟جنابعال

 دست از سرم بردارد:   یلعنت   یگرنم  ینام کردم تا بلکه ا  یقهشق  یدنبه مال  شروع
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بهش   یتوزندگ  یاز تا پ  یر از س  یدکه با  یاون   یفتی؟پس ن  یریگ  یم  یش_ دست پ 
تو  ینا یرمکاخ م  یهمسرته نه من! من که گفته بودم دارم به مهمون  یبگ 

 ! یدیهمسرت رقص یجلو یهکه با پوش  یبود

 را مشت کرد:  یششد و دست ها سرخ

از ژنرال ها  یکیبا دختر  یکتاتوریمبارزه با د یبدونه اسطوره  یل_ اگه نب
 داد زدم:  یکنه؟به نظرت بازم باهات درد دل م نه،یز حرف م

 . ینمنحستو بب یختر یخوامنم یگهد یرون،_ خفه شو...گم شو از اتاقم ب

 زد و عقب عقب رفت:  پوزخندی

 یدو من نبا  یبا گنده ها بپر   یحرف حق جواب نداره؟ فقط تو حق دار  یه؟_ چ
ر جهاد خان، تمام روزنامه با تامر و بزرگان رفت و آمد کنم؟ کالهتو بذار باالت

 یتتو و دختر عبداهلل خبر دارند و داره روز به روز از محبوب  یشهر از رابطه    یها
 . یشهها کم م یانقالب  یشپ

 یرشگ  یوار جا بلند شدم و به طرفش حمله ور شدم، فرار کرد و سه گوش د از 
 اش را گرفته و دهانش را باز کردم:  یقهانداختم، 

 : یدمو غر  ییدهدندان به هم سا ی؟دار یکارمچ نه،یوو_ ولم کن دآال

نکرده و نخواهم  یزندگ  یگرانمفت د یلحظه بخاطر حرف ها ین_ من تا ا
من نشخوار نکن که خودم همه رو از  یبرا یاتونشر  یکرد پس شعر و وِِِرها

 ... ینمحاال ها کن بب یرم،م یدمحفظم من فقط دنبال عقا

  ی؟_ چ 
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 زدم:  فریاد 

 . ی_ نفس بکش لعنت 

 را بسته بود:  یشراه گلو بغض

 نه؟ یامصرف کردم  یزیچ ینکها ی؟بدون  یوچ یخوای_ م

 کردم:   یا یعصب یخنده  

 یزنیزر م یچون واقعا دار یبفهمم چقدر زد یخوامم یدونم زد ی_ اونو که م
 ! یاداز دهنت در م یچ  یفهم یآال و نم

 کرد و ادامه داد:   یمشکوک  یخنده ها دوباره

دلتو به  یکه حرفا  یهچون تنها حال یاستحال دن ینبهتر  یعقل ی_ اتفاقًا ب 
 راست...  ی...حرفایاریزبون م

دادم، صحنه  یهتک یوار اش را ول کرده و به د یقهناخوش احوال بود،  واقعاً 
 نشستم:  ینزم یکرده بود که ُسر خورده و رو  یشانمپر  یجشن به قدر یها

 آال؟  یهک  یوسنار ین_ به نظرت طراح ا

 عقل به سرش آمده بود:  کمی

  یو؟_ کدوم سنار

 شده و ادامه دادم:  یرهتخته دارت مقابلم خ به

شوهرش برقصه و بزرگ شهر از ترس گناه مجلس رو  یجلو یهمسر  ینکه_ ا
 ترک کنه! 
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 م: کرد و ادامه داد  سکوت 

 باشه و اون نفهمه.  یتجمع یننوه اش ب ینکه_ بدتر از اون ا

 ینگفت تو ا  یم  یشهبچه بودم پدرم هم  یجهاد، وقت   یبیه_ قاهره شهر عجآال
 . یاعتماد کن یدهاتم نبا یدههست که به د ییشهر تنها جا

 و لب زدم:  یدمطرفش چرخ به

 نفره؟...  یه یباز ین_ به نظرت کارگردان ا

 در آمد:  یلمموبا یامک پ یمام نشده صداام ت جمله

 «یمشام منتظر  یفردا شب برا یگن: »پدر ماسما

را بخواند،  یامکمگرفته و متوجه آال شدم که سر خم کرده تا پ  یلماز موبا نگاه
 به طرفش برگشتم و بحث را عوض کردم: 

  یم؟دار ی_ شام چ 

 یاز حساب بانک  یتپابندش حکا یلینگ د یلینگ د یاتاق خارج شد و صدا از 
 ُپَرَش داشت: 

 تو جهاد! تو مراسم اون همه غذا بود.  ی_ بترک 

 خبر بود:  یکردم و آال از آن ب   یشبهه دار استفاده نم یمن از غذا اما

 _ ضعف کردم بس که باهات بحث کردم. من

 زد و جواب داد:  پوزخندی
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 کنم؟   برات سرخ یخوریحاال ُکّبه م یگی_ تو که راست م 

هر دو به طرف تراس  یاطبه ح یخبسته شدن درب و وارد شدن ش یصدا با
 ! یمبرگشت

و از  یکردمبود. هر چه م یحاصلتالشم ب ۲۰۱۰قاهره، یاسیندوم اسما  بخش
در دستم گرفتار  ینِ تار کوتاه ابرو به چنگال موچ یداشتم،بر م یز هر طرف خ

شکل ممکن را  ینم. مضحکترانداخت ینهخودم در آ  یر به تصو ی. نگاه یشدنم
 مانده بود.  یرونبه خود گرفته بودم. از شدت تمرکز زبانم ب

مشخص هم نبود؛  یحت  یتالش را از سر گرفتم. تار اضافه در حالت کل دوباره
. مثل یریختبود که انجام نشدنش اعصابم را به هم م یاما از آن موارد

 . یپذیرفتم یانپا یبه خوب  یدامشب که با یمهمان 

 ینظم داده و حت  ینه،آ  یجلو یستادنداشتم که اتاقم را قبل از ا یخوب  حس
 را عوض کرده بودم.  یامروتخت

 یناستراحت کند، مناسبتر  ییدر جا یخواستو م یگرفتسر درد م یکس  اگر 
 یاز پله ها یکینزد یاستراحت اتاق من بود؛ چراکه در فاصله  یمکان برا

 دوبلکس قرار داشت. 

را در اتاقم  یشپا یامشب احتمال ندارد کس یمهمانها یاناز م میدانستم
حالخرابکن و جورواجور نبود؛ اما  هاییدنیاز نوش یبگذارد؛ چرا که خبر 
 . یرساندمبه سرانجام م یدبود که با یمرتبکردن اتاق حس
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بود و من به روزها بدجور آلوده شده  ینکه ا یبزرگ بود؛ مثل مصر  اتاق 
حجم از ظلم و تضاد نبودم. با کمِک  ینا یقادر به زدودن آلودگ  ییتنها

که قبل از فوت مادر کمک حالش بود،  یخدمتکار یفه،عف ساعتهییمن
 یجانبه تراس را برق انداخته بودم. ه یمنته هاییشهو ش یواریهاکاغذد

 یدار د  یندر ا  یدا. منتظرش بودم. جهاد نبیکردمو مدام به ساعت نگاه م  اشتمد
 یتبا جهاد به موفق یمها. آخ که اگر برنامهیرسیدم یر با خانوادهام د یرسم

 ! یشدچه م یرسید،م

. از شدت درِد کوتاه یدمشکش  یرونب  ینموچ  یع افتاد. با حرکت سر   یر گ  باالخره
 بسته شد و اشک در چشمانم جمع شد.  یاختیار چشمانم ب یقشاما عم

 یکه در روزگار عاشق   یدارد؛ مانند آهنگ  یاست. موج خاص یبیعج یز چ درد
و بعدها با گوشدادنش خاطراتت را مرور  یدهیگوش م  یار دست در دست 

 . یکند. درد مانند همان آهنگ است؛ خاطراتت را مرور میکنیم

آثار نهچندان پررنگ زندان  را بابت پنهانکردن یبراق  یول یدهپوش لباِس 
نوازش کردم؛   یشانهام را با نوک انگشتانم بهآرام  یهایانتخاب کرده بودم. کبود

را از من  یدننداشت؛ اما همان چند روز لـذت نفس کش یدرد چندان  یگر د
 ربوده بود. 

داشت. چشمانم را به ظلم و جور نامبارک بازتر کرده بود.  یبیحال عج زندان
هم جرأتش را نداشتند که مانند   یدرا کرده بودند. شا  یتماز هم رعاحال ب  ینبا ا
 هام دهند. شکنجه یگراند
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پوشاندم و در  یلر دو رنگ کانس یبدور چشمانم را با ترک یقو عم یاهس یهاله 
بودم که در با شدت باز شد. جا خوردم. انتظار ورود  یعیکردنشانحال طب

دادم. پشت   ینشان   یواکنش دفاع   ختیار یاو گستاخانهاش را نداشتم. ب  یناگهان 
آن واژگون  روی یلوسا یش،آرا یز و از شدت برخوردم با م یدمچرخ ینهبه آ 

روانه کردم. در اتاق را  یشرا بهسو یزمآمنگاه پرسش یز به م یتوجهشدند. ب
 بست. 

 !؟ یمنتظرش -

خشم بود. سرم را تکان  یو کم یحامل نگران  یشتر نبود. ب یپرسش لحنش
 دادم. 

  ی؟منتظر ک -

 تلخ شده بود.  یلیزد. خ یهدر اتاق تک به

 جهاد.  یگه،معلومه د-

ساله گردن دراز شانزده یاش را از سر گرفته بود. مانند پسرهاکودکانه  رفتار 
را آرام نشان دهم.  یز کردم همه چ  یزده بود. سع یرونب یرتشکرده و رگ غ

 نشاندم.  یشانرا سر جا ز یم یلبا حوصله وسا

   یه؟چ یرطبیعیغ هایینگران  یننگرانت کرده راغب؟ علت ا یچ -

 . یکردو حرف راغب را ثابت م یدادبرق چشمانم انتظار درونم را نشان م اما

 ! یرطبیعیغ یهایها! نگران-
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به او عتاب   ینشستم،اتاق م  یگوشه  یدونفره   یراحت   یصندل  یکه رو  یحال  در  
 کردم: 

 ! یحساس شد یچارهاون ب یرو یراغب! الک  یشد یوونهره ددوبا -

کرد و با   یگار را بر لب گذاشت. انگشتانش را حفاظ س یگاریآمد. س جلوتر 
کولر   یبا بو  یگار س  یبو  یختن. از درآمیدآن را به آتش کش  رنگشییفندک طال

. دوست یشدبو احساس م  ینمصر در فصل گرما ا  یمتنفر بودم. همه جا  یگاز
 ین از ا بیش یدادمم یحکند؛ اما ترج  یتبو به اتاق من هم سرا یننداشتم ا

 نکنم.  یاشعصب

 از پک اول، فندک را بهسمتم گرفت.  بعد

 اسما؟  یادتهفندک رو  ینا -

شدت که به  ییآوردم. موها  یاددور را به    یتکان دادم. خاطرات   یرا با کالفگ   سرم
 لختشان کرده بودم، مواج شدند. 

 راغب دوباره شروع نکن.  ی؟خب که چ  -

 ادامه داد:  یامانب راغب

 هر دومون پونزده سالمون بود؟  ی،داد یهرو بهم هد ینا یوقت  یادته -

 تالش کردم.  یهودهمقابلم ب یز هلدادن م یرا بستم و با دستانم برا چشمانم

 . یمبسه راغب! هر دومون اون موقع بچه و خام بود -
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 یمجلو یز م یشود. فندک را رو یکرده بودم. حق داشت عصبان   اشعصبانی 
 زد.  ینیپرت کرد. پک سنگ

 . یزدموج م یشدر صدا یدو ترد ناراحتی

 یبود که من چ   یممن نه. خوب حال یول یتو بچه بود  یداسما! شا  ینبب -
 . یگفت   یگفتم و تو چ 

 حرفها را نداشتم.  ینا یدنشن یرا دو طرف سرم گذاشتم. حوصله دستانم

 ی؟بکش یشپ یگهوقت د یهبحث رو  ینخواهش کنم ا یشهراغب م -
 . یستن یاالن فرصت مناسب

بود. پلک  بازشیمهن یهالب ینب یگار زد. س یهتک یشآرا یز م یک نزد یوار د به
 یمعنادار از سر آگاه   یاز آن نگاهها  یخواستبست؛ مثال م  یمهراستش را تا ن

 . یندازدب

  

 یامهر وقت م  ی،پر کار شد  یخوبه! مثل آدما  یلی! خینخوشم اومد! آفر  -
 !  یستحساسه و فرصت ن یطشرا یگیلب باز کنم، م

گرفته بودم،  یشکه تا به حال برا هایییهرا از نظر گذراندم. تمام هد او
. زمرد سبز یگذاشتوقت کنار نم یچگردنش را ه یر همراهش بود؛ زنج

 . جوابش را دادم: یکردم ییبر دستش خودنما یشههم یز انگشترش ن

 ! یکنیکار انتخاب نم  ینا یرو برا یوقت زمان مناسب یچآخه تو ه -
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زودتر از  یخواست. دلم میسوختم یشکرده بود. دلم برا  یهتک یوار به د هنوز  
اما در تمام   یکرد؛زش خوب کار معاشقانه بگذرد. چراکه مغ  یطوالن   یدوره   ینا

 کم بود.   یزیافعالش چ

 یانبا حضور نحس مبارک به پا یبحران  یسالها یناسما! اگه ا ینبب -
. منظور تو از فرصت یشینهسالمت به ساحل معشق ما هم به یبرسه، کشت 

 نه؟  یگه،د ینهمناسب ا

ست؛ نه است، وقت انقالب ا ییر االن زمان تغ یفهمیدشدم که چرا نم عصبی
ام زود سر سابق نبودم. حوصله یآن اسما یگر عاشقانه! من د یهاوقت ناله

 یآمد؛راغب خوشم م  یکشمکشها  یناز ا  یحت   ید. قبل از زندان رفتن، شایرفتم
بود و چشمانم  هبزرگتر شد یایمحرفها را نداشتم. دن یندل و دماغ ا یگر اما د

 بازتر. 

 جا برخاستم و گارد گرفتم.  از 

  یخوای؟از جونم م یراغب؟ چ  یبشنو یخوایم یاصاًل چ  -

* یدر طبله یگارشافتاد و س یرونب یراهنشاز پ یر را سپر کرد. زنج اشسینه
 غروب کرد.  یز م یرو

. نه مبارک برام یستکس برام مهم ن یچکه ه یدونیخودت خوب م -
 ! یگهکس د  یچمهمه، نه بابات و نه ه

 یسسرخش را با زبان خ یشده بودم. جسارتش شکفته بود. لبها یرهاو خ هب
 . یدگوشش کش  یباال یبه موها یکرد و دست 
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حاکمه،  ینه برام مهمه ک  یعنی یست،کس برام مهم ن  یچه یگمم یوقت  - 
 ژنرال؟!   یو ک   یهزندان  یمهمه که ک   یو نه حت   یهجنگه و منوم ک  یر وز  ینه مهمه ک 

شود. زمان اضافه کردن  یشتر کلماتش ب یر مثاًل تأثکرد که  یکوتاه  مکث
بدل شده  یسنگ  یمن به اسما یبود؛ ول یدهکالمش رس یعاشقانه یچاشن

. همانطور که به یکردذوبش نم یاحرف عاشقانه یچه یبودم که شعله
 کردم.   یرهامنگاه خ یتعجب را چاشن یدادم،گوش م  یشهازمزمه

! و من ینفر برام مهمه؛ تو اسما! فقط تو برام مهم یهفقط  ینب یناما ا -
 ! یخوای. چون تو میکنمکمک م  یخوایکه تو م  یبه هر ک 

ساق دستانش محصور  یانم یگار س یعمود کرد. طبله یز م یرا رو دستانش
 شده بود. 

 ینبا دشمنتر  ی،من نباش یبرا ی،لحظه تو با من نباش یهاما اگه  -
 تا...  میشمملکت متحد م ینا یدشمنها

. من با راغب چه کرده یترسیدمم یاشمکثش استفاده کردم. از کلمات بعد از 
 گفتم:   یتبودم؟! با عصبان

  ی؟: تا مملکتت رو نابود کناسما

 داد.  یرا تکان مختصر  سرش

 تا به تو برسم.  -

 آرامش به وجودم بازگشت.  یراحت شد و اندک  خیالم

 راغب!  یمن مهم یتو هم برا -
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 نگاهم کرد.  یرهمشخص بود آرامتر شده است، خ یشکه از تن صدا  راغب 

 وسط؟  ینا یگهم یچ  یپبزنبهادر خوشت ینپس ا -

 : یدمرا پاسخ دادم و پرس یرهاشنگاه خ یرتح با

 گفته؟   یزیمگه به تو چ -

 کرد.   انکار 

هاش هاش و حرف. من حالش رو از نگاهیستزدن ننه، الزم به حرف -
 . خونمیم

 دادم:  یحلبخند به آرامش دعوتش کردم و توض با

 . یمدار یاز راغب! اما ما فعاًل به بودن جهاد ن یکنمدرکت م -

 بود، صورتش را جلو آورد.  یز م یکه دستانش رو  همانطور 

   ی؟هات هست حرف یپا یعنی ینا -

انش هم فشردم، فشار دست  یلبخند رو  یو با چاشن  ییدتأ  یرا به معنا  پلکهایم
 شد.  یشتر ب یز م یرو

 ... یمن بش یخیالب یخوایوهلل*! اسما اگه بو ببرم که م -

فشردم و صورتم را مقابل صورتش قرار دادم و  یز م یهم دستانم را رو من
 . یدمخند

کارمون باهاش تموم بشه، اون وقته   یهمهمه. کاف یمهره یهجهاد فعاًل  -
 . یسوزهکه م



 

 
439 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

شده بودم؟  یلتبد ی. من به چه موجودیدمرا د یتعمق چشمانش رضا در  
 . یدانستخدا م

 ین. خوشحال بودم که ایمزنگ در، هر دو به هم نگاه کرد یبلندشدن صدا با
که مشتاقش بودم، در   یاست و مالقات  یدهرس یانشکننده به پامالقات کسل

 . یکشیددوبلکس انتظارم را م یهاپله یینپا

 : توضیحات

  یرسیگاریطبله: ز •

 عربزبانها  یانم یجوهلل: قسم را •

 یشهادندان  ینب  یزیواقعًا چ  یدانم. نمیچرخاندم  یشهادندان  یانرا م  خالل
 یباز  ین. اصاًل ایساییدرا م  یشهاو مشغول بودن دندان  یِصِرف سرگرم  یابود  

. یکشیدکار دست م ینرا دوست نداشتم. کاش جهاد از ا یشهابا دندان
انداخته  لمب یدسته یجالب بود. کتش را رو یدندر لباس پوش اشیقهلس

را خالل  یشدندان ها یدسف یراهنو پ رنگ یو شلوار شتر  یقهبود و با جل
 . یکردم

 ینگاهها یو گاه  یشمردجهاد را م ینفسها یکرده بود و حت   یز چشم ت راغب
 یاسبچانهاش پرپشتتر شده بود و با دم یر ز یش. ریکردمن را شکار م

 داشت.  یهمخوان  یاشمشک
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شد. با   یختهپدر ر  یدسته مشک  یلدانه    یپاز توتون، داخل پ  یگرید یدسته 
آتش  یهاشعله یاندم و بازدم بود، م یک که حد فاصل   اییهچندثان یمکث 

 مچاله شدند. 

 . یم: وقتشه شروع کنپدر

که با حرف پدر به   یگذراندمه نفر را از نظر مپا انداخته بودم و هر س یرو پا
با  یخواستپدر متوقف شد. دلم م یجستوجوگرم رو یخود آمدم. نگاهها

 یقاً است؛ اما جهاد دق  یدهابرو متوجهش کنم که زود حرف را وسط کش  یاشاره
 . یماندنم یاز چشمش مخف  یحرکت  یچمقابلم نشسته بود و ه

 حرف پدر را گرفت:  یادامه راغب

 جرقه زده بشه!   یدبا -

. یندازمب  یقصحبت را به تعو  یتوانستمنم  یگر بود و د  یاثر و ب  یفایدهمن ب  سکوت
کردم. هر   یلدادم و نقشم را تکم یهم افتادهام را تکان مختصر  یرو یپاها

 : یدسه نگاه به سمتم چرخ

 شهر!  ینور چراغها یر ز یاییمو نمورمون ب یک وقتشه از سوراخ موش تار -

 فاصله داد.  یشرا از لبها یپپ پدر 

 جهاد؟  یهنظر تو چ -

 یانبه جهاد چشم دوختم. باالخره از خالل دندانش دل کند. خالل را م 
 یشتر تعلل ب یکنارش انداخت. برا  یز م یرو یانگشتانش شکست و در طبله

 جابهجا شد.  یشدر جا
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 قراره شروع بشه؟  یزیچه چ - 

 ! یمردم زشیخ یگه،: معلومه دراغب

 . یشداز نگاه قبل از نطقش به راغب خوانده م ینبود. ا یمنف  نظرش

 . یمشروع کن یتونیمما نم -

 حواس هر سه نفرمان را جمع کرد.  حسابی

 ! یشهباشه، زود خاموش م یکه مصنوع   یاجرقه -

 یراییپذ یز را وسط م یوهاز خدمتکاران خانه، ظرف بزرگ م یکی عمران،
 مطرح کردم.  یگری انداختم و راه دگذاشت. شانه باال

 و...  یمموج مردم سوار بش یرو یتونیمخب م -

 حرفم را قطع کرد:  جهاد

منتظر  یدسمتمون. ما با یاناگه مردم با ما موافق باشن، خودشون م -
 . یممردم باش یپختگ 

 .  یدسخن را چ یرا مقابل جهاد گرفت و رشته  یرینیش یسد عمران

 انداخت:  یو سپس من و راغب نگاه  یوار کنار د  یستادهیبه ساعت ا پدر 

 کردن!   یر د -

 : یدگذاشت و پرس  ییرا داخل ظرف لب طال اشیرینیش جهاد

  ین؟هست یمنتظر کس -
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بودند وگرنه  یامدهشام ن یبود. خدا را شکر که برا یدهفرا رس یحتوض زمان 
 . یکشیدمبر دوش م را یخراب شدن مهمان  یدتمام مدت، بار استرس شد

گفتم بهتره خودتون  یقرار بدم؛ ول یانشما رو در جر  یخواستمراستش م -
 . ینمسئله مواجه بش ینو با ا یارینب یفتشر 

 از تعجب گرد شده بود.  چشمانش

  ی؟اچه مسئله -

 دادن ماجرا را از دوشم برداشت.  یحبار توض پدر 

 یک یگنکه م ییمآشنا یمیمثل قد ینمون با اجهاد جان! همه ینبب -
احزاب و گروهها  یبا همه یدکه با  یمما معتقد ینهم یدست صدا نداره. برا

 .  یممتحد بش

 کوتاه صحبتش را از سر گرفت:   یمکث  با

 یهیآ  ینپس به ا ی؛هست  ینداریکه من شناختمت، تو پسر د  ییتا جا -
 اعتقاد داشته  یدقرآن هم با

قُُِوا«.  یعًًِا»َواْعَتِصمُُِوا ِبَحْبِل اهللِ َجمِ  یفرمایدکه م  باشی  َولََِا َتَفرَّ

 یادرآورد و به سمت پدر رفت. تنها زمزمه  یبشرا از ج  یلشموبا  یگوش  راغب
 یید،تأ ی. با تکان خوردن سر پدر به معنایدماز لفظ »در پشت ساختمان« شن

 بودند.  یدهاز راه رس یدجد یراغب از جمع جدا شد. احتمااًل مهمانها
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از هر دم و  یتو عصبان یظ. غیکشیدپوست موز م یرا با حرص رو چاقو 
من   یپدر و لحن خواهشگونه  یبازدماش مشخص بود و اگر بهخاطر صحبتها

 . یماندرا رها کرده و دستمان در پوست گردو م ینبود، تا به حال مهمان 

عمران مقابل جهاد، سرش را باال آورد. رنِگ صورتش با رنگ  یستادنا اب
 داشت.  یبیعج یهماهنگ  یداشت،عمران برم ینیکه از س  یتوتفرنگ  یاسموت 

بردم. جهاد هم  یشدم و به شباهت حالت سرشان پ یقپدر و پسر دق روی
اما هنوز مانده بود   یداد؛سرش را از دست م  یباال  یمانند پدرش داشت موها

 تا مانند پدرش شود. 

. از جهاد یدرخشیدم  یمانند جواهر   یده،و اتوکش  یستودن   یلعماد با شما  دکتر 
را رها کند؟ اگر پدرم ژنرال  یپدر یندر عجب بودم که چطور توانسته، چن

 مانند دکتر عماد داشته باشم.  یعبداهلل نبود، دوست داشتم پدر

 یز دکتر را داشت. جهاد به چه چ یهمراه  یستگیانوال هم به نظر ش استاد
   یورزید؟حد اکراه م ینزن تا ا ینا

رنگش  یقهوها یکار گذاشته و موها  یشموها یرو یونداریکوچک پاپ  کاله
 را پشت سرش جمع کرده بود. 

 . یکردترش مکه برتن داشت برازنده  یرنگ  یکرم  ینبلندآست یکوتاه ول  پیراهن

 ینیرا که در س یآبپرتقال یوانوال گرفت. نوال تنها لن یرا جلو ینیس عمران
 یخواست. دلم میدوجود داشت، برداشت. نگاه معنادار جهاد به سمتش چرخ

کنم. نوال   یهبه حدس و گمان تک ینکهنه ا یفهمیدم،م یقنگاهش را دق یمعنا
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کرد. دکتر  یک به دکتر نزد یشتر پاسخش را داد و خودش را ب یمنگاهیبا ن 
نوال زد. دستش را پشت کمر همسرش گذاشت و با نگاه به پدرم   به یلبخند

 لب گشود: 

و  ینیتوناز شما، جناب ژنرال، تشکر کنم بابت دعوت به شبنش یداول با -
 . یریمشام رو بپذ یدعوتتون برا یمکنم که نتونست  یعذرخواه  یددوم با

 سرد به پسرش انداخت:  نگاهی

 بمونه!  یمخف  یدجلسه با ینا یمحتوا یره،همونطور که انتظار م -

 را متوقف کرد.  یاشاسموت یوانکردن با ل  یباز جهاد

آب از  ینبدون یددرز کرد، با یرونبه ب یزیندارم؛ اما اگه چ یمن حرف  -
 سرچشمه است که گل آلوده. 

 را باال برد و به خودش اشاره کرد.  دستانش

 ت من نچرخه! انگشتتون به سم -

 یدکش  یرونکه آرامشش را از دست داده بود، دستش را از پشت نوال ب  عماد
 برد. سرش را با تأسف تکان داد.  یز م یآب رو یوانو به سمت ل

 ! یهنوز هم همون پسر مغرور گذشتها -

 شد.  یشتر من ب یتکان داد. ناخودآگاه مکثش رو یاسروشانه جهاد

 به پدرم شدم.  یهمورد شب ینا یخوبه! خدا رو شکر تو -
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. یآمدبود که از ما سه نفر بر م یکرد. سکوت تنها کار  یداپ یاندرونم غل چیزی 
 بار نوال جواب جهاد را داد:  ینا

 یجلسه    یکنی؟جمع مطرح م  یرو تو  یجهاد جان! چرا مسائل خانوادگ  -
 .  یمدار یمهمتر  ینداره! بحثها یمونبه بحث خانوادگ یارتباط  یچما ه

 پرخاش کرد:  جهاد

  ی؟آب پرتقالت رو بخور یخوایشما نم -

بود، مرخص کردم. عماد  یستادهسر عمران را که هاجوواج کنار در ا یاشاره با
 از لحن جهاد برافروخته شد. 

 مؤدب باش!  -

بهش سم بدم و   یخواستم: من مؤدب باشم پدر؟! به شما هم گفته من مجهاد
 بکشمش؟ 

 . یخوردو حرص م یداددر هوا تکان مدستانش را  عماد

 مسئله تموم شده است. در موردش بحث نکن!  یهاون  -

در آغوش عماد جا داد. اشک از چشمان  یشتر بغض کرد و خودش را ب نوال
 شد.  یو براقش جار یششدهآرا

 . یکشیدو از موضعش عقب نم یرفتتند م جهاد

 عوض شد.  یمتهم و شاک  ی! باز هم جایتکرار یویها! سنار -



 

 
446 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

رنگ  یزرشک  یمبلها یرا از رو یوندارشپاپ یفبلند شد و ک یشاز جا نوال 
 برداشت. دکتر اصرار کرد: 

 نوال!  ینبش -

 و سر تکان داد:  یستادهم ا جهاد

 بوده.  ینطور هم یشهبره، منم! هم یدکه با  ی. اون ینآره نوال! بش -

بگذارد؛ آن هم  یروناز خانه ما ب یت را با ناراح یشجهاد پا یگذاشتیمم نباید
 . یمهمان  یندر اول

 با استحکام خواهش کرد:  پدر 

 ! ی؟و ترکمون نکن یلطف کن یشهم -

 . انگار التماس را از درون آنها خواند. یجستمردد جهاد، چشمانم را م نگاه

داشبورد باال آمده بود. مثل اغلب اوقات رنگ  یتنومندش تا جلو پاهای
 را به تن کرده بود.  ی،محبوبش، مشک 

 یشبه پاها ینش. شلوار جیدمپسند یرا م یپرانرژ یهامن که رنگ  برعکس
 ی. با پاهاآمددیم اشیدهش به اندام ورز یامشک یشرتبود و ت یدهچسب
را درک  یاشفگهمه کال ینا یلضرب گرفته بود. دل ینکف ماش  یپوشش،کتان

 یلیکه دل  یزمان  یکه جهاد حت   یدمرس یجهنت ینبه ا یش. از رفتارهایکردمنم
 است.  یوجود ندارد هم عصبان  یتعصبان یبرا

 یک . متناسب با حال جهاد، موزیکردمم یرا ط  یابانهاو خ یراندمسرعت م با
 گرم بود.   یناشناس گذاشتم که آن روزها بازارش حساب  یاز بانو یزیتندوت
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 یمحمدعل یر و تصو یکردرا روشن و خاموش م یاشگوش یصفحه یهدفب 
 . یگذاشتم یشرا به نما ِی ِک ِلِِِ

شده است؛ اما به  یتر عصب یک موز یدناز شن یداحساس کردم که شا لحظهای
 احساسم بها ندادم. 

 یگروه   یهابه رشته  ی. و اعتقادیبزنبهادر  یبود؛ کارها  یفرد  یهارشته  عاشق
کنجکاو بودم که چگونه  یطشرا ینو بسکتبال نداشت. با ا یبالمثل وال

کرده بود؟ اسطورهاش خالد  یدااش با محمد شکل گرفته و دوام پرابطه
 نرالزادهژ   یک   یاسین،ژنرالکش! و من، اسما    یبود و بس! اسطورها  یاسالمبول
مشتاق بودم داخل خانه و اتاقش  یکردم؟ژنرالکش چه م یک چر  یک در کنار 

 . ینمرا بب

 کردم:   یشزدم و به اسم کوچک صدا یادل به در سرانجام

   ی؟باعث شده انقدر کالفه باش یبپرسم چ  یتونمجهاد! م -

تشنجش   یزان. میگفتمبلند م  یبود که بعد از سوارشدن به شاس  یکلمات   اولین
 نشان نداد.  یبود که به صدازدنم به اسم کوچکش واکنش یبه قدر

 یقرار داده بود و با انگشتانش رو  یشه. آرنجش را کنار شیکردنگاه م  یرونب  به
 . یزدم یمیضرب مال یشهش

اسما خانم! حضور نوال و پدرم تو   یارمشما سر در نم یمن اصاًل از کارها -
 داشت؟  یچه لزوم یشبد یمهمون 

 گاز دادم.   بیشتر 
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 رمان  کی

وقت تالشهامون به   یچمشخصه جهاد! به خاطر ائتالف. بدون ائتالف ه - 
 . یشینهنم ثمر 

و پرواضح بود که افکارم   یگزید. لب مییدمشچشم پا  ی. از گوشهیزدنم  حرفی
 ید. بایگفتنم یزیقائل بود، چ یمکه برا  یبه خاطر احترام یرا قبول ندارد؛ ول

 شود. ادامه دادم:   یتا به اتحاد راض یکردمتالشم را م

 یا خالد اسالمبولسرانجام موند و چر   یکه چرا کار تو ب   یتا حاال فکر کرد -
ترور مکتوم ناموفق  یتو تو یترور کنه؛ ول یتتونست انور سادات رو با موفق

   ی؟بود

متوجهش  یرمستقیمغ یدلب باز نکرد. با یول ید؛بُُِراقش بهسمتم چرخ نگاه
عجول و بزنبهادر بودنش است. باز هم ادامه  ینکه اشتباهش هم یکردمم

 دادم: 

 یرفت؛جلو م یقخالد فکر بود. خالد با برنامه و فکر دق یپشت کارها -
 افتاده بود.  یر انجام بده وگرنه گ یتآمیز ترور موفق یهتونست  ینهم یبرا

 جواب داد:  یمقدمهفروکش کرده بود. ب عصبانیتش

 درز کرد، کار نواله!  یروناگه اطالعات به ب -

را کامل   یهقض  یخواست. دلم میکردحرف را تکرار م  ینبار بود که ا  یندوم  این
 از زبان خودش بشنوم. 

 جهاد؟   یهچه حرف ینا -

 . یدداشبور کوب یمشت رو با
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 رمان  کی

 ش بغل گرفته بود. بچه ینتورات رو ع یدمخودم اون شب د - 

 . یمتا محل قرار با محمد داشت یادیز یبلوار باال رفتم. فاصله یخروج  از 

 کدوم شب؟  -

 یچندان  یر بزرگش تغ یجابهجا کرد. به خاطر جثه یصندل یرا رو خودش
 حاصل نشد. 

رو ترک کنم و   یهاسکندر  ینکه. قبل از ایشبه چندسال پ  یگردهماجرا برم -
 تا باورت بشه.  یگمچند تا نشونه م یلی،. حاال که انقدر مایامبه قاهره ب

 یبه جادوست داشتم شنونده باشم. مخصوصًا که  یشتر نگفتم. ب چیزی
 . یمبود یدهحساس ماجرا رس

 یقکه داره عهد عت  یدم. اون رو دیفتمبود از تراس ب  یک شب نزد  یه  یحت  -
 . یخونهم

و کالفه ام کرده بود. باالخره از  یرفتم یینبدجور با سرعت پا ییجلو ماشین
 یبه داخلش انداختم. زن و مرد جوان  یسمت راستش راه گرفتم و نگاه 

 یشانبرا یتمداری. بوق ریشنیدندو گل م یگفتنددرونش نشسته بودند. گل م
 : یدمآن بود، پرس یر را که ذهنم درگ یزدم و سوال

 زن پدرت شد؟  ینکهبعد از ا -

 . دیکشیم یشپا یرا رو دستش
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 رمان  کی

اتاق خوابش اون کتاب   یبار هم تو  یهآره. بعد از اون  کابوس بود که...   - 
عطر  یهدلم رو خبر کنم، با پدر ساده یداد،کردم و تا خواستم با داد و ب  یدارو پ

 نکردم.  یداگشتم کتاب رو پ  یکرد. بعد از اون هر چ   یهوشمب

ه بودم، دشوار بود؛ خودم ساخت یکه برا  یماجراها از نوال، اسطورها ینا باور 
 بود.  ی. او هم فرد قابل احترامیرمبگ یدهجهاد را ناد یحرفها یشداما نم

 یحشبودم که از سکوتم استفاده کرد و توض  یشحرفها  یلو تحل  یهحال تجز   در 
 را کامل کرد: 

که  یهمون شب یقاً آب پرتقال. دق یوانبه ل یگردهبار هم بر م ینآخر  -
مهربون شده و برام   یهوبود که چرا نوال    یبام عجرو ترک کردم، بر   یهاسکندر

 یادرو جابهجا کردم.  یوانهالحظه به سرم زد و ل یهآب پرتقال آماده کرده. 
 یزیدستش چ  از با ترس    یشهکرده بود. هم  یهوشمافتادم که ب  یدستمال عطر 

خال. خودش گرفتار نقشه ش شد. از  یزدم تو یقاً و اون بار هم دق یگرفتمم
 خورد و مسموم شد.  یسم یوانل

. نگاهش را کوتاه پاسخ دادم و دوباره به یکاویدواکنش من را م چشمانش
 شدم.  یرهخ یابانخ

. برام جالب بود که بدونم ماجراش یبهش کرد ییااون شب هم اشاره -
 . یهچ

ر از ذهن بود که نوال را کوتاه به چپ و راست تکان دادم. باورش دو سرم
 دور نماند.  یرهاشحرکتم از نگاه خ ینبخواهد جهاد را مسموم کند. ا
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 . یستمهم ن یکنی؟تو هم حرفهام رو باور نم یه؟چ - 

 سر تکان دادم:  توجیهگرانه

نوال   یبه بعد هوا  ینبسپرم بچه ها از ا  یخوام. اتفاقًا میستن  ینطور نه ا -
 رو داشته باشن. 

 نبود.  ینطور نبود؛ الاقل در مقابل من ا زدن یهکنا  اهل

 .یتعجب نکرد یلیکردم، خ  یفکه برات تعر   یزاهاییآخه از چ -

کولر را خاموش کردم. آرنج   یو من بدون حرف اضاف  یدکش  یینرا پا شیشه
 داد.  یرونرا از پنجره ب یشپرمو

 . یدمکش  یینسمت خودم را پا یشههم ش من

 یدمد یزهاییاما تو زندان چ  یکردم؛تعجب م  ید: اگه قبل از زندان بود، شامن
رو دارم  ینا یاالن آمادگ  یخودم هم اعتماد ندارم. حت  یبه چشمها یکه حت 

 کاسه است.   یه یبگه پدرت دستش با مبارک تو یادنفر ب یهکه 

 خودش اشاره کرد.  به

  یه؟من چ یفپس تکل -

 منظورش نشده بودم.  متوجه

  یفی؟چه تکل -

 گذاشت.   ینماش یرهدستگ یرا رو دستش

   ی؟به من اعتماد نکرد یادیبهنظرت ز -
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 . یچمزدم تا دوربرگردان را بپ راهنما 

 بهت اعتماد کنم؟  یادیداره ز یاشکال -

 دهنش را مزه مزه کرد.  آب

بهم  یدونمم یدبع ی،که از خودت گفت   یکه با اوصاف   ینجاستاشکالش ا -
 . یاعتماد کن

 . یممانده بود تا به مقصد برس یابانچند خ هنوز 

 معامله است.  یهکن   یالتو خ -

  یاری؟به دست م یمعامله چ  ینا ی: اون وقت توجهاد

 به او انداختم.  یا یانهنگاه سودجو یبدجنس با

 . یانهخاورم یستژورنال ینبزرگتر  یشمفکر کن شهرت. م -

 . یدداشبورد کوب یرو یزند،م یبر برگها ییدکف دست، انگار که مهر تأ  با

. اهداف یستنکه دنبالشم. امثال تو دنبال مردم ن یزیههمون چ ینا -
 نقاب مردم پنهان کردن.  یر رو ز یشخص

 جوابش را دادم:  بیکنایه

 . یشیم یمبارزات مردم ی! اسطوره یرسهنم یکم  یز به تو هم چ -

 زدم.  یگره خورد. با لبخند چشمک   به هم نگاهمان

 بذارن؟    یر تحر  یدونم یَبَده مجسمه ت رو بسازن و تو -
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 . یدبه سرش کش یو دست  یدرا گز  لبهایش 

 مجسمه پرپشت کار کنن.  یموهات رو تو یمبگ یدبا -

که قباًل   ییپاکت کادو یلدر اتومب ی. از کناره یکردممحوش را حس م لبخند
 داشبورد به سمت جهاد هل دادم.  یو رو گذاشته بودم، درآوردم

 تو.  یاز طرف من برا -

 را نگاه کرد.  یینشتعجب بسته را برداشت و باال و پا با

  یه؟چ یگهد ینا -

 را بازکرد.  درش

  ی؟کلت کمر  -

 خنده ادامه داد:  با

  یگه؟د یخفن یلیخ یکنیاالن حس م -

 کردن تکان دادم.   ینف  یرا به معنا سرم

کم   یچ   یپتخودم فکر کردم که ت  یش. پیستخفن بودن ن  ی  یهنه. قض -
 بود.  یکلت مشک   یه یپتداره؟ تنها نقص ت

 خوشش آمده بود.  انگار 

 . یمن هم فکر کرد ی یافهو ق یپعجب! پس به ت -

 کردم.   تأیید
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 از  یشبد یمهمون  یبود تو یببرام عج یفکر کردم. حت  یتمشک یپبه ت - 
موهات هم دقت  یزش. تازه به کفشها و ریاستفاده کرد یکت و شلوار شتر 

 اسلحه بود.  یه یدم،که کم د  یزیکردم و تنها چ

حالش را بهتر  ینکهبردم از ا ی. خوشحال بودم و لذت میخندیدته دل م از 
 . هشدار دادم: یدادم یچوتابشو پ یکردم یکردم. با اسلحه باز

 مراقب باش! اسلحه پره.  -

 بر چهره اش نشست و آن را به سمتم گرفت.  یجذاب  لبخند

 کنم؟   یک بهت شل یترسینم -

 حرف خودش را به خودش پس دادم:  یخیالو ب راحت

 . یمخون بد یدراه انقالب با یتو -

فشنگ ها قهقهه  یخال یجا یدنرا باز کرد و خشابش را درآورد. با د اسلحه
 زد. 

 . یپر بهم بد یکه اسلحه   یستی. مرد نیشناختممن ذاتت رو م -

 . یدمغش خند غش

 داشبورده.  ینگران نباش! گلوله ها تو -

 . یشدندمانع م یشداشبورد را باز کند؛ پاها یتوانستنم یزد،چه زور م هر 

  ی؟کن  یمگلوله ها رو کجا قا  یدبا یدونستی! میلعنت  -
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درجه  یک . تنها حاصل نشد یچندان  ییر را تا حد ممکن عقب داد. تغ صندلی 
 اش فرق داشت.  یبا حالت قبل

 بامزه بود.  یمبرا تالشش

 کشتن من؟   یبرا یانقدر عجله دار -

پنهان  ی یمهاز داشبورد خارج کرد. وقت آن بود که ن یهزار زور گلوله ا با
 بازگو کنم.  یشماجرا را برا

. من ینههم یفکر کرد، برا یدبا یقبل از هرکار یگمم یجهاد! وقت  ینبب -
 انداختم.   یرو با فکر انجام دادم و تو رو به سخت  یکیکوچ  ینکار به ا

 فشنگ را داخل خشاب جا نداده بود . صادقانه گفت:  هنوز 

 یخاصیتو ب یمغرور یکردم. فکر میومدازت بدم م یلراستش اسما! اوا -
 یادیز یزهایا االن چاما ت یته؛بهخاطر ژنرالزادگ یدی،هم که رس یو به هر چ 

 گرفتم .   یادازت 

 حرفش خوشحال شدم. از 

 . یالگو و استاد یهمن  یجهاد! تو برا ینطور من هم هم -

 را با تواضع تکان داد.  سرش

 راغب کجاست؟   یراست  -

 . یدبه سرش کش دستی

 که موهاش رو به رخم بکشه.   یستشن -
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 . جوابش را دادم: یدیمدو خند هر  

. قراره راغب باهاش مالقات یه. دربه در و متواریال هادفرستادمش دنب -
 کنه. 

 . یخوردآن به چشم م  یاش زنگ خورد. نام محمد رو گوشی

 . یمکافه منتظره، بهتره عجله کن  یمحمد تو -

 *** 

 یشآرام بود و گرما یقا،آفر  یقاره  یقاهره و قلب تپنده  یاتیح یانشر  نیل،
 . ییافتمبه غروب آفتاب کاهش  یکشدنبا نزد

داده بود. او هم مثل جهاد  ییر اش تغ یحیتفر  یقمحل قرار را به قا محمد
 اما با تفاوت در انتخاب رنگ.  یکرد؛بر تن م یشرتت

پهن کرده بود. شلوار سهذربع   یقاتاقک لوکس قا  یراحت   یکاناپه  یرا رو  خودش
 .یداداو را خوب نشان م یاشورزش

 یسازه ها یمیترینقد یمروبهرو ینشستم. پنجره  یرنگیآب یمبل تک  روی
موجود در جهان را در قاب خود جا داده بود. رو به محمد کردم و  یانسان 

 گفتم: 

خودت بود که محل قرار رو  یر . البته تقصیمنتظر شد یلیشرمنده! خ -
 .  یداد ییر تغ یهو

 دامه داد: نکرده بود، با پوزخند حرفم را ا یکه تا آن موقع حرکت خاص  جهاد
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 . یمآره محمد شرمنده مزاحمت شد - 

 : یکردانگشتانش خم م ینو ب یداداش را تکان م یوهآبم ین  محمد

 ! یکنهبار فرق م ینا یول ینمزاحم یشهشما دو تا هم -

 را باال برد.  یمشضخ یبا تعجب ابروها جهاد

  یکنه؟م یچه فرق  -

 زد.  به من انداخت؛ سپس در تخم چشم جهاد زل ینگاه  اول

 . ینهر دوتون با هم مزاحم شد -

تکان  یمحمد، سر  ییپررو  یو برا یمو جهاد همزمان به هم نگاه کرد من
کلکل افتاده   یدنده  یبر لبانمان نقش بست. جهاد رو یلبخند یمو ن یمداد

 بود. 

 ینروزها انقدر مشغول تمر  ین. ایگه! محمد راست میاسینآره خانم  -
هم انگار   یشبدنساز  یها  ین. تمر یگیرهاز ما نم  یسراغ خشکوخال  یهکردنه که  

 با از ما بهترون برداشته! احتمااًل آرنولد رو استخدام کرده. 

 صافتر نشست و خودش را جمع کرد.  محمد

 سرت شلوغه...  یدمنه بابا جهاد! د -

 من اشاره کرد و حرفش را ادامه داد:  به

گفتم تمرکزت   یپلکی،م یرهاو نخست وزو با وزرا  یکنیانقالب م یدار -
 نبرم.  یناز ب ینیزم یبرو به خاطر چهار تا تخم مرغ و س



 

 
458 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل
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 . یچرخاندآبش را م یواندرون ل یخ جهاد 

 . یگرفت   یادانداختن هم  یکهخوبه! ت -

 یمویی،را مرتب کردم. ل یامتابستان یز شوم ی یقه یوار کنار د  یقد ی ینهآ  در 
 یلباسها یشتر با قدرت آرامش بخش. ب یچهاپار  یر رنگ دلخواهم بود و حر 

 یدانستم. اگر میدادم یلجنس و رنگ تشک ینا یبرا ترک یامتابستان یرسم
 یدار د ینا یبرا یقطعًا لباس دوستانه تر یم،شناور باش یلن یقرار است رو

 .یکردمانتخاب م

 دادن به کلکلشان بحث را عوض کردم:  یانپا یبرا 

 بود.  یرمنتظرهغ یلیخ یققا ی؟محمد چرا کافه رو لغو کرد یراست  -

که پشت جهاد بود، حرکت کرد و آن   ینبلند شد و به سمت در کاب یشجا از 
نقش بسته بود. چند مرغ  یشرتشناشناس پشت ت یبانو یر را باز کرد. تصو

 . یدندچرخ یقسر قا یو باال یدندبازشدن در پر  یبا صدا یاییدر

از شما چه پنهون دوستان! بهخاطر فرار از  یست،: از خدا که پنهون نمحمد
 قرار گذاشتم.  ینجاهوادارهام، ا

 را تکان داد.  یاشفرفر  یاش را از سرش باز کرد و  موها یکش  تل

 یدست و پا بزن   یدبا  ینشونب  یبر   یقهدق  یه  یهالمصبا. کاف  یذارننفس نم -
 . یرونب یایب

جمعشان کرد  یجذاب بود. با تل کش یمبرا یشهاش هم یفرفر یموها حجم
 گذاشت.   یقبل یو دوباره آن را سر جا
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 . ینیمتا با آرامش دور هم بش ینجاا یایینگفتم ب  ینهم یبرا - 

 دوباره شروع کرد:  جهاد

دورت  یچرخ  یه یانهم ب یچارهچرا؟! حاال مردم ب یگهِا! محمد تو د -
 یشه؟م یبزنن، چ 

 انداخت.  یماش را مستق یکهباالخره ت و

 مردمه که وضعتون خوبه.  ینبه خاطر هم یتیهاشما سلبر  -

به من اصابت نکرده بود.  یرشانداختن بود؛ اما هنوز ت یکهجهاد اهل ت پس
 بر لبانش نقش بست.  یلبخند معنادار

 و...  یاتاز مال یتمعاف -

 زد.  یهتک یقحفاظ دور قا یها یلهبه م محمد

 . یمخودمون رو دار یبابا جهاد! ما هم دغدغهها یا -

تا آسمان فرق داشت. نظم و  یناما با جهاد زم یآمد؛تفکر محمد خوشم م از 
انکار بود؛   یرقابلاش با من غ  ی. تفاهم فکر یزدموج م  یشدر کارها  یزیبرنامهر 

دور  یروزیاما من به دنبال تکامل بودم و تفاهمها من را از شناخت راه پ
 . یکردم

 یک است و براساس  یکدیگر مشابه  یشانکه روال زندگ  یدو نفر یشودم مگر 
 درک کنند؟   یرا به خوب  یکدیگر  یرادهایبتوانند ا یروند،جلو م یساختار فکر 

 بودم.  یو چالش در زندگ  یجانگذشته، من به دنبال ه  ینهاا از 
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 یممال یک مجاور، به موز یقهایمردم حاضر در قا یخنده و گفتوگو صدای 
 ما بدل شده بود.  یگفتوگو

 شد.  یجلوتر آمد. چهرهاش جد محمد

 از من ساخته است؟  یها چه کار. بچهیمبگذر -

 . دام را پهن کردم. یندازیمب یر را در قالب گ یبود تا ماه  یدهرس وقتش

و مردم   یکشورمون هست   یتهایشخص  ینجزو محبوبتر   یباً محمد تو تقر  -
 .  یذارنجا راحتت نم یچه

 داد.  یهتک ینرا به چارچوب در کاب دستانش

خوبه که همه دوستت داشته باشن؛ اما   یلیخ  ین. اینطورهآره واقعًا هم -
 . یکنهرو سخت م یروال زندگ  یگاه 

 . یخوردموول م یمو سر جا یدادمآمدم. دستانم را در هوا تکان م یجانه به

! یازش استفاده کن ید. بایفرار کن یتمحبوب یناز ا یدمحمد تو نبا یول -
به مردم کشورت  یو هم کمک بزرگ  یکن  یترو تقو یتتهم محبوب یتونیم

 . یبکن

 بود و حرفم را تا آخر خوانده بود.  یباهوش پسر 

 اسطوره است.  یهاون  یرسه؛جهاد نم یتکس به محبوب  چیه ی: آره ولمحمد

 دستش را به طرف محمد پرت و او را مسخره کرد.  جهاد
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تشکر کنم؟ محض  ی،که کرد یفیبه خاطر تعر  یهه! االن انتظار دار - 
ها تمام و پوسترها و مجله یرو یول یشناسه؛نم یاطالعت من رو که کس

 . یشهم یدهعکس تو د

را استحکام  یمهاد و سپس به محمد انداختم و صدابه ج یع سر  نگاهی
 . یدمبخش

مردم از  ینمحبوب و مقبول ب یتشخص یه یمدار یاز محمد! ما ن ینبب -
 که همه بشناسنش .   یکنه. کس  یتحما یتهامونفعال

 را کامل کردم:  توضیحم

و مردم هستن   هایهاز نشر   یتعداد معدود  یدرسته جهاد زندان بوده ول -
 تو کجا؟  یتجهاد کجا و معروف یت. معروفیشناسنکه جهاد رو م

 کرد:   یلبا پوزخند حرفم را تکم جهاد

 ییترِ تو یه یا یرد بش یسبوککه شما تا از ف  یهجور ینبله محمد آقا! ا -
صفحهت؛ مخصوصًا خوشگلها و  یتو یریزنملت م ی،بگ  یر صبحبهخ

 ملوسهاش. 

جهاد  ی. سرم را برایکردیمقانعش م یکردکمکم م  یداش به جا بود. با شوخی
 حرفم کردم.  یچاشن یتکان دادم و لبخند

. بهنظرت واقعًا امکان داره جهاد ینکشور رو بب  یدر ضمن محمد، فضا -
رسانهها تو رو  یاستفاده کنه؟ ول یتشبسته بتونه از محبوب یفضا ینا یتو

 . یشناسنکامل م
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 موضع گرفت.  مقابلمان 

   یسم؟بنو «یویدممنوعکمپ »د  یشرتمت یاز فردا رو یندوست دار نکنه -

 یادخنده باعث شد تا به  ینو هم یریممان را بگخنده یجلو نتوانستیم
. هر چند مخصوص یافتادکه داشت از خوردن م  یایی. سوبیفتمام ب یدنینوش

و   یدمسر کش  یماه مبارک بود؛ اما هر موقع از فصل گرما، خوردن داشت. اندک 
 جواب دادم: 

نه محمد! مردم دنبال ستاره ها هستن. تا جهاد بخواد راه  معروفشدن  -
 . یمدار یاز ن یزور . ما به کاتالیممرحلهها گذشت ینکنه، هزار بار از ا  یرو ط 

. یزدمدام ضربه م  یز م  یرو  ینشست. به طبله  مبل محبوبش  یرو  یش،جا  سر 
 باالخره سر باال آورد. 

 یدمن فشرده است. با یناتتمر  ین؟دار یشما دو تا از من چه انتظار -
نباشه. خصوصًا که ما مدافع عنوان   یزیچ  یر تالش کنم و ذهنم درگ  ینهاا  یشتر ب

 . یمهست یقهرمان 

 پاسخ داد.  یداختناما پرتالش ما را با شانه باالان یدناام نگاه

من   یجوره و برا  یهمصر و مردمش    یشما برا  یبچه ها! مبارزه    ینینبب -
 یتمرکز  یتونمکنم، نم  یحواش ینا یر . اگه بخوام ذهنم رو انقدر درگیگهجور د

 داشته باشم.  ی،مل یمت یتو یتانیو کاپ یگلزن   یم،اصل یفوظا یرو

 یما تو یمردم به قهرمان  یهو روح ید. امیزبانیمجام ملت هاست ما م ژانویه
 . یقاستآفر 
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 نشستم.  ینهپا انداختم و دست به س یرو پا 

با دو  یتونیاما قطعًا م ست؛یگهد یز چ یهتو  ی یفهوظ دونیمیما هم م -
 . یکن  یمونهمراه ییتر و تو یسبوکتا پست ف

. یدزدیدو آرامش اعصابم را م یکوبیدم ینزم یرا باسرعت رو یشپا جهاد
 بار هم با ساز مخالف زد:  یند امحم

 ی. نه خبر ینکه شما دو تا انقدر دستپاچه شد  یستن یحاال هنوز خبر  -
 . یاز شلوغ  ییاز تظاهراته و نه بو

 با ابرو به محمد اشاره کرد و رو به من گفت:  جهاد

 شروع بشه.  یبذار موج مردم یم؟نگفتم عجله نکن -

شدم و حرفش را قطع کردم. به بود. به جلو خم  ینزم یرو یمپاها جفت
 محمد رو کردم. 

   ی؟کمکمون کن  یخوایتو نم یعنی -

 برد و سرش را خاراند.  یهایشفرفر  یاندستش را م دو

 اجازه ندارم.  یعنی! یتونمنه که نخوام، نم -

 : یدیمفعال شدند. هر دو با هم پرس هایمشاخک 

  یده؟اجازه نم یک  -

 کداممان جواب نداد. باز هم تالش کردم.   یچسکوت کرد و به ه محمد

  یکنی؟خاکستر رو احساس نم یر ز یشآت ینتو ا یعنی -
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 کاناپه بلند شد.   یاز رو  

 یمن فرق  یدر حال جرقه زدن، برا یاخواب غفلت باشن  یمردم تو -
 کنم.   یرو واقع یشونقهرمان یایکه رو  ینهام ا یفهنداره. من وظ

هم  یدرفت. منظورش رفع زحمت ما بود. شا ینتاق استراحت کابسمت ا به
 . یرفتم یدنیآوردن نوش یبرا

 به سرعت سر پا شد.  جهاد

 ! یسالحظه وا یه -

 جهاد بلند شد.  یصدا یگر . بار دیدپرسشگرانه به سمتش چرخ محمد

 پشتت رو بکن.  -

و به  یدو رساز سر تعجب کرد و شانه باال انداخت. جهاد به ا یخنده ا محمد
 یچندلحظه ا یشده بود. با مکث  یرهلباس محمد خ ینقش بسته رو یر تصو

زن   یندر مورد ا  یزی. چه چیدناشناس کش  یبانو  یعالمت ممنوع را بر چهره  
ر شدنش تیکرده بود؟ عصب  یکنجکاو و عاص  ینطور وجود داشت که جهاد را ا

 اقماض بود.  یرقابلناشناس، غ یبانو یک هنگام پخش موز یندر ماش

  یشناسی؟فرد رو م ین: محمد تو اجهاد

 محمد از هم باز شدند.  ابروهای

 . یشناسنشمصر م یمعلومه همه  -
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کرده و به آنها چشم دوخته بودم   یز جهاد نمانده بود. گوش ت یبر چهره رنگ 
 . یاورمتا از ماجرا سردرب

  یه؟: اسمش چجهاد

 . یستحرف جهاد چ یفهمیدشده بود و نم یجگ  محمد

 ! یگهناشناسه د یبانو -

 جهاد بلند شد.  یقهقهه صدای

 ! یشهواقع یتمحمد؟ منظورم اسم و هو یگیم یبغ -

 جهاد زد.  یشانه  یمحمد بود. رو یبار نوبت خنده  این

 یبرو بدونه، داره از غ یتشهو یجهاد. اگه کس یگیم یبغ یتو دار -
 یناشناس معروف شده. اسمش هر چ  یکه به بانو  ینههم ی. اصاًل برایگهم

 . یدمندارم؛ چون صداش خوبه من گوش م یباشه، من کار

 . جهاد استدالل کرد. یدوز ینکاب  یایاز در رو به در یخنک  نسیم

 ی،کن یشبررس ینکهرو بذارن جلوت هم بدون ا ییغذا یهاگه  یعنی -
  یخوری؟م

 ا داد: پاسخش ر  یعمحمد سر  -

انقدر  یخوایمسابقاته. اگه م یرهدرگ یلیداداش من خسته ام. ذهنم خ -
 سوالها رو از اسما خانم بپرس.  ینا ی،کن  یشبررس یا یشهر
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 یشزد. ب  ی. آسمان رعد کوچک یدبه من اشاره کرد. جهاد به سمت من چرخ  و 
 نتوانستم سکوت کنم.  یناز ا

دستانش  یدونیم؟که ما نم  یدونیناشناس م یراجع به بانو یزیجهاد! تو چ -
 را باز کرد. 

 و گفتم:  یدمخند یدونم؟م یباز غ یزیمن چ یکنیفکر م یعنی -

 ! یدونهنفر م یهو فقط  یدوننکه مردم مصر نم  یزیچ یعنی یبآره. غ -

 ماتومبهوت ما را نگاه کرد. جهاد پاسخم را داد:  محمد

 . یدونهرو فقط منوم م یگیکه تو م  ینا -

 *** 

که  یدفهم یشدشلوغ بود. کاش م یشهمتمول زمالک برخالف هم ی محله
  یگذرد؟شهر چه م ینپوست ا یر اوقات ز یگاه 

افراد   از من در تک تک  یر بود. انگار به غ  یبمصر پر از احواالت غر   یروزها  این
 یلمانو طو یضعر  یدر حال رخ دادن بود. داخل کوچه  یشهر جنبش ینا
چند روز مالقات مستمر با  ینا یبه گردنم دادم تا خستگ  یو چرخش یچیدمپ

 به در کنم.   یافراد مختلف را کم

بود بر مصممبودنم در  یجهاد را داشت و  نشانه ا یکه همراه   دیدارهایی
 یمبود و تنها یدانالحق که جهاد مرد م. یدجد یحکومت  یائتالف برا

 . یگذاشتنم
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باز شد. ناگهان از دستم رها  یبهآرام یموتر یبا فشردن دکمه ینگ پارک درب 
از سرم افتاد.  یسر تکان دادم و شال عرب  یافتاد. با خستگ  ینشد و کف ماش

 مجبور بودم حجاب داشته باشم.  یدارهایمانبه خاطر د

داشته باشم   یاتحاد، پوشش مناسب  یبرا  ید مذهبمجاب کردن افرا  یبرا  باید
 ی یجهنت ید. معتقد بودم احترام به عقایمبرس یجهبه نت یمتا راحتتر بتوان

شده ام؛ اما رفتوآمد   یاالتی. فکر کردم خیشنیدمم  یراندازیت  یدارد. صدا  یمثبت 
 یداپ یو برا یکردمخطر م یدبود. نبا یدمبر ترد ییدیدر محله مهر تأ یرعادیغ

 یاطوارد ح یموت،به افتادن شال و ر یتوجه. بیشدممعطل م یموتکردن ر
از  یادهشدنو با پ یموترا بدون ر یخانه شدم. در ورود یشده  یگلکار
وارد   یکس  یگردم،م  یموتفاصله که به دنبال ر  یندر ا  یترسیدمبستم. م  ینماش

 یلوتپ ینگ از پارک یدر گوشه ا ار  ینراحت شده بود. ماش یالمخانه شود. خ
. یدبه گوشم رس یخشخش یکه صدا یگشتمم یموتپارک کردم و دنبال ر

 ! یکرددرست کار نم یشکه المپ ها  ینگ پارک ینلعنت به ا

 یجسم  یدنبا د  یمافتاد. نفسها  ینگ پارک  یانتها  یاطخلوتمضطربم به ح  نگاه
احساس   یشد.به جا  ینسنگ  یلرزید،گرماخورده افتاده بود و م  یکه در باغچه  

 زدن کرد.  یخکه کالفهم کرده بود، سرم شروع به   ییگرما

مسلحم را برداشتم.   یشههم  یر دستم بهسمت داشبورد رفت و هفتت  ناخودآگاه
 یرممکنغ یاهپوششس یچهره  یدند یو حت  یتهو یصفاصله تشخ یناز ا

 داشتم.  ینکبه ع یاز ن یدبود. شا
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. همزمان یشدمم یکتر ره نزدشدم. با ترس و دله یادهپ یناز ماش یآرام به 
 کردم.   یک شل یاسلحه را آماده 

 یراندازهایرا روشن کردم و در تالش بودم که مانند ت یامگوش  یقوه  چراغ
اما با وجود ترس درونم، شک داشتم که موفق بوده ام  یرم؛ژست بگ یحرفها

 نه؟   یا

 اونجاست؟  یک   -

برداشتم و  یگری. قدم دیرفتم یینباال و پا یاش به سخت  ینهس ی قفسه
 ادامه دادم: 

پر دستمه. بعد از مردنت  یاسلحه  یول یبینم؛ت رو نم یافهدرسته ق -
 . یهست  یک   یفهممم

 : یزدحرف م یدهبر  یده. بریدمرا شن یمردانها یفضع ی زمزمه

 . ینکن... اسما... منم... هاد یکشل -

کجا   ی. هادیآمدبا هم جور درنم یز چ یچداشته باشد! ه یقتحق نمیتوانست
 یختهدرآم  یدیبود که با درد شد  یخود هاد  یصدا  یش،کجا؟ اما صدا  ینجاو ا

 ی عرق   ی. هول بودم و دانه هایرفتمبود. همچنان اسلحه به دست به سمتش م
 شود.  داز جا بلن یکرد. تالش میکردمحس م یشد،م یر را که از بدنم سراز

 بود.  ینتیجهبلندشدن ب یه و تالشش براقرار گرفت یوار رو به د صورتش
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سرش که  ی. باالیآوردام فشار م ینهس یو به قفسه  یتپیدبه شدت م قلبم 
. اسلحه در دستان شل شده ام یدمرا د یدردآلود هاد یچهره  یدم،رس
 . شروع به غرزدن کردم: یلغزیدم

به فکر من  یم؟چند وقته دنبالت یدونیم یکنی؟کار م  یچ  ینجاتو ا یهاد -
 یفرستیشکارهات م ینمون باش. آخرش با ا یچارهب یبه فکر بابا یستین

 . یچارهمونمامان ب یشقبرستون پ یگوشه 

 ییاش گرفت. باصدا ینیب یزحمت انگشت اشارهاش را باال آورد و جلو به
 زمزمه کرد:  یرسید،که انگار از ته چاه به گوش م

 مبارک دنبالمن.  ی. مأموراخوردم یر ! تیسه -

 یا یرهدا یبود؛ اما دو لکه  یاهلباسش گرفتم. لباسش س یقوه را رو چراغ
 . یخوردبلوزش به چشم م یبزرگ رو

و گرم بود. با قرمزشدن دستم  یز ل یس،را جلو بردم و لمسش کردم. خ دستم
 . یدمشک  یفیخف  یغ آن قلبم از جا کنده شد و ج  یکباالخره باور کردم. انگار در  

  

 *** 

صورتش  یرو یشد،خون برادرم م یانکه قطره قطره وارد جر  یاز ِسرُُِم نگاهم
وصل کرده  ینیاشبه ب ییسر خورد. چشمانش بسته بود و دکتر احمد، کانوال

کند. کار دکتر تمام شده بود و مالفه را تا   ینرا تأم یازشموردن یژنبود تا اکس
گذاشت   یکیپالست  یسهکوچک را در ک  ی. دو گلوله  یدباال کش  یهاد  یچانه    یر ز
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 یو محتوا یک و مقابل چشمان پدرم باال گرفت. پدر سر تکان داد و پالست 
 را از دکتر گرفت.  ینشخون

 دکتر وضعش چطوره؟  -

 طبابتش شد.  یفن کسرش را تکان داد و مشغول جمعکرد دکتر 

بار مسکن و چرک  یک نداره. هر چهار ساعت  یمساعد یلیوضع خ -
پانسمانش  یضتعو یهم خودم برا یگهساعت د ۲۴. ینکن  یقخشک کن تزر

 . یامم

به راغب  نگاه کردم.  یرهسرما در عمق وجودم رخنه کرد. خ یگرم بود؛ ول  هوا
 یراحت  یصندل یرو بود و یدهپوش یرنگ  یمشک  یشرتت یاو هم مانند هاد

 بغ کرده بود.  یکنار تخت هاد

دکور پر از اسکلت و جانوارن  یانکه م یکردمرا نگاه م یهاد یناباور با
مجسمهها و پوسترها   ینا  یدافتاده بود. با  یهوشو ب  یجانوحشتناک اتاقش ب

 یکشید،م یرونرا که با دستش چشمش را ب یاسکلت بزرگ  ی. حت یکندمرا م
پر گل و  یدبا یضدور مر  یگفتم  یشه. مادر همیکردماز اتاقش دور م یدبا

 خوشگل باشه. 

 یشانرفتن دکتر به خودم آمدم. از خودم متعجب بودم که چرا انقدر پر  با
مسلحانه، فقط ژستش   یمن از مبارزه   یدم؛فهم  یع سر   یلیرا خ  یلششدهام. دل

ف دادم و آنقدر به هم عنان از ک یدمد ینطور را ا یهاد یرا بلد بودم که وقت 
 و جهاد مرد عمل بودند.  ی. اما هادیختمر
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بهتر از راغب؟!  یکنم و چه کس  یخال یام را سر کس یناراحت   یخواستم دلم 
به سمتش رفتم. به شانهاش ضربه زدم و رگبار کالمم را که  یبا حالت تهاجم

 همراه بود، بهسمتش گرفتم:  یمبا اشکها

تو رو فرستادم   ین؟بهم نداد  یخبر   یچز؟ چرا هچند رو  ینا  یتو کجا بود -
   ی؟برش گردون  ینجوریکه ا  یدنبال هاد

پنهان شدن از دست ما   یبرا  ییبود؛ انگار که در کف اتاق جا  ینبه زم  نگاهش
 . ادامه دادم: یکردجست وجو م

 کنارش بود؟    یرخوردنشتو هم موقع ت -

لحظه از  یک یشد. راغب برا یشترمرا گرفت و مانع حمالت ب یمدستها پدر،
 من آسوده شد. 

به  یرم،خواستم جلوش رو بگ یهر چ  یآره. من هم باهاش بودم؛ ول -
 حرفم گوش نکرد. 

که از  یدیدمم یکنار خودش نشاند؛ ول یصندل یمن را رو یبه آرام پدر 
 ون شده است. و از شدت خشم گلگ  یدودپوست صورتش م  یر خون ز  یتعصبان

  ین؟کرد  یشما دو تا چه غلط  ینمحرف بزن بب -

بلند شود و  یکه خود هاد  یکرد. انگار در دل دعا میکردنگاه م یبه هاد مدام
 نداشت.  یا یدهبدهد؛ اما فا یحتوض

 یدونستمکنم. نم یداشپ یدبا یچجور یدونستممن هم مثل شما نم -
 کجاست. 
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 پدر و سپس من نگاه کرد.  به 

زدم و   یکنم. به هر در  یداشپ  ینعمو! شما و اسما ازم خواسته بود  یول -
 یبوغریبعج  یشماره    یهبا    یهاد  یشساعت پ  ۴۸  ینکهشدم تا ا  یگیر پ  یلیخ

 یدبا ی،مبارزات شرکت کن یتو یخوایمقدمه گفت اگه م یبهم زنگ زد و ب 
 ییایب یو دو تا کاله کاسکت مشک  یموتور مشک  یهموقع  با  ینپسفردا هم

 . یر التحر  یدونم

شده بودند.   یوانه. هر دو نفرشان دیدچرخ  یراغب و هاد  یانم  یر با تح  نگاهم
 به خطر انداخته بودند؟  یزیچه چ یجانشان را برا

 من و پدر جابهجا شد.  ینب یز التماس آم نگاهش

 یر،التحر  یدونبه م یدمرس یت کار بکنه! وق  یچ  یخوادوهلل خبر نداشتم م -
 . یدمنتظر شدم تا رس یقهچند دق

 یاما جواب درست و حساب   یگذره؛م  یسرش چ   یکردم  بفهمم تو  یسع  خیلی
 . یمرو بکن یکیکلک   یخوایماپرا، م یبرو سمت خانه  یگفتنگرفتم. فقط م

 شد.  یشتر نگاهش ب التماس

ردم منصرفش کنم؛ ک  یسع یلیشده. خ یوونهانقدر د یدونستمواقعًا نم -
اون من رو سرجام نشوند و مجابم کرد. گفت فکر همه جاش رو کرده و  یول

احتمال خطر وجود نداره. تفنگش از قبل آماده بود. برام سوال بود چرا خانه 
دفترچه   یرو تو  ر اسم تام  یدمکه د  ینبکنه؟ تا ا  یتونهکار م  یهنرمند چ   یهاپرا؟  
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باشه؛ فقط گفت چرا تامر؟ ممکنه مسلح  یدمازش پرس یو وقت  ینویسهاش م 
 خارج از کشور.  یفرستهرو م یمصر  یاون خائنه و هنرمندها

 را عجوالنه تکان داد.   یشمن و پدر رد و بدل شد. پدر دستها  ینب  یمبهم  نگاه

 بگو.  یشتر خب ب -

 سخت بود.  یشماجرا برا یح. توضیکردیمراغب را شکنجه م انگار 

 یرفتن،م  یموزینسمت لناشناس تموم شد و با تامر    یکنسرت بانو  یوقت  -
 کرد.   یراندازیشروع به ت یهاد

 یبار ما هم از رو  یه یکردن. حت   یک چند نفر از چند جهت بهسمت ما شل  یهو
 خورد.   یقلب هاد  یر ز  یر دو تا ت  یم،دوباره بلند شد  یو وقت   یمخورد  ینموتور زم

ر که چقد  یکردمکنترل بود. من به جهاد نقد وارد م  یرقابلام غ  یعصب  ی  خنده
افراد به خودم... .  ینتر  یک اما حاال نزد یدهد؛را انجام م یشبدون فکر کارها

و خودش را به  یاوردجهاد را درب یادا یخواستچقدر راغب احمق بود اگر م
 من نشان بدهد.  

 عتاب کرد:  یادیفر  یمبود. با ن یدهپدرم به اوج رس خشم

  ین؟کرد  یچه غلط  یدونینشما دوتا م -

 : یدماش پرس یتفاوت به ناراحت  یانداخته بود. ب  یر سرش را ز راغب

  ین؟تامر رو زد -

 را تکان داد.  سرش
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 ِقِص...ر در رفت.  - 

 یفقط با سوغات جراحت برا  یدار بود که به قصد کشت رفته بودند؛ ول  خنده
 خودشان بازگشتند. پدر دستش را به سمت آسمان برد. 

 تمون نداد. خدا رو شکر! حماقتتون کار دس -

 . یدراغب مانده بود هم پر  یکه بر چهره   ییمقدار از رنگ ورو همان

 خورد!  یر ناشناس دو تا ت یاما... اما به بانو -

حس کردم و  یگر از هر وقت د یشتر حرفش سخت بود. سرما را ب باورکردن
 شد.  یرهوتار ت یلحظها یچشمانم برا

  

 *** 

 هفتم  مرحله هفتم   فصل

 غار  ینبه ژرفتر  راهیابی

 (۲۰۱۸مارس  یس،پار ۹۷ ین)فرورد

 ین. کار هر روز صبحم همیزنمزل م  یفلو به ا  یکنمتن پوشم را محکم م  کمربند
 یکنم،چشم باز م یاست که وقت  ییجا یناول یست؛است. دست خودم هم ن

 یر تصو یگذارم،که پا م  ییتسو ینا ی. هر جایشودم یدهاتاق د یاز پنجره 
ها را  ردهپ ینکه. مگر ایبینممختلف م یها یهاز زاو ییرا مثل عکس ها یفلا
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 یک  یرم؟خودم را بگ یدد یپرده را بکشم و جلو یدچه با یبکشم. اصاًل برا 
 . یفلبرج ا یکفرانسه است و  یک فرانسه؛  یک جهان است و 

 یبه تار مو یتنها که دستش حت  یشهر عشاق است و من عاشق  پاریس
هتل پالزا  ییتسو یکرم-یداشتن دکور سرخآب  یدهی. فایرسدمعشوقش نم

در حمام  یدارد که اتاقت حت  یتیچه اهم یست؟را بدون عشقت چ یاتن
و قهوه  ینیدر بالکن بش یُمشِرف باشد؟ شبها با چه کس یفللوکسش به ا

  ی؟نظر بده  یفلا یالمپ ها ردو در مو یبنوش

 ینیزم یکره  یصاف رو یسم،خ یشانهنشده  یموها یانآب از م قطرهای
را  یسیاشاطلس. با دستم خ یانوساق یقرار دارد؛ رو یز م یکه رو یچکدم
 یرو  یگذارم؛مصرمان دست م  یو رو  یکنم. متوقفش میچرخانمشو م  یگیرمم

 ینا  یها  یدلتنگ   یانم  یتنگ است؛ ول  یشعکس اهرام، نماد کشورم. دلم برا
 گم است.   ایمروزه

دور، دو دور، سه دور. قبل از دور چهارم، انگشتم را  یک  یچرخانم؛م رهدوبا
. یبلعمرا با چشمانم م  یس. پاریگیرمرا نشانه م  یفلبار ا  ینو ا  یگذارمم  یشرو

 شهر پنهان شده است؟ ینا یکجا  یعنی

 . یکنمم یدایتمطمئنم پ ی؟لعنت  ییکجا  - 

 یکردنش ارزش  یدانکشم، پ  یاگر سخت   یعنیبکشم.    یسخت   یافتنش  یبرا  باید
 مثل گذشته قدرش را ندانم.  یدندارد. شا
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امروز آماده کنم. به  یرا برا یمانلباس ها ید. بایگیرمپنجره فاصله م از  
 ینهامقابل لنز دورب  یمروزها  ینا  یشاد که مشخصه    یبا لبخند  یخصوص نقاب 

 است. 

نما دارد، بر  یدمپوست سف یاش رو یشمیرا که رنگ سبز  یلمه دار پیراهن
پاشنه پنج  یکحداقل  ید. تحمل کفش پاشنه دار سخت است؛ اما بایدارمم

 را تحمل کنم.  یمتریسانت

 ییدختر کوچولو  یکند؛توجهم را به خود جلب م  یکشد،که م  ینفس بلند  صدای
ها،  یوانگید یشتر است. راستش علت ب یدهتخت خواب یکه معصومانه رو

که  یباییدختر کوچک و ز یناست. هم ینهم یمها یها و آشفتگ  یدلتنگ 
را از جهاد به ارث برده است.  یگرشد ی یمهاز وجودش را از من و ن یمین

. من قول داده ام که پدر یپرسدپدر م یو مدام درباره  یخواهدپدر م شدل
 کنم.   یدامشکاتم را پ

من است؛ اما عمق  یهمادرش، شب یه. دختر است و شبیرومسرش م باالی
 یکه رو یآوردجهاد کوچکشده را به خاطر م یشانیاشچشمانش و حالت پ

رنگش تا ساق  یصورت  یراحت  یراهنو پ یدهاست. به پهلو خواب یدهتخت آرم
 یآید. دلم نمیکنمبر دستش اکتفا م  یتپلش باال آمده است.  به بوسه ا  یپاها

صورتش کنار  یاز رو بلندش را یاز موها یدرخواب آزارش دهم. دسته ا
. فقط یدهاماست که تا به حال د یموجود یباترین. مانند ماه است. زیزنمم

است. چهار سال  یخال یشاست. چهار سال است که جا یجهاد خال یجا
م یدان. نمییابمکمتر م  یجویم،م  یشتر است و هر چه ب  یزاناست که از دستم گر
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 یغاز ما در  ینطور خودش را اکه جهاد    یستبچه چ  ینگناه ا  یچ،گناه من که ه 
 : یرمزمزمه ام را بگ یجلو یتوانمنم یکند؟م

  یی؟! جهاد کجایلعنت  -

 یدار که مبادا مشکات را ب  یروم. شتابان به سمتش میخورداتاق زنگ م تلفن
 : یکندبلغور م یبه زبان فرانسو یکند. زن 

تماس  یگنمنتظرتون هستن. م یالب  یتو یاسینراغب  ی! آقایاسینخانم -
 . ینرو جواب نداد یتونگوش  یگرفتن ول

است. جوابش را   یبوقت صبح عج  یناما ا  یست؛راغب دور از ذهن ن  حضور 
 : یدهمم

 . یامم یگهد یقهتا چند دق -

حالت سکوت   یرا رو  ی. پنج تماس از دست رفته! گوشیکنمام را چک م  گوشی
 نشود.  یدار گذاشته بودم تا مشکات ب

حس  یمشانه ها یرا رو یمموها یسی. خیپوشمم یفرا جهت رفع تکل لباسم
 یشانکه از چهره ها  یو مثل زن و شوهر جوان  یشوم. وارد آسانسور میکنمم

آمدهاند، رو به در  یسگذراندن ماه عسلشان به پار یمشخص است برا
که دلش بخواهد،  یهر کس به هر سمت  ینجا. در مصر برعکس ایایستمم
 یادش.  یکندرا مرتب م  یشموها  ینهآ   یجلو  یا  یزندزل م  یگریو به د  دیایستم

 جهاد بود.  یها یها و دلقکباز ی! آسانسور جوالنگاه شوخ یر به خ
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برق الماس  یخورد،که به چشم م یزیچ ینو اول یشودآسانسور باز م در  
 روز هم روشناند.  ییاست که در روشنا ییلوسترها

 ی. به هنرمند نامداریدهمم  یصتشخ  یاشپرپشت دم اسب  یرا از موها  راغب
زود  یلیام با جهاد، به فرانسه کوچ کرد و خ یشده است. بعد از نامزد یلتبد

 برپا کرد.  یخودش گالر  یهنرش پرطرفدار شد و برا

 خاص خودش را داشت.   یطرفدارها یشها نقاشی

از جهاد به گوشش   ام  ییکه خبر جدا  ین. همیشومم  یکشو نزد  یزنمقدم م  آرام
تا با من ازدواج کند؛ اما ترحم   یکردبرگشت و با وجود مشکات اصرار م  ید،رس

حال احساسش به  ین. با ایرمبپذ یتوانمو نم یتوانستمبود که نم یزیتنها چ
. خوشحالم که راه یداندنکرده است و من را منبع الهام خودش م ییر من تغ

 ق است. کرد و در آن موف  یداخودش را پ یتموفق

 یچمن ه یتو راغبه.« ول ی: »عاشق واقعیشودجهاد در گوشم زمزمه م حرف
 . یامدمحرف کنار ن ینوقت با ا

محوطه و مقابل  ی یشهرنگ پشت به ش یمبل کرم یرا نشسته رو خودم
آورده باشد.  یاز جهاد خبر  ید. شاینگرمچهره اش را م یدوار . امییابمراغب م

کرده   یسالم و احوالپرس  ِی کِ   یآیدنم  یادماما    یکنم؛دستم حس م  یدستش را رو
 هشاست و نگا ینافذتر شده است. عصبان  یتشو شخص یشتر ام. ابهتش ب

 . یلرزدم

 نگفته بودم؟  ی،بهت گفته بودم تند نر  -
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. نگاه کردن به چنگ یدزدمو نگاهم را با حرص از صورتش م یفهممرا م  قضیه 
 ید. شایدهمم یحگذاشته شده است، ترج  یرا که کنار سال الب  یبزرگ  یقهوها

و از  یکندم یخوشحال کردن من هر کار یعاشقم است و برا یدانمچون م
 . یشودنازکردن من خسته نم

  ی؟کرد  یداشپ -

 یشهادندان قروچه یکه ال کنمی. نگاهش میکوبدم یز م یرا رو دستانش
 : یگویدم

 سوال من رو با سوال جواب نده اسما!  -

داخل کت  یب. از جیکندم یزانرا بر گردنش آو یمیقد یر همان زنج هنوز 
 اندازد.  یم یز م یو رو یآوردم یرونب یمجلها یرنگش،بادمجان

 . گفتم تند نرو! ۲۴متن مصاحبهته با فرانس ینا -

 یاز طرف افراد  یزنم. حدس میرسدحرف ها فرا م  ینامروز و زمان ا  میدانستم
 ی. جوابش را با آرامشیکندبا من صحبت م ینطور تحت فشار است که ا

 : یدهمم یتصنع

 یخبه م  یکیجواب دادم؛ دوپهلو!    ینکه خودتون خواست  یمن همونجور -
 کس هم نتونست از حرف هام سوءبرداشت کنه!   یچنعل! هبه  یکیزدم 

 . یکوبدم یشپا یمشتشدهاش را رو دست
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 ینه به نعل! قرار نبود دوپهلو حرف بزن   یبزن   یخِد آخه قرار بود فقط به م - 
و دنبال عشقت  یاییرو آزاد کنم که ب یزاتشرط تونستم و یناسما! من با ا

 . یرف بزن که به نفع حکومت ح  ین. به شرط ایبگرد

با من حرف  ینطور . دوست ندارم راغب ایشومم یلحن حرف زدنش عصب از 
حرف ها  ینعالقه ا یبزند. اصاًل مگر چه کار کرده بودم که او با آن همه ادعا

 . یشومتند م یزند؟را م

 راغب!  یبا من حرف بزن  ینجوریا یحق ندار -

 یش. دستهایدهدرا باال م  یزشپرپشت و تم  یو ابروها  یکندم  یعصب  یا  خنده
 . یکندرا به هوا پرتاب م

 چه خبره؟ یدونینم ینکهتو مثل ا -

 . یکندبه مجله اشاره م 

جهانه! مخصوصًا تو  هاییخبرگزار یهمه  یتر مصاحبهت سرت -
برسه، به همه  ینجا! منوم هم نگرانه. قرار نبود پات  که به ایانهخاورم

 . یپا بزن  یزپشتچ

صلح   یزهجا  ی. وساطت کرده بود تا دولت مصر من را برادیگویراست م  راغب
دولت منفعت داشته باشم و هم من به دنبال جهاد  یکند تا هم برا  یمعرف 

به من ثابت کند  یشتر اش را ب یبود که فداکار ینبگردم. تنها حاصل راغب ا
مادر! مادر  یکزنم،  یکخودش کند؛ اما من  یونمد یشاز پ یشو من را ب
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همه فشار  ین. از ایندفرزندش بب یبر چهره  یتا شاد یدهدرا م یزشهمه چ 
 . یشومم یعصب

 . ینهمتون! ولم کن یگوربابا -

 : یدهمو ادامه م یکنمسرم اشاره م یباال به

االن چهار سالشه و هنوز باباش   یده،که اون باال خواب  یاون طفل معصوم -
از بس منتظر  یشهبهونه! بچه م داره تلف م یهدروغ،  یه! هر روز یدهرو ند

 مونده. 

و پرمژه اش را به  یاهس ی. چشم هایکنددر چهره اش فروکش م عصبانیت
 . یکشداش م یرهت یشانیو کف دستش را به پ یدوزدم یمچشم ها

 بکنم اسما؟ تو بگو من همون کار رو بکنم.  یدکار با  یمن االن چ  -

 . یگیرما دستانم خودم را بغل مو ب یاندازمپا م یبغض پا رو با

   یکنی؟م یداجهاد رو برام پ یمگه تو نگفت  -

 . یدهدنم یبو من را فر  یکند. مطمئن بودم تمام تالشش را میشودم نزدیکتر 

جلو  یقبا هزار نفر تماس گرفتم. از هزار طر  یس،پار یمکه اومد  یاز روز -
 نداد.  یجهنت یرفتم. ول

 . یبرمشسوال م زیر 

اون همه،  یناز ب یگفتی؟که م  یشد اون همه قدرت و نفوذ یپس چ  -
 نشد که کمکمون کنه؟  یداکس پ  یچه
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 . یگیردم یناشارهاش را بهسمت زم انگشت 

رو با  یکه بتونم همه چ   یست. مصر نیسهفرانسه است؛ پار ینجااسما ا -
بود به  یک نزد  یروز د  ین. همیکننقبول نم  یجاها رفتم ول  یلیپول حل کنم. خ

 . به هزار زور در رفتم. یرنرشوه من رو بگ یشنهادخاطر پ

است. راغب   یگرید  یافسوس که دلم جا  یاست ول  یاش به من ستودن   عالقه
 . یکندم یمن هر کار یبرا

 یرا رو یمشده ام. آرنج ها یدخودم ناام ی. ولیدهمآزارش نم یناز ا بیش
را ابراز  یام. ناراحتیروندو مفر  یمموها یانو انگشتانم م یگذارمم یمزانوها

 : یکنمم

 کنم؟   یپس من چه غلط  -

 . یاندازدم یپا یرو پا

 یر جوگ یندورب یچرا جلو یدی؟جمال نپرس یماچرا همون موقع از ش -
. االن هم کنار هم یزدیم  یادو عشقت به جهاد رو فر   یگفتیهمونجا م  یشی؟م

 . یزدینخوش و خرم قدم م

خودش را کنترل کند. اشک  یتواندنم ی. گاه یزنددر کالمش موج م حسادت
خودش   یگاه   یول  یریزداو را به هم م  یماشک ها  یشه. همیکنمرا پاک م  یمها

 . یدهم. آب دهانم را قورت میشودم یماشک ها یزشباعث ر

اونها هم آدرس جهاد رو داشته  یکنمبود. فکر نم یاونها که همش باز -
 داد.   یشنهادیپ ینبرنامهاش همچ یزشدنانگ یجانه یباشن. فقط برا
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را به  یا ی. دستپاچه شده است و دستمال کاغذیخورداش زنگ م گوشی 
 . یکندو تماس را بر قرار م یفرستدسمتم م

 . یامدارم م -

من  یجلو یخواهد. انگار نمیشودبلند م یشو از جا یکندرا قطع نم گوشی
 . یدوزداهش را به من مو نگ یگیردرا م یگوش  یصحبت کند. دهن

 باشه که مثل امروز نشه.  یتاسما منتظر تماسم باش! حواست به گوش -

 . یکنمخواهش دنبال م یادن یک و دورشدنش را با  یبرمرا باال م دستم

 *** 

  ۲۰۱۰قاهره،

گلوله از پشت سرم به گوش   یک شل یبودم که ناگهان صدا یدنحال دو در 
 تا عمق جانم رسوخ کرد.  یدشد یبعد درد یو لحظها یدرس

ام  ینهس یبه قفسه  ی. دست یزد. قلبم هنوز تندتند میدمتزده از جا پر  وحش
 . یکشیدم یر که ت  ییجا یدم؛کش

نبود.  یشب یشانیشدم سالم است. خدا را شکر کردم که خواب پر  مطمئن
که از پشت سر به کمرم و پشت   یریپراسترس داشتم و در آخر با ت یخواب 

 شده بودم.  یدار کرد، از خواب ب  قلبم اصابت

عرق کرده و به بدنم  یام. لباس راحتیدادهشت را نشان م یقاً دق ساعت
کنم و   یگیریدادم اول حالش را پ یحبودم و ترج یبود. نگران هاد یدهچسب

 بشوم.  یدروز جد یبعد آماده 
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 یزیونتلو  یاز صدا  یحت   یشد؛نم  یدهشن  ییصدا  یچرفتم، ه  یروندر اتاق که ب  از  
که با   ینبود. تمام اتاق ها را گشتم؛ اما جز هاد یپدر خبر  یو اخبار صبحگاه 

. کنارش رفتم. یافتمرا ن  یبود، کس  یدهتخت خواب  یرو  یدیجد  یژنماسک اکس
 : یکردمدر دلم زمزمه م

 پسرک احمق!  -

 یسرش بوسه ا یبود. کنارشان زدم و رو یختهصورتش ر یرو موهایش
 انتظار واکنش نداشتم.  ینشاندم؛ ول

. هر چند یایدبال سرش ن ینتا ا یگرفتمرا م یشخبردار شده بودم و جلو کاش
خودش را  یگرید یجا یرفت،بار هم قسر در م ینکه عقل نداشت و اگر ا

 . یکردگرفتار م

بودم. به محض ورود   یختهبه هم ر  یخبریوارد آشپزخانه شدم. از ب  یکالفگ   با
 . یافتما به آشپزخانه، پاسخ ر 

چسبانده شده بود،  رنگ یرهت یها ینتاز کاب یکیدر  یکه رو  یدیسف ی برگه
 توجهم را جلب کرد. 

باش تا  ی. تو هم مراقب هادیمُمقاوِِِلون رفت یمارستانمن و راغب به ب اسما»
 .« یمبه ما چون ممکنه شنود بش یزنگ نزن حت  ی. به کسیمما برگرد

 ینتکاب  یچسب رو یپرت کردم. جا یز م یشدم. برگه را کندم و رو عصبی
 ماند.  یباق 
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و در دلم به پدر  یدمکش  ینترا به قسمت کمرنگ شده و مجروح کاب دستم 
 عتاب کردم: 

 یداریو جهالت بر نم  یمیو قد  یجون به جونت کنن دست از افکار سنت  -
کارهات   ینمادرم که سر هم یچاره! بیخوایم یپرستار یو زن رو فقط  برا

 شد و افتاد و ُمرد.  یضمر 

 یرا در فنجان بلور یشدر حال جوش را برداشتم و محتوا ِی کتر   یرو قورِی 
 یکرا نداشتم و به همان  یمفصل عرب  یصبحانه  ی. حوصله یختمر یچا

 یخواستممانده بود، بسنده کردم. م  یپدر باق   یاز صبحانه  یز م  یکه رو  یتکه نان 
 یباق   وچک ک  یاز آن درون کاسه ها  یهنوز مقدارکه    یو عسل یر از همان سرش

 یافتاد و ناگهان موج   یمارستانمانده بود، استفاده کنم. چشمم دوباره به اسم ب
 ذهنم را روشن کرد.  یاز آگاه 

! حتمًا رفتن گند یهناشناس بستر  یمقاولون! همون جا که بانو بیمارستان
 کنن.   یرو ماستمال یهاد

اول را که در   یبودم. لقمه  یمغزم به کار افتاده بود، عصبان  یر که آنقدر د  ینا  از 
روزها   ینرا که ا  یخط امن  یرا چنگ زدم. گوش  یامدستم بود، رها کردم و گوش

مهم بود  یلیپدر خ یبرا یتیمورد استفادهام بود، برداشتم. مسائل امن یشتر ب
در  یشهگرفته بود. همامن   طهمهمان از جمله جهاد، خ یو از همان اول برا
 . یکردیمخط استفاده م ینمواقع حساس از ا

 : یدجهاد به گوشم رس یاز چند بوق صدا بعد

 الو!  -
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 به رگبار گرفتمش:  یسالم و احوالپرس یجا به 

 ی! چرا هر چ یستیکارت دارم ن  یوقت  یی؟کجا  یشبمعلوم هست از د -
 معنادار گفت:  یشجا را نداد و به یمپاسخ سوالها یدی؟جواب نم یزنمزنگ م

 سالم!  یکعل -

 دادم.  یروننفسم را ب یکالفگ   با

 یادبم که سالم نکردم. حاال تو بگو چرا گوش یب  یلیخ یدم! باشه فهم  -
 یدی؟رو جواب نم

 . یرسیدعجول به نظر م یشصدا 

 یشپ یمشکل یکانماز نزد یکی ی. برایمارستانماسما! من االن ب ینبب -
 . یمارستانب یماومده؛ اومد

 بود.  یر بهشدت درگ ذهنم

 ! ینمتبب یدبا -

 را داد:  جوابم

 ! یگهوقته د یه ی. اسما باشه برایتونممن االن نم -

 کردم:   اصرار 

 مهمه!  یلیخ -

 . یزدموج م یشنفسها یدر صدا کالفگی
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 مقاولون!  یمارستانب یاباشه اسما! پس ب - 

را  یمقاولون چه خبر بود؟ سر هر کس یمارستانب یندر ا یعنی. یدمرا گز  لبم
ناشناس و راغب و حاال   ی! بانویآمدمقاولون در م  یمارستانتهش در ب  یزدی،م

 مقاولون بودند.  یمارستان. همه در بیلشانهم جهاد و فام

 کنم و تماس را قطع کرد.   ینداد تا خداحافظ  فرصتی

 *** 

ناشناس خبر  یترور بانو یعنی، بلند بود و بحث داغ آن روزها یوراد صدای
 ینسنگ یک نشسته بودم. تراف یبلنداول رسانه ها بود. پشت فرمان شاس

 . یدادعذابم م یمارستانب یکنزد

 ینآست یراهنوسواس به خرج ندادم. پ یدنداشتم و در لباسپوش استرس
بوق ممتد  یبر تن داشتم. صدا یخی ینو شلوار ج یر از جنس حر  یکوتاه 
 ! یکنندرا نم یمارستانب یتچرا رعا یفهمیدمعذاب آور بود. نم ینهاماش یبعض

خوب در قاهره،   یمارستانهمه ب  ینبود که با وجود ا  ینا  یر به شدت درگ  ذهنم
 یاز جوان ها جلو یداده بودند؟ عده ا یر گ یمارستانب ینچرا همه به ا

 یشناس را همخوان نا یبانو یجمع شده بودند و آهنگ ها یمارستانب
 .  یکردندم

واضحتر به  یشاندادم تا صدا یینرا پا ینو لکه دار ماش یفکث  یها شیشه
 یشهمقابلم شدم و دکمه ش  یا  یشهش  یلکه ها  یگوشم برسد. انگار تازه متوجه

که پر از دسته   یدمها دستانشان را د یشهپاک کن را فشردم؛ اما از همان ش
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و منتظر   اندتا صبح سوخته    یشببود که انگار د  یینو  یاخاموش و    یشمع ها 
 هستند تا دوباره شب برسد. 

 یو معطل یصوت  یحجم از گرما، آلودگ  ینراه را بسته بود. تحمل ا پلیس،
مردم  ینو خروش ب یتراه گرفتم. عصبان یسخت بود. راهنما زدم و به سخت 

 است.  یاتفاقات خارج از حالت عاد یکردمو حس م یزدموج م

 مجابکردنش کارتم را نشانش دادم.  یرا گرفت. برا یمجلو پلیس

 هستم.  یاسیندختر ژنرال عبداهلل  -

از  یو کوتاه  یعسر  یک باز کرد. موز یمگذاشت و راه را برا یاحترام نمادین
آشنا بود، به گوش  یمکه برا  یزن مجر  یبلند شد و پس از آن صدا یوراد
 : یدرس

 یل،شش آور یشده، جنبش مبارزات  ییدواصله و تأ یطبق گزارش ها -
 را به عهده گرفته است.  یاتعمل ینا یتمسئول

نداشت.  یبود و ثبات  یختهبه هم ر یز تعجب شاخ درآورده بودم. همه چ از 
 تکان دادم.   ی. سر یکردمانقالب را حس م یبو

 یهاد یر،چند وقت اخ که  یزدمحدس م ید!  بایل! شش آورینطورکه ا -
جهاده که  یهمون افکار احمقانه  یجهینت ینهاعوض شده. ا یدشعقا

 یرشاحمق من درگ  یمکتوم رو ترور کنه و حاال برادر و پسرعمو  یعل  یخواستم
 شدن.  
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تا  یکردمهمه تالش م ینکم بود. من ا  یگفتمدو نفر هر چه م ینحماقت ا از  
 ینگوشم ا  یر خودم و ز یجهاد را به تفکر خودم جذب کنم. آن وقت در خانه

 افکار رشد کرده بودند.  

و کجا هستم.   یکنم. اصاًل حواسم نبود که چه میدادمانجام م  یزیرا غر   رانندگی
لب  تهمت زدن ها و  یر که ز  ی. در حالیافتم یمارستانب ینگ خودم را در پارک

 : یدادمرا ادامه م یمغرزدن ها

رو برده که از  یفشهم بهانه بود. جهاد تشر  یلششدن فام یضپس مر  -
 حاصل از تفکرش خبردار بشه.  یجنتا

من رو جذب  یکانانگار اون بوده که نزد  یول  یکنم؛دارم جذبش م  یکردمم فکر 
 کرده! 

 یدنخلوت بود. انتظار رس یمارستاناطراف ب یها یابانبر خالف خ پارکینگ
 یدو تا ط -یکیخاطر پله ها را با عجله و  ینبه هم یکرد؛م یرمآسانسور پ

 یکردهام و به جا  یشبینیرا خوب پ  یطشدم که شرا  یدوار . به خودم امیکردمم
با  ی. نگهبان ودمرا به پا کرده ب ینراحت و البته نماد یهایبدقلق، کتان یکفش

را گرفت. کارت را نشانش دادم و از سدش عبور   یمجلو  یلباس و کاله خاکستر 
کوتاه جواب   یگفت و با خش خش  یسیمشدر ب  یزیکردم. با دورشدن من چ

 . یدشن

بودند، با نشان دادن   یو.ی.سیرا که مقابل درب س یپنج نفرها یتیامن گروه
ناشناس  یبانو یتبودن ماجرا به خاطر هو یتیهمه امن ینکارتم رد کردم. ا

 ناشناس نخواهد ماند.  یگر ند مطمئن بودم که دبود. هر چ
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 . یآمدگندش در م  یشد،م یتیامن ینقدر ا یزیچ هروقت 

که جمعشان جمع بود؛   یدمکه داده شد، د  یو.ی.سیبازشدن در س ی اجازه
راغب و جهاد در سالن انتظار حضور داشتند. پدر  یتر،عمو پ یسی،پدر، عمو س

 یقعم  یکه قبل از ورود من در فکر   یتر پ  در حال زمزمه بودند و با عمو  یسیو س
انگار نه انگار  هک  یاسپرت  یپ. راغب با تیدندفرو رفته بود، به سمت من چرخ

داده بود، فاصله گرفت   یهکه به آن تک  یواریحضور داشته، از د  یاتعمل  یندر ا
 یدرنگدر آن سالن بزرگ و سف  یمقدم ها  یشد. بازتاب صدا  یک و چند قدم نزد

 . یرسیدبه گوش م یزیاز هر چ یشتر ب

 از جا بلند شد و حرفش را قطع کرد:   پدر 

 باش؟  یمگه نگفتم مراقب هاد -

 ی. با قدمهایگویدپدر چه م  یفهمیدمکه داشتم، نم  یتیو عصبان  یجانوجود ه  با
را عوض   شیفرصت نکرده بود لباسها  یاستوار بهسمت جهاد رفتم که انگار حت 

بر تن  یداد،م یشکه عضالتش را نما  یسورمها یاندام یشرتکند و همان ت
. یکردهم فرصت م یدزده بود. نبا  یروزمانکه در مالقات د  یپیداشت. همان ت

 یکار  یچکه گند باال آورده است، فرصت ه  یباش  یمعلوم است اگر رهبر جنبش
 لباس!  یضداشته باشد؛ چه برسد به تعو یدرا نبا

 یو دهانم برا یدماش کوب ینـهحال خودش غرق بود که تخت س در 
 افکارم باز شد:  یرونریختنب

بود  یچه کار ین! ایداریبر نم یستیتدست از افکار ترور یدونستمم -
 جهاد؟ 
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 یگلولها  یدادم. در کالمم حرارت نهفته بود. مانند داغ  یهتک یوار را به د دستم 
 شده بود.  یک که تازه شل

  

 احمق... یبچهپسر  دوتا

 راغب اشاره کردم:  به

رو   یتیهاسلبر   یکییکیو    یو راغب رو دنبال خودت راه انداخت   یمثل هاد -
 باز کرد:  یلبش را با ناباور یکنی؟ترور م

 یه؟چرتوپرتها چ ینا یاری؟توهمها رو از کجا م یناسما؟ ا یگیم یچ  -
باال آمده بود، با خشونت  یحتوض یحرفش را قطع کردم و دستش را که برا

 آوردم.  یینپا

 یکنه؟نظر تو کار م یر ز یل! جنبش شش آوریگمم یچ  ینگوش کن بب -
 سرش را تکان داد. انگار بحث خارج از حوصلهاش بود. 

 برو بابا حوصلهت رو ندارم!  -

 شد.  یکمو شروع به قدمزدن کرد. راغب نزد یدسالن چرخ یانتها بهسمت

 اسما!  یکنیاشتباه م یدار -

 را پس زدم.  راغب

 ! یخورهنشو که حالم ازت به هم م یکمنزد یکیراغب! تو  -

 جهاد رفتم.  بهسمت
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زندان بودم، همه جا  یکه تو  یزمان  یدونم؟ازت نم یزیچ یکنیفکر م - 
 یاطالعی. حاال اظهار بیآوردنم  یلراسم تو رو به عنوان و فرمانده ارشد شش آو

  یکنی؟م

همه به دهان جهاد دوخته شده بود و ساکت منتظر پاسخ  یبهتزده  نگاه
 جهاد بودند؛ اما من حرفم را ادامه دادم: 

 آرامتر شده بود.   یمصدا  ینی؟تفکرت رو بب  یجهینت  ینجاا  یاالن هم اومد -

خودت بود که مردم  یشنهادپ یده؟کارها جواب نم  ینچقدر بهت گفتم ا -
 . یمکن  یجادا یکه موج مصنوع   ینانقالب رو بزنن؛ نه ا یخودشون جرقه

 پاسخدادن کرد.  یاکراه خودش را آماده  با

و  یدمدست کش یاسیس یتهایکه از زندان آزاد شدم، از فعال  یاز زمان  -
دادم و  یانیهندان بز  یجدا شدم. همون موقع تو یلوقته از شش آور یلیخ

مکتوم رو  یشور جوون  یر خوردم. تحت تأث یو من باز یهباز ینهاا یگفتم همه
 ترور کردم. 

 شد.  یرهخ یمدر چشمها ینانرا تکان داد و با اطم سرش

همون موقع اومدن باهام مصاحبه کردن. متن مصاحبههام هست   یحت  -
 یل،من از شش آور از اعالم برائت یتونستکه م  ینحو ینو حکومت به بهتر 

 یمیقد یمن پرونده  یو برا یاستفاده کرد. حاال تو بعد از ده سال اومد
  یکنی؟م
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جهاد  یبلند شد. صحبتها یسیو س یتر پدر، عمو پ یانم یزمزمه صدای 
 وجود داشت.  یادیبود؛ اما هنوز نقاط مجهول ز یبهسمتم رگبار

 یو تل انقالب فرهنگ  یپوشیدیکه تو روپوش مدرسه م یاون موقع -
همه االن   ین. با ایدادمانجام م  یاتقاهره عمل  ینمایس  یمن داشتم تو  یزدی،م

 . یرمبودم، اعالم کنم و به گردن بگ یاتشجاعتش رو دارم که اگه مسئول عمل

 : یدمپرس دلجویانه

  یکنی؟کار م  یچ  ینجاپس االن ا -

 تأسف داشت، تکان داد.  یاشنکه چ  یرا با تلخند سرش

که اگه من واقعًا   یبهش فکر کرد  یاسما خانم! تا حاال منطق   یگهد  ینهم -
 باشم؟  ینجاا یدنقش داشتم، االن چرا با یاتعمل یتو

که پوست گردو را بشکند و مغز   یمثل پتک  یششده بودم. حرفها یار هش تازه
حضور  یاتاقعًا در عملرا آشکار کند، بر من اثر کرده بود. اگر و یدهاشرس

 یستدمن با  یجلو  ینکهنه ا  یکر حودش را در سوراخ موش پنهان م  یدداشت، با
همان اول   داشت،به کفش    یگیو رفع شبهه بکند. چرا که سابقهدار بود و اگر ر

 . یشدندبه او مظنون م

 و سرد از جهاد فاصله گرفتم و بهسمت راغب رفتم.  خجل

  ن؟یگیریدستور م یپس شما از ک  -

همچنان ادامه داشت و پدر در حال جوشآوردن بود.   یرمردهاپ  یزمزمه  صدای
 انداخت.  یینراغب سرش را پا
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 ! یهما هاد یممستق یفعاًل فرمانده  - 

 . با لکنت گفتم: یستادممقابلش ا مبهوت

شما دو تا چه  ی؟عضو شد یتو از ک  یالته؟تشک ینعضو ا یاز ک  ی... هادها
انجام داده و در حال  یکه کار بد  یمانند پسربچها یشمرگتون شده؟ صدا

 است، آرام بود.  یعذرخواه 

جلسات شبانهشون شرکت  یتو یهاد یشنهادکه به پ  یشهم یچند وقت  -
 . یدماساسنامه رو که به خط جهاد نوشته شده، د ی. حت یکنمم

 یهپرکنا یحرف با خندها ینا یدنکه با شن  یدمرا د یتر چشم عمو پ یگوشه  از 
خودم   یشممنوع پشت کرد. پ  یگارکشیدنس  یرا آتش زد و به تابلو  یگارشس

جلب  یبرا یخواستاحمق باشد که م یتوانستراغب م ینفکر کردم چقدر ا
 ! یاوردجهاد را درب یتوجه من ادا

 . یستادشد و کنارم ا یکمبا لبخند ممتدش نزد یتر پ عمو

 یتهو ی. مشکل اصلیستن یزهاچ ینما االن ا یمشکل اصلدخترم  -
 ناشناسه!  یبانو

فشارم افتاده و بدنم شل  یکردمعمق فاجعه شده بودم. حس م یمتوجه تازه
 یو.ی.سی. به اتاق سیآوردداشت حرصم را در م یگر شده است. لبخندش د

 اشاره کرد. 

  یشناسیش؟م ینبرو بب -
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مردها نگاه کردم. همه منتظر واکنش من  یپنجنفره  یتاکراه به جمع با 
 ینزم ی. جهاد رویستناشناس ک یحدس بزنم بانو یتوانستمبودند. اصاًل نم

را کنار  یدچمباتمه زده بود و صورتش را کف دستانش پنهان کرده بود. ترد
 رفتم.  یو.ی.سیگذاشتم و بهسمت س

و  یدهخت دراز کشت یو متناسب رو یکلیه یپرکالغ  یمشک  یبا موها زنی
 وصل بود.  ینیاشبه ب ییکانوال

 . یکردسرش، مدام حالش را چک م یباال پرستاری

. هر چقدر آشناتر بهنظرم ینمصورتش را بهتر بب یاتجزئ یکردمم تالش
 . یدهامد ییاو را جا یدانستم. میشدمم یجتر گ  یرسید،م

 را از لبش جدا کرد.  یگار . سیستادکنارم ا  یتر پ عمو

  یش؟شناخت -

 ی. سرم را به نشانهیشنیدمبا کفش اسپرت را م ییقدمها یکشدننزد صدای
 تکان دادم.  ینف 

 برام آشناست.  یلیخ ینه ول -

 بود.  یستادهسمت راستم ا جهاد

 . یلیبازار خان خل یاون روز تو -

 زدم:  یمهفریادیزده شد. ن یدر دهنم جرقها ناگاهن

 آال؟  -
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 سر تکان داد.  جهاد 

 نفهمه!  یزیعدنان چ یخفقط دعا کن ش -

 دوباره باال رفته بود.  هیجانم

 االن کجاست؟  یخپس ش -

 به لبش نشست.  یلبخند تلخ  یو ناراحت  یبا وجود نگران  جهاد

مردم صحبت   یبرا  یر،مسئله و حوادث اخ  ینتا راجع به ا  یهرفته اسکندر -
 کنه. 

 هم جلو آمد.  یسیس عمو

 ناشناس زن خودشه!  یبانو یدونهنم یول -

 به آرامش جمع در آن لحظه اعتراض کرد.  یتبا عصبان پدر 

تو! شما   یانهر لحظه ممکنه ب  یم؟کار کن  یچ   یتجمع  ینحاال با هجوم ا -
 . یدادقد نم یگر مغزش جهاد د یگین؟و قصه م یننشست ینجاا

فاش بشه. فقط منم که  یدآال نبا یتفقط هو ین؛بکن یکنین،م یهر کار -
رو به باد بده و قطعًا عواقبش دامن  یز . ممکنه همه چیشناسمپدربزرگ رو م
 . یگیرههمهمون رو م

 کرد.   ییدشتأ پدر 

 . یمشببر  یگهد یو جا یمخارجش کن ینجااز ا یجور یه یدبا -

 *** 
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. حالش یشدم  یجار  یهاد  یو به رگها  یکردسرم هنوز قطرهقطره چکه م  مایع 
و  یندبا قراردادن چند بالشت پشت سرش بنش یتوانستبهتر شده بود و م

 یچند وقت برا  ینرا که در ا  یمراعات   یخواستخودش غذا بخورد. دلم م  یحت 
 را آغاز کنم.  ییامحالش قائل بودم، کنار بگذارم و بازجو

ترسناک و  یلهماهنگ بود. وسا یاشچهرهاش با رنگ سبز روتخت تهرنگ
در من  یاتاقش را برداشته بودم؛ اما باز هم اتاقش حس مخوف  نیجاپره

شده بود، جابهجا شد و سر  یرهامنگاه خ ی. انگار خودش متوجهیکردم یجادا
 تکان داد. 

  یکنی؟نگاه م ینجوریاسما؟ چرا ا چیه

 ندارم.   یدل خوش  یچرا تکان دادم و آرام چشم بر هم گذاشتم که بفهمد ه  سرم

 . یچیه -

 بود.  یدهزد. مقصودم را فهم یحالیب لبخند

 یکار رو کردم؟ انتها  ینکه چرا ا  یو نق بزن   یسرزنشم کن  یخوایتو هم م -
 را باال انداختم.  یمدادم و شانهها و ابروها یینرا پا یملبها

 . یستولش کن. مهم ن -

کنم. جراحت زودرنجش کرده   یداشت مهربانتر باشم و حرفش را نف  انتظار 
 مقابلم جبهه گرفت.  بود. 



 

 
498 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

 یمثل تامر که بچهها  یو وطنفروش  یفکث  یپاککردن مصر از وجود آدمها - 
اون ور، از واجباته. باز هم برگردم به  یفرستنو م یکننبا استعداد رو تور م

 .  یکنمکار رو م  ینگذشته هم

از جا بلند شدم.  یزد،م یادکه تأسف را فر   یدادم و با چهرها یرا تکان  سرم
 دادم: جواب 

. دوم ینگفتم و خودت بحث رو باز کرد یزیباشه من چ یادتاول که  -
نداره.  یجهاینت یچکارها ه  ین! ایتفکر احمقانه رو کنار بذار ینبهتره ا ینکها

 یو برا  یدیاون تخت دراز کش  یاالن که تو رو  یننگاه به خودت بنداز! هم  یه
 .  رهاشهشغول کاتامر خوشحال و خندون م یزنی،و نق م یجنگیم یزندگ 

کنم؛ اما   یریسمت در اتاق رفتم. بهتر بود با خروجم از ادامخ بحث جلوگ به
 : یگفتبه او انداختم که م یحرصش را درآورده بودم. نگاه کوتاه 

 . یرهبعد قسر در نم یاون کثافت که شانس آورد. دفعه -

 خانه، از اتاق خارج شدم.  یزنگ ورود یبا صدا همزمان

آمدم. حتمًا جهاد پشت در بود. دستم را به  یینمورب دوبلکس پا یپلهها از 
را فشردم. پدر که در   یراییو پذ  یسالن ورود  یلوسترها  یدپریز بردم و کل  یوار د

 یسلطنت  یکاناپه  یمن دوباره رو یدنکاناپه بود، با د  یحال بلندشدن از رو
بود  ی. عاشق زن بودکم ن  یش. غصههایدادتکان م یرا عصب یش. پایددراز کش

که تمام عمر آزارش داده و با غصه او را به کام مرگ فرستاده بود. وضع االنش 
 که دامنش را گرفته است.   یدانسترا آه مادرم م
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کرد. قامت جهاد در آن نقش بسته   یلتبد یقینحدسم را به  یریتصو آیفون 
شد و تنها درخت  یددر را فشردم، ناپد بازشدن یبعد که دکمه یبود. لحظها

 روبهرو مقابلم مانده بود.  یباغچه

 یناز ا یشحوصله نداشتم که بخواهم ب یعنیاستقبال از او آماده بودم.  برای
 خودم را در نظرش جلوه دهم. 

سالن   یما سر بزند. در چوب   یروزها مدام آماده بودم تا به خانه  ینهم ا  شاید
 . یآمدها باال مرا باز کردم. از پله

 نگرفته بود.   یهاد یشاخه گل در دستش بود. مسلمًا گلها را برا چند

داشتند.  یمختصر  یک از جا بلند شد و به استقبال جهاد آمد. سالم و عل پدر 
 بلند صحبت کرد.  یبا صدا یشدبود که نم یخانه طور یفضا

 را به دستم داد.  گلها

 اسما! حال آال چطوره؟  -

دورشان  ینیامبودند. از ب یبانداشتند؛ اما ز یادیعطر ز یو کرم یصورت  گلهای
 کردم. 

خونه ازش مراقبت  یه یکه با ضاربش تو یدههنوز نفهم یبهتره ول -
 ! یشهم

 کرد.   ییاشراهنما یراییپذ یدست جهاد را رها کرد و بهسمت مبلها پدر 

 یگهزده. اون وقت د  یر بهش ت  یآال بفهمه که هاد  یمبذار  یدآره. اصاًل نبا -
 بمونه.  ینجاا یکنهقبول نم
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وارد   یخواست. انگار نمیستاددوبلکس ا  یمقابل پلهها  یسالن ورود  یانم  جهاد 
 بشود.  یراییپذ

 ناشناسه؟  یآال بانو یدونهم ی؟چ  یهاد -

پلهها رفت و با دست تعارف پدر تکان دادم،.بهسمت  ینف  یرا به نشانه سرم
 را رد کرد.  یرایینشستن در پذ یبرا

 . یشتونپ یامم یم،برگشت یوقت  -

 یرا از گوشه یخال یبودم. گلدان  یافتهخوشآبورنگ را در ذهنم  یگلها جای
اتاق  یکوچک برداشتم و پشت سر جهاد راه   یوارید یطاقچه یراهرو، رو

 سابق مادر شدم. 

جهاد بود. آال   یهمرنگ گلها  یقاً اتاق دق  یرنگ آب  یواریکاغذد  یرو  یکرم  گلهای
مادر افتاده بود. روانداز نازک  ییرنگ و طال یضتخت عر  یرو یحالب
 یجهاد لبخند کمرنگ  یدنبود. با د یدهباال کش ینهاشس یر را تا ز یروزهایرنگ ف

 ییایبهم ز یعرب  یبدون سرمهنقش بست. چشمانش  یرنگشب یبر لبها
 خودش را داشت. 

ناشناس   ی. بانویشآرزوها  یدر جنگ برا  یزن   یتمظلوم شده بود؛ مظلوم اما
 بود و چشمان معروفش! 

تشکر   یفضع  ییگذاشتم. با صدا  یپاتخت   یرا درون گلدان و کنار سر آال رو  گلها
 کرد. 

 ممنونم اسما جان!  -
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 در حال مرتبکردن گلها بودم.  هنوز  

 . یدهگلها رو جهاد کش  زحمت

 یهایرا از آن گو ینگران  یشدبار م ینو ا یدنگاهش بهسمت جهاد لغز  دوباره
 براق خواند.

 ممنونم جهاد!  -

 . یکردنم یشرها یلحظها یرمردپ یادکرد.   یکوتاه   مکث

کان داد هنوز حکم جهاد نداده؟ جهاد سرش را ت یکنه؟کار م  یعدنان چ  -
 و لب کج کرد. 

روزهاست  ین! همیشهآت ی! مثل اسپند رویهچقدر عصبان یدونیآال نم -
 ! یرهدامن همه رو بگ یششکه آت

 آال را نوازش کردم.  موهای

 . یزمامنه عز  ینجانگران نباش! جات ا -

 آال برنداشت.  ینگاهش را از رو جهاد

 حال خودت خوبه آال؟   -

 یتوانست،که م یلهایعدنان به هر وس یدانست. مآال دست بردار نبود اما
 تا برش گرداَنَد.  یکردتالش م

برگردم. عدنان   یگهد  یتونمبرگردم. من نم  یخوامجهاد، من نم  یخوبم ول -
 رو از سرم بندازه.  یکنه که خوانندگ   یم. ممکنه زندونیذارهآزادم نم یگهد
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که  یامدهش نبد یکردمآال بارانخورده بود. حس م یمژهها یوحش جنگل 
 یخواهدوجه نم  یچافتاده و از چنگ عدنان آزاد شده است و به ه  یاتفاق   ینچن

بداند. جهاد   یهاد  یونممکن است با گذشت زمان خودش را مد  یبرگردد. حت 
 یز ن اوحس کردم چشمان  یانداخته بود، باال آورد. لحظها یینسرش را که پا

 . یدرخشدم

 فکر نکن آال! استراحت کن.  یزهاچ ینفعاًل به ا -

 یتشتخت نشستم و حما یبار من دست بردار نبودم. کنارش گوشه ینا اما
 کردم. 

 یعدنان که در هر صورت احتمااًل حکم جهادش رو بده. فعاًل که تو -
دونسته و  یماهللفرارکردن تو رو نفوذ به خونهش و تجاوز به حر  یانیههاشب

 کرده!   یجانیمردم رو ه یحساب 

به جهاد دوباره  یمنگاهیکردم و دستش را در دستم گرفتم. بعد از ن مکثی
 آال هدف نگاهم قرار دادم.  یدصورت زرد و سف

 . یبش یمشتسل یذارم. من نمیبش یمتسل یدهم که شد، نبا یهر چ  -

 نگران پاسخم را داد.  یدستش را بر دستم حس کردم.با  لبخند فشار 

 ی . استرس داشتم؛ ولیندرا بب یر داشت هادچرا جهادآنقدر اصرا نمیدانستم
. از مالقات مضروب به مالقات ضارب یکندمطمئن بودم که مراعاتش را م

ناراحت پدر  یکه در آن باز شد و چهره   یمبود یاتاق هاد یک . نزدیرفتیمم
 پراز غصه زد.  یجهاد لبخند یدنشد. در را بست و با د یدار پد
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 ینبرات سخته. باالخره ا یصحبتکردن با هاد یدونمممنونم پسرم! م - 
 انشاهلل!  ینیبب یر زده. خ یبآس یزانتاز عز  یکیپسر نادون به 

 انداخت و جواب داد:  یر سرش را ز جهاد

اتفاق مسئول  ین. من خودم رو در قبال ایستن ینه ژنرال! مشکل -
 . یدونمم

پس علت اصرار جهاد .  یکردجهاد و پدر حرکت م  ینب  یویوناباورانهام مثل    نگاه
 درخواست پدر بود. 

   ینه؟رو بب یهاد ینپس شما از جهاد خواست -

بود که از  ینا یدلشورهام برا یدانستم. نمیزدسر تکان داد. دلم شور م پدر 
که در آن لحظات در شرف وقوع   یعیوقا یاهراس داشتم  یرفتار جهاد و هاد

 بود. 

 یکنار تخت نشست و من کنار هاد  گ یتونیرنمبل ز  یجهاد رو  یم،را که بست  در 
 تخت.  یرو

گرفت.  یدهامبود و سپس ناد یحالتبه من سرد و ب یهاد یلحظها نگاه
 ینکه من را کِِِِنِف کند، در ع  ینا یاتاقش را کم کرد و برا یزیونتلو یصدا

 یشیبه صورت نما یاستقبال کرد. حت  یبه من، از جهاد بهخوب  یتوجهیب
 را گرفت.  یشخواست از جا بلند شود که جهاد با شتاب جلو

 جان!  یاستراحت کن هاد -
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. یربوددر ذهنم برپا بود که آرامشم را م یبه سکوت گذشت. جدال لحظاتی 
 یپشت سر بانو  یحت   یاجهاد را ناراحت کند و    ی،هاد  یهایکلهخرباز  یترسیدمم

آال فاش شده  یتکه هو  ینبا ا یکردم. خدا را شکر میدبگو یزیناشناس چ
 یزیچ یزیوناز تلو ینشده بود و هاد یو رسانها یاست، هنوز عموم

 . یشدنم یرشدستگ

انتظار  ید. شایکردم یخودش چه فکر  یشپ یخبر،از همه جا ب یهاد نمیدانم
لبخند  ینکند که با چن  یقشداشت جهاد بهخاطر حرکت قهرمانانهاش تشو

 شده بود.  یرهبه او خ یدرخشان 

 جهاد!  یدمتخوشحال شدم د لییخ -

. سرش یکردمبر وجودش را درک م  یهجوم فشار عصب  یبود ول  یینجهاد پا  سر 
 را باال آورد. 

  ی؟انشاهلل آقا هاد یبهتر  -

  

 : به لطف شما الحمدهلل! هادی

بدانم جهاد چگونه سر  یخواستاز تعارفاتشان سر رفته بود. دلم م حوصلهام
که   یزمان  یدرامشش را به دست آورده بود. شا. جهاد آ یکندصحبت را باز م

 یکردرا درک م  یهم هاد  ید. شایکردلب زمزمه م  یر ز  یبود، شعر   یینسرش پا
 افتاده بود.  یاشو نادان یدوران جوان  یادو به 
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 یگیر انگار که پ یو معمول یعیطب یلیمبل نشسته بود، خ یکه رو همانطور  
 زانوانش گذاشت.  یرا رو یشاست، کمرش را تا کرد و آرنجها یمطلب جذاب 

 سرش را تکان داد.  یهاد یگیرین؟م یمهنوز هم اسلحههاتون رو از کر  -

 ینبچهها رو تأم یاست که اسلحه یگهد یکی. یشناسمشنه نم یم؟کر  -
 . یکنهم

چند  یشیفراموش کرده باشد، بهطور نما یزیزد و انگار که چ یپوزخند جهاد
 فشار داد.  یشنایاشدستش را به پ یهاینثا

چند ساله  یدمعبدالقادره. شن یمفراموش کرده بودم. قادر! اسمش کر  -
 داده به قادر.  یر که لو نره، اسمش رو تغ  ینا یبرا

 قورت داد.  یگنگ و مبهوت شد. آب دهانش را بهسخت   یهاد چهرهی

  یدونی؟تو از کجا م -

بود که هنوز به  ینگروه اخوان المسلم یعبدالقادر جزو تهماندهها کریم
 یلمسلحانه اعتقاد داشت و قطعًا جهاد آن وقتها که عضو شش آور یمبارزه 

 بود، با او در ارتباط بود. 

 انگشتانش را در هم گره کرد.  ی،به سوال هاد یتوجهصاف نشست و ب جهاد

 یلیخ یکردمکار تو بود. فکر م  یدمفهم یجا خوردم وقت  یراستش هاد -
 . یباتجربهتر و عاقلتر باش

انجام  ینحوه  یاشک داشت که از اساس کارش مورد نقد قرار گرفته  هادی
 کارش! 
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 منتظرش نگذاشت.  یلیخ جهاد 

 ینا  یراهم، زخمخورده   ینا  یر نشستم، پ  ینجاا  یبینیمن رو که م  یهاد -
اول  ینکن. همون روزها یچههت بگم که خودت رو بازب یتونمراهم و فقط م

 یروزها ینو من فقط ده سال از بهتر  یسرانجامهکار ب  ینکه ا  یدمزندان فهم
 ... یبکنم ول یتونستمکارها م  یلیاون ده سال خ یعمرم رو باختم. تو

از نگاهش  یبی. حس عجیدمگرهخوردن نگاهش در چشمانم بر خود لرز  از 
 . یسوزاندوجودم را م کردم که عمق  یافتدر

 ید. چند بار خواست کام بگشایگفتنم  یزیسرخ شده بود و چ  یهاد  چهرهی
 . جهاد ادامه داد: یشدبسته م یحرف  یچبدون ه یشد،اما تا دهانش باز م

 یکنی. با ترور چند تا خوردهپا که فکر میستن  ین! راه مبارزه ایهاد  ینبب -
 یخوایکار م  یاون بزرگها و دونهدرشتها رو چ   یاری؟به دست م  یچ   یانتکارنخ

مربوط به  یجور یهرو که  ییآدمها یو همه یفتیمکه راه ب یشهنم ی؟بکن
همه در مورد اتحاد   ینما ا  ین،بب  یم؟بردار  یوندونهدونه از م  یشن،حکومت م

 . یمجز ترورکردن برس یجهایکه آخرش به نت  یماحزاب جلسه گذاشت ینب

 یر . تصویدپخش اخبار به گوشم رس یفضع یفتاد. صداا یزیونبه تلو نگاهم
افتاده بود   ینقش بسته بود. قطعًا اتفاق مهم  یزیوندر قاب تلو  یر التحر   یدانم

 . یکرددر آن ساعت خبر پخش م یبهطور ناگهان  یلن یکه شبکه

زنگ   یرا خوب بخوانم. صدا  یرنویسهاز  یتوانستمشده بود، نم  یفضع  چشمانم
 . یکردود. قطعًا پدر آن را باز مخانه هم بلند شده ب
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 یزیکه چ  یرندرا بگ یمرد یاز تصور مردم جمع شده بودند تا جلو گوشهای 
را دور  یتجمع یادیز ییکه روشنا  ید. به لحظه نکشیریختخودش م یرو

 ینبنز   یخودش را با دبه  ینزنم. مرد  یغ دهانم گرفتم تا ج  یکرد. دستم را جلو
شده   بلند  یش! جهاد از جایرالتحر   یدانآن هم در م  یسوزاند؛فندک م  یو شعله

 رها کرد.  یمهکارهبود و حرفش را ن

که در باز شد و راغب با شتاب خودش را   یکردیمسه مبهوت به هم نگاه م هر 
بود.  یختهبه هم ر یشهبلندش برخالف هم یبه داخل اتاق انداخت. موها

 ما انداخت.  یجو گو نگاه بهتزده  یزیونتلو یبه صفحه ینگاه 

 . یزدنفسنفس م هنوز 

 زده.  یشپسر دستفروش خودش رو آت یه -

 . یدمراغب دو بهسمت

 کن.   یفشده راغب؟ کامل تعر  یچ  -

 گرفت.   یدهانش را قورت دارد و نفس آب

رو ضبط  یاشبساطش رو جمع کرد و گار یسپل یشساعت پ یهانگار  -
کاخ  یجلو یر التحر  یدونرفته م ینبنز  یتکرده و با پ یهم قاط  ینکرد. ا

 کرده.   یخودسوز ینعابد

 : یدبا عجله پرس جهاد

  یدی؟اسمش رو نفهم -

 را باال انداخت و به مغزش فشار آورد.  یشابرو یتا راغب
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 سامح.  یلبود. نب یلفکر کنم اسمش نب - 

 یشدم و دست رو یکشمبل افتاد. نزد یرو یشوکه شد و با ناباور جهاد
 م. شانهاش گذاشت

 نگاه پرحرارت راغب جواب داد:  یجهاد؟ از ورا یشد ینجوریچرا ا -

 بود.  یهمون. همسایدیدمش. هر روز میشناسمپسره رو م ینا -

و غم بر صورت جهاد پررنگتر شده بود وکاماًل مشهود بود که  یناراحت  خطوط
آن جوانک را  یکه خبر خودسوز یاست. از وقت  ینجااز ا یر غ ییذهنش جا

توجهش را   یز پدر با تلفن ن  یالمتاکام دهان نگشوده بود. صحبت عصب  ید،شن
 جلب نکرد. 

بود و با    یستادهپلهها ا  یینپا  یدسف  یراهنجذب و پ  یبا شلوار خاکستر   راغب
 . یخاراندناخن بلند انگشت کوچکش، گوش راستش را م

موتور برم دم  ینرو بده. با ا یهاد یمیموتور قد ییچ: اسما! سوراغب
 خون روشه.  ی. هنوز لکههایرملو م یمارستانب

 یدهدستبهدست چرخ  یآنقدر عکس موتور هاد  یر بر آن، در چند وقت اخ  عالوه
 یابانخ یکه گوشه  یکودک پنجسالها  یو در روزنامهها چاپ شده بود که حت 

 کند.   ییآن را شناسا یتوانستهم م یکردم یتوپباز

موتورش را داخل گلدان   یدبرگشتم. کل  یت اتاق هادرا تکان دادم و بهسم  سرم
داده و سر  یهجهاد به در تک یدم،کوچک انداخته بود. دوباره که به پلهها رس

 . یدخارج شد و بهزور به گوش رس یالالهاالالله یشلبها یان. از میدادتکان م
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از پلهها، نگاه مرموزش به جهاد را بهسمت  یینآمدنمپا یصدا یدنبا شن راغب 
 شده بود، چرخاند.  یدهدر سالن کش یکه از سقف تا باال  یَترََِک 

آن را در هوا  یحرفها یکتبازهایرا سمتش پرت کردم. دستانش مثل کر  کلید
حواسش جمع شده بود، نگاه  یدکل یع . جهاد که انگار با حرکت سر یدقاپ

 به من انداخت.  یاریهوش

 بشه.   یر د  یخوام. نمینه کنعجل  یم،با هم بر   یخوایاسما خانم! لطفًا اگه م -

هم بهخاطر حضور  یدو مخاطب قراردادنش هم مختل شده بود. شا بیانش
 بود.  یختهکالمش در هم آم  یبودنو خودمان یراغب، رسم

 . یدمپلهها رس یینپا به

 .  یرسونممن هم خودم رو م ینسمت ماش یجهاد تا بر  -

 را سمت راغب کج کردم.  نگاهم

جولون   ینهاو جلو دورب  ینشون ند  یلیراغب! حواست باشه. خودت رو خ -
 . یبد

بود، ادامه داشت. بهسمتش رفتم.  یسیکه احتمااًل س  یپدر با فرد مکالمهی
 جهاد و راغب از در سالن خارج شده بودند. 

را نشان   انیمارستب  یجلو  یتاشاره کردم که جمع  یصداروشن و ب  یزیونتلو  به
کرده بودند. به زبان اشاره   یکه آال را در آن بستر   یمارستانی. همان بیدادم

 پسره.  یدند یمارستانب یریمم یممنظورم را رساندم که ما دار
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رو، زودتر   یشپ  یر حال مس  ین. با ایمکداممان لب باز نکرد  یچه  یر طول مس  در  
 یدانم؛ اما از چهره ب یشتر ب یلنب یدرباره  یخواستشد. دلم م یاز گذشته ط 

را با دو انگشت اشاره و  یاشندارد. گوش یدهایفا یدنکه پرس  یدمجهاد فهم
محمد   یر و تصو  یشدصفحهاش روشن م  ی. گاه یچرخاندشست گرفته بود و م

 . احتمااًل آن را در حالت سکوت قرار داده بود. اشاره کردم. یدادرا نشان م

 . یزنهزنگ م یتجهاد! محمد داره به گوش -

 باال انداخت.  یتفاوتیرا با ب سرش

 بپرسه.   یلاز نب یخوادولش کن. حوصلهش رو ندارم. م -

به گوش  یوکه از راد ییبرقرار شد و تنها صدا ینسکوت داخل ماش دوباره
 بود.  یتکرار یباراخ یرسید،م

و  یزدم یادفر  یاقدامش را قبل از خودسوز ینسامح خود علت ا یلنب -
 . یریختخود م یبر رو ینبنز 

دلسوخته به  یو آه فرد یتجمع یولوله یبود؛.صدا یدبه بعدش جد ینجاا از 
 . یرسیدگوش م

 . ینکار رو کرد  یننامسلمونها! چند بار با من ا -

جابهجا  یدرشتش، بهسخت  یکلو با وجود هخورد  یتکان  یشسر جا جهاد
 شد.  

 یو خستگ  یخواستبرم یلاز اعماق وجود نب یادکرد. فر   یادرا ز یوراد صدای
 . یدادرا نشان م یاشروح
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 : یزدم یادرا فر  یتشکه مظلوم  صدایی 

 مادر کورمه.   یدمنه. منبع درآمدمه. چشم ام  ییتمام دارا  یاون چرخ گار -

شد.  یدهمتعلق بود، شن ینبنز  یکه قطعًا به دبه  یکیبازشدن در پالست صدای
 ینبنز   یختنو ر  یریدرگ  ی. صدایرندرا بگ  یشجلو  یخواستندم  یانگار چند نفر 

 . یدبه گوش رس یادو سپس فر 

من که   ین؟شما هم خودتون رو بسوزون  یخواین. میگه. بسه دینولم کن -
. خسته شدم از بس یخورهه هم م. حالم از همهتون بیخوامنم یچیه یگهد

 التماس کردم.  یگار  یهبهخاطر 

 یمانآدم گوشها  یک مثل    یزیفندک و گرگرفتن چ  یفشردهشدن ماشه  صدای
را قطع کردم.   یو. رادینمبب  یختهجهاد را بههمر   یناز ا  یشب  یخواستمرا آزرد. نم

 گذاشته و بغ کرده بود.   یشانیجهاد همانطور دست به پ

از طرفداران آال  یحت  یت. ازدحام جمعیدیمرس یمارستانب یشلوغ  نزدیک
 لب گشود:  یهواانداخت و ب یتبه جمع یبود. نگاه  یشتر ب

 ینهاگفت آخرش من با خون خودم انتقامم رو از ا یلبار نب یه یادمه -
 . یگیرمم

نصب شده  یمارستانبه عکس مبارک که سر در ب ید،حرفش که رس اینجای
 بود، اشاره کرد. 

 معامله نکن.  ینهاتو سر خون من با ا یهم بهم گفت ول ینا -
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به جهاد بدهم.  یچه جواب  یدانستممعنا داشت. نم یلیخ یلنب یحرفها این 
مانع حرکتمان شدند. مانند دفعه قبل با  یتیهمان لحظه مأموران امن

 . یمنشاندادن کارتم از آنها عبور کرد

 *** 

 یشده و به انواع و اقسام دستگاهها وصل بود. حت  یچیدنش باندپب تمام
 شده بود.  یدهچشمانش پوش یرو

 یتبردوا  یرو  یاز پزشکان و پرستاران دورش بودند. با خط درشت   یادیز  عدهی
 کنارش نوشته بودند: 

  «ید، شد۴درجه: سوختگی،»

 ناختمشیشبود که اگر نم یچند ساعت سرتکاندادن جهاد حرکت ثابت   ینا  در 
. یرسیدشعاردهنده به گوش م یتجمع یدارد. صدا یعصب یک ت یکردمفکر م

 دوخته بود.  یلبه نب یشهجهاد چشمش را از ش

  یم؟به مادر بختبرگشتهش خبر بد یدبا یحاال چجور -

 ینطور او را ا یخواستدلم نم یچ. هیریختبه هم م یصالشاز است آرامشم
شدم و   یرهخ  یلبزنم که باعث آرامشش بشوم. به نب  یحرف   یتوانستم. نمینمبب
از من سن داشت؟ هر  یشتر افسوس خوردم. مگر چند سال ب یاشجوان یبرا

 مصر نبود. بر سر جوانان  یستهاو شا یبرا یندهایآ  ینقدر هم که باشد، چن
و ترور و قتل   یآخر کارشان با خودسوز  ی،چه آمده بود که با آن تمدن باستان 

  د؟یخورِْْ رقم م
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 یندر ا یلنب یعنی. دستش را بهسمت چشمانش برد. یدرا باال کش بینیاش 
  یریخت؟اشک هم م یشبود که برا یز حد عز 

 کرد.   ییدتأ یمهبا سرش نصفهون ین؟بود یمیباهم صم یلیخ -

 ینمونبود که هر روز حداقل دو کالم سالم و خدافظ ب  یجزو افراد  یباً تقر  -
 . یشدرد و بدل م

 رد. ک  یکوتاه   مکث

 ی. اتفاقا! خوشحال بود که جایزدمبود که باهاش حرف م  یشبد  ینهم -
 کرده تا بساط کنه.   یداپ یر تحر  یدونم یتو یدجد

مردان  یبازتاب منعکسشده  یدادم،گوش م یشکه به حرفها همانطور 
جوان   ین. پشت سرشان چندیدمد  یآمدند،را که بهسمت ما م  یکتوشلوارپوش

 یشرویدر حال پ یکروفونبهدستو م یلمبرداریف یناسپرت و دورب یبا لباسها
تفاوت   یتیدرجه با مردان کتوشلوارپوش امن  ۱۸۰به طرف ما بودند. ظاهرشان  

 . داشت

 یهته یلبه اوضاع نب یدگیحال و رس یناز ا یگزارش زندها  یخواستندم قطعاً 
 یشهفش را قطع کرده و به شکنند. جهاد هم متوجهشان شده بود؛ چراکه حر 

. یکردماز قبل حس م یشتر شده بود. ضربان قلبم باال رفته و گرما را ب یرهخ
 . یمهر دو بهسمتشان برگشت یدند،پشت سرمان که رس

بر  یپهن و پرپشت  یلکرده بود و تنها سب  یغهرا سهت یشهایشکه ر  مأموری
 جهاد را مخاطب قرار داد.  یشد،م یدهصورتش د



 

 
514 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

 بود.  یستادهجهاد قلدرانه ا ین؟سامح دار یبا آقا ینسبت شما چه  - 

از دوستانش هستم. خواستم از وضعش باخبر بشم که بتونم گزارش  -
 به مادرش بدم.  یدرست 

را  یشطلبکارش رنگ باخت و جا یقرار داده بود. چهره  یر را تحت تأث مرد
آن  یو نشان از شوم یآمدخشن نم یگرفت که اصاًل به آن چهره  یلبخند

 انداخت.  ینگاه  یل. از پشت سرما به نبیدادلبخند م

در حال  یسجمهور . جناب رئینرو ترک کن ینجابگم که زودتر ا یدخب با -
 . یادتاندع یبرا ییفرما یفتشر 

و وقاحتشان   ییپررو  ینجهاد برافروخته شد. قطعًا او هم مانند من از ا  چهرهی
 به جوش آمده بود. 

 اقعا؟  : وجهاد

 زد و ادامه داد:  یلبخند یلوسب مرد

 نگران حال مردم هستن.  یشون_ بله. ا

 یهاشو کنا  یشتا ن  یدانستمبه جانم انداخت. م  یزد و استرس  یپوزخند  جهاد
 یمارستانبا نگاهانداختن به اطراف ب یاز طرف  یستورا نزند، ول کن معامله ن

. بدون توجه به مناسبات یکردماوضاع فوقالعاده حساس حکومت را درک م
 : یدمدستش را گرفتم و نال ینمانب

 به کارشون برسن.  یونتا آقا یم_ جهاد! بهتره ما بر
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 یادیطعم زندان ز  یدنچش  یاآنقدر ترسو شده بودم    یبهخاطر هاد  نمیدانستم 
خراب شود. ماهر  یماننقشهها یخواستمهم نم یدتند بوده است؛ شا یمبرا

 و کار خودش را کرد.  یدبه گردنش کش یدست 

کشوندن و حاال ژست   ینجارو به ا  یلکار نب  یونکه آقا  ینجاست_ آخه مشکل ا
 ما گرفتن.  یهم برا یوناپوزوس

هم داشت، ارشد  یبلند یشهایکه از بد حادثه ر  یگریکتوشلوارپوش د  مرد
 سپر کرد.  هینخود را کنار زد. جلو آمد و س

 . یشهجناب! وگرنه براتون گرون تموم م ین_ مراقب حرف زدنتون باش

 . یرندبودم تا مبادا او را از من بگ یدهجهاد را چسب یبازوها مضطرب

مصر؟ مرد   یجوونا  یگرونتر از خودسوز  یشه؟چقدر گرونتر تموم م  یگه: دجهاد
 رنگ باخت و عنان حرف را به دست گرفت:  یگر بار د یلوسب

 کنه.   یهکه مادر به حالت گر   ییجا  یبرمتوگرنه م  یرونب  یری_ با زبون خوش م

آمده و خفه کن به سر آن بسته   یرونافتاد که از کنار کتش ب  یبه کلت   نگاهمان
 بود. 

وجودش   یدونمشما؛ چون خوب م  یروتفنگاما نه از ترس ت  یرون؛ب  یرم: مجهاد
رو رو سرت  یمارستانمردم ب ینا ی،که اگه بش  یبش یر درگ ینجاا یرو ندار

نحس اربابتون روبهرو نشم وگرنه  یتا با چهره  یرونب یرم. میکننخراب م
 . یکنمم یلرو به جهنم مبارک تبد ینجاا
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 یوصفتانچنگال د  یانپروانهام را از م  ی،عجله دست او را گرفتم و مثل شمع  با 
راه را  یچونوچرانداشتند و ب یری. حق با جهاد بود. دستور درگیدادمنجات م

از گذشته سرخ شده   یتر جهاد عصب  یم،باز کردند. داخل آسانسور که شد  یمانبرا
 . یکشیدبود و مدام دست به صورتش م

همه زحمت  ین. ما ایکنم: به اعصاب خودت مسلط باش. خواهش ممن
 . یمشبه باد فنا بد یکه با رجزخون   یدیمنکش

 و جواب داد:  یدکوب  یشانیاشبا دست به پ چندباری

  یشه؟از فقر سرت م یاسما؟ چ  یدونیم ی_ تو چ 

 شد. یصورت جار یکردم و اشکش به پهنا  سکوت

شبها از شدت سرما  یتخت کفنپوش باندها شده، بعض یکه رو  ی_ اون آدم
 . یزدتا خود صبح سگلرز م

. حاال از من یخوابیمو گرممون منرم  یکرس  یر که ما تا صبح ز  ییشبها همون
 رو؟   یمو حقخواه یادرو؟ فر  یتمرو کنترل کنم؟ انسان یچ  یانتظار دار

 آسانسور گذاشت.  یقد ینهیو سر به آ  یدلرز شانههایش

 یادفر  ی»اگر کس یکردمکرم نقل م یاز نب یثیتو زندان حد یشههم ین_ حس
 .« یسترا بشنود و به کمکش نشتابد، از من ن یمسلمان  یتمظلوم

را خوانده   یششبنامهها  یبودم و فقط در دوران زندان چند بار  یدهرا ند  حسین
اما  یکند؛م یترا او هدا یلشش آور یجنبش مبارزات  یدانستمبودم. خوب م
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شش   یخواهجوانان آزاد  یفهمیدمقدر م  ین. فقط همیدانستماز کجا و چگونه نم 
 کردند. یروزها به او اقتدا م ینا یریالو سن یعهاز شاعم  یل،آور

  ی؟با خبر  ینحس ی_ تو از جا

 را پاک کرد و سرش  را ناباورانه تکان داد.  اشکهایش

 _ اوهوم... 

 : یدمپرس بهتزده

عکس  یچراکه هاد یزدی؟و دم نم یهم باخبر بود یهاد ی_ پس از ماجرا
 رو تو اتاقش زده.  ینحس

 برگشت.  یعیه حالت طبتکان داد و ب سری

و  یبگم هاد ینقدر . فقط همیستحرفها ن ین_ دست بردار اسما! االن وقت ا
و ترور تامر و آال به  یبرنراغب بنا به اجتهاد خودشون، دست به اسلحه م

 نداره.  یربط  ینحس یخش

 را گرفتم.  شانههایش

 . ینمرو بب ینحس یخوام_ م

جوان در آن نقش  یگاردمبارک و چند باد یآسانسور باز شد و چهره  درب
 بست . 

 " ۲۰۱۰" جهاد؛ قاهره
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و تار راه  یرهت یآسمان گرفته بود و ابرها یدیم،که رس  یمارستانب یاطح به 
شباهت به حال مردم ما نبود.  یکه ب   یرا سد کرده بودند، صحنه ا یدخورش

رفت و  یاز مقابل چشمانم کنار نم نیموالمنظر آن م یهکر   یهنوز هم چهره 
 داد.   یلمانتحو ییلحظه آخر لبخند دندان نما یبرا

 ینه اما هرچه که بود برق مخف  یاکرده   ییما را شناسا یتدانستم هو نمی
لحظه  یبرا یداش داشت و شا یاز آن مراسم شومتاجگذار یتنگاهش حکا

 آن شب خاص و من و اسما را بخاطر آورده بود.  یا

دانستم تنها سالح  یمهم نبود چون خوب م یمحرف ها برا ینحال ا ینا اب 
 ییدر آن لحظات حساس، کرنش کردن و حس مظلوم نما یکتاتور د یدفاع 

ها  ینآماج توه یانجمهور محبوبشان در م یسرئ یندبود تا به رسانه ها بگو
 یفرد مضروب رفت است و احساسات مردم را به باز یادتها به ع یکو شل

بخاطر رفتار آن روزم خوب  یدشود و شا یکه نگذاشتم عمل  یایی... رویرندبگ
به  یهبه سا یهرا سا یتیامن یروهایدر ذهن کثافتش جا خوش کرده و ن

 دنبالمان فرا خواندم. 

 یدهرا چسب  یمنگران بازو  یکرد و مثل کودک   یمضطرب به اطرافش نگاه م  اسما،
 یمارستانحصار ب  یو زنگ زده    یآهن  ینگاهم به نرده ها  یلحظه ا  یبود، برا

 یبود که شجاعانه بر رو  یمکر   ینو پشت آن ا  یلآن پرچم اسرائ  یافتاد که رو
 کرد.   یمبارک دعوت م  یهعل  یتند  یرفته و مردم را به شعارها  یایاسکان  ینکاب

 و اسما را از خودم جدا کردم:  برگشتم

 . یامتا من ب ینتو برو داخل ماش_ 
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داخل  یتیامن یروهایخون بود و ترس آنکه مبادا ن یکاسه  یشها چشم 
 زد:  یبه ما حمله ور شوند در نگاهش موج م یمارستانب

 جهاد؟  یکن  یچه غلط  یخوای_ م

 یبلند کنار نگهبان  یاش گذاشتم و به شاس یاش را به حساب نگران  یادب  بی
 اشاره کردم و ادامه دادم: 

 یمارستانب یاومدم با سرعت از در پشت  یو وقت  ینبش ین_ برو داخل ماش
 . یشیمخارج م

کرد اگر   یم یالخ یدنداشت شا ییکرد و توقع جدا  یزده نگاهم م وحشت
صفت  یب  یرسد و خوراک کفتارها یدستش به من نم یگر بگذارد د یمتنها

 یبشانه اش گذاشتم و محو فر  یت رودس ینهم یشوم برا یم یکتاتور د
 چشمانش شدم: 

گوش کن، اگه مو به مو اونا رو اجرا   یزنمکه م  یی_ نترس ژنرال زاده! به حرفا
 . یادنم یشپ یمشکل یکن

شد و  یجار یشحرف ها پنهان بود که اشک ها یندر ا یدانم چه سر  نمی
را به صدا در آن    یموتو ر  یددو  یلشبه سرعت به طرف اتومب  ید،دل از من بر 

افتاد که  یا یبرگشتم و نگاهم به نردبان چوب  یتآورد. دوباره به طرف جمع
 شد.  یختم م یسر اتاقک نگهبان  یبه باال

 یابانوارد خ یتکنترل جمع  یبرا یدر آن نبود و همگ  یمامور یچخدا ه شکر 
درآمده بود. آهسته و نرم از  یلتعط یمهبه حالت ن یمارستانب یباً شده و تقر 
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 یمن لبخند یچهره  یدنبا د یدم،رس ینگهبان  یوسک پله ها باال رفتم و باال ک 
فراخواند،  یتر یشب یاقنشست و مردم را به شور و اشت یمکر   یلب ها یرو

از آن  یمثل مرد عنکوبت  یدم،حواله اش کردم و به طرف نرده ها دو یچشمک 
 یورچم منحوس اشغالگر قدس رساندم. غر شدم و خودم را به پ یزانها آو

 یم  یادصدا نام جهاد را فر   یکزد و    یجوانان موج م  یاندر م  یجانو ه  یشاد
 . یدندکش

آن خارج کردم و دست  یچوب  یپاسخ به احساساتشان، پرچم را از دسته  در 
 یچرخاندم و چند ب  یتجمع یانچشم در م یلحظه ا یبه فندک شدم، برا

ها  یاز تظاهرات چ  یدورتر  یرا با فاصله  یواربه دست کت و شل یمس
زده و دو  یابود که دل را به در یمشاهده کردم اما شدت شور مردم به قدر

 . یدمپارچه را به آتش کش یرو یآب  لثمث

 یو من شعله  یدرس یاطراف ساختمان به گوش م یاندازها یر تک ت صدای
فاصله گرفته  یناز کاب یلحظه ا یپرت کردم، مردم برا یتجمع یانآتش را م

پرچم   یرو  یکوبیبه آن حمله ور شدند و به رقص و پا  یو دوباره مثل مورچه ا
 پرداختند. 

دانستم   یکنم و خوب م  یداهرچه کردم نتوانستم راغب را پ  یدر آن شلوغ   دیگر 
 یدمدو  ییناثبت و ضبط شدم، با عجله از نردبان پ  یتیامن  یها  ینتوسط دورب
 اسما رساندم.  ینو خود را به ماش یدمآخر را پر  یو چند پله 

 طرف راننده را باز کردم و نفس زنان گفتم:  درب

 کنم.   یخودم رانندگ  یخوامم ین،_ برو اون طرف بش
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پشت  یو در چشم به هم زدن  یدآن طرف دنده پر  یا یمعطل یچه بدون 
را در حالت دنده قرار دادم و  ینرا چرخاندم، ماش ییچفرمان نشستم و سو

 یاطدر ح یو گرد و خاک  یددور کامل چرخ یک بلند  یرا خواباندم، شاس یدست 
و  بودند یستادهتنها به نظاره ا یتیامن یروهاین یکهبه پا کرد طور یمارستانب

 شدن به ما را نداشت.  یک جرئت نزد یکس

خارج شدم و مثل موشک راه   یمارستانب  یسرعت راهنما زدم، از درب پشت   به
در  یمشک  یکوپه   یچند خود رو یدنکش یگرفتم، اما طول  یشرا پ یکمربند

 کردند.   یم یبما را تعق یهبه سا یهظاهر شده و سا ینهآ 

 یلانداختم، تعداد اتومب یزدم و در کوچه و پس کوچه م یعجله راهنما م با
 یکهشده و اسما را به وحشت انداخته بود طور  یادپشت سرمان ز  یمشک   یها

 یزد، کمک فنر ها یاش چنگ م یمنیو به کمربند ا یختر یمدام اشک م
آن   ز به زحمت ا  یمافتاد  یکه م  یبلند شکسته بود و در هر دست انداز  یشاس

 . یمشد یخارج م

کردم و دستش را با دست خودم   یشتر دادن به او سرعت را ب یدلدار برای
 دنده قرار دادم:  یرو

  

دختر؟ منو باش دلمو به تو خوش  یآه و ناله راه انداخت  یکش  ینم خجالت
 ! یو مرد مبارزه ا یدخترافرق دار ی یهکرده بودم تو با بق

 چسبانده بود:  یشهرا سد کرده و سرش را به ش یشراه گلو بغض
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  ی؟فکر اونجاشو کرد ی؟چ  یفتیمب یر _ اگه گاسما 

را  یدادشداد و ب یدست فروش رد شدم و صدا یک  یسرعت از بغل گار به
 تماشا کردم:  ینهاز آ 

 ! یم؟انگار تا حاال زندان نرفت یکن  یصحبت م ی_ جور

 : یدگرفت و به طرفم چرخ  یلاتومب یها یشهاز ش نگاه

  ی؟فهم یاز دستت بدم م یخوامنم یگه_ اما من داسما

آورد و من خوب  یدلش را بر زبان م یبود که حرف ها یطور نیجاه شدت
در کام مرگ قرار  یمبارز وقت  یکدانستم  یحالت افراد واقف بودم و م ینبه ا

از  یز کرد و حالت اسما ن  یگرفت هرآنچه داشت و نداشت از تعلقات رو م  یم
 قاعده مستثنا نبود:  ینا

بندازنمون حله؟ دستش را در  یانفراد یهکنم تو   ی_ نگران نباش سفارش م
 هوا پرت کرد و به طرف عقب برگشت: 

 یبیکردنه؟ تو آدم عج  یشوخ  یبرا یمناسب یت_  به نظرت االن موقعاسما
 یخشک و عاد  یمخونه نشست  یادفتر    یو تو  یهعاد  یز که همه چ  یزمان   یهست 

 ... یتوضع یناما االن تو ا یکن  یرفتار م

 یتیامن یروهایبا ن یاروییرت کنم تا از وحشت روخواستم حواسش را پ می
 : یداما دوباره مضطرب نگاهم کرد و پرس یایدب یرونب

 جهاد؟  یریمکجا م  یم_ دار
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کم سرعت مقابلمان کنار بروند   یها  ینبوق گذاشتم تا ماش  یدستم را رو  کالفه 
 و گفتم: 

 . یمجهنم فرار کن یناز ا یددونم، فعال با ی_ خودمم نم

هم لحظه   یمشک   یبردند و کوپه ها  یرو ها پناه م  یادهحشت زده به پو  مردم
 ینحس کردم تعداد ماش  یقیدقا  یشد، برا  یبه لحظه به سرعتشان افزوده م

فارس الحجاز  یا یفبر ذکر شر  یپشت سرم کمتر شده با خوشحال یها
 کردم:   یشتر خودم را با آنها ب یمداومت کرده و فاصله 

  یوونه؟د یخند ی_ چرا ماسما

 را در حالت پنج گذاشتم و جواب دادم:  دنده

 یبستن یلو کنار ن یدمن نشسته بود یافتادم که با راغب جلو یاون روز یاد
 : یدو مردد پرس یدگز  یم؟لبخورد یم

  ی؟_ خب که چ 

 کنار آزاد راه باال آمدم:   یها یاز فرع  یکیرا کم کردم و از  سرعت

و نوع حکومت  یدزد یتون لب م یبستن راحت یلیآخه اون روز خ یچی_ ه
 . یدرو به رفراندوم گذاشته بود

 تاسف تکان داد و ادامه دادم:  یرا به معنا سرش

همه تاوان داشته باشه نه؟ سکوت  ینانقالب کردن ا یدکرد  یفکر نم یچ_ ه
 کرد... 
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 اول راهه...  ین_ تازه ا 

 : یدپر  یمحرف ها یانو کالفه م عصبی

شکنجه  یر ترسم ز یم ی؟فهم یم یدم،سته شدم جهاد، بر خ یگه_ اما من د
تو زندان به من از گل نازک تر نگفتن و اتاق  یشهمتون رو لو بدم، دفعه پ

 شکنجه گاه بود.  یپ یآ  یمن و

 زدم:  لبخندی

اونا فقط خواستن زهر چشم    یگهشروع مبارزه خوب بود د  یدونم اما برا  ی_ م
 یمراعات پدرت رو نم  یگهد  یبه کارات ادامه بد  یو بگن اگه بخوا  یرنازت بگ

 کنن.   یباهات رفتار م یهکنن و مثل بق

 حبس شده بود:  نفسش

  یم؟ادامه بد یخوایم یم؟کن  یکار چ یگی_ حاال ماسما

مباررزه  ینراه شدم و چون تو رو تو ا ین_ من از روز اولم بخاطر تو وارد ا
 یا یخواستم کمکت کنم واگرنه من که تو صبح قاهره آبدارچ  یدممصمم د

 نبودم.  یشب

 جهاد...  یزنمحرف م ی_ دارم جداسما

که وسط   یدیمهمه زحمت نکش  ینبه قول خودت ما ا  یگم،م  ی_ منم دارم جد
 یآشفته بازار ینبا ا ینکهو بره ضمن ا یمبه امون خدا ول کن یزوراه همه چ

رفته تو   یلاالن اسم من و تو به عنوان رهبران شش آور  یمکه امروز به پا کرد
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رو به جلو   بایدمرگ و   یعنیدنده عقب    یم،ندار  یپس راه برگشت   یاهس  یستل 
 . یمفرار کن

 سرخ شده و عرق کرده بود:  یجان،از شدت فشار و ه یشها دست

با خودمون بود، آسته   یار اخت  یمراه نذاشته بود  ینقدم تو ا  یاسما تا وقت   ببین
چشمتون ابرو   یهم جرات نداشت بگه باال  یکس  یاومدیم،و آسته م  یمرفت  یم

 یباشه از وقت  یادت ینواما ا یهست، به خصوص تو که ژنرال زاده هم بود
خود   ادر واقع شروعش ب  یستخودت ن  دست  یزیچ  یچه  یگهد  یشد  یکچر 

 دست خداست.  یانشآدمه اما پا

 واقعا سخته.  یتوضع ین_ اما تحمل ااسما

 هم فشردم و جواب دادم:  یرا رو یمها پلک 

 کنم.   یم یزندگ  یتوضع ین_ من ده ساله که تو ا

  ی؟_ آخه تا ک اسما

با دادن  یروز یه یدو شا ینهانقالبت به ثمر بش یا یکه کشته بش  ی_ تا زمان 
 ! ینهجونت تفکرت به ثمر بش

دانستم ما را گم کرده  ینبود و خوب م یخبر  یبیتعق یها یناز ماش دیگر 
و به درب مورد نظر   یستادمدرخت معهود ا  یر راحت، ز  یالبا خ  ینبودند، بنابرا
 اشاره کردم: 

 داخل؟  یمبر  یای_ م

 به تالطم افتاد و به عقب برگشت:  دوباره
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 فشردم:  یدستش را به گرم یوونه؟د یداشت _ چرا نگه 

 _ نگران نباش ما رو گم کردن. 

 و به طرفم برگشت:  یدکش  یآسوده ا نفس

 آمدم:  یینبلند پا یکجاست؟ از شاس  ینجا_ ا

 ! یفهم یشو خودت م یاده_ پ

 " ۲۰۱۰" ادامه جهاد_ قاهره 

بسته و  ینهپ یقاهره با فرش ها یاتاق ُمحّقّر و کوچک در دل آشوب ها یک 
چشمش  یکه نورش بدجور تو  یمیقد یو تک چراغ سقف  یکاهگل  یوارهاید
سماور زنگ زده قل   یبر رو  یز ن  یرنگ و رو رفته ا  یما بود. قور  یزبانزد، م  یم

 ریکا  یرنگش در کاش یخاکستر  یبا همان عبا ینحس یخکرد و ش  یقل م
 محراب اتاق  قامت بسته بود. 

  

اش   یو طلبگ   یاز دوران نوجوان   یمیاتاقش چند قاب عکس قد  یوارهاید  روی
 یلکه هم مسلک ما بود و از االزهر فارغ التحص  یخورد، زمان  یبه چشم م

 یایخودش گو  ینعکس دو نفره هم با عدنان داشت و ا  یک   یشده بود... حت 
 بود.  یزهاچ یلیخ

از نام مبارک  یمشک  یاش چند تکِّّه پارچه  یشخص یاقاب عکس ه کنار 
 یتمثال آقا یان،شده بود و در پا یوار د یخکوبعصمت و طهارت م یتاهل ب
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را پر از آب کرده و به افق   یشمشت ها یبود که در کنار رودخانه ا  یبا جبروت  
 . اشتد یادگار به  یا یزخم کار یز ن یشمحراب ابرو یشده بود و رو یرهخ

با هم  یداریشب ب یذهنم به دوران زندان پرواز کرد و دلم برا یه الحظ  برای
و   یمقدم نزد  یادهچه شب ها که تا صبح در سالن آن پ  ید،پر کش  یمها  یسلول

مالقاتم  ین! از آخر یمنکرد یدئولوژیکبحث ا یکدیگر که با   یچه صبح تا شب
 یهاد یهقض ر بار س ینگذشت و اول  یم یدرست نه سال یندر زندان با حس

 کردم.   یدادوباره او را پ

را  یکتاتور مبارک د یهبه او اقتدا کرده و راه مبارزه عل یلجوانان شش آور گویا
 گرفته بودند.   یشپ

شدم، نمازش که تمام شد  یناسما به خودم آمد و متوجه حس یتکان ها با
 و با یماز سجاده بلند شد و به طرفمان آمد، ناخودآگاه از جا بلند شد یعسر 

دست اسما را مخاطب   یانداخت و با اشاره    یینکردم، سرش را پا  یاو روبوس
 قرار داد: 

 . یدو صفا آورد یددخترم، قدم رنجه فرمود ینیدبنش یید_ بفرما

 برداشت:  یدیرا با دستمال سف یطرف سماور رفت و قور به

 نکنند؟  یبتونتعق یر مس یتو ید_ مراقب بودحسین

برگشت  یبا سه تا قهوه عرب  ینحس یم،مضطرب و نگران به هم زل زد هردو
 و مقابلمان زانو زد: 

  ید؟شده؟ چرا نگران ی_ چ 
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 شکر را از فرط استرس، کف دستم فشردم و لب زدم:  ذرات 

 . یمرفته بود یمارستانبه ب یلمالقات با نب یکه ما برا  ینها یقتش_ حق

 قهوه را مقابلمان گذاشت:  یها فنجان

 _ خب؟ 

 کردم و ادامه دادم:   یسرا با زبان خ لبم

 اومد و با ما چشم تو چشم شد.   یلبه مالقات نب  یغاتیتبل  یشو  یه_ مبارک تو  

اسما گذاشت  یو ظرف شکر را جلو یختمن ر یقاشق شکر برا یک حسین
 نه:  یادوست دارد  یریندانست او هم مثل من ش یچون نم

 ب؟ _ خ

 به هم زدن قهوه ام کردم:  شروع

 یهداشت بچه ها رو به شعار عل یمکر  یمخارج شد یمارستاناز ب ی_ وقت 
 کرد.   یدعوت م یکتاتور د

تربتش را  یک و زوار در رفته اش را باز کرد و پالست یکمد چوب   یکشو  حسین
 آورد:  یروناز آن ب

 حرف زدنت.  طرز  ینبا ا یجهاد، جونمو به لبم رسوند یگه_ ده بگو د

 یانرا بداند پابرهنه م ینتر واکنش حس یع خواست هرچه سر  یکه م  اسما
 و گفت:  یدکالممان پر 
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باال رفت و  یمارستانب یها یلهشد و از م یر جهاد هم جو گ یگه،د یچی_ ه 
 ! یدکش  یشرو به آت یلپرچم اسرائ

 : یختتربت در قهوه اش ر یمقدار ینانداختم و حس یینرا پا سرم

  یگه؟_ آره جهاد؟ اسما خانم راست م

 تکان دادم و گفتم:  یشحرف ها ییدتا یبه نشانه  سری

و انقدر کوچه پس کوچه انداختم تا  یمبود یبتحت تعق ینجا_ بعدشم تا ا
 . یمشما شد یگممون کردن و وارد خونه 

 : یدو رنگش پر  آورد یینآن را پا یدهفنجان قهوه اش را سر نکش حسین

  ی؟گفت   ی_ تو چ 

 : یدشد و بغضش ترک یدهم مثل من سرخ و سف اسما

 یچاله ها  یاهس  یر کنند و دوباره اس  یدامونپ  یمترس  یحاج آقا، م  یمترس  ی_ م
 . یمبش یکتاتور د

 یتاسف تکان داد و با آنکه سنش باال بود به چاالک  یبه نشانه  یسر  حسین
 : یداز جا پر 

 جهاد؟  یکرد  ی_ دوباره تند رو

 : یدبا عجله پنجره ها را بست و پرده ها را کش ینکردم و حس  سکوت

فرستم تا اونا رو به  یبچه ها م یشسرم تو رو به عنوان رابط پ یر _ من خ
اومد   یشهفته پ  ی،هاد  یلنگه    یکی  یاونوقت تو هم شد  یآرامش دعوت کن
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ترور تامر و آال   یدونستم برا  ی" اگه میراستخاره برام بگ  یهمن و گفت "  یشپ 
امر   گفتگرفتم به من    ینم  یاستخاره ا  ینشکست و همچ  یدستم م  یخوادم
" بر اساس یستحاجت استخاره ن یر فکرکردم ازدواجه گفتم: "در امر خ یرهخ

 حرف من مسلح شده و...  ینهم

 نگاهمان کرد:  مضطرب ینو حس یمبه هم انداخت ینگاه مستاصل هردو

 . یاییدو دنبالم ب یدپاش ینم،بب یدپاش ید؟کن  ینگاه م یگرو_ چرا همد

 ینحس یم،آشپزخانه شد یو وارد اندرون  یمزده به دنبال او راه افتاد وحشت
 به طرف تنور رفت و در آن را باز کرد: 

 . یینپا یدبر  یاال_ 

 : یمما از حدقه در آمده و هم زمان گفت یها چشم

  ی؟_ چ 

 : یدبا عجله من را گرفت و کش حسین

 ییناون پا یست،هم در کار ن یو معجزه ا یستن ی_ نترس تنور خول
روزاست که  ینهم یکه امروز به آب داد  یشک ندارم با دسته گل یگاهه،مخف

  یشه؟م یچ  یرنبگ ینجااگه شما رو ا یدون  یخونه منو هم شخم کنند م

 ینزد، حس  یرا پس م  یشرفتم و اسما اشک ها  یینپا  یمهتنور را تا ن  یها  پله
 داد:  یو خودش جواب م یدپرس یخودش م یجاناز شدت ه

 یمبارزه خوندس و هممون برم یفاتحه  یرنبگ ینجا_ اگه شما دوتا رو ا
 . یمکه بود  یبه همون علفدون  یمگرد
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 در تنور را گذاشت:  ینآمد و حس یینپشت سر من پا اسما 

که   یاددر ن یکتونفقط ج یارمار براتون آب و غذا مب یه_ هرچند ساعت شیخ
 یهاول  یلاونجا هم وسا  یکنن،م  یربارونما رو ت  یکنند هرسه    یداتونپ  ینجااگه ا

 هست!  یاز ن یبه اندازه 

 یم یداخل تنور رو به سرد یو هوا یمرا به همان منوال گذراند یساعت  نیم
زند و بعد از  یرا م یشنفس ها ینقاهره آخر  ییز دانستم پا یرفت، خوب م

 یکه آغاز آن برا  ییمصر آغاز خواهد شد. سال نو  یها  یحیمس  یسمسآن کر 
را  رهآن سال حکم ققنوس قاه یهدسامبر و ژانو یکهبود طور یدجد یز مصر ن

 داشت. 

  

. یچیدماش را دور خودم پ  یرا چمباته به طرف اسما کشاندم و شنل خاک   خودم
را روشن کرده و  یلمشد، نور موبا یجاددر او ا یفیخف لرزش خورد یتکان آرام

 یشگونه ها  یبرد و اشک رو  یبه سر م  یصورتش انداختم، در خواب ناز  یرو
 خشک شده بود. 

تنور  ینتوانست آقازاده بودن را به ا یم یز سوخت، او ن یدلم به حالش م 
انتخاب   را  ینکاخ عابد  یتوانست خواب ناز پرقو  یدهد، او هم م  یحترج  یخول

آن طرف  یا یاییجغراف یکند و االن آن طرف مرزها باشد، آن طرف مرزها
بکشد و  یشمیابر  ی یلهپ یک مردم و خودش  ینکه ب یاحساس یمرزها

 یانسان ها بنده  ینکهبداند، اما مگر نه ا یجدا بافته ا یخودش را تافته 
 انتخابشان هستند؟ 
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من مبارزه   یاما پا به پا  یدترس  یو م  یختر  یراه اشک م  یناسما اگرچه در ا  
آمد از  یو من خنده ام م یدجنگ یآرمان شهرش م یآمد و برا یرا جلو م

که دوست داشتند آن باال باالها باشند و مثل  ییروزگار از امثال آال یباز
 که به رنگ مردم شده بودند.   ییاسما

که   یخاک  یقنل عمتو یک تنور گرفتم،  یوار ام را به در و د یگوش  یقوه  چراغ
زدم و  یشد، پوزخند یوصل م ینحس یبه آشپزخانه  ینردبان چوب  یکبا 

ساخته بود  یزندان از او کهنه سرباز یگفتم، سال ها  ینآفر یشبه نبوغ باال
 داد.  یها نم پس نم یراحت  ینشده بود و به ا یدهآب د یکه حساب 

از باال  ییصدا ید،کش  یفیخف یغو ج یدروشن شدن تنور، اسما از خواب پر  با
 داد:  یبما را نه

 _ مامورا اومدن... 

 یرا گرفت و نگاهش به نگاهم گره خورد، اشک م یموحشت زده بازو اسما
 قرار دادم:  یشو دستانم را سپر لب ها یختر

 نکن تا بزارند و برند.  یهگر   یدوس دار ی_ تو رو جون هرک 

 آمد:  یاز باال م ییگفت و گو  صدای

  یخواید؟م یچ  یرمرد_ از جون من پحسین

 یرند  یخش  ی؟کرد  یمشونکجا قا  یاد،تا نزدم جونت در ب  یری_ برو گمشو کنار پ
 کرد و پاسخ داد: 
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آزادم   یومد،در ن  یکمج  یدکرد  یده سال منو زندان   ید؟زن  یحرف م  یو چ   ی_ از ک  
 یحرف نزن اطاعت کردم، با کس ییمذهبت جا ییر از تغ یدو گفت یدکرد

 یخوایدم  یچ   یگهد  ید،مصاحبه نکن گفتم چشم و حاال هم ممنوع المنبرم کرد
؟ جمالت یدکن  یمختلف خونمو شخم م  یبار به بهونه ها  یهکه هر چند وقت  

ادامه  ینرا به سکوت وادار کرد و حس یتیامن ینبود که مامور ینافذش طور
 داد: 

...و بسم یاانشد در نزده و بدون  ینکهعائله دارم، ا_ بابا منم آدمم، دو سر 
 یینمنو باال و پا یخونه  یلبهبهونه جنبش آور یینپا یدا...سرتون رو بنداز

 ! یستمکه ن  یام درست، حصر زندگ  یحصر خانگ  ید،کن

تنور  یاز لبه  یگارشبود و دود س یهاز مامورها که حالل زاده تر از بق یکی
 کرد و گفت:   یعذرخواه  ینآمد از حس یم یینپا

خونه   یدماست و با  یحکم حکومت   ینمو معذور...ا  یم! ما ماموریخش  یا_ ِاعتذرًا  
 ما رو عفو کن.  یمشما رو بگرد ی

کرد و   یحکم را نگاه م یبرگه  ینحس یابه سکوت گذشت، گو یلحظه ا چند
 گفت:   یهبعد از چند ثان

سوپمو گرم  ینمن ا یدکنار و بذار  یدبر فقط  یدبگرد یدتون یخب م یار _ بس
شدت  یماریشغذا نخوره ب ینو اگه سر وقت از ا یضهکنم چون همسرم مر 

 . یرهگ  یم

تنور  یمورد نظر را در دهانه  یقابلمه  ینراهش را باز کردند و حس مامورین
 را مجّددًا با فندک روشن کرد:  یرشگذاشت و ز
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 : یتیمرد امن یه؟_  مشکل چحسین 

کوچه   ینما فرار کردن و تو ا یاز دست مامورا یل_ دوتا از رهبران شش آور
 . یمپس کوچه ها گمشون کرد

خود را نباخت و  یتیمرد امن ید؟کن یداشونپ ینجاا ید_ حاال چرا باحسین
 بحث را ادامه داد: 

در باز بوده و به  یدشا یمگفت  یمما که شما رو متهم نکرد یخ_ استغفراهلل ش
 ما پناه آوردن. ش یخونه 

شما و  ینا یومدن،سوپ من که ن یتا تو قابلمه  یگهخب...د یار _ بسحسین
 . یدنگاه کن یخوایدو هرجاشو م یدمن، بر یخونه  ینا

  یخ؟ش یاهلل بگ  یا یه یخوای_ نممامور

 یلکن خانواده  یدگفت  یها م ینزودتر از ا یدبگو بود یااهلل_ شما اگه حسین
 ینبا ا  یقینچادر به سر هستن و قطع به    یشههم  یتیمسائل امن  یلمن به دل

 تا هفت جد و آبادم هم  با خبر شدند.  یدکه به پا کرد  یمحشر 

از  ینرفتن مامور یروناز ب ینآنها دور و دور تر شد و ا یگفت و گو  صدای
دهان او برداشتم و هنوز با چشمان  یداشت، دست از رو یتآشپزخانه حکا

 : یستاصال متوجه خطر مذکور نبوده و ن یااش محو نگاه من بود گو یرنگ 

 _ حالت خوبه اسما؟ 

 یینسرش را پا  ینم،گذاشتم تا او را بهتر بب  یطاقچه مانند  یلبه    یرا رو  گوشی
 : یدانداخت و نال
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 بشه؟  ینطوریکردم ا  یوقت فکرشو نم یچ_ ه 

شب تاب داخل آن  یتنور دادم و به حرکت کرم ها یخاک  یوار به دام را  تکیه
 شدم:  یرهخ

 ... یگهد ینه_ مبارزه هم

 دست و آن دست کرد:  ینا کمی

 _ منظورم مبارزه نبود... 

بود که  ینبود، چند وقت  یخبر  یشگیهم یعوض شده و از آن اسما حالتش
دم تا خودش آور  ینم یشبه رو یزیاحوالش بودم اما چ یمتوجه دگرگون 

 قدم شود:  یشپ

 زندان؟  یفتیب یترس ی_ م

 و آتش به انبار کاهدان قلبم زد:  یداز گونه اش چک اشک 

 زندان...  یفتمتو ب یترسم ب  ی_ م

 حرارت جمله اش ُگر گرفتم:  از 

  ی؟چ  یعنی_ 

 دارد:  یاز عشق گرفتن هم خود عالم اعتراف

 تو باشم برام زندانه.  یهرجا که ب  یعنی_ اسما

انسان در  یککرد   یباور م یباورش سخت باشد اما چه کس یدشا خندیدم
 در کاخش خواب آرام نداشته باشد:  یچاه شاد باشد و پادشاه  یکقلب 
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 حرف ها نباشه.   ینا  یبرا  یاالن وقت مناسب  یکن  ی_ به قول خودت فکر نممن 

بود، سرش را  یرینش یمکنم و لذت آزار معشوق برا  یتشداشتم اذ دوست
 انداخت و ادامه داد:  یینپا

و  یکیمفکر کردم و به قول خودت ما چر  یلیخ ینتتو ماش ی_ به حرفااسما
 عمرمون کمه. 

  

 _ خب؟ 

 شنلش کرد:  یکردن با گوشه   یبه باز شروع

 حرف دلمو بهت زده باشم.  یرمبم ینکه_ دوست دارم قبل از ا

 زدم و گفتم:  یا قهقهه

 ... _ عجب

 : یدجان گرفت و به طرفم چرخ لبخندش

  ی؟ندار یزیچ یتیوص ی؟_ تو چ 

 ام گرفته بود:  یخواست به عشقش اعتراف کنم اما من هم باز می

 _ چرا اتفاقا خواستم بگم بعد از من با راغب ازدواج کن. 

 کرد:   یمبازو یحواله  یگرفت و مشت   لجش

 جهاد!  یزنمحرف م ی_ دارم جد
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 : یدمبه سرم کش دستی 

حق  یک چر  یهنگم چون  یزیگرفتم از احساسم چ  یادبگم؟ من  ی_ آخه چ 
 عاشق شدن نداره. 

 : یداز گونه اش چک اشک 

 ته چاه؟  ی_ حت 

 را سد کرده بود:  یمراه گلو بغض

 ته چاه!  ی_ حت 

من به  یمتوانستم بگو یچطور م یم؟توانستم از احساسم به او بگو یم چطور 
وارد نشود تا ته  یبه تو خدشه ا ینکها یمبارزه شدم و برا یناعشق تو وارد 

 ینا یشمبارزه؟ من ده سال پ ینآمدم واگرنه من را چه به ا یینتنور پا ینا
 یباق  بزرگحسرت  یکجز  یزیدانستم ته آن چ یراه را رفتم و خوب م

و  یدجهان ام یک دل عاشق و به دور از معشوق!...  یک نخواهد ماند...جز 
 پوچ و سوختن در فراغ از محبوب!  یآرزو

 یکهگشت و در حال  یبرم یو هر ازگاه  یدچرخ یما م یرو یننگران حس نگاه
 ینگاه   یزد به جوان تونس  یرا در تشت آب مقابلش هم م  یچا  یاستکان ها

 انداخت.  یم

 یشها یلو تازه پشت سب یدرس یبه نظر م یزده ا یجانکه جوان ه  احمد
از وجوهات  یسبزرنگش بسته ا یشرتسو یر سبز شده بود، دست برد و از ز

 را مقابلم گذاشت:  یشرع 
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 رمان  کی

  یه؟چ یگهد ینا_ امن 

 به اسما انداخت و مردد لب باز کرد:  ینگاه  جوان

 یم ینمو ا یدهست ینهو قرنط یدقرار دار یسخت  یطدونم شما در شرا ی_ م
من از  یدسخته اما باور کن یلیلحظات خ یندونم که اعتماد کردن به من تو ا

 کردم.   یدارو پ ینجابا شما ا یعتهمه راه پا شدم و به عشق ب ینتونس ا

 یرهمشکوک به او خ  یاسینبه اسما انداختم،    یو نگاه پرسشگرانه ا  یدمگز   لب
 : یدشد و پرس

  یمآدرس ما رو به شما داد؟ احمد_ کر  ی_ ک 

 بلند شدم:  یموجوهات را دست نزدم و از جا پالستیک 

 گردم.   یاالن برم ید_ چند لحظه صبر کنمن

 : یستادما یخآشپزخانه رفتم و کنار ش به

 یه؟به نظر شما آدم قابل اعتماد  یگه؟م  یجوون چ   ینشدم ا  یج_ من که پاک گ
 را در آورد:  یحشو تسب یدکش  یختنر یدست از چا ینحس

  یه؟سابش چ_ حاال حرف ح

 فشردم و گفتم:  یخسته ام را کم یها پلک 

 یشاخه ا یمخوا یجنبش عدالت تونس هستم و م یمن سر دسته  یگه_ م
 . یمکن  یسرو تو کشورمون تاس یلاز شش آور

 تامل کرد و جواب داد:  یکم  حسین
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و  یسال حکمران  ۲3_ حاکم تونس_ بعد از یبن عل یشبد ی؟دون  ی_  آخه م 
تا حاال مردم تونس به   یشبشورش به عربستان فرار کرد، از دظلم به مردم ک

 . یدنکش  یشرو به آت یلو سفارت اسرائ یختنر یابوناخ

 شدم:  یرهاحمد خ یو مستاصل به چهره  برگشتم

باشه و بخواد  یترسم طرف نفوذ یم یخ،ترسم ش یاما م یدم_ اخبارشو شن
 یراییوارد پذ یممن را کنار زد و مستق ینکنه. حس  یداراه پ یلبه شش آور

که هنوز  یگذاشت و جوانک تونس ینرا مقابل احمد زم یچا ینیشد، س
 بود دستپاچه از جا بلند شد:  یدهاش را هورت نکش یاستکان قبل

 پسرم راحت باش.  ین_ بششیخ

 یم یضف یخداشت از محضر ش یکهرا قالب کرده و طور یشدست ها احمد
 : یدِشکََِر را کنار استکان او گذاشت و پرس  ینانداخت، حس  نییبرد سرش را پا

  یم؟وجوهات چه کن ینبا ا یخوا ی_ حاال از ما م

بار هم مسلک  یک  یشما باشه و ماه  یشپول ها پ ینا یمخوا ی_ ما ماحمد
شما از  یخوایمو از محضر شما استفاده کنند و چون نم یانما به قاهره ب یها

تا از گروه   یمشما داد  یلپول ها رو تحو  ینا  یریدار بگقر   یغهدر مض  یلحاظ مال
 . یدکن  یراییما پذ

به دور آن انداخت، سپس آن ها  یرا برداشت و نشمرده ِکِش  یکپالست شیخ
 را دست اسما داد و گفت: 

 کن.   یمشببر و تو کمدم قا ینو_ دخترم ا
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وجوهات را گرفت و به طرف اتاق  یحرف گوش کن یمثل دختر بچه  یاسین 
گذاشت و ادامه   یشپلک ها  یاطاعت رو  یبه معنا  یدست   یخرفت، ش  ینحس
 داد: 

 یدوارانهاحمد لبخند ام یخوای؟م یاز ما چ  یگهجوان، د ی_ سمعًا و طاعتا ا
 : یدزد و به طرف من چرخ یا

 صحبت دوم من با جناب ماهر است.  ی_ رو

 . یید_ بفرمامن

عرب زبانزد  یونانقالب ینشما در ب یها و شجاعت ها یور_ وصف دالجوان
سرنوشت شما عزم مبارزه   یتونس بخاطر مطالعه    یخاص و عامه، جوون ها

 بدن.  یرو فرار یتونستن و بن عل یلدل ینگرفتن و به هم

 کردم و معنا دار پاسخش را دادم:   یمتفکرانه ا سکوت

 دست من ساخته هست؟  از  ی_ َاهاًلً و سهاًل پسرم...حاال چه کمک 

در تونس به   یلشش آور  ییدبه منظور تا  یعیتوق  یا  ینامه ا  یشه_ اگه ماحمد
 ! ید؟بد یلمن تحو

از آب گذشته  ینام زدم، من مثل حس یشانیبه پ یدست چند ضربه ا با
گدار به   یتوانستم ب  ینشست نم ینبودم، حاال که داشت تفکراتم به ثمر م

 گفتم:   ینهم یآب بزنم برا

  ید؟قاهره هست ی_ شما تا ک 

 . یرمم یهو بعد از اون به اسکندر یگهد یهفته  یک _ دست کم تا 
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 به طرفش دراز کردم و جواب دادم:  یبرادر یرا به نشانه  دستم 

تا دست منم  یاریدبرام ب یماز کر  ییدیهبه منظور تا ینامه ا ید_ پس لطف کن
 باز باشه.  یع توق ینادر نوشتن 

با او  یماز رفتار دو پهلو یز زده نگاهم کرد و دستانم را فشرد، اسما ن یخ احمد
 بود.  ینزد حس یبخش یتکه از عملکردم لبخند رضا  یتعجب کرد و تنها کس

 : یدبرد و نال یورشرفتن جوان، اسما به طرفم  با

 یمخواه هست یرز و آزاداگه ما مبا ی،رفتار کن ینطور با اون ا ی_ تو حق نداشت 
 رسونده.  ینجاو آرزو خودشو تا ا یدو با هزار ام یکهچر  یهاونم 

که  یشد و به راست  یسخت م یمبرا یاسین یاوقات تحمل رفتارها گاهی
 عشق تا نفرت چند لحظه بود:  یفاصله 

رو بخونه  یلشش آور یو فاتحه  یاداز آب در ب ی_ اونوقت اگه طرف نفوذ
  یدی؟رفته رو م ینکه از ب  ییخونا ینجواب ا یجنابعال

 آمد و ادامه داد:  یینپا یموضعش کم از 

ام اهل اونجا بود   یناتن  ییچون دا  یشناسمها رو م  یتونس  ی_ اما من چهره  
 گفت.   یو مطمئنم احمد دروغ نم

مرا  یکه علت ناراحت   ینرفتم، حس یز کنار او بلند شدم و به طرف رخت آو  از 
 را آرام کرد:  یاسیندرک کرده بود 
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 یبرادر  یتونه ادعا  یاز راه برسه نم  ی_ حق با جهاده دخترم، تو مبارزه هرکس 
 یبخاطر معرف   ینشست   ینجاداشته باشه االن خود تو اگه ا  یمعرف   ینکهکنه مگر ا

 تونستم به ژنرال زاده بودنت اعتماد کنم.  یجهاده واگرنه من نم

 کرد:   یه دََِک و ُپَزَش برخورده بود زبان درازب یکه حساب   اسما

خنده   یبه معنا  یسر  یخش  ید؟_ پس چرا خودتون وجوهات رو ازش قبول کرد
 تکان داد: 

دخترم. من اگه اون پول رو قبول کردم چون در  یو جوان  ی_ امان از خام
تونست جرمم رو اثبات کنه  ینم یو بعدًا کس یدمد ینم یمانع یرفتنشپذ

داد امکان داشت بعدها سند  یم یلاما جهاد اگه دست خط به احمد تحو
 خودش!  یهبشه عل یجرم

استکان ها را جمع کرد و به  یناز خجالت آب شد و سکوت کرد، حس اسما
 یر که حاال نرم تر شده بود آهسته به طرفم آمد و ز  یاسینآشپزخانه رفت، 

 گوشم زمزمه کرد: 

  یری؟م یحاال کجا دار _

 جمله گفتم:  یک را ندادم و  جوابش

 یر،رو بگ یخش ینرفتار کن اسما اما حرمت ا یدوست دار ی_ با من هر طور
 یختنر  ییخواه منطقه هست، به چا  یما مبارزان آزاد  یهمه    یمقتدا  ینحس

چون حالش با  یکنهکار رو م یننکن اگه ا یو دوال راست شدنش توجه
 واگرنه هزاران نفر حاضرند خدمتش کنند.  یکنهمفرق  ینسالط



 

 
543 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

 و رو ترش کرد:  یددر هم کش ابرو 

من حق نداشتم سواالم رو ازش بپرسم؟ برام شبهه شده بود و شک  یعنی_ 
 ادامه داد؟  یدبا ترد یدنبا یگهداشتم، مگه مکتب شما نم

 نه؟  یا یکنهما پول شبهه قبول م یخشما هم مثل ش یخبدونم ش خواستم

علم کرده و سرخ شده بود، قلب مهربانش در کنار زبان گزنده اش او را به  دق
 یبماز ج  یتپولم را با عصبان  یفک  یدم،ترس  یکرده بود که از خارش م  یهشب  یگل

 در آورده و باال بردم: 

 _ حرف دهنتو بفهم اسما خانوم. 

 آورد و لب زد:  یینرا پا یشصدا ُتنِ 

 . یگفت دست بزن هم دار  ی_ پس آال راست م

چرت و پرت  ینوقت انداخته و ا یماریب یطدانم آال چطور در شرا ینم من
گذاشتم و خواستم به طرف   یبمپولم را در ج  یفداده بود، ک  یلها را به او تحو

 کرد:   یماز آشپزخانه صدا ینبروم که حس یدر خروج 

  کارت دارم.  ینجاا یالحظه ب یه_ جهاد 

 یقال  ینشسته و به گل ها  یصندل  یکه رو  یدمرا د  ینرفتم و حس  یاندرون   به
 شده بود:  یرهخ

 پسرم؟  یه_ مشکل چ

 بود که خدا رو شکر حل شد.  یبحث شخص یه یخ،ش یچی_ ه
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 و ادامه داد: یدبه محاسن بلندش کش دستی 

تم جلو رف یگه؟نداره و دخالت نکنم د یبه من ربط  ینکها یعنی ین_ آهان...ا
 را گرفتم:  یشو زانوها

 عتابم کرد:  یتسرخ شد و با عصبان یه؟چه حرف ینا یخ،_ خدانکنه ش

من خودم زبون دارم و به  ی،از استادت دفاع کن ینجوری_ پس الزم نکرده ا
 یم یاحترام یدختر که مهمان منه ب  ینچرا به ا یکنمجاش از حقم دفاع م

 را گرفتم:  یشمقابلش زانو زدم و دست ها ی؟کن

 . یدحرمت بش یخواستم ب  ی_ به خدا قسم فقط نم

 را پس زد:  دستم

گفتم اگه   ی؟متوجه بش یزاروچ  ینا  یخوایم یجهاد، ک   یستن ی_ حرمت زور
 . یبد ازش دفاع کن یهفقط کاف یحرمت کن یرو ب  یکس  یخوایم

 : یخودسازدرس بود و  ینکردم...لحظه لحظه با حس  سکوت

 ینجایتو دل از خانواده و تعلقاتش کنده و با تو تا ا یددختر به ام ین_ اشیخ
 . یستیجلوش با ینطور که ا  یستراه اومده، حقش ن

 را در آورد:  اشکم

 : یدسرم کش یرو ی_ بگم غلط کردم خوبه؟ دست مهربان 

  یری؟م ی_ حاال قهر نکن، به قول اسما خانمت کجا دار

 بزنم.  یچرخ تو شهر  یرم_ م
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 در آورد:  یگاریس یشعبا یر برد و از ز دست 

 _ به چه منظور؟ اوضاع شهر قمر در عقربه، مراقب باش. 

 را روشن کنم:  یگارشآوردم تا س یشبرا فندکی

 . یرمبگ یاز بچه ها خبر  یرمم ید،_ نگران نباش

 به نخ در دستش زد و گفت:  یقهارانه ا ُپِک 

 : یدمبهت زده نگاهش کردم و پرس ی؟عقدش کن یخوا ی_ نم

 را نشان داد:  یراییدست، پذ یبه اشاره  ید؟زن یحرف م یددار ی_ از چ 

 . یدون  یکه م  ی_ از همون 

 شدم و ُگر گرفتم:  سرخ

 گفت:   یپس گردنم زد و به شوخ  یخ؟حرفاست ش ین_ االن وقت ا

 . یبد یادبه من زمانشو  یخواد_ ُاُشتر تو نم

 ام گرفت:  خنده

 . یمتو مبارزه عاشق نش یدداد یاد_ خودتون به ما 

 کرد:   یخال یرا در نعلبک  یگارشس خاکستر 

 ... ی_ حاال که شد

 : ترسیدم

 نه...هرگز!  ی؟_ من؟ عاشق 
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 زد:  یگرید یگردن   پس 

 در آورد:  یبشاز ج یو تربت  یدبود؟ خند یچ  یبرا یگهد ین_ امن

 . یبه من دروغ نگ  یگهزدم که د ینو_ ا

 زدم:  یهآشپزخانه تک یمیو قد یدهپوس یها یکار  یکاش  به

 : یختها کمه؟ قهوه اش را داخل تربت ر یک عمر چِِِر یدگ  ی_ مگه نم

 زودتر عقدش کن. یگمم ین_ خب بخاطر هم

 قالب کردم:  یمرا دور زانوها یمها دست

 _ عاشق بشم و تنها بمونه خوبه؟ فنجانش را لب زد: 

  یشی؟م یدگفته توئه احمق شه  یال ک _ حا

 بود:  یدر آن شب حال شوخ  ینبغض خنده ام گرفته بود، حال حس وسط

 منه.  ی_ شهادت آرزو

 را چرب کرد:  سبیلش

ما بنده هاشو به  ینکهنداره ما رو به آرزوهامون برسونه مگر ا یفه_ خدا وظ
 . یمآرزوشون برسون

 کرد و ادامه داد:   یراییبه پذ نگاهی

 انداختم:   ییناون دختر به تو دلبسته شده؟ سرم را پا  یشیتو متوجه نم  یعنی  _
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قهوه  یاد؟از دستم برم یچه کار یطشرا ینتو ا یول یشم؟_ مگه ابلهم، چرا نم 
 دور صلوات برداشت:  یک اش را تمام کرد و 

 _ خب عقدش کن تا بعد. 

 : ید_ االن؟ خند

بشه، دوست ندارم به  یر د ینکهز اروزا دست به کار شو قبل ا ین_ آره تو هم
 . یفتیگناه ب

 شانه ام گذاشت:  یشدم و دست رو ناراحت

پس چرا ما از  یستاز ما غافل ن یحال یچدر ه یطان_ مغرور نشو پسرم، ش
 زد:  یمرفتم که صدا یبلند شدم و به طرف در خروج  یم؟اون غافل بش

 _ جهاد... 

 اما برنگشتم:  ایستادم

_ به حرفام فکر کن، خوب فکر کن...دوست دارم تا شب بهم جواب حسین
 . یبد

 صورت زد:  یبه پهنا یو مستاصل نگاهش کردم، لبخند برگشتم

 _ البته جواب مثبت! 

 ؛ قاهره، مقابل سفارت تونس" ۸۹ ید ۲۵: ۲۰۱۱ یهژانو ۱۵" 

 ی خبر   یکوترغم با  یهضم بود، عل  یرقابلسخت و غ  یمبرا  یدمد  یآنچه م  باور 
بار جوانان  ینموج تظاهرات ا یدنبر خواب یمبن یداخل یاخبار و رسانه ها
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 ییدر مقابل سفارت تونس دست به صف آرا یلشش آور یکبه تحر  یمصر  
مانور   و  یژهگارد و  یمبارک تنها با حرکت دست جمع  یروهایآرام زده بودند و ن

 دند. کر   یرعب و وحشت در دل مردم م یجادها اقدام به ا یگان یچمارپ

بود که من  یجوانان  یدار حرکت انقالب  یهطال یدست به دست هاد کریم
کردم، خودم   یگذار  یهآن را در دانشگاه قاهره پا  یانبن  یشپ  یدهه    یک حدود  

تا مبادا   یدمام را باالتر کش  یسورمه ا  یشرتکشاندم و کاله سو  یرا به گوشه ا
 یماییراهپ شپناه بردم و خواستم خبر مسرت بخ یدرخت  یر شوم، ز ییشناسا

 خطوط تلفن همراه از کار افتاده بود.  یبچه ها را به اسما بدهم اما تمام

از  یزده بودم تا خبر  یروناز خانه ب ینان و ماست  ی یهته یکه به بهانه   من
افتاده بودم و اشک شوق امانم  یر گ  یتموج جمع یانحاال در م یرمبچه ها بگ

 یر ز یکتاتور مخوف د یداالن ها ینتر  یکدر تار یوقت  یشهبود، هم دهیرا بر 
فکر   ینبه ا  یدچک  یزدم و خون از تمام بدنم م  ینعره م  یشانها  یانهضرب تاز

  یست؟عدالت خدا تمام شدن یاکردم که آ   یم

من را بشنود و حق مظلوم را از ظالم بستاند؟ اما آن  یصدا یستن یکس  آیا
خنک  یقطرات آب ها یناول یتیامن ینجوانان به مامور یورش یدنروز با د

 کردم.   ینشست و به گذشته ام افتخار م یبه جانم م یآزاد

در  یهاز کشور همسا یتشده بود تا مردم قاهره به حما یبهانه ا یبن عل فرار 
مبارک و دار و دسته  یهعل یتند یمقابل سفارت تونس تجمع کنند و شعارها

 یدیداد، موج جد  یانقالب م  یدودش نشان از موج جدخ  یناش سر دهند و ا
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ستون  یگر یپس از د یکیبه پا خاسته بود اما قطار حرکتش  یر که اگرچه د 
 لرزاند.  یرا م ینکاخ عابد  یها

 *** 

لگام زدن درب  یبه در زدم و خودش را با عجله رساند، نحوه  یمشت  چند
 یست،در کوچه ن  یگریدمن و او تا مطمئن شود کس    ینبود ب  ینشانه ا  یچوب 

معصومش در چهارچوب قرار گرفت، آن روزها  یدرب را باز کرد و با چهره 
 ردجز من ندا یکردم پناه   یحس م یو مظلوم شده بود! وقت  یچقدر خواستن

شهر من هستم دوست داشتم قاهره را به آشوب  ینگاهش در ا  یهو تنها تک
 . یندگونه اش ننش  یرو یبکشم اما قطره اشک 

 یاش کاسه  یعسل یطرفه شانه زده و چشم ها یک اش را  ییخرما ایموه
با عبا   ینو حس  یدبغضش ترک  یماست از دستم افتاد وقت   یکخون بود، پالست

 یروهایمکانمان لو رفته و ن  ینکهلحظه از فکر ا  یکشد،    یاطوارد ح  یحشو تسب
 . یختمان کرده اند، قلبم ر ییشناسا یتیامن

اش چمباته نشست و سرش را  یو دامن مشک  یال انگشت  ییبا دمپا اسما
 برد:  یشزانوها یانم

 کردن.   یر ما و بابامو دستگ یخونه  یختن_ مامورا ر

 گذاشتم:   یشمقابلش زانو زدم و دست به بازو ناخودآگاه

 . یدمد یتجمع ینرو ب یهاد یشپ ی یقهچند دق ین_ اما من هم

 دست پاک کرد: را با پشت  یشرا پس زد و اشک ها بغضش
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 فرار کرده...  ی_ هاد 

 : یدرفت و آسمان دور سرم چرخ یاهیچشمانم س ناگهان

 کردن؟   یکار آال رو چ ی؟_ آال چ 

اسارت در زندان  یمثل کوه محکم و استوار بود، درست مثل سال ها حسین
 فشرد:  یپشتم در آمد و شانه ام را به گرم

که با مامورا   یمبارک خونه رو محاصره کردن و بعد از زد و خورد یروهای_ ن
فرار کرده اما از سرنوشت آال   یشده و هاد  یر صورت گرفته ژنرال عبداهلل دستگ

 ! یستدر دست ن یخبر 

اسما   یمحبا  یب   یها  یهرا رژه رفتم و به گر   یاطعرض ح  یچند قدم  مستاصل،
 ستم را گرفت و گفت: د یدد یرا قرمز م یتکه وضع  ینشدم، حس یرهخ

 یهترسم سر و صدامون به گوش همسا  یداخل، م  یاد_ اسما خانم رو قانع کن ب
 . ینجاا یزنبر  یبازرس یها برسه و دوباره برا

به طرف   یر اتاقش شد، ناگز   یتاسف تکان داد و راه   یبه نشانه    یسر   حسین
د اش پاک کرده بو یگلبه یراهنرا با پ یشرفتم، از بس اشک ها یاسین

 آب بود:  یسشکمش خ

 یرا ادامه داد و دستمال  ینشف  یناسما؟ ف  یکن  یم  یهگر   یدار  یچ   ی_ االن برا
 دستش دادم: 

 افتاده بود...  یر _ واقعًا که جهاد...اگه پدر خودتم گ
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 یدصورتش گذاشت، شا یقطع کرد و دستمال را رو یمهرا نصفه و ن حرفش 
وقت  یلیام را زدم خ یپدر و نامادر یدق یشبود من سال ها پ یدهفهم

 یبافت و با پدرش سرود مل یم ییرا حنا یشکه او تازه موها  ی...زمان یشپ
 خواند.   یقاهره را م

 پشت سرم انداختم و دستم را به طرفش دراز کردم:  نگاهی

 خطرناکه.  یننش ینجاداخل...ا یم_ پاشو...پاشو بر 

 یمبود، هر لحظه ترس آن را داشت  آن کوتاه  یوارهایکوچک و د  ینحس  ی  خانه
 بدهد.  یتیامن یروهایما شود و آمار ما را به ن یمتوجه گفت و گو یکس

 : یدلرز یم یشداد لب ها یجوابم را م وقتی

 . ینمبب یزاموترسم داغ عز  یترسم...م یتونم جهاد! م ینم یگه_ اما من د

 ته بودم: زدم و همچنان دستم را مقابلش گرف یشبه رو یمهربان  لبخند

که   ییهحرفا ینارفته؟ ا یادتاسما خانوم... یترسو بزن  یدق یدراه با ین_ تو ا
  ی؟جا زد یدهعمل رس یشده پا یحاال چ  یداد یادخودت بهم 

 یندانم چه شد که ا  یرا گرفت و نم  یمدست ها  یوقت   یدلرز  یم  یشها  دست
 را قطع کردم:  یشجمله را بر زبان آوردم و اشک ها

 . یزهمبارزه شدم، نذار باورهام در موردت فرو بر  ین_ من به عشق تو وارد ا

 یکاو را از نزد یشدم، تا به حال چهره  یرهخ یشزد و به عمق چشم ها زل
 بود.  یدهکش  یصورت نازش نقاش یبودم و خداوند چه اُُِستادانه رو یدهند
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 ییگو  یده،کش  یمژگان بلند و ابروها  ی،و چشمان درشت عسل  ییخرما  موهای 
حرف   یادهم ساخته بود، ناگهان به    یرا برا  ینیلب ها و ب  یننقاش ازل و ابد ا

 انداختم:  یینافتادم و سرم را پا ینحس

  ی؟بگ  یخواست  یم یزی_ چاسما

 و بحث را عوض کردم:  یدمکش  یمبه بازو دستی

ما همون تنور  یفکر کنم جا یشه،کم کم داره سرد م تو، هوا یم_ بهتره بر 
 . یهخول

شد اما  یجسور و تندخو م یانداخت، اگرچه گاه  یینشد و سرش را پا سرخ
 بود،  یدااش از صورت گلگونش پ یا یانهشرم خاورم

 یم  یاتر ح  یب   یرندگ  یقرار م  یتیموقع  یندر چن  یو غرب زده وقت   یغرب   دختران
را عاشق نجابتشان   یداشت که آدم  یمن دختران با وقار  ینشوند و اما سرزم

 کرد.   یم

 : یدماز او پرس یدیمپله ها را باال دو وقتی

  ی؟_ ناراحت که نشد

 انداخت:  یینزد و سرش را پا یمعنادار لبخند

  ی؟گفت   یبد یز _ نه مگه چ

 یم یس شادبا من احسا ینطور گفت، او دلداده بود که ا  یراست م حسین
 سپارد.  یم یرا به دست فراموش یشکرد و غم ها



 

 
553 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

شب  ید،کش  یو آتش آن زبانه م یمنشسته بود یکوچک نفت   یبشکه  کنار  
که تا عمر دارم   ییاز آن شب ها یکی...یز بود و صد البته خاطره انگ یبیعج

و قلب فرانسه هستم حسرتش   یساالن که در پار  یکنم و حت   یفراموشش نم
 خورم.  یرا م

اش  یاسی یز نشسته بود و شوم یاطح یآتش گرفته  یها یککنار الست  اسما
 یگه گدار  ینبود، بخاطر حضور و رفت و آمد حس یدهرا تا سرشانه باال کش

 و اما من...  یدکش  یکرد و شالش را جلو م  یم یترعا

گشتم و او هم از توجهات   یم مختلف دورش یدر دلم نبود و به بهانه ها دل
 یزیکاش جنگ و خونر   یکردم ا  یآرزو م  یبرد، گاه   یمن لذت م  یبهانه    یب 

و من و او هم مثل هزاران دختر و پسر مدرن  یدرس یم یاندر کشورم به پا
 هآنکه متوج یب  یمکرد  یعشقمان سفر م ی یانهدست در دست هم به آش

رقم زده   یمانبرا  یرینوشت چه تقدو سر   یدهد  یمانبرا  یباشم روزگار چه خواب 
 بود. 

 یسکو م یآوردم و لبه  یرا م ینحس یخشک باغچه  یچوب ها تکه
تا آتش  یختمر یم یحلب یتکردم و داخل پ  یگذاشتم، با پا آنها را خرد م

توپ و تفنگ مثل نقل و  یتر کند، صدا یک آن گرم تر شود و ما را به هم نزد
 یویاهما دو نفر غافل از ه  یعنی  یلنبات در شهر فراوان بود و سران شش آور

 . یدیمنوش یم یو چا یمخلوت کرده بود یشهر در کنج دنج 

 داد:  یلمتحو یفنجانش را به تماشا نشست و لبخند یبخار باال رفته  اسما

 جهاد؟  یشهم ی_ به نظرت آخرش چ 
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 کنم گفتم:   یتشآنکه اذ یخرده چوب ها را داخل بشکه انداختم و برا آخرین 

 . یگهد یریمم ی_ خب معلومه هممون م

 : یدترش کرد و ابرو در هم کش رو

 . یگمم ی_ مسخره، دارم جد

 یمن اخم کردنش را هم دوست دارم و ب  ینمب یکنم م  یاالن که فکر م حتی
احمد  ی؟مرس یام، اصاًل مبارک او را از دست داد یاسیجهت بر سر مسائل س

 یهمگ   یکند؟ وقت   یم  یچه فرق   یسی؟س  یا  یمانعمر سل  یق؟احمد شف  یا  یفنظ
ما  راکند پس چ  یزبان جنابشان مزه م یر انسان هستند و به مرور قدرت ز

  یم؟کرد  یم یقربان  یراه  ینعشقمان را در ا یدبا

 را تکاندم و با فاصله کنارش نشستم:  خودم

که آخرش عاشق و معشوق   یادخوشم م  ییگفتم، من از داستان ها  ی_ منم جد
 . یرنم یم

 را کنار گذاشت:  یذوقش خورد و فنجان چا تو

 _ اما من وصال رو دوس دارم. 

 کردم:   یباز یمباال انداختم و با تکه چوب مقابل پا یا شانه

 نداره.  یلذت  یچتا فراغ نباشه وصال ه یگه،د جاستین_ خب اشتباه تو هم

پا انداخت و خودش را  یکرد، پا رو  یتازه داشت لذت مبارزه را حس م گویا
 کرد:   یک به من نزد
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 یمچا  یاد؟به وجود ب  ییعاشق و معشوق جدا  ینب  یداول با  یتو معتقد  یعنی_   
 را لب زدم: 

وصال ختم بشه عشق  به یکسرهکه   یعشق  یه؟چ یدون  ی_ اوهوم...اصال م
 و جاودان...  یکنهفراغ اونو پخته م یکههوس زودگذره در صورت یه یست،ن

 شد و لب زد:  یرهآتش مقابلش خ یشعله ها به

در فنجانم کردم و  یفوت  ینی؟ب یمحبوبت رو نم یوقت  یدهچه فا یی_ اما جدا
 ادامه دادم: 

 یریندارم، دوس دارم عشقم اساط  یاعتقاد  یآبک   ی؟ من به عشقا  یدون   ی_ م
سال تو ذهن مردم   یکه سال ها  یزیچ  یه  یتانیک،و مجنون، تا  یلیباشه مثل ل

 . یادجز با فراغ به وجود نم ینبمونه و ا

 ضرب گرفت:  ینزم یرو یشکرد و با چکمه ها  سکوتی

به عاشق و  یشو سخت یرسهم یگران_ اون وقت لذت خوندن داستانش به د
 معشوق! 

 کردم و گفتم:   یزانلوچه ام را آو و لب

 ...یگهد یگه_ د

 زدم و جوابم را داد:  لبخندی

احساسات  ینهمچ یهبزن بهادر  یچهره  ینا یر کردم ز  یفکرشو نم یچ_ ه
 وجود داشته باشه.  یقشنگ 
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 و گفتم:  خندیدم 

 . یو منو نشناخت  یزود قضاوتم کرد یشه_ تو هم

 : یددر کامش چرخاند و پرس زبان

 _ چطور؟ 

 را به طرفش گرفتم:  شکرپاش

 . یشناسی_ چون هنوزم منو نم

 زد:  لبخندی

 خورم.  ی_ من تلخ م

 حواله اش کردم:  چشمکی

 کن.   یرینامشب رو دهنتو ش یه یکنه،_ امشب فرق م

 را باال انداخت:  یشو ابروها یدغش خند غش

 ! یطونیش ینقدر دونستم ا ی_ نم

 . ی_ گفتم که هنوزم منو نشناخت 

تکان داد   یمبرا یاتاقش دست   یاز پشت پنجره    ینو حس  یمسکوت کرد  هردو
اسما   یمان را برا  یاحساس  ی  یندهرحمانه در ناخودآگاه ذهنم آ   یو من چه ب 

سال  یک گفتم کمتر از   یکه م  یکردم  فراغ   یفکرش را نم یچشرح دادم و ه
 ما را احاطه کند.  یهردو یگر د
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 یرا م یسپار یها یابانخ ییخود، به تنها یرق ب یلچر حاال که در پشت و اما 
"و واقعًا اسما  یشم؛اند یم ینکنم به ا  یم یهاش سخت گر  یگردم و از دور

 نبرد"  یپ یچگاهبه قلب مهربان من ه

کنم، خودم متهم   یو گذشته ام را محاکمه م ینمنش یدر تراس خانه م گاهی
به قول  ید...شایشوم و خودم شاک  یم یلخودم وک ی،شوم و خودم قاض یم

دوستت دارم صاف و ساده به قلب مهربانش  یکمحمد اگر در همان شب 
 برمدر برا ینگونهام ا یبه عنوان همسر قانون  یندهدر آ  یچگاهکردم ه  یم یههد

 یقدرش را نم یمرا دار ینعمت  یگرفت.  و ما انسان ها تا وقت   یموضع نم
 . یمکن  یغم بغل م یانوو به محض از دست دادنش ز  یمدان

 یاز آن بارها و بارها شماره اش را گرفتم تا حالش را بپرسم اما هربار وقت   بعد
دونفره  ی یندهآمد آ  یداد دلم نم یناشناسم را م یبا لبخند، جواب شماره 

مجله و آن مجله عکس   ینهم در ا  یچندبار  یشان با راغب را خراب کنم حت 
کل و هم آغوش او و راغب بود و قطع به که هم ش  یدمرا د یدختر بچه ا

 شده است.  یدانستم از راغب صاحب فرزند یم یقین

و از  یچاندمپ یبر مالقاتش م یآال را مبن یها یگیریهربار پ یلدل ینهم به
 یما نقش باتالق  یگذشته   یم،کرد  یگذشته را نبش قبر م  یدنبا یگر نظر من د

 آمد.  یباال م یشتر گندش ب  یبو یمزد یآن را هم م یشتر را داشت که هرچه ب

 یراغب م  یفرانسه شانه به شانه    یخبر  یاو را در رسانه ها  یروزها وقت   این
کنم حسادت را کنار بگذارم و شکست را قبول کنم، هرچند  یم یسع ینمب

خود من بودم که با  ینمبارزه با من را نداشتند اما ا ییها توانا یاسین
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قلب   یمصم  از   ینکردم بنابرا  یمتقد  یشبه پسرعمو  یاسما را دودست اشتباهاتم   
 کنم.   یم یخوشبخت  یآرزو یشانبرا

  《( مرگ اول)  یشفصل هشتم: آزما 》

 " جهاد ۹7 ین_  فرورد۲۰۱۸مارس  یس؛" پار

پوشم، حالت   یام را م  یکنم و کُُِت چرم مشک   یمحمد اعتنا نم  یحرف ها  به
مد  یزنم، ِاِسپر  یم یمبه موها یدارم و کم یرا بر م ینهمقابل آ  یدهنده 

از گردن  یا یشال گردن نارنج  یان،کنم و در پا  یآن م یرا هم چاشن یسپار
 کنم.   یرا لمس م یلچر دنده عقب و یو دکمه  یزمآو یم

شوم که خجالت زده در قاب در  یبا چرخش آن، چشم در چشم محمد م 
 یبه چشمانم م یاست و نگاه شرمسارداده  یهظاهر شده و به لبه آن تک

 یم یاش بدجور دلبر  یاِِِسپرت مشک  یراهنبا پ یشموها یاندازد، ِفِر مشک 
ُمُد  یمجله ها یاسما که بر رو یر اََِخ یجنجال یها یپکند، درست مثل ت

 کند.   یم ییخودنما یسپار

 آسوده از کنارش عبور  یالیگذارد با خ  یبندد و م یکمال تعجب راهم را نم  در 
 زند:  یم یمصدا یرهدستگ یدنکش  یینکنم اما قبل از پا

 _ جهاد... 

وقت  یلیخ یمروزها ینکنم، سکوت ا  یگردم، سکوت م  یاما بر نم یستما می
 دارد:  یترضا یوقت است که معنا یلیدهد، خ یبله م یاست که معنا

 شوم:  یم یاز دستش عصبان  ی؟خودتو گرفت  یم_ تصممحمد
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 نداره.  ی_ به تو ربط  

 گذارد:   یشانه ام م یو دست رو یدآ  یم کنارم

 . یهست  یآال از دستم شاک  ی_ هنوز هم سر ماجرا

 کنم:   یحبس شده ام را رها م نفس

 رفت...  ینداشتم اما از تو توقعم نم یدی_ به آال ام

 : یردگ  یرا م یمزند و دست ها یزانو م مقابلم

و آال  یمکه تو قاهره بود  یزمان  یشه،وقته پ یلیخ ی_ باور کن اون عکسا برا
 تازه مشهور شده بود. 

 دهم:  یتاسفم تکان م یرا به معنا سرم

 _ باور کردم. 

 کند:   یشود و راهم را باز م یاز کنارم بلند م یدام نا

 حداقل بذار از خودم دفاع کنم.  ی،_ نه باور نکرد

 کنم:   یرا مشت م یمبندم و دست ها یرا م یمها چشم

 _ دفاع کن. 

 اُُِفتد:  یبه لرزه م یشاندازد و لب ها یم یینرا پا سرش

دونم روش   یدستم، م  یدرس  یانقالب، کاستاش م  یبود که تو بهبوهه    ی_ مدت 
 اما بذار حرفام تموم بشه و بعد کتکم بزن.  یدار یرتغ
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  زنم: یاما دم نم یدآ  یبه جوش م خونم 

 . یمبه کنسرتش رفت یقاماز رف یکیبه دعوت  ی_ چند بارمحمد

 پرسم:  یآورم و م ینم طاقت

 فاش شده بود؟  یتش_ هو

 کند:   یرا لمس م یشدهد و بازوها یرا تکان م سرش

 بعد از مرگ عدنان بود.  ی_ آره فکر کنم...برا

 دهد:  یکنم و ادامه م  یم سکوت

تئاتر منو  یشدم، اسکوربورد آمف  یاش موارد سالن اِِِجر  یاواخر وقت  ین_ ا
اسم  یکروفنداشت، پشت م یذاشت و نه بر م یداد و اونم نه م ینشون م

 برد.  یمنو م

 شوم:  یم یقکنم و در صورتش دق  یباز م چشم

 بشه؟  یبرد که چ  ی_ اسم م

 گزد:   یشود و لب م یم یاندر صورتش نما وحشت

کرد   یم یجآمار ورودم به سالن رو تو گوشش پ یدونم ک  ی_ به خدا منم نم
 کرد.   یم یجانیرو با حضور من ه یتجمع ینطور که ا

 _ خب؟ 

خورد و   یسالن است، ُسر م  یکآنت  یوارهایاش به کاغذ د  یهطور که تک  همان
 زند:  یچمباته م ینزم یرو
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 یرفتم جلو یشده بود، هرجا م یرشذهنم درگ یگه_ بعد از اون بود که د 
 مُُِد...  یمجله ها یو رو یزیونبود، تو خونه، تو تلو چشمام

 : یدگو  یو م یزدر یدر آخر اشک م و

 تو حموم...  ی_ حت 

زنم، دوست دارم زر بزند و  یکنم و در گوشش نم  یخودم را کنترل م خیلی
 کند، دوست دارم حرف بزند و رازش را برمال کند:   یخودش را خال

باشه از   یهمش تله ا  یاِِِتفاق   یمالقات ها ینا  یوقت فکرشو نکرد یچ_ همن
 یم  یشرا ِسِِپر چشم ها  یشدهد و دست ها  یطرف منوم؟ سرش را تکان م

 کند: 

تو بود باهاش وارد ارتباط شدم واگرنه شکر  ینامادر ینکه_ من به اعتبار ا
 گرفتم.   یاگه دستشو م یخوردم حت  یم یاضاف 

 : یمگو  یگذارم و م  یم یشانیبه پ دست

 یچه غلط  یقاً دق ینممن نواله...حرف دهنتو بفهم، حاال زر بزن بب ی_ نامادر
 : یدگو  یکند و م  یبغض م ید؟کرد

 .. آلوده شدم. یدمبه خودم اومدم که د ی_ زمان 

 کنم:   یرا با زبانم تر م لبم

  ید؟_ چند وقت با هم در ارتباط بود

 ماه!  یش_ ش
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 پرسم:  یافتد و م یبه شماره م یشها نفس 

 نه؟  یامدت  ینتو ا ید_ گندم کاشت

 شود:  یم یمجددًا جار یشترکد و اشک ها یم بغضش

 _ آره...دو سه بار... 

 شود:  یمتورم م یرتمخورد و رگ غ یخونم را م خون

رو هم  یتکشتمت و د یکه قتل نفس حرومه محمد...واگرنه م یف_ ح
 کردم.   یپرداخت م

 اندازد:  یم یمزده خودش را به پا وحشت

 یکنم؟ پسش م  یخوردم...تو بگو حاال چه غلط  ی_ غلط کردم...گ و ه ِاِضاف 
 پرسم:  یزنم و م

پخش کرده؟   یمجاز  یتو فضا  یزیهمه چ  یعکسا رو کدوم ب   ینا  یدون   ی_ نم
 دهد:  یتکان م ینف  یسرش را به معنا

 . یهآتل یمآال رفت یشنهادبه پ یچند بار یه یادمه_ نه...فقط 

 زنم:  یم پوزخندی

 ی؟کن یم یینوش جونتون...حاال چرا اعتبارتو از من گدا یدکه رفت ید_ رفت
 کند:   یرا پاک م یشگذارد و اشک ها  یفرق سرش م یدست رو
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 یگهاََِزمون پخش بخشه د یا یجهاد، اگه عکس خصوص یرهره م_ آبروم دا 
باشم؟ سرم را  یشونچه برسه قهرمان مل یندازنُتَفَم بهم نم یمردم مصر حت 

 برم:  یگوشش م  یک نزد

روزا رو هم  ینفکر ا ید_ اون وقت که جلوه و جمالش چشماتو پر کرده بود با
 ... یکرد  یم

 دهد:  یرا به زحمت قورت م یشگلو  آب

 کشم:   یکنم و اََِبرو در هم م  یاََِخم م ی؟کن  یکمکم نم  یبگ  یخوایم یعنی_ 

جلو  ییمحمد؟ چهار دست و پا مثل چهارپا یاداز دست من برم ی_ چه کمک 
 : یدآ  یم

 خوره منبعش آالست.  یعکسا از هرکجا آب م ین_ ا

 _ خب؟ من

 : یردگ  یرا م یمدست ها ملتمسانه

 منو نبره.  یو آبرو یینپا یادب یطون_ باهاش صحبت کن و بگو از خر ش

 آبروتو ببره؟  یخواد_ چرا ممن

 یسم تو پار یخوادباهاش ادامه بدم و اون م یگهد یستم_ چون حاضر نمحمد
 خودش کنه.  یر منو اََِج

برده  یاو پ ییر تغ یرقابلزمان کم به ذات غ ینآمد محمد هم در ا یم خوشم
پرش او  یکرد تا سکو  ینگاه م یمثل نردبان  یز به همه کس و همه چبود، آال 
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خواست از ستاره شدن محمد   یکند و حاال هم م  یمعرف   یگرانشود و او را به د 
 کمال استفاده را ببرد.   یاس ج  یدر پ

 شوم:  یم یرهخ یکنم و به در خروج   ینم نگاهش

 یشبه موها  یداره؟ مستاصل، چنگ   یآال از من حرف شنو یکن  ی_ چرا فکر م
 زند:  یم

 . یارهفهمم رو حرف تو نه نم یقدر م یندونم فقط هم ی_ نم

 شود:  یاش در مراسم گاال قفل م یقد یپرتره  یرو نگاهم

 خوام محمد.  ی_ من ضمانت م

 شود:  یظاهر م یشدر چشم ها یدام برق

 تو معتبره؟  یشپ ی_ چه ضمانت 

 : یرمگ  یآورم و مقابلش م یام را در م یبیج نقرآ 

 یوحش یها یتهعفر  ینطرف ا یگهکالم اهلل دست بکش و بگو د  ین_ رو ا
 . یمون  یقهرمان م یهکشورت   یبرا یشهو هم یریبگو طرفشون نم یری،نم

و سرش   یدآ   یلرزد، دلم به رحم م  یم  یشگذارد و لب ها  یقرآن م  یرو  دست
 زنم:  یو لب م یزمر یاشک م یشکشم، برا  یرا در آغوش م

افتخار ماست، تو  یو مسلمان  یرو آلوده نکن برادرم، تو مسلمان  یت_ جوون
 بندازن.   یینسرشون رو پا  یدمردمت با  یتو که سر افکنده بش  ی،کشور  یه  یدام

 زند:  یشود و در آغوشم زار م یم یلبه هق هق تبد یشها اشک 
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 ...کمکم کن … یشمم بده جهاد...دارم غرق م_ نجات 

 _ جهاد" ۲۰۱۰" قاهره 

و رو کرده  یر قاهره را ز یها یو چندبار خبرگزار ینصبح تا به حال، چند از 
موافقان  یهضم بود، تمام  یرقابلسخت و غ  یمبرا  یدمد  یبودم و باور آنچه م

تَّ خبر را تا مصر  زیونیکرده بودند اما تلو ییدو مخالفان حکومت، ِصحَّ
 بود.  هاز فوت عدنان درج نکرد یا یهمچنان سکوت کرده و خبر رسم

آنکه  یبرا یکتاتور و د یمکرد  یبود که فکرش را م یتر از آن  یبحران  اوضاع،
گذاشت   یطنز م یکند مدام برنامه ها  یعدنان را از مخاطبان مخف  یسکته 

قاهره، مخالفان را  یخبر مرگ پدر معنو یاجلوه دهد گو یرا عاد یز تا همه چ
 یرا به خوب   ینا  رککرد و مبا  یم  یدوار ام  یکتاتور د  یسرنگون   یبرا  یشاز پ  یشب

 بود.  یافتهدر

شبکه   یو همزمان قرآن عبدالباسط در تمام  یناگهان   یظهر بود که صدا  اواسط
د بو یا یکرد و پشت بند آن نوار مشک   یلتبد یقینمصر، شکِّ ما را به  یها

صحنه، خشکم   ینا  یدنکرد، با د  یم  ییخود نما  یزیون،تلو  یر تصاو  یکه گوشه  
 دادم.  یهتک ینحس یراییپذ یوار زد و به د

ِِّر کرده بود برا  یم یالکه خ  اََِسما دادن  یدلدار یکرد فوت پدر بزرگ مرا ُمِتَاثِِّ
 جلو آمد و گفت: 

من و تو  یرسم که دردها یم یجهنت ینجهاد؟ تازه دارم به ا یدون  ی_ م
مبارک پدر منو بازداشت کرد، پدربزرگ تو رو هم به  ینکهمشترکه...بعد از ا

 اون دشمن مشترک ماست.  یعنی ینقتل رسوند و ا
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 زبان من شد:  ینتاسف تکان دادم و حس یبه نشانه  سری 

 یمیقد ی ینهو ک یبا عبداهلل خصومت شخص ید_ نه اسما خانوم، مبارک شا
 نداشت.  یباشه اما با عدنان مشکل خاصداشته 

به لب و  یکه چا ینگنگ و مبهوت اسما گرفتم و به حس یاز چهره  نگاه
 من بود انداختم:  یلبه دست منتظر تحل یحتسب

گرمابه و گلستان هم بودند، از   یقنداشت بلکه رف ی_ نه تنها مشکل خاصمن
 کردم...   یم یعدنان زندگ  یسال تو خونه  یکه سال ها  یدمن بپرس

 بدهم:  یحتوض یشتر اش ملتمسانه نگاهم کرد تا ب یعرب  یپور با همان گ اسما

با  ینکها ی_ امکان داره عدنان رو حکومت به قتل رسونده باشه اما نه برامن
 داشته...  یاون دشمن

  ی؟چ  ی_ پس برااسما

 را آغاز کرد:  یحرنگش را جمع و دور تسب یخاکستر  یعبا حسین،

که آال   ییعثمون کنه و بندازه گردن مخالفا  یرهنقتل عدنان رو پ  ینکها  ی_ برا
 دادن.  یرو فرار

جمهور وقت و  یسمبارک، رئ یهم شد... بعد از ظهر آن روز، ُحُسن ینهم و
مرگ  یرامونپ یتیو نشست امن یرسم یمصاحبه  یک یمصر در ط  یقانون 

 بزرگ اذعان کرد:  یخش

 ینبه ا  یدگیتابد و دولت، مسئول رس  یخود را بر نم  ی_ قاهره مرگ پدر معنو
 مشکوک است.  یپرونده 
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مصر_ از  یآن روزها یر _ نخست وزیفاحمد نظ یز،شب ن یانیساعات پا در  
 اعالم کرد:  ینکاخ عابد  یبونتر 

دهند تا  یلرو به ما تحو یدفق یخش یخواهم، همسر فرار یم ین_ از مخالف
 یهنبزرگ، آرامش و ثبات رو دوباره به م  یفتنه    ینا  ینعامل  یضمن محاکمه  

 . یمبرگردون یزمونعز 

ِِّب در قاهره ب سرعت فاقاِت ُمَخرِِّ کارشناسان،   یشده بود و تمام یشاز پ یشِاتِّ
 یاز دست داده بودند و من خوب م یر اََِخ یع خود را نسبت به وقا یلتحل

حکومتش به صدا   یکه زنگ خطر برا  یبود...زمان   یکتاتور د  ِشگِِِرد  یندانستم ا
 یاوضاع را طور د،لرزان یاش را م یتخت پادشاه  یها یهآمد و پا یدر م

ِبَخزََِند   یشانخانه ها  یداد تا مردم وحشت زده به پستوها  ینابسمان جلوه م
 و تظاهرات را در نطفه خفه کند. 

به  یمنته یانداختم، پله ها یرا خاموش کردم و کنترل آن را کنار تلویزیون
 یهژانو ینشستم...سرما ینحس یخانه  یکردم و کنار حوضچه   یرا ط  یاطح
لرزاند.   یرا م  یاوقات بدن آدم  یاما گاه   یدرس  ینم  یسقاهره اگرچه به پار  ی

آال را گرفتم اما هربار خارج از دسترس   یشماره    یدرآوردم و چندباررا    یلمموبا
 نبود.  یخوب  ینشانه  ینکرد و ا  یاعالم م

 شدم و لب زدم:  یرهباران زا خ یماه در آسمان و حرکت ابرها به

  یی؟کجا  یلعنت  ی_ آال

را پشت سرم حس کردم و وحشت زده از جا  یحضور فرد یلحظه ا برای
 ... یدمپر 
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 دختر؟  ییاسما...تو یختم ر_ قلب 

 ینمانرا ب یعرب  یچا ینیهمان لبخند مهربانش آمد و کنارم نشست، س با
 گذاشت و گفت: 

اونا هم نظر تو رو دارند و  یدم،هم پرس ی_ حق با تو بود...از راغب و هاد
 ینمخالف  ی،عدنان کش  یبه بهونه    یخوادربودن آال کار خود حکومته و م  یگنم

 رو سرکوب کنه. 

 یگذاشتم و به فکر فرو رفتم تا با تکان ها  یمزانو یکردم، سرم را رو  سکوت
 اسما به خودم آمدم: 

  یی؟_ با تو هستما جهاد...کجا

 _ بله؟ 

 را با شکر پاش کنارم گذاشت:  چای

 را نخورده ابتدا مزه کردم:  یچا یم؟کن  یکار _ بچه ها منتظر نظر تو هستن، چ

  یه؟چ یمو کر  ی_ نظر هاد

 . یمنظر جهاد یروما پ یگن_ م

 یک   یکردم، برا  یوحدت زدم و از عمق وجود احساس شادمان   ینبه ا  لبخندی
گشتند   یواحد م  یمتحد شده بودند و به دنبال رهبر   یانبار هم که شده مصر

 یرا در هم م  یکتاتور د  ی  یلهگذاشتم و ح  یبود که غرور را کنار م  ینپس حق ا
 شکستم. 
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  ی؟خند یچرا م یه؟چ _اسما 

 شدم:  یرهو به طرفش خ یدمرا تا نصفه سر کش چای

 کنجکاو نگاهم کرد:   ی؟بد یبمصاحبه ترت یه یتون  ی_ م

 فنجان را لب حوض گذاشتم:  ی؟_ با ک 

 _ با من؟ 

 بشه؟  یجهاد؟ که چ  یده_ عقل از سرت پر 

او  یمطمئن شدم دست ها یخبه اطرافم انداختم و چون از نبودن ش نگاهی
 را گرفتم: 

 یکردن اون چه هدف   یو حکومت از مخف   یهبه مردم بگم آال دست ک  یخوام_ م
قابل اِِِستنادتره تا  یلیعدنان خ ینوه  یصحبت ها یدنداره؟ مطمئنًا شن

 مبارک! 

 را به زحمت قورت داد و گفت:  یشگلو  آب

 ییدرو تا  یکتاتور د  یمصاحبه کنند و حرفا  یهِِِتعماد و نوال هم عل  یترس  ی_ نم
 کنند. 

 تکان دادم و اضافه کردم:  ینف  یبه معنا سری

 یسال تو خونه  یکنن که سال ها  یاعتماد م ی_ نوچ...مردم به حرف اون 
 نذاشته.  یرونپاشو ب یهعدنان که از اسکندر یبوده نه داماد متوار یخش

 شده بود:  یرهو وحشت زده به آب درون حوض خ سکوت کرده بود 
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با خودت   ینیزم  یر مصاحبه ز  یهدارم،    یاج_ زود باش اسما...به کمکت احتمن 
 هاشو به صورت شبنامه تو کشور پخش کن.  یلبده و فا یبترت

 و الک زده اش را در آب فرو برده بود:  یفظر  انگشتان

 ترسم جهاد...  ی_ م

  یوونه؟د ی_ از چ 

 کرد:   یخکوبمفردارش را م یسرد و مژه ها نگاه

 مصاحبه حکومت پدرم رو اعدام کنه.  ینا یترسم به بهونه  ی_ م

  ی؟_ به چه جرم

 خشک شده اش را با زبان تر کرد:  یها لب

 ... یلدخترش با شش آور یهمکار ی_ به بهونه 

 : یدفهم  یشد به خوب   یرا از استرس نگاه و لرزش دستانش م  ینزده بود، ا  جا

هستن و  یجرئتشو نداره، مردم االن عصب یعنیکنه اسما...  یکار رو نم  ین_ ا
و دودمان مبارک رو به باد بدن، اونا االن  یرونب یزنجرقه اند تا بر  یهمنتظر 

پدر تو رو  یانب یچ  یرو کشتن و انداختن گردن مخالفا، برا یخبرداشتن ش
 سوال؟  یر بکشن و خودشون رو ببرن ز

 یعنیاز سر عََِجز و احساس که  یرا نداد و ملتمسانه نگاهم کرد، نگاه  جوابم
 مرا معاف کن جهاد... 
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دونم تو   یم  ینوا  یتو مصاحبه شرکت نکن ول  یترس  یاگه واقعا انقدر م  باشه 
شبنامه ها رو تو کشور پخش  ینو هم آدمشو تا ا یهم دانشش رو داشت 

انداخت و از او  یینرا پاکه؟ سرش  ی...صبح قاهره رو فراموش نکردیکن
 فاصله گرفتم: 

 ینیگوشه بش  یه  یشهنه آب...نم  یخوادباشه انقالب کردن خون م  یادت  ینو_ ا
ندارم تا خود مردم انقالب کنن، عوام  یمن کار یو بگ  یو دستتو هم بشور

جامعه هست که ظلم و  یروشنفکرا ی یفهوظ ینو ا یخوانم یخوراک فکر 
 با قلم...  یکیبا خون و  یکیاستبداد حکام رو هرس کنند، حاال 

 یبود چون جرئتش را نداشت، جسارتش را از دست داده بود، اََِسما  یدهفا  بی
کرده بودند،   یچیرا داشت که بال و پرش را ق  یعبداهلل درست حکم پرنده ا  یب 

  دادم: یم یادش یددانست با یپرواز کردن نم

تو  یشههم ینحس یادمهکنم.   یم یشکار  یه_ اصاًل فراموشش کن، خودم 
 خوند...  یم یثوحد ینزندان ا

  یثی؟_ چه حداسما

 یدشه یکعالم برتر از خون  یک_ َقَلُم الُعلََِما َافَضَِل مِِِن ِدماِء الشُُِهدا...قلم 
 است! 

 یبود که در اسما موثر افتاد؟ و درست دََِم دما  یمکدام حرف ها  یر دانم تاث  نمی
نه چندان   یو او هم با فاصله    یمبود  یستادهبه نماز ا  یخصبح بود که پشت ش

خم و راست  یناز حس یرویو به پ یدهاش را به سر کش یدور از ما، چادر عرب 
 شد.  یم
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 یدکه تمام شد، خودش را چمباته به طرفم ُسر داد، چادرش را عقب کش  نماز  
 و لب زد: 

 مصاحبه آماده ام جهاد!  ی_ من برا

 یبودند و داشتند نوافل مستحب  یستادهکه دو طرفم ا  یمو کر   یبه هاد  نگاهی
 زدم:  یاسینبه  یخواندند افتاد و پوزخند یرا م

 ؟ ژنرال رو اعدام کنند یترس یشد؟ نم ی_ چ 

 یشاو را با اضطراب ها یگر بار د یدکردم، با  یم یادآوریترسش را به او  باید
شود،  یدهگفتم تا آب د  یم یشانقدر از وحشت ها یدساختم، با یمواجه م

تعلق خاطر در قلبش زنده باشد   یذره ا  یدجنگد نبا  یم  یآزاد  یکه برا  یکیچر 
ضعفش به او  قطهن ندرست از هما یکتاتور را باخته و د یهکه اگر باشد قاف

 کند.   یضربه وارد م

بار  یههر صدسال  ید_ تا خود صبح نشستم و فکر کردم جهاد...شااسما
 . یادب یشمملکت ما پ یبرا یفرصت  ینهمچ

 گرفته بودم شروع کردم:   یاد ینرا که از حس یحاتیتسب ذکر 

 ی؟فرصت  چه

 را مشت کرد:  یشها دست

ژنرال ها راحت بشن و  یکتاتوریمردم ما بتونن از شرِّ حکومت د ینکه_ ا
 بدن.  یلتشک یپارلمان  یحکومت 
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 یک دنبال  یقاً شهامت را در عمق چشمانش حس کردم و دق یلحظه ا برای 
 در او بودم:  یجسارت  ینهمچ

 _ َقَلُم العُُِلما َافَضَِل مِِِن الِدماِء ُشُِهدا… اسما

در او مُُِثمر ثمر واقع شده است، اگر  ینزدم سخن حس یحدسش را م باید
دموکرات   یبرالاز ل  یبیکرد و ترک  یفکر نم  ینیحکومت د  یلبه تشک  یاسینچه  

 یننافذ حس یخطبه ها  یر حال تحت تاث  ینزد اما با ا  یموج م یاهایشدر رو
 کرد.   یم یرویقرار گرفته بود و از او پ

 : یدو به طرفم چرخسالم نمازش را داد  یشکر بود و هاد  یدر سجده    حسین

 چه خبر؟  ینیبرادر...از خونه نش یااهلل_ 

 خودش را به بحث رساند:  یماز آنکه جواب حرفش را بدهم کر  قبل

 ! ینحس یخبا ش یبگو هم صحبت  ی،هاد ینی_ نگو خونه نش

 شانه ام گذاشت و ادامه داد:  یدستش را رو سپس

 شود.   ینم  یهرکس  یبکه نص  یقیستتوف  ینحس  یخبا ش  ی_ هم مصاحبت کریم

 زد و گفت:  یپوزخند هادی

از زندان در اومده مدام محضر علما رو درک کرده، قبلشم از  ی_ جهاد از وقت 
 بردند.  یجناب عدنان بهره م یوضاتف

 کردم:   یشبازو یحواله  یزدم و مشت  لبخندی
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 یصه تاز عر  یّکهّ  یمکر   یدمچه خبر بچه ها؟ شن یدانیم یها یری_ از درگمن 
 . یخان! دست به تفنگ شد یشده و شما هم هاد یسخنران 

به محاسن بلندش  یاش فرو رفته بود، دست  یدر جلد مذهب یگر که د  هادی
 و جواب داد:  یدکش

 . یمغالف کرد ینحس یخبه دستور ش یهمدت یگه_ از شما چه پنهون د

 _ غالف چرا؟ من

 داد و گفت:  یینرا پا یرهنشپ یباال رفته  یها ینآست کریم

از دست ما  ینحس یم،کرد یک به سمت آال شل یخبدون مجوز ش یوقت  از 
 بشه.  یخیالکنه ب  یوساطت  یه یشهم یه،عصبان

از برادرش  یرویبه پ یز انداخت و اسما ن ییناز خجالت من سرش را پا هادی
 یراندازینداشتم اما ت یدر الک خود فرو رفت، درست بود که از آال دل خوش

درست  یخاز ش ییِاِستفتا یچعدنان را آن هم بدون ه یخانواده به سمت 
 دانستم:  ینم

شما با حکومت تو کدوم  یریاالن عمده درگ یخواد؟م یخدا چ  ینیم_ تا ببمن
را  یر تحر  یدانم یاسیس یایجغراف یَتر و فرز، نقشه  یلیخ یممناطقه؟ کر 

 مقابلم باز کرد: 

به سمت کاخ  یلیونیتجمع م یک ا ب یمنقطه هست تا بتون ین_ مهم گرفتن ا
 . یمحرکت کن ینعابد

 را دور دستم چرخاندم و به فکر فرو رفتم:  تسبیح
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  یم؟دار یاجبه سالح و مهمات احت یا یدآدم کم دار یه؟_ االن مشکلتون چ 

دادن آال و قتل عدنان،  یفرار یکدوم...فعاًل حکومت به بهونه   یچ_ ههادی
 رو بسته و ارتش رو با توپ و تانک اونجا مستقر کرده.  یر التحر 

 به سمت ما برگردد لب باز کرد:  ینکهسر از سجده بلند کرد و بدون ا حسین

خان!   یهاد  یشهم  ینهم  یدیو تفکر انجام م  یرو بدون هماهنگ   یکار  ی_ وقت 
قتل عدنان،   یناا  یل و به دنبال همه  به آال و فرار کردن اون از خونه ژنرا  یک شل

خواهان به جرم کشت و کشتار  یشده که حکومت به آزاد یخوب  یبهونه 
 بتازه. 

 رساند:  ینچهار دست و پا خودش را به حس هادی،

به ذهنم خطور کرد که  یو نه حت  یمداد ینه ما آال رو فرار یید_ اما باور بفرما
 یرناپاککدوم ش یمدون یقسم نم به خدا یم،به جون عدنان سوِء قصد کن

 هچل انداخته.  ینما رو تو ا یخورده ا

قرار دادم و در پاسخ   یشدم و سجاده ها را جمع کردم، مهرها را در جامهر   بلند
 به سکوت جمع گفتم: 

 یممنوعه...بر فرض هم که آال اون شب رو  یرفتار احساس  یکی_ تو مبارزه چر 
حرکت   ینا  یددون  یه باشه، از کجا مکرد  ینهم به حس  یاهانت   یشنما  یسکو

 وادار کنند؟  یواکنش منف  یهشده نباشه تا شما رو به  یزیبرنامه ر

 ادامه داد:  ینوحشت زده به هم نگاه کردند و حس یمو کر  هادی
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حرکت   یهمونه، اگه    یشطرنج م  یبه من ثابت کرده که مبارزه مثل باز  تجربه 
تا  یاشتباه از دست بد ینچندتا مهره هاتو به تاوان ا یدبا یاضافه انجام بد

 . ینکن یگروه اقدام  یاعضا یر با سا یبدون هماهنگ  یریبگ یاد

 . یم_ اما ما موتور تظاهرات رو به حرکت در آوردهادی

 اعتراف کرد:  کریم

و مردن اون تو  یلنب یاشتباه نکن، موتور تظاهرات رو خودسوز ی،_ نه هاد
 کرد.   روشن یمارستانب

 ! یدانقالب رو کورتر کرد ین_ شما دوتا فقط گره ااسما

 انداختند و سکوت کردند:  یینسرخ شدند، سرشان را پا هردو

دادن آال کار  ی_ حاال کار از کار گذشته، شک ندارم قتل عدنان و فرارحسین
به  یدما اختالف بندازه، ما نبا ینب یخوادبهونه م ینخود حکومت بوده و به ا

 ... یدفکر راه چاره باش یزان،عز یفتیمهم بجون 

 را کنار سجاده اش گذاشت و آن را بست:  یحشتسب سپس

 ینهدست به س  یاییم؟ب  یرونتا از چاله ب  یدار  یجهاد؟ راه   یهتو چ  ی_ برنامه  
 کردم:   یبودم و متفکرانه به اسما نگاه م یستادها

 یسف یقهاشو از طر  یلو فا یمبد یبترت ینیزم یر ز یمصاحبه  یه_ ما قراره 
 ! یممردم بذار یار بوک در اخت

 ی یههم مشغول ته یمرا برعهده گرفته و کر  یلمبرداریف یتمسئول هادی
و  یسالن مصاحبه بود با توجه به اوضاع حکومت نظام یتیامن یها یشهش
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 یبرا یکوچک   یفضا یک تا بعد از ظهر آن روز  یمکمک بچه ها باالخره توانست 
مصاحبه  ر و روبند د یهبا پوش یخش  یشنهاداسما به پ  یم،آماده کن  یلفا  ی  یهته

اما من به خواست  یاییدب یشپ یعبداهلل مشکل یحاضر شده بود تا مبادا برا
را فاش  یتمگرفتم چهره ام را باز و هو  یمخودم و بنابه مصلحت جامعه تصم

 کنم. 

آغاز شد، اسما   یبردار  یلمف  یم،کر   یو حرکت نور و صدا  یعالمت دست هاد  با
سوال خودش  ینمصاحبه بود اول یصبح تا بعد از ظهر مشغول طراح  یک که 
 آغاز کرد:  ینگونهرا ا

  ید؟کن  یم ی_ خودتون رو به طور کامل معرف 

 پا انداخته بودم:  یرا در دو طرف مبل مصاحبه گذاشته و پا رو یمها دست

 . یهو متولد اسکندر ۱۹۸۰دسامبر  ۲ ی_جهاد هستم...جهاد ماهر...زاده 

 مقابلش انداخت و ادامه داد:  یبه برگه ها ینگاه  اسما

  یدید؟خودتون ارائه م یاز دوران مبارزات  یوگرافیب یه_ 

  

 کردم :   یضرا تعو یمرا صاف و پاها گلویم

شد و ِنمُُِو کردم، پدرم ر   یمذهب  یاسیس  یخانواده    یک در    ی_ خب من از کودک 
 عدنان مشهور...  یخدکتر عماد معروفه و پدربزرگم ش

تکان   ینف   یبه نشانه    یمادرتون هستند؟ سر   یشون_ دکتر نوال چطور؟ ااسما
 دادم: 
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 منه!  ی_ نه، نوال نامادر 

  ید؟دار یهم رابطه ا یشونبا ا ی؟ناشناس چ  ی_ بانواسما

قدر  ینهستند؟ اما فعاًل هم یانمصر چقدر در جر  یفدونم ملت شر  ی_ نم
خوشبختانه  یاو متاسفانه  یستجز آال ن یناشناس کس یبراتون بگم که بانو

 عدنان بودند!  یخهم همسر ش یشونا

خاص و  یزد و برق چشمانش مشخص شد و با همان لوند یلبخند اسما
 اضافه کرد:  یمجر یکمخصوص 

 . یماتفاقات مصر هست ید_ اوه پس امشب در خدمت شاه کل

 ! ید_ شما لطف دار

 گذاشت:   یشپا یرو یگرید یبرگه  یاسینقهوه ام را مزه کردم و  لیوان

 یعدنان و به دنبال اون فرار یخامروز کشته شدن ش ی_ بحث داغ رسانه ها
سال طعم  یشما سال ها ینکهناشناسه، جدا از ا یهمون بانو یابودن آال 

 یدوتا االنم حاضر به مصاحبه نشد یدا یدهرو چش یکتاتور د یشکنجه و انفراد
 ینیش بیخواستم بدونم روند اتفاقات مصر و به خصوص قاهره رو چطور پ

قرار داده و محو اعترافات من  یک را در حالت اتومات یندورب یهاد ید؟کن  یم
 شده بود: 

عدنان بزرگ شدم و به  یشپ یبودم که از هجده سالگ  یمن کس ینید_ بب
که   ینها  یادم  یشکه در رابطه با اون پ  یاون واقفم، سوال  یاتبه خصوص  یخوب 

 یچه کس یدهاگه به قتل رس یده؟به قتل رس یامرده  یعدنان به مرگ عاد یاآ 
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سالن ضرب  فبر ک یمبا پاها یبره؟کار م  یناز ا یاونو کشته؟ چرا و چه سود 
 گرفتم و اسما ادامه داد: 

 تکان دادم:  ینف  یسرم را به نشانه  یشناسید؟_ شما قاتل پدر بزرگتون رو م

اون  یتونم بگم که مردم معترض چشم به راه فتواها یقدر م ین_ فقط هم
رو دوست   یخنزدن چون ش  یکار  ینها دست به چن  یبودن و بدون شک انقالب 

 داشتند. 

 را باال داد: یشرواب یتا یک  اسما

 : یدمرا مشت کردم و غر  یمکار رو کرده باشه؟ دست ها  ین_ ممکنه آال ا

کار بوده   ینا  یبرا  یمناسب  ی  ینهکه به مبارک وابسته بوده گز   یهرکس  یا_ آال  
دادن آال، شش  یقتل اون و فرار یقصد داشته به بهونه  یکتاتور چرا که د

 رو سرکوب کنه.  یلآور

را به زحمت قورت   یمنبوده؟ آب گلو  یلکار شش آور  یعتقد_ پس شما ماسما
 دادم: 

وقت  یچو من ه یکنهم یتنظر من فعال یر ز یلوجه، شش آور یچ_ به ه
 ها نسبت به اون آگاهم.  یچرا که از اِِِرادت انقالب  یدمنم یخدستور به قتل ش

 به آال رو صادر کرد.  یک بود که دستور شل یلشش آور ین_ اما هماسما

 گذاشت:   یشزانوها یرا رو یششد و آرنج ها یز خ یمن جهاد

پوشش حجاب داشت ضربات  یر ناشناس و در ز ی_ بله چون با نام بانو
 زد.  یبه انقالب مصر م ینیسنگ
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  ی؟_ مثاًل چه ضربه ااسما 

 : یدمام نگهداشتم و نال یقهشق یرا رو یمها اََِنگشت

ما گذاشته بود و سقف آرزوهاش  یبود که پا به خونه  یری_ آال دخترک فق
خسته شده بود به عقد پدربزرگ در  یخش یزینداشت و چون از کن یتموم

خودشو  یعدنان با سران حکومت  یزود از کنار رفت و آمدها یلیاومد اما خ
 رو باال رفت.  یترق  یکرد و پله ها  یداپ

 _ عجب... اسما

 شدم:  یرهخ یاسینرها کردم و به  یمدست ها یانمرا از  سرم

 یکرد، به اسم بانو  یبودن سو استفاده م یخاواخر داشت از همسر ش ین_ ا
اطالعات  یکرده بود و از طرف   یداطرفدار پ یکرد و کل  یم یناشناس خوانندگ 

 ذاشت.  یمخالف م یپدر بزرگ رو کف دست گروه ها

 شدم و پرخاش کردم:  یعصب ید؟واقف یگیدکه م  یزاییچ یقت_ به حقاسما

و  یمخورد یسفره غذا م یه_ بله خانم محترم...من، آال و عدنان هر شب سر 
هم   یچندبار  یناشناس بودم حت   یبارها و بارها شاهد مناظره پدربزرگ و بانو

حال دست  ینکردم با ا  یریاش با تامر مچ گ یپنهان  یاز آال و مالقات ها
 . دارهکاراش بر   ینبلکه منصرف بشه و دست از ا نگهداشته بودم تا

 زد:  یپوزخند اسما

 _ منصرف نشد نه؟ 
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عبداهلل فرار  یاز خونه  یتیامن یروهایبه کمک ن یچی،_ منصرف نشد که ه 
 کنن!   یرو متهم به قتل پدر بزرگ م یلکردن و حاال شش آور

 لبش را با زبان تر کرد:  اسما

  یه؟چ یلو جوانان شش آور_ درخواست شما از مردم معترض 

باشه اون منم چون  یخاز ش یطلب خونخواه  ی یستهشا یاگر کس ینکه_ ا
اما  یشهدم محسوب م یایعدنان پدربزرگ من بوده و در واقع نوه اش اول

از من طلب خون شوهرشو  یخبرعکس شده و همسر ش  یادونم چطور دن  ینم
 ! یکنه؟م

 و گفت:  گذاشت  یز م یبرگه اش را رو ینآخر  یاسین

 قاهره...؟  ینحرف با مردم خشمگ ین_ به عنوان آخر 

که جرئت قتل   یحکومت رو نخورن و بدونن تنها کس یگول حرفا  ینکه_ ا
تو خونه نمونند  یکنمعدنان رو داشته مبارک بوده و بس، از مردم خواهش م

 یکتاتور شرکت کنند و انتقام خونش رو از د  یخش  یدر مراسم هفته    یهژانو  ۲۸و  
 ! یرندبگ

با  یمو کر  یزد و هاد یکف م  یم...اسما ناخودآگاه برایدرس یانبه پا مصاحبه
 کردند.   یاز تعجب بازمانده نگاهم م  یاز حدقه در آمده و دهان ها  یچشم ها

 " یرالتحر  یدان_ قاهره؛ م۲۰۱۱ یهژانو ۲۸" 

 " جهاد" 
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بلند را تکان دهد و راننده را به دردسر  یبود که شاس یبه قدر یتجمع فشار  
مصاحبه در کشور،   یها  یلو چهار ساعت بعد از پخش شدن فا  یستب  یندازد،ب

 ین،ها مردم خشمگ  یلیونبه همراه م  یلشش آور  یمعترض و عصبان   یتجمع
از دست ارتش   ار   یر تحر   یدانم  یتگرفتند تا در نها  یشراه کوچه و بازار را در پ

 در آوردند.  یتیامن روهاییو ن

ساکت ننشستند و به چند  یز و سوئز ن یهمردم اسکندر یه؛گزارش العرب به
 یزیونو تلو یوراد یدند،بردند و آنجا را به آتش کش یورش یاماکن دولت 

 ینچن  یمرزها برا  یآشوبگر از آن سو  یکرد که عده ا  یحکومت مدام اعالم م
به آنها  ودنب یکیاما  یندتا آرامش را از مردم مصر بربا یدندآموزش د یروز
زنان و دخترانتان   ی  یهمردم مظلوم را مهر   ینکه دالر دالر از اموال ا  یروز  یدبگو
 یبودن بزند و حاال ما را به همکار ینبود به شما برچسب نفوذ یکس  یدکرد

  ید؟کن  یمعاند متهم م یبا شبکه ها

 یاشک م یوستهبود، اسما پ یچیدههمه جا پ خبر مرگ عبداهلل در  یوقت  از 
 زد:  یرا چنگ م یمو بازوها یختر

که   یهدونستم مبارک سفاک تر و خونخوار تر از اون یدونستم جهاد...م ی_ م
 کنه و جون پدرمو حفظ کنه.   یشیمصلحت اند

دانستم   یپنهان کرد، نم  یمبازوها  یانو سرش را م  یدامانش را بر   یههق گر   هق
 ی! از پشت به شانه یمنداشتم که بگو یزیچ یعنیگفتم؟   یو چه مبه ا یدبا

 یکه پشت فرمان نشسته بود و در پاسخ به احساسات مردم سر تکان م  یمکر 
 : یدمداد کوب
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 کجاست؟   ی_ هاد 

 : یختر یتکان داد و اشک  یدهپسرک جوان در خون غلت یبرا یدست  کریم

 . یرنبگ یلعمو عبدا...رو تحو ی_ با راغب رفتن جنازه 

 یبود و برا یختهزهر خود را ر یکتاتور انداختم، د یینشدم و سرم را پا سرخ
ها باشد نشانه برود جان عبداهلل را در  یاسینمبارزه را که  ی یهپا یکآنکه 

 اعالم کرده بود:  یزندان گرفته و خبر مرگ او را خودکش

 یقهعدد عت  ۱۸امروز    ینخارج شده، هم  ین_ کنترل اوضاع از دست کاخ عابدمن
 . یارهصداشم در نم یر و نخست وز یدنقاهره دزد یاز موزه 

چند جوان وحشت   ید،رس  یتوپ و تفنگ از اطراف و اکناف به گوش م  صدای
 زدند:  یادو فر  یدندمال ینماش ی یشهزده خون خود را به ش

 وطن!  یا یمشو یتو م یفدا _ با روح و با خونمان

 زدم:  یادفر  یماسما گذاشتم و خطاب به کر  یچشم ها یرو دست

شد،   یعصب  یده؟م یا  یچه معن  ینجاتو ا  یبحران   یتموقع ین_ اومدن ما تو ا
 و به طرف ما برگشت:  یدترمز کوب یرو

کنار   یمخودمون رو بکش  یخوایجهاد خان، م  یشهکه نم  یخال  یخال  ینطور _ هم
به عشق مصاحبه  یتجمع ینا یم؟و ترکش ارتش بد یر و مردمو به دست ت

رفته  یادشنکنه اسما خانم  یرون،ب یختنبوک ر یسشما تو ف یلیونیم یها
 دهش یکرد؟ حاال چ   یم یکمبارک تحر  یهکه تو صبح قاهره مدام مردم رو عل

  ید؟جا زد یدیمبه عمل کهرس
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 یروندادم، اسما خودش را از آغوشم ب  نیروب  یحبس شده ام را با کالفگ   نفس 
 را پاک کرد:  یشو اشک ها یدکش

 یها یزندان  ینکهنه ا یمکن  ی_ ما قرار بود مردم متاثر از مرگ عدنان رو مگس
در گوشش را جابه جا کرد و  یشد، گوش یعصب یمکر   یم؟بند رو هم بکش یتو

 اش را مرتب ساخت:  یکت مشک   ی یقه

اسما خانوم، ما به هدف  یاناز مراسم هفتم عدنان م یعصبان  یتجمع ین_ ا
شکنجه هاشو با ما هماهنگ  ینشرمنده اگه کاخ عابد یدیم،خودمون رس

 . یکنهنم

 را گرفتم:  یمکر   یراهنپ یآهار زده  ی یقهکردم و   قاطی

 _ مراقب حرف زدنت باش داداش، اسما داغداره... 

 د و گفت: باال بر  یمتسل یرا به نشانه  یشدست ها کریم

تونه  یمن فقط خواستم بگم خون عبداهلل م ید،_ بهتره خودتون رو کنترل کن
 یطدونم اسما خانوم تو شرا یمبارک باشه، م یسرنگون  یبرا یبعد یجرقه 

به  ینطور جمع ا یجلو یستقرار دارند اما به واهلل مصلحت ن یسخت  یروح 
 . یفتیمجون هم ب

 یاسینخاص    یطرا متوجه شرا  یمه زدم کر ک  یاو را رها کردم و با چشمک   ی  یقه
به خودش مسلط شد و  یمن را احساس کرد کم یتکردم، اسما که حما
 بغضش را پس زد: 

 فکر کنم...  یشتر ب یخوامم ین؟حس یخش یخونه  یمبرگرد یشه_ م
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 را سر و ته کند:  ینتا ماش یدرا کش یدست  کریم 

 جوابش را دادم:  ید؟کن  ینم ی_ پس امروز سخنران 

 یو راغب...برا یکفن و دفن عبداهلل و با حضور هاد  یباشه برا ی_ سخنران 
و حکومت رو به وحشت  یمباشه، خوب مانور داد یامروز فکر کنم کاف 

 . یمانداخت

 یینپا  یوستهدادند و پ  یمانور م  یر تحر   یدانم  یارتش مصر بر رو  یها  جنگنده
 : یندازندشهر، مردم را به رعب و وحشت ب  یصوت   یوار آمدند تا با شکستن د  یم

  یه؟چ یختنر یابونکه به کوچه و خ  یمردم ینا یف_ تکلکریم

 : یدمو لبم را گز  یدمبه صورتم کش دستی

خونه نره و تا صبح جا بندازن و  ی_ به بچه ها بگو با بلند گو اعالم کنند کس
 بخوابن.  یابونتو خ

 : یدغر  یزد و عصب یشبه موها یچنگ  کریم

دارن و جون  یک کوچ  یبچه  یگیسرما؟ نم ینجهاد؟ تو ا یشد یوونه_ تو د
حرکت با او  یکبلند را خواباندم و در  یشاس یآب و هوا؟ پشت  ینتو ا یدنم

 چشم در چشم شدم: 

بود که گفتم...مردم   ینهستم دستورم هم  یاتیعمل  یروین  ی_ اگه من فرمانده  
 یریزنها م  یکه حکومت   ینهتنها تفاوتش ا  یکنه،نم  یفرق   یادتو خونه هم برن ز

 . یکننم یر ها رو دستگ یتو خونه ها و انقالب 

 گفت:   یوقت  یدماسما د یرا در چشم ها وحشت
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  یم؟کن  یکار _ پس حاال چ 

 را به زحمت قورت دادم و گفتم:  یمگلو  آب

مسلط باشه و االن انقالب به  یر تحر  یدونکه به م  یه_ ابتکار عمل دست کس
چند ماه تالشمون به   ینا  ی  یجهنت  یمرو از دست بد  یر دست ماست، اگه تحر 

 . یرهباد م

 کتم در آوردم:   یبرا از ج ینحس یخکرد تا حکم ش  یمردد نگاهم م کریم

...اگه قراره یدطاعت کنگفته از من ا  یخه،و بخون، دستور ش یر رو بگ ین_ امن
 ین؟سراغ من و حس یدخودش عمل کنه پس چرا اومد یبه فتوا یهرکس

 حکم را گرفت و به دقت خواند:  یمکر 

حکم شما  یخ،ش یااز طرف ما سالم برسون و بگو سمعًا و طاعتا  ین_ به حس
 . یمکن  یخون اجرا م یقطره  ینرو تا آخر 

گرفت تا به   یشرا پ یخارج شد و راه خروج  یتاز فشار جمع ینکم ماش  کم
را   یک چر   یاز بچه ها  یگروه   یمدر کمال تعجب، کر   یدیم،رس  ینحس  یمحله  

 گمارده بود.   یخش یحفاظت از جان ما در اطراف خانه  یبرا

 " ینحس یخ_ قاهره؛ منزل ش۲۰۱۱ یهژانو ۲۹" 

ود، خشکش ب یدهپدرش را د  یو جنازه    یمرفته بود  یبه پزشک قانون  یوقت   از 
به  یمشک  یراهندست پ یک کرد،   یصحبت نم یزده بود و الم تا کام با کس

داد؛  ینشسته بود و به اخبار ماهواره گوش م یزیونتلو یتن کرده و جلو
 ی گزینهمبارک و   یساله_ فرزند حسن ۴۸اعالم کرد: " جمال مبارک  یهالعرب
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به  یاختصاص یمایهواپ یکپدرش_ با صد چمدان، توسط  ینیجانش یاصل 
 همراه همسر و دخترش، قاهره را به مقصد لندن ترک کرد" 

ِِّپا یدانم چه ِسرِّّ نمی شد؟!  یم یدهلندن د یر روباه پ یبود که در همه جا، َردِِّ
 یکانون تظاهرات شد و مردم انقالب   یگر خبر، قاهره بار د ینبا پخش شدن ا

بر اثر فشار  یز مبارک ن یشدند، حسن یر با ارتش درگ یر تحر  یدانمصر در م
_ یفاحمد نظ اًًِ؛حاضر شد و رسم ینکاخ عابد یبوندر پشت تر  ین،معترض

را به عنوان نخست   یقو وقت مصر_ را برکنار و احمد شف  یقانون   یر نخست وز
 منصوب کرد.  یدجد یر وز

 یکه ستون هارا داشت   یطماع گرگ  یمهربان مبارک خبر از خنده ها لحن
جلو انداختن انتخابات و طرح  ی یلهکاخش به لرزه درآمده بود و با ح

 عنوان کرد:  یاصالحات قانون 

 ! یدمانقالبتان را شن ی_ صدا

عماد و نوال به  یها یتحرف، با حما یندر پاسخ به ا یهمردم اسکندر اما
 ییروآن، ن یدنرفته بودند و ضمن به آتش کش یطرف ساختمان استاندار

 کردند.   ینیرا مجبور به عقب نش یسپل

به آشپزخانه رفتم و او را مشغول شستن استکان ها  ینحس یاشاره ها با
 : یدمد

 : یدممتعجب پرس ید؟راه انداخت یهها چ یمسخره باز ین_ اشیخ

  ی؟_ کدوم مسخره باز
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 و به کمرش گذاشت:  یداز شستن کش دست 

وحشت زده  یدن؟م یشیک من ک یاطراف خونه  یچ  یگماشته ها برا  ین_ ا
 دامنش را گرفتم و گفتم: 

 یزنعبداهلل بر   ی  یهترسه سر قض  یم  یمه،باشن، دستور کر  ید_ تو رو خدا بذار
 و اسما رو هم با خودشون ببرن. 

 : یدچک یگذاشت و آب از انگشتانش م  یشانیبه پ دست

 _ پاشو جهاد...پاشو... 

 انداختم:  یینسرم را پا یعیوش کن و مطشدم و مثل پسر حرف گ بلند

 ...در خدمتم. یید_ بله...بفرما

 باال آورد:  یدتهد یاشاره اش را به نشانه  انگشت

  

دختر که   ینفقط بخاطر ا  یاب،اسما رو در  ی،کن  یبه من خدمت رسان   نمیخواد
 یخونه نگهبان  یبچه ها جلو یذارماز دست داده م یانجر  ینپدرش رو تو ا

 دادم و گفتم:  یهآشپزخانه تک یوار به د ینهچشه؟ دست به س ینیاسبدن، 

 یجلو یختنر یلشش آور یجوونا ی_ بخاطر مرگ عبداهلل تو شوکه. وقت 
 یندادن، دولت هم در پاسخ به ا یاونا رو فرار یرایو سف یلسفارت اسرائ

 اعالم کرد.  یاقدام، عبداهلل رو کشت و مرگشو خودکش

 جمع شد:  ینحس یدر چشم ها اشک 
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 یبه نشانه  یگرفتن؟ سر   یدستور م یشکنجه گرها از چه کس یدون  ی_ نم 
 تکان و پاسخ دادم:  یدترد

 مصر...  یتسازمان امن یاستگرفتن... ر  یدستور م یمان_ فکر کنم از عمر سل

 محاسنش را مرتب کرد:  یگر،را گرفت و با دست د یحشدست تسب یک  با

  یمان؟_ کدوم عمر سل

 جمهور...  یس_ معاون رئ

 نظر گرفت و گفت:  یر از کنار درب اسما را ز 

 ترسم جهاد...  یحکومت تمومه اما م ین_ کار ا

 زده نگاهش کردم:  وحشت

  یخ؟ش یا ی_ از چ 

 شد:  یرهخ یمو در چشم ها برگشت

 انقالب رخنه کردند.  ینکه در ا  ی_ از امثال عماد و نوال

 کردم و ادامه داد:   سکوت

 ینترس اونو دارم بعد از رفتن مبارک، انقالب رو صاحب بشن و بگن اصاًل  ا  _
 کرد و قاهره رو به تظاهرات کشوند.   یامبود که ق یهاسکندر

 : یدمغر  یرا مشت کردم و عصب یمها دست
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قدم از  یهرو صاحب شدن و  یهاالن اسکندر ین...همیخراحت ش یالت_ خ 
 ! یاننم یینپا یحکومت اسالم یلتشک

 پرتاب کرد و گفت:  یرونآب دهانش را از پنجره به ب حسین،

 ...تو وقت رو از دست نده جهاد. یاهمه ر ین_ ُُتُف به ا

 : یدمپرس متعجب

شانه ام گذاشت و   یدست رو  یید؟شما امر بفرما  یخ؟ش  یاکنم    یکار چ  یگید_ م
 گفت: 

  ی؟کن  ی_ به حرفم عمل م

 م انداختم و گفتم: شانه ا یسرخ نشسته رو یقبه عق نگاهی

 چرا که نه؟ با ابرو به اسما اشاره کرد:  ید_ اگه امر کن

 . ینه؟ قرار شد بهم جواب بد یا یدوسش دار ی_ باالخره نگفت 

شد،  یماجرا م یندانم چرا تا صحبت از ا ی...نمیهمان بحث تکرار دوباره
 رفت:  یبدنم باال م یگرفت و دما  یضربان قلبم شدت م

زد و به اسما  یلبخند ینحس یخ؟ش یا یستحرفا ن ینن وقت ا_ به خدا اال
 نگاه کرد: 

کنه،   یهداره تا بهش تک یاجاحت یحام یهشده و به  یشه_ االن تنها تر از هم
شوهر کنه تا دچار  یعتر سر  یبهتره هرچ  یدهکه پدرش رو از دست م  یدختر 

 بحران نشه. 
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 : یختمگر   ینتاسف تکان دادم و از دست حس یبه نشانه  سری 

  ید؟کن  یمجبور م یمنو به ازدواج سازمان  یدفهمم شما دار ی_ من نم

نشسته بود و  یزیونبه اسما که پشت به ما و رو به تلو یگر بار د شیخ
 را بغل زده بود اشاره کرد:  یشزانوها

از پدرش   یحت   جهاد اما منصف باش، اون به اعتبار تو  یستدر کار ن ی_ اجبار
پس چرا دست   یدونم که تو هم از ته دل دوسش دار  یهم گذشت و خوب م

را به  یمماند و آب گلو یرهاسما خ یرو یممومن؟ چشم ها یکن  یدست م
 زحمت فرو دادم: 

 . یستن ی_ آخه االن زمان مناسب

 استکان ها کرد:  یدنشروع به چ شیخ

دختر هر لحظه ممکنه قالب  ینشده، ا یر زمانش برسه که د یترسم وقت  می
 یدبخون  یتمحرم  ی  یغهص  یهبه نظرم    ی؟فهم  یکنه و به انقالب نرسه م  یته

 . یشهدلگرم م ینطوریفعاًل...ا

 و به فکر فرو رفتم:  یدمگز   لب

 ... یست_ اما اون به عقد موقت قائل ن

 ! یصحبت کن یبا هاد ید_ در نبود عبداهلل باشیخ

 زد.  یتیلبخند رضا ینچشم تکان دادم و حس یبه نشانه  سری

 " ۲۰۱۱ یهفور یک " 
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 یم  یر تحر   یدانعبدا...در م  یکر پ  ییعقاهره و از مراسم تش  یلیونیتظاهرات م  از  
آخر شبم گل کاشته بودند، صبح آن روز  ییتآمدم. مردم مصر در پاسخ به تو

اعالم کردند و اشک   یلود را از شش آورخ  یلیونیپرشور، دفاع م  یتحما  یک با  
 شوق را به چشمان کم فروغ اسما آوردند.  یها

حد خوشحال باشد،   ینپدرش تا ا  ینشد که او در مراسم تدف  یمن باورم نم  و
شد و ارتش  یجار یونانقالب یدر رگ ها یتازه ا یانخون عبداهلل چون شر 

تماس  یط  یباقدام عج یک در  یز کرد، باراک اوباما ن  یطرف  یمصر اعالم ب 
به صالح مصر  یبا مبارک، شرکت او و فرزندش را در انتخابات آت  یتلفن

 ندانست. 

گذاشتم تا از او مراقبت کنند و خودم به همراه   ینحس یشو راغب را پ اسما
عدم  یترعا یلبه دل یز برتر مصر ن یگل یم،به مالقات محمد رفت یمو کر  یهاد

شده بود تا  یلتعط یفاف ینفوتبال کشور طبق قوان یونشدن فدراس یاسیس
 ی واستفادهس یاسیس یها نتوانند از حضور در ورزشگاه و شعارها یانقالب 

 کنند.   یفرهنگ 

از  یگاردهایمو در حفاظ باد یمدر باالشهر قاهره ترمز زد یکیش یکافه   مقابل
ک بر در مبار  یپاره  یو عکس ها یسیشدم، اثرات شعار نو یادهبلند پ یشاس
صدا گشته و از ظلم  یکدل و  یکاز آن بود که مصر  یقاهره حاک  یوار و د

 خود به تنگ آمده بود.  یکتاتور ُحکِّّام د

 ینابتدا مسئول  یدم،مجلل و متمول کافه را باال رفتم و به پاگرد آن رس  یها  پله
 دیدنرا د یمکر   یُکلِت کمر   یکافه اقدام به ممانعت از ورود ما کردند اما وقت 
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رفتم که  یزیراست به سمت م یکزدم و  یما باز کردند، پوزخند یراه را برا 
 : ودو تفنگ شده ب یر اش ت ییروزها کارت شناسا ینا

تون به  یکه دولت انقالب   ینمب ی_ به به چشمم روشن جهاد خان...ممحمد
 . یشهم یفرهنگ  یها یطمح یو تفنگ راه  یر ضرب و زور ت

 فرش افتاد:  یمحمد و موها یزدم و نگاهم به کاپشن چرم مشک  یا قهقهه

  

 یقاط  یتیامن ینبده که به اسم مامور یر امروز گ یها یبه لباس شخص برو
 شدند و مردم رو به قتل رسوندن!  یتجمع

نه چندان دور  یو مشابه در فاصله  یمشک  یبا کت و شلوارها یمو کر  هادی
 کرده بودند:   و کافه را ُقرُُِق یستادهاز ما ا

غلط نکنم   ید،و ِسِِت کرد  یدیدپوش  یدست مشک   یهکه همه    ینمب  ی_ ممحمد
 نون انقالب بهتون ساخته! 

 یدمبه کروات هم رنگ کتم کش  یو دست   یرمخنده ام را بگ  یتوانستم جلو  نمی
 و گفتم: 

داداش؟   یزنیو ترکششو به ما م  یر برتر پُُِره چرا ت  یگ _ تو دلت از بسته شدن ل
 تاسف تکان داد و قهوه اش را هم زد:  یه نشانه ب یسر 

کشور جام ملت ها برگزار   ینشد؟ قرار بود تو ا یو چ  یمکرد  یفکر م ی_ چ 
  یم؟سق بزن یادنم یر بشه حاال نون گ

 به اطرافم کردم و سرم را جلو بردم:  نگاهی
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و  یستفوتبال یگهمردم گرسنه باشن د یوقت  یدنوقت نفهم یچ_ امثال تو ه 
 جناب عادل!  یرهم یادشون یتیسلبر 

 زد و سرش را جلو آورد:  پوزخندی

 ... یدها هست یباند باز یمز ج ین_ امثال تو هم فقط عاشق ا

 : یدمکردم و پرس  اخم

 _ منظور...؟ 

 به معنا باال انداخت و ادامه داد:  ابرویی

تو  یفتیدو راه ب یدو کت و شلوار اسپرت بپوش یدبزن یدود ینک ع ینکه_ ا
که مردم   یدیدوقت هم نفهم یچه ید،و تفنگتون رو به رخ مردم بکش یابوناخ

 شدن خسته شدند.  یر تو ش یر و ش یقانون  یب  یناز ا

 : یدمکوب  یز م یرا مشت کردم و رو یمها دست

 یکیاالن  یدگ  یم یکه حضرتعال  یمردم ینکه من اطالع دارم ا  یی_ تا اونجا
 . یختنر یابوناکردن و تو خ  یلرو تعط یشونکار و زندگ  یشهم یدوماه 

 رفت و گفت:  یقروچه ا دندان

االنم  یم،داشت یدگاهبا هم تفاوت د یجهاد؟ من و تو از بچگ  یهچ یدون  می
 . یومدمن ینجاپوچ به ا یبحثا ینا یبرا

 : یدمکش  یاو فاصله گرفتم و پوف کالفه ا از 
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 یروننفس حبس شده اش را ب ینی؟منو بب یخوایم یگفت   یچ  ی_ پس برا 
 فرستاد و گفت: 

 ... یرم_ دارم از مصر م

 : یدمرا مزه نکرده داخل فنجان برگرداندم و متعجب پرس قهوه

  ی؟گفت   یتو چ  ی؟_ چ 

 دعوتنامه فرانسه را مقابلم گذاشت و گفت:  کارت

 ید..قراره از فصل جد.یسهپار   یاس ج   یاز باشگاه پ  یدعوتنامه رسم  یه  ین_ ا
 اونا توپ بزنم.  یبرا

 کردم و به دعوتنامه نگاه انداختم:   یا یعصب ی خنده

دستش   ی؟کشورتو تنها بذار  یخوایم  یطشرا  ینگرفته محمد؟ تو ا  یت_ شوخ
 را به هوا پرتاب کرد و گفت: 

کنم؟ انگشت   یو گردنکش  یرممثل تو تفنگ دست بگ  ینکنه انتظار دار  یه؟_ چ
 باال گرفتم:  یدتهد یاشاره ام را به نشانه 

 _ مراقب حرف زدنت باش واگرنه... 

 آورد:  یینرا گرفت و پا دستم

 بزن...  یاخب ب  یو ِنفلََِم کن یبزن  یخوای...؟ میجهاد؟ واگرنه چ   ی_ واگرنه چ 

 اش را سپر قرار داد:  ینهرا باز کرد و س کتش
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نبود جهاد خان...قرار نبود اون طرف خط  نیباشه قرارمون ا یادت_ اما  
 یین و سرم را پا یدمبه صورتم کش یدست  یاری؟درب یو آقا زاده باز یستیبا

 لحظه احساس شرم کردم و گفتم:  یک انداختم، 

 شدم.  یعصب یلیروزا خ ینمحمد، دست خودم نبود...ا ید_ ببخش

 و از جا بلند شد:  یدشانه ام کوب یرو دستی

 کنم.   یت برام تنگ بشه، خواستم قبل از رفتن خداحافظ دل یدشا گفتم

 رفت و مات و مبهوت نگاهش کردم:  یسمت در خروج  به

 _ محمد صبر کن... 

 به زبان آورد:  یز خاطره انگ یو جمله ا برگشت

دردسر  یو ب  یدسالم انقالب کن یذارنم یغرب  یقدرت ها ی_ تو فکر کرد
تازه اول  یمجون سالم به در ببر  یاگه از کودتا و بمب گذار یم،کن  یشرفتپ

 و روزگار سختمونه.  یمتحر  یطشرا

  ی؟بر  یکه بذار  ینه_ چاره اش امن

 را عقب زد:  یشبند هوشمندش را باال داد و ِتِل موها مچ

که قانون   یدونم امثال من، تو مملکت   یم  ینوفقط ا  یه؟دونم چاره اش چ  ی_ نم
 ! یارنبهش حاکم نباشه دووم نم

 " ۲۰۱۱ یه" دو فور
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خودم  یبه بعد بود که قسم خوردم کت و شلوار نپوشم و از جا یخآن تار از  
اش نکات  یدر نروم، مالقات با محمد اگرچه کوتاه بود اما در شب خداحافظ 

 یگر مبارک بار د یشد، به خصوص که بعد از آن حسن یادآور را به من  یمهم
در آن  رشروز عم ینکند و تا آخر   یکرد که هرگز مصر را ترک نم  یپافشار

 خواهد ماند. 

گروه گروه   ینظم و انظباط مبارزات  یبچه ها و برا یشنهادآن روز به پ فردای
من و اسما  یقرعه  یدیم،اقامت گز  یتیامن یخانه  یک و هر دو نفر در  یمشد
به قصر شباهت  یشتر که ب  یک دوبلکس ش یخانه  یک مکان افتاد و  یکدر 

 یده   سامان  یبرا  یلشش آور  یاتیعمل  یممرکز ت  یشی،رو  یکلبه    یک داشت تا  
 مبارزات شد. 

 یدخرده اثاث به منزل جد یو مقدار یمکرد یآن روز که اسباب کش شب
 یخانه  یکرا به تماشا نشستم...  یلبه تراس خانه رفتم و سواحل ن یمآورد

 یها یلیونآن با م یتیصاحبان امن ین،در اثر فشار معترض که  یدجد یالییو
 بودند...  یختهمرزها گر  یو چمدان پر پول به آن سو یفک

به  یمو کر  یدر خانه نبود، هاد یگریبود و جز من و اسما کس د یسرد شب
را برعهده  ینحس یمحله  یترفته بودند و راغب هم امن یدانیم یدهایبازد

 گرفته بود. 

آوردم و آن را به آتش  یرونب یراهنمپ یبش رنگ و لعاب از جنخ خو یک 
 : یدمکش

  یشه؟م یآخرش چ  یعنی_ 
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 یچبود که در آن وقت ها مدام ذهنم را به خود مشغول کرده بود، ه  یا  جمله
در لحظه  یشهکرده باشم و هم  یریگ  یمتصم یکار  ینداشتم برا یادوقت به 

گرفتم و خب اکثر وقت ها هم موفق   یم یمکردم و در لحظه تصم  یم یزندگ 
 داد.  ینشان م ینطور کار که ا  یتا آن جا یعنیبودم، 

 یبه آن زدم، چهره  یقیلبانم گذاشتم و پک عم یرا گوشه  یبارویز الغرک
 یچآمد که به ه یادمدر مقابل چشمانم جان گرفت...جان گرفت و  ینحس

وجه حاضر نشد کوخش را رها کند   یچود، به هش  ینوجه حاضر نشد کاخ نش
 و به قصر مصلحت ما پا بگذارد. 

زهد و  یناشتباه کرد...با ا یبه انگشتانم زدم، ول یگریزدم و پک د پوزخندی
شهر بمانند  یینمجبور شدند در پا یرا دو شقه کرده و گروه  یروهان یشتقوا

 ی گفت محافظ نم  یو از او و خانواده اش محافظت کنند، هرچند خودش م
راه  یا ردهخو یرناپاکش یک بود  یشد، فقط کاف  یکه نم  ینطوریخواهم اما ا

 یمماند  یفرستاد، آن وقت ما م  یم  یباق   یار گرفت و او را به د  یخانه اش را م
 . یمگشت  یآن م یبرا یدنبال رهبر  یدپدر که در به در با یانقالب ب  یک و 

 یاسینرا جمع و جور کردم،  یموارد شدن اسما به خودم آمدم و لباس ها با
 زد و جلو آمد:  یبه تن کرده بود لبخند جذاب  یمشک  یلباس راحت  یک که 

 زده به سرت؟  یخواب  یتو هم مثل من ب  یه؟_ چمن

چشمانش در آن  یبود و عسل یختهطرفه ر یک روشنش را  یقهوه ا موهای
 ینگار نه انگار پدرش را از دست داده بود و همزد، ان یبرق م یک شب تار



 

 
599 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

 یممحمد در گوش ها یحرف ها یگر بار د یم،امروز او را به خاک سپرده بود 
از  هکرد، همان طور ک  یرا زنده م یجان گرفت، مقام و منصب هر آدم مرده ا

 ساخته بود:  یترسو و بزدل دخترک جسور یاسما

 _ بچه ها کجان؟ 

 تراس خاموش کردم و گفتم:  ینمرمر  یسنگ ها یرو را یگارمس یمانده  ته

 بزنن.  یچرخ  یه_ فرستادمشون تو شهر 

 زد و ادامه داد:  پوزخندی

  یست؟تو خونه ن یکس  یعنی_ 

دانم چه شد که  یاطراف خونه نه...چطور مگه؟ نم یها یگارد_ به جز باد
 بحث را عوض کرد: 

 جهاد!  یزنه_ دلم شور فردا رو م

 انقالب...  ی یتهکم  یلکشور مصر بود...روز تشک  یخدر تار یروز مهم فردا

 . یگهد یشهم یزیچ یه_ بهش فکر نکن حاال 

 کنن؟   یشرکت م یاک  یدون  ی_ نماسما

 ارسال شود:  یمیلمبود که قرار بود به ا یدیشکن جد یلتر ف یر درگ ذهنم

 ی،محمد البرادع  یبر عهده  یتهکم یاستدونم که ر یقدر م ین_ فقط هم
 ! یهاتم یانرژ یالملل ینسابق آژانس ب یسرئ

 اعظم مصر را در داخل تبلتش نشانم داد:  یجمعه، مفت  یعل یر تصو اسما
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 گفته؟   یچ  یدی_ شن 

 ! یست_ مهم ن

 را با آب و تاب باز و بسته کرد و لب و لوچه اش را تکان داد:  دهانش

ز ظهر در االزهر منبر رفته و از امروز بعد ا یشونجهاد، ا یست_ چطور مهم ن
 کرده.   یدمبارک تمج یحسن

 و رو ترش کردم:  یدمدر هم کش ابرو

 _ خب؟ 

 قرار گرفت:  یگرمو در طرف د یدچرخ دورم

_بعدشم ضمن آروم کردن مردم از اونا خواسته به خونه هاشون برند و ادامه 
 تظاهرات رو حرام اعالم کرده.  ی

 گرفتم و گفتم:   یمرا به بازو یمها دست

 یهاونم  یشناسمش؟نم ی... فکر کردیممزدور رژ یکهخورده مرد ی_ شکر اضاف 
 یان تو لحظه هاپدر بزرگمه...عدن یقرف یامرز،مثل عدنان خدا ب یهمفت خور

 خودش کرده.  ینآخر عمر اونو جانش

 دورم زد و در طرف چپم قرار گرفت:  دوباره

را باالتر  یشرتمسو یپز یگه؟با ماست د یناخوان المسلم ی_ تو مطمئن
 و جواب دادم:  یدمکش

 _ آره مطمئنم. 
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  یگه؟م یچ  یمفت  ی یکهمرد ین_ پس ااسما 

 ش کردم: خشابم را شمار  یبردم و گلوله ها دست

 ینحس  یخرهبر اِِِخوانه که با ش  یع؛مهم محمد بد  یزنه،_ گفتم که حرف مفت م
 کرده!   یدار د

 کرد و ادامه دادم:   سکوت

  یدمشون؟چه خبر؟ تو مراسم امروز ند یسیو ژنرال س یتر _ از عمو پ

کنه،  یطرف  یتا ارتش اعالم ب  یکننهفته هست دارند تالش م یک_ اسما
 تو مراسم امروز هم شرکت کنند؟  یاونوقت توقع داشت 

انقالب مصر   یآن دو اگرچه در روزها  یبتگفت، غ  یو االنصاف راست م  الحق
از  یکیکه در ارتش داشتند توانستند   یاما با نفوذ یدرس یبه نظر م یطوالن 

 ند. کن  ینو او را خانه نش یندازندرا از کار ب یکتاتور محرک مبارک د یبازوها

تکان دادم که با عجله به سمت اتاق  یشحرف ها ییدتا یبه نشانه  سری
 : یددو

 قهوه؟  یا ی_ چا

 زدم:  یشها یطنتبه ش پوزخندی

 _ هردو... 

جلب شد   یامکیتراس را بست. ناگهان نگاهم به پ  ییرفت و درب کشو  داخل
 کرد:   یم ییآن خودنما یبر رو یحفاظت شده  یکه نام منوم و شماره 
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 . یبه مذاکره با مبارک بد ی_ بهتره فردا تو جلسه را 

 شدم و جواب دادم:  عصبی

  ی؟_ اگر ندم چ 

 که پاسخ داد:   یدنکش یقهدق به

تا اون رو به  یدنزن یوار خودتون رو به در و د یماست، الک  یانقالب برا ین_ ا
 . یدنفع خودتون مصادره کن

زده خودش   یجاندرآمد، اسما ه  یشو صدا  یدمکوب  ینزم  یرا محکم رو  گوشی
 را داخل تراس انداخت و داد زد: 

 شده جهاد؟  ی_ چ 

 زدم:  یادباال بردم و فر  یدتهد یاشاره ام را به نشانه  انگشت

 . ید_ هزار بار گفتم مراقب حرکات و سکناتتون باش

 را گرفت و صورتم را نوازش داد:  یمزده بازو وحشت

 : یدمس زدم و غر شده؟ دستش را پ ی_ حاال مگه چ 

رخنه کرده تو   یبده نفوذ  یام_ به اون دوتا گوساله که رفتن تو شهر دور بزنن پ
 انقالب!  یبدنه 

  ی؟_ تو مطمئناسما

 ترک کردم و گفتم:  یملباس ها یضتعو یبرا یرا به طرف در خروج  تراس
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 ! یارمرو به زبون نم یزی_ من تا مطمئن نشم چ 

 " ۲۰۱۱یه" سه فور

مصر با حضور  یانقالب مل ی یتهنوال، جلسه کم یشنهادبار به پ یناول برای
 ی،نظر محمد البرادع  یر پنج گروه مخالف مبارک در دانشگاه االزهر قاهره و ز

 یداتبارش_ آ  یرانیو همسر ا یاتم یانرژ یالملل ینسابق آژانس ب یسرئ
 شد.  گزار سازمان ملل در تحوالت منطقه بر  ی یژهو ی یندهالکاشف_ نما

و در پشت   ینشست جمع  یکاحزاب مخالف دولت در    یبود تمام  ینبر ا  قرار 
 یل تشک  یانقالبشان جلسه ا  یمردم مصر و صدا  ی  یندهآ   یبسته برا  یدرب ها

 یانبه سمع و نظر جهان یکنفرانس خبر  یک  یآن را ط  ی یجهدهند و نت
 برسانند. 

 یلهمراه اسما از اتومببلند در مقابل دانشگاه االزهر به  یترمز زدن شاس با
. فشار یمبه سالن اجالس را باال رفت یو فرش قرمز منته یمشد یادهپ یمکر 

 ینجلسه در برابر دورب ینا یتاز اهم یتخبرنگارها در دو طرف راهرو حکا
 داشت.  یجهان  یشبکه ها

مرشد عام اِِِخوان  یع؛و نگاهم به محمد بد یماول پاگرد راه پله را باال رفت پیچ
کرد   یم یعدنان باز یخش یابدر غ یافتاد که آن روزها نقش مهم ینلمالمس
 قاره پس از پدر بزرگ به او بود.  یمذهب ینگاه جامعه  یباً و تقر 

دو ژنرال خوش پوش ارتش  یسی؛و س یتر دوم را باال نرفته توجهم به پ پیچ
ارتش  مصر،  یعال یفرمانده  ی؛طنطاو ینمحمد حس یبانافتاد که سر در گر 

 کردند.   یارتش م  یطرف  یاو را متقاعد به حفظ موضع ب   یوستهبرده بودند و پ
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 یگارد شاهنشاه   یژهو با حفاظ و یدیمسالن کنفرانس رس یدرب اصل مقابل 
از باز کردن درب  یتیامن ینهنوز جلسه آغاز نشده بود و مامور یم،مواجه شد

به   یو سقلمه ا  یدرا باالتر کش  یفشکردند، اسما بند ک  یم  یتاالر خوددار  یها
 وارد کرد:  یمپهلو

وارد مذاکره  یل_ جهاد خواهشًا تو حرف نزن و بذار من از طرف شش آور
 بشم. 

 یجوانان معترض  یتاز جمع  یریکث  یلحزب ما خ  یدانستم تنها پشتوانه    می
 یعدالتخواه  یادفر  یکتاتور زندان د یها یلهسال در پشت م یبود که سال ها

 یتداد، اِِِقبال مردم به توئ  ینشان م  یعموم  یها  یبودند و نظرسنج   سر داده
از انقالب  ما ینرقباست بنابرا یر از سا یشب یاجتماع  یما در صفحه ها یها

 یرا م یهو قاف یمداد یبند را آب م یبه سادگ  یدو نبا یمداشت یشتریسهم ب
 . یمباخت

شده  یهتعب یها یگاهاز احزاب پنجگانه در جا یکباز شدن درب سالن، هر  با
شورا جلسه  یاستبا اجازه از جمع و به عنوان ر یخود نشستند و البرادع  ی

 یدانستم در سخنور یاسما اعتماد کردم و چون م یرا آغاز کرد، به گفته ها
خودم را  وسپردم  یرا به و یلشش آور یار ندارد، اخت یو همانند یبرق

 نشان دادم.  یگر احزاب د شیآرا یلمشغول تحل

و دو مشاور   یمحمد مرس  یو عدالت به رهبر   یدر مقابل ما حزب آزاد  درست
کردم در طول جلسه   یسع یلیعماد و نوال نشسته بوند، خ یعنیارشد خود 

با خبر شوم   یتهدر کم  یتهعفر   ینکنم تا از علت حضور ا  یک خودم را به آنها نزد
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حتم  منرفت و  یرژه م یمبل چشم هامنوم مقا یشبد یامکپ یوستهاما پ 
 زده شده بود.  یدنفوذ کل یداشتم پروژه 

 یدچرخ یم یقرار داشت که هرطرف  یدو سرچوب  یانخواه ناخواه در م مرسی
 یاستبه ر  یها محاصره شده بود و از شانس بد ما، مردم انقالب   یگانهتوسط ب
 خوش نشان داده بودند.  یاو پس از مبارک رو یجمهور

 : یدسکوت جلسه را خواستار شد و به طرف ما چرخ البرادعی

جناب  ی_ تا االن نظرات احزاب دو به دوست، حزب ارتش به فرمانده 
و عدالت خواهان مذاکره با  یبه همراه حزب آزاد یسیو جناب س یطنطاو

جناب   یهبر به ر   یناون هستن اما من و اخوان المسلم  یمبارک و دولت قانون 
 . یمدون یاز قدرت م یکتاتور د یمذاکرات رو منوط به استعفا یعبد

 ادامه داد:  یالبرادع  یام حبس شد وقت  ینهدر س نفس

 یلبه دل یدبد ینظر شما سرنوشت سازه و شما به هر کدوم را ید_ دقت کن
 تابع شما خواهد بود.  یتهکم  یتنظر اکثر 

برده بود   یادانقالب از    یروزها  یجاناتفوت پدرش را در فشار ه  یگر که د  اسما
کرد،  یسرش را پرسشگرانه به طرف من چرخاند و از اظهار نظر خود دار

 یدانستم نگاه ها یمن قفل شد و خوب م ینگاه ها رو یتمام ینبنابرا
 از چه دارد؟  یتنوال حکا یملتمسانه 
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توقع  یتر و پ یسیشناختم و با آنکه س ینفوذ را خوب م یمن پروژه  اما 
به  یو بدون مالحضه را یاقدام آن  یک از نظرات ارتش را داشتند، در  یتحما

 رد مذاکرات دادم. 

جمهور متمدن؟   یسرئ  یهبا    ینیم؟بش  یز قراره سر م  یبا ک   یدکن  ی_شما فکر ممن
  انداخت و لبم را با زبان تر کردم: یینسرش را پا یمرس

 یهو    یادم  یرونب  ینکاخ عابد  یکه هرشب از پشت پرده ها  یاون   ید_ دقت کن
 یکتاتوره،د یهاون  یست،جمهور ن یسرئ یزنهخواه م یلبخند جذاب دموکراس

 یشهو مثل هم یمکرده تا ما غافل بش  یمخنجر قا یه یرهنشپ یر قاتله که ز یه
 کنه.   یانتبهمون خ

تکان داد و نکات الزم و  یمحرف ها ییدتا یالکاشف سرش را به معنا آیدا
 کرد:   یادداشترا  یضرور

عملمون  ینمثبت بدم اما اعتقاد دارم با ا یندارم به مذاکرات را ی_حرف من
 یدیجلسه خون هزاران شه ینا ی یهپا یم،سوال برد یر انقالب رو ز ی یتهکم

و اونوقت رواست تا ما با  یدنهست که با توپ و تفنگ مبارک به قتل رس
 . ینیمشورا بش یز اون سر م

 : یدپر  یموسط حرف ها عماد

رو به ضرب و زور به دست آورد، فعال قدرت  یز همه چ یشه_ جهاد پسرم، نم
 . یمرفتار کن یپلماتیک د یددست اوناست و ما با

 زدم و گفتم:  یشحرف هابه  یپسرش شده بودم؟ پوزخند حاال
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 مونده باشه جناب دکتر ماهر.  یا یشاوندیما مناسبت خو ین_ فکر نکنم ب 

 تذکر داد:  یعبد محمد

 . یدنکن یک _ جناب دکتر عماد لطفًا احساسات جهاد رو تحر 

 را گرفتم و ادامه دادم:  یعمحمد بد دست

کرده؟   یف طر  یارتش اعالم ب  ینکهگفته قدرت دست اوناست؟ مگه نه ا  ی_ ک 
 یکه نکرده؟ سرم را به طرف طنطاو یتکرده حما یطرف  ینوال_ اعالم ب 

 چرخاندم و گفتم: 

به  یدواگرنه تفنگ هاتون رو با یوندیدبه جمع انقالب بپ یدنخوا ینکه_ مگر ا
 .یاریداز ما باال ب یتحما

 و هشدار داد:  یکوبیدپا سیسی

مبارک؟  ینع یمو بش یمتفنگ بردار یگی؟م یچ  ی_ جهاد معلوم هست دار
  یم؟کن  یک مردم شل یو به رو یمتفنگ بردار

 یم  یشانرا سرجا  یجماعت نادان از خود راض  ینا  یدبود با  یسکوت کاف   دیگر 
 نشاندم: 

ها  یانقالب  ینگفت به رو ی! کسیونآقا ییدفرما ی_ عجب…سفسطه م
از   یتگفتم به حماخودم هستم من فقط    یشاول  یدکه اگر بکن  یدکن  یراندازیت

 تا مبارک کشور رو ترک کنه.  یرونب یاییدما ب

 . یدهکودتا م  یکار معنا  ینامکان نداره...ا ین_ نه اطنطاوی
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و به همراه اسما از  ییدمرا به هم سا یمرا مشت کردم، دندان ها یمها دست 
 جا بلند شدم: 

 یتدوم جمعشما با ک  ینممردم برن خونه هاشون تا بب  یزنمم  ییت_ پس منم تو
  ید؟کن  یانقالب م

بر فضا حاکم شد و وحشت تا گلوگاه حضار باال آمد،  یکر کننده ا سکوت
 گرفت و نوازش داد:   یدست مرا به آرام یالبرادع 

و ازتون   یاییدطراز اول به حساب م  یانقالب   یهجناب ماهر، شما    ید_ آروم باش
و جلسه رو به هم  ید. خواهشا خودتون رو کنترل کنیرهم یشتریانتظار ب

 . یزیدنر 

حبس شده ام را رها کردم، نوال   ینشستم و نفس ها  یماحترام مردم سرجا  به
به  یمدر آورد و خودش را باد زد، مطمئن بودم صحبت ها یفشاز ک یبادبزن 

نقش برآب شده بود اما تعجبم از عمو  یشو طرح ها یامدهمذاقش خوش ن
 یشانها یسال از مبارک و هم دوره ا یبود، آنها که سال ها یسیس و یتر پ

 دادند؟  یبه مذاکره م یرکب خورده بودند، باز را

همه منتظر سخنران   یکاره به خودش گرفته بود و چشم ها  یمهحالت ن  جلسه
 نظرش برگشت:  یباقدام عج یک در  یبود که مرس یبعد

بار با جناب   یهجوون قرار گرفتم، من    ینا  یحرفا  یر کنم تحت تاث  ی_ اعتراف م
رو تو مبارزاتش   یشوناول ا  یجهاد تو زندان مالقات داشتم و از همون روزها

و عدالت هم تا رفتن مبارک هرگونه مذاکره  یآزاد ینبنابرا یدمثابت قدم د
 دونه.  یم یملغ ینرو با کاخ عابد یا
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 شد و لب زد:  یرهخ یبهت زده به مرس نوال 

 _ اما جناب دکتر... 

بار در مقابل   یناول  یموافقت باال آورد و برا  یرا به نشانه    یشدست ها  عماد
 : یستادهمسرش ا یخواسته 

تا سر  یمنداد یدهمه شه ین_ اما و اگر نداره نوال جان، حق با جهاده...ما ا
 ! یمخونشون معامله کن

 و اعالم کرد:  یدآغوش کش را در  یالبرادع  یبا خوشحال یعبد محمد

  یم؟رو صادر کن یانیهمتن ب ید_ اگر موافق

 ندانستن باال انداخت و گفت:  یبه نشانه  یشانه ا طنطاوی

 . یمنظر جمع هست یرو_ من و دوستام پ

 یتوافقنامه رو ینا یرینیجلسه را ترک کرد تا ش یباز نوال با بغض ساختگ  و
 برود!  یبه تلخ 

 " ۲۰۱۱یه" پنج فور

کرد   یم  یتمدام ذهنم را اذ  یز چ  یک بودم اما    یآنکه از اتفاقات آن روز راض  با
ام نبود...چند  یجز نامادر یداد و آن کس یو حول محور انقالب جوالن م

 یدهفا یاما ب  یرمصحبت کنم تا حکم قتل نوال را بگ ینخواستم با حس یبار
بدهد هرچند   یفه ایبود که حکم به قتل ضع  یباتقوا تر از آن   ینحس  یخبود، ش

ما   یمباشد اما به قول کر   یگانهب  یبا دستگاه ها یمشکوک و متهم به جاسوس
 کرد.   یسخت م یمانکار را برا  ینو ا یمنداشت یاز او مدرک 
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 آمد:  یدنمبودم که اسما به د یستادهتراس خانه ا یمعمول رو طبق 

 _ امروز بهت افتخار کردم جهاد... 

کاخ  ینمرمر  یسنگ ها یرا رو یگارمس یزدم و ته مانده  یخنده ا تک 
 خاموش کردم:  یمانآرزوها

 هستم من!  ی_ واقعاًًِ؟ پس چه خوشبخت 

 کرد:   یمحواله بازو یرا معنادار باال انداخت و مشت  ابروهایش

 . یمنوش جان کن یقهوه عرب  یه یمبر  یا_ لوس نشو...حاال ب

 شدت گرفت:  یمافتاد و خنده هاو دمنوش  یچا ینیبه س نگاهم

 یم یلما رو تحو یشتر شد تا ب یبرگزار م یتهکم  یکاش زودتر جلسه   ی_ ا
 . یگرفت 

 : یممبلمان تراس نشست یو رو یمرفت یراییپذ یها یهم به طرف راحت  با

 ینه؟که بب  یهگرفتم اما ک  یم یلتتحو یشهمن هم یگه،_ بدجنس نشو داسما
بردم: _  یلذت م یشها یفزدم و ته دلم از تعر  یشبه حرف ها یپوزخند

 : یدحرفات خبر داره؟ اخم کرد و ابرو در هم کش ینراغب هم از ا

 نداره.  یربط  یمن به کس ی_ روابط شخص

 یک نزد  یمفنجان را برداشتم و به لب ها  ینکنم بنابرا  یتشخواست اذ  یم  دلم
 کردم: 

 من؟  ی_ حت 
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 کرد:   یدو تهد یدرا کش موهایش 

 . یزنمم یغ به خدا ج ی_ سر به سرم بذار

 لپم انداختم:  یو قند را در گوشه  یدمرا هورت کش چای

 سازن.  یم یعهمون شا یه_ اونوقت از فردا تو روزنامه ها عل

 انداخت:  یینشد و سرش را پا سرخ

  یم؟چه کن یگی_ پس م

 به هوا رفت:  یمخنده ها یک بار شل این

 . یمزن یدامن م یعات_ به شا

 را برداشت و به طرفم حمله کرد و پشت مبل پناه گرفتم:  یچا قوری

 کشمت جهاد.   ی_ به خدا م

 : یدمنوش یم یشده بودم و چا یممبل قا زیر 

استفاده کن  یگهد یاسلحه  یهاما از  یستن یبکش حرف  یبکش یخوای_ م
 سوختنه.  یادکه از دستش برم  یتنها کار یچون قور

 گشت و وحشت کرده بود:   یها دنبالم م خنگ مثل

 جهاد؟  ی_ کجا رفت 

 : یدکش  یغ درآوردم و ج یخُُِرناسه ا صدای

 . یندازماراه م یدادبه خدا داد وب یوونهنکن د یتم_ اذ
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آمدم، دهانش را گرفتم و او را به سمت اتاق خواب  یروناز پشتش ب ناگهان 
 یدناز د  یوانهو مِن د  زد و سرخ شده بود  یکشاندم، وحشت زده دست و پا م

تخت انداختم.   ی. درب اتاق را باز کردم و او را رویدمخند  یسرخ او م  یچهره  
 یاو نگاه م هو من قهقهه زنان ب یدبنفش کش یغ که جان داشت ج  ییتا جا

 کردم. 

دهانش را  یکند با بغض شرم رو  ینم یداو را تهد یمتوجه شد خطر  وقتی
 یاسی یز را ببندم شوم یرشگرفت و از اتاق فرار کرد و من بدون آنکه مس

 کردم:   یرا تماشا م یبایشز

 رفتار زشت رو ازت نداشتم.  ینجهاد...اصال توقع ا ینمک  یب  یلی_ خاسما

 من بست:  یشد و در را به رو ییدنبالش رفتم، داخل روشو به

 نداشتم.   یمنظور  یمخدا فقط خواستم بخند_ اسما در رو باز کن کارت دارم، به  

 کرد و سرم را پشت در گذاشتم:   سکوت

 یاپس در رو باز کن و ب یرقص یم یاون تو از خوشحال یدونم االن دار ی_ م
 . یمتا با هم برقص یرونب

 در را باز کرد و مسواک شکسته اش را باال آورد:  عصبانی

 یدوبار بهت لبخند زدم پر رو بش یستجهاد َحدِّ خودتو بدون! قرار ن ین_ بب
ندادن   یاد. به تو  یکن  یترعا  یدبا  یمکن  یجا زندگ   یهو گستاخ، اگه قراره با هم  

اش لبخند زدم  یعصب یبه چهره  ی؟خانم محترم نش یهاجازه وارد اتاق  یب 
 و گفتم: 
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 _ من که بدون اجازه وارد نشدم، با خودت اومدم تو.  

 مه داد: کرد و مسواکش را ادا  یکج   دهن

 مزه...  ی_ ب 

 یشوخ   یادیز  ینکهبه او بفهمانم اما مثل ا  یزبان   یمنظورم را با زبان ب   خواستم
 کرده بودم: 

 ذره عاطفه...  یهاز  یغ _ دراسما

 انداختم:  یکهرا خاراندم و ت سرم

 . یزمدامن بزنم عز  یعات_ فقط خواستم به شا

 و گفت:  یدبرق گرفته ها به طرفم چرخ مثل

 ندارم.  یطشرا ینروزنامه ها رو تو ا یحوصله  یخود،_ ب

 _ اما من دارم... 

 آمد و به طرف حمام رفت:  یرونب ییروشو از 

 . یشممعذب م یفت_ لطفًا دنبال من راه ن

 سراسر وجودم را گرفته بود:  یخاص کرم

 _ اما من راحتم اسما جان... 

 بست:  یمهحمام و درب را ن داخل رفت

 : یستادما ینهدست به س یای؟تو هم م یه_ چ
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 . یمونم تا برگرد یمنتظرت م ی_ نه ول 

 زد:  پوزخندی

 گفتم:   یجد یلیخ ی؟دار یفشرف تشر  یب  یلیخ یدونست  ی_ م

 نداره.  یدار خر  یادروزا ز ینشرف ا یست،خب مهم ن ی_ آره ول

 کرد:   اخم

 . یروناو بندازنت ب یرنُدمِِِتو بگ یانو راغب ب یبه هاد یزنم_ زنگ م

 از گلدان کنارم برداشتم:  یا یزانو زدم و دسته گل مصنوع  مقابلش

 _ نه تو رو خدا منو دور ننداز! 

 و گفت:  یدبار او غش غش خند این

 : یدمبه سرم کش یاالن اوج ابراز احساساتت بود؟ بلند شدم و دست  ین_ ا

 . یگهقدر بلدم، قبول کن د ینمکنم ه  یکار _ چ

 گفت:   یآبدار نچ

 ... یکن  ینتمر  ید_ با

 . یمزنگ هردو وحشت زده به طرف در برگشت یصدا با

 " ۲۰۱۱ یهشب شش فور یمه" ن

 کرد:   یفکر م یمبهت زده مقابلم نشسته بود و به حرف ها کریم

  یگی؟م یچ  یدار یفهم یجهاد؟ م یشد یوونه_ تو د
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پکم  یکسس یشرتو ت یاندام یبه بازوها یدم و دست مقابلش بلند ش از  
 : یدمکش

 . یشمخودم دست به کار م یترس ی_ اگر م

 را بست:  یسشاش را تکاند و چتر خ یبلند مشک  بارانی

 . یستمکردن ن  یسک من اهل ر  یدون   یخودت بهتر م  یست،ترس ن  ی_ مسئله  

برود و داخل   یرونرا گرفتم و به اتاق خودم کشاندم تا اسما از حمام ب  دستش
 اتاقش شود: 

دست  یسک؟ر یگیتو باز م یهطرف نفوذ یگممرد حساب؟ م یسک _ کدوم ر
 نشست:  یصندل یگذاشت و رو  یشانیبه پ

  ی؟_ تو ازش مدرک دار

 را گرفتم:  یشنشستم و دست ها کنارش

 یرش تر که اون شب تو آغوش تورات دستگمستدل  یناز ا ی_ آخه چه مدرک 
 کردم. 

 کرد و از کنارم بلند شد:   قاطی

خوبه  یت؟رو سر نامادر یشد استدالل؟ سر زده رفت  ینم_ خفه شو بابا...آخه ا
 . ینکرد یرشدستگ یا یگهتو حالت د

 باال بردم:  یدتهد یاشاره ام را به نشانه  انگشت

 _ مراقب حرف زدنت باش. 
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 و گفت:  یدکش  یفه اپوف کال کریم 

 یجهاد خان کاف  یستن یبود که کاف  ینمنظورم ا یدخب.... ببخش یلی_ خ
شعور   یهرچند ب   ی  یکهاوهام تو ِاِستناد کنم و زن  ینتونم به ا  ی...من نمیستن

 نفهم رو به درک بفرستم. 

 و در اتاقم را باز کردم:  رفتم

دست بذارم تا  یتونم دست رو یپس به سالمت...منم نم ی؟تون  ی_ نم
 خارج کنند.  یشاصل یر و پدرم انقالب رو از مس یشونا

 زد:   یخنده دار بود که پوزخند م  یمحرف ها  یدانم کجا  یاش گرفت، نم  خنده

 یخوایزده باال و م یتدوران کودک یپسر، خصومت ها یشد یوونه_ تو د
 ه طرفش آمدم: در را بستم و ب یری؟انتقام بگ

شده  یک نزد یو با نقشه به محمد مرس یهطرف نفوذ یگمم یم،_ زر نزن کر 
 شد و اون رو اِِِغوا کرد.  یک همون طور که به بابام نزد

 باال برد:  یمتسل یرا به نشانه  یشها دست

خورده به اعصابت مسلط باش،  یهخب،  یلیخب جهاد جون...خ یلی_ خ
 م. دار  یهمکار یبرا یشرط  یهفقط 

 کردم:   اخم

  ی؟_ چه شرط 

 را نشانم داد:  ینرا باز کرد و عکس حس کتش
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 یتا نوال رو مهدوُر الدََِم اعالم کنه اونوقت به هرکس  یار ب  یخدست خط از ش  یه_   
 خورم که تا آخر خط باهات هستم.  یقسم م یپرست  یم

 تاسف تکان دادم:  یرا به نشانه  سرم

 . یدهدست خط نم ین_ اما حس

 رفت:  یبار او از جا بلند شد و به طرف در خروج  این

 به کفشت هست.  یگیر یه یدی_ پس د

 یرا از جاکفش یشبوت ها یمطرف در سالن رفت و از اتاق خارج شدم، ن به
 برداشت و دوال شد: 

 داداش!  یرسیعماد و نوال انقالب رو صاحب شدن به حرف من م ی_ وقت من

 آن نشست:  یبستن بندها یو برا یدرا پوش یشکفش ها  کریم

جهاد خان؟ اگه مثل  یمو راغب خودسر عمل نکن ی_ مگه قرار نشد مثل هاد
حکومت منتظر گاف ماست تا از کشته ها پروژه  ی؟ترور آال بشه چ  ی یهقض
 بزنه.  یدکل  یقهرمان ساز ی

 و نگاهش کردم:  یستادمبه کمر ا دست

 زدن.  یدنفوذ رو کل ینداره، پروژه  ی_ االن هم تفاوت 

 : یستادشد و ا بلند

 یخودسرت گند نزن  یکارها  ینجهاد جان اما حواست باشه با ا یستم_ من ن
 به تالش بچه ها. 
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 : یدمشدم و غر  عصبی 

 یدار  یبا ک   یفراموش کرد  ینکهکنم؟ مثل ا  یکار چ  یبد  یادبه من    یخواد_ تو نم
 برگشت و متعجب نگاهم کرد:  یمکر   ی؟کن  یصحبت م

 سکوت کردم و ادامه داد:  ی؟روشنم کن یشه_ آره فراموش کردم. م

بزن تا بادتو  ینسر به حس یه یجناب ماهر، وقت کرد یمغرور شد یادی_ ز
 کنه.   یخال

 زدم:  داد

 شعور!  یب  یرون_ گمشو ب

 یو نگهبان  یدمبه طرف تلفن دو ید،در خارج شد و محکم آن را به هم کوب از 
 را گرفتم: 

 اومده؟ لبم را گاز گرفتم و گفتم:  یشپ ی_ بله جناب ماهر، مشکلنگهبان

 راه ندن.  ینجاا یرو بدون هماهنگ  یمکر   یگهد ید_ به بچه ها بسپار

 قربان.  یشه_ اطاعت منگهبان

بازجوها در مقابل  یو ضرب شالق ها یکروات   یلبخندها ی،قطع شدن گوش با
خواستم   یخسته شده بودم، خسته شده بودم و نم  یگر چشمانم جان گرفت، د

جماعت نادان   ینبه آن دوران سخت و طاقت فرسا برگردم اما  افسوس که ا
 یروندانستند، اسما وحشت زده از داخل اتاقش ب ینم یزیاز اصول مبارزه چ

 گرفت: را   یمو دست ها یددو
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 جهاد؟  یکن  یکار چ یخوای_ م 

َلَم را به تن کنم:  یرفتم تا لباس ها یطرف چوب لباس به  ُمَبدَّ

جماعت   ینا  یشیو به مصلحت اند  یدمکه صالح بدونم انجام م  ی_ من هرکار
 کنم.   ینم ییغاز چرون هم اعتنا

 را عوض کند:  یشتا لباس ها یدبه دنبالم دو اسما

 . یام_ پس صبر کن تا منم باهات ب

 کاسکتم را گذاشتم و به طرف آسانسور رفتم:   کاله

 مردم رو بده.  یها یت_ الزم نکرده، خونه بمون و جواب توئ

 " ۲۰۱۱ یه" هفت فور

دادم و زاغ  یم یکروز تمام در مقابل هتل محل اقامت پدرم و نوال کش یک 
خورد   یمسئله از کجا آب م یندانستم ا یم یدزدم، با  یآنان را چوب م  یاهس

آن  یام نبود، به طرف دکِّّه  یجز نامادر یمن کس یو تنها سر نخ آن روزها
کشته   یل؛د نبیااز دست فروش آن گرفتم و به    یرفتم و ساندوچ   یابانطرف خ

 . یختمر یانقالب مصر اشک  یآن روزها ی

 گفت:   یو مشد  ینواخته م یمدر گوش ها یشهم زنگ هشدار صدا هنوز 

 معامله نکن))  یکتاتور ((سر خون من با د

 یکخواستند با مبارک سر  یم ی،جماعت نادان از خود راض ینآن وقت ا و
صحبت کنند، مسخره بود...خنده  یو آزاد یو با او از دموکراس ینندبنش یز م
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 یوانگوسفندان هم مثل تو ح  یگرگ بفهمان   یک به  یبخواه  یدار است وقت  
درنده،  یک یر هستند و لطفًا کن آنها را نخور غافل از آنکه ذات اجتناب ناپذ

 . ییاست و تندخو یدندر

بود به آن  یدهجک خواب یک  یطرف موتورم برگشتم و همان طور که رو به
که راه داشت گردنم را   ییرا باز کردم و تا جا یچمساندو یک دادم، پالست یهتک
ساختمان پانزده طبق که بر  یک و نوک برج هتل را نگاه کردم.  یدم کشباال
 یک محوطه یو  یباز ینور پرداز یک رستوران گردان بود.  یک تاج آن  یرو

را نوازش  یا ینندههر ب یکار بود و چشم ها  یهتل چاشن یدر ورود یز آبنما ن
 داد.  یم

 یچهار روز کهیو در حال یمشده بود یکشب نزد یانیبه ساعات پا درست
لباس مُبدِّّل و نه چندان  یک نوال با  یم،تا انقالب مصر فاصله نداشت یشتر ب

 یآمد و چون چهره ا یینهتل پا یاز فرش قرمز ورود یآشنا، به صورت پنهان 
گذاشت و   ماآبن یداشت، به دور از شکار خبرنگاران از کنار محوطه  یدهپوش

 اش شد.  یمشک  یموزینسوار بر ل

وقت  یچنکرده بودم ه یسقف زندگ  یک یر سال با او ز یاگر سال ها شاید
داد،  یبرا فر  یگرانکردم و همان طور که د  ینم ییچهره اش را شناسا ییر تغ

 شدم.  یاش م یطانیرفتار ش یر من هم اس

و کاله کاسکتم را بر سر گذاشتم، چندتا  یدمنوشابه را تا آخر سر کش قوطی
نوال را دنبال کردم،   یموزیناگزوزها، ل  یدود مشک هندل به آن زدم و در فشار  

هتل  ینحفاظت از جانشان در ا یدانستم تمام احزاب مخالف مبارک برا یم
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پردازند و  یم نمراقبت، به جلساتشا ی یژهجمع شده اند و در حصار گارد و 
 دارند.  یرفت و آمد یز به داخل شهر ن یژهو یتتحت حما یهر از چندگاه 

را نداشت   یهفور  یبه خط استوا سرما  یکینزد  یلقاهره به دل  یزمستان   یهوا 
 یکانداخت و آن هم با    یآدم را به لرز م  یخنک شبانگاه   یمو تنها با چند نس

 بود.  یقابل چشم پوش یر بادگ یکاپشن چرم مشک 

تعجب   یتمصر توقف کرد و من در نها  یمل  یتدر مقابل سازمان امن  اتومبیل
شد،  یموزینآمد و سوار ل یرونکه از ساختمان ارتش مصر ب یدمرا د یتر پ

 یارتش یک کردم  یوقت فکرش را نم یچشد، ه یداستان داشت جالب م
 قعاً وا یاستس ینکهاما مثل ا یایدکنار ب  یبرالروشنفکر ل یک متعصب بتواند با 

ائتالف   یکدیگر با    یانقالب کسان   ی  یتهکم  یپدر و مادر نداشت و در پشت پرده  
 رفت.  یکردند که واقعًا انتظارش نم  یم

دنج در باالشهر قاهره ترمز زد و هر دو از آن  یکافه   یک در مقابل  اتومبیل
مالقات من و  یشدند، خوب دقت کردم و متوجه شدم همان کافه  یادهپ

در آن را گِِِل   یدفرصت ممکن با  یناش بود، در اول  یمحمد در شب خداحافظ 
 فساد نابود شود.  یالنه  ینگرفتند تا ا  یم

نبود تا  یبار کس ینآن ها پرداختم و خوشبختانه ا یبپله ها را به تعق پاگرد
 یتیامن  یبه خودم چهره    یادچون ز  یددانم چرا؟ شا  ینم  یرد،راهم را بگ  یجلو

نه  یکردم، با فاصله   ینگرفته بودم و در نظر گارسون ها مشکوک جلوه نم
 مقابل صورتم باز کردم.  یچندان دور از آن ها نشستم و روزنامه ا
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هم  یجور مالقات ها رو به رو ینا یشگیو نوال همراه با تعارفات هم پیتر  
قرارشان  یندادند، اوه پس اول یهتک یکدیگر نشستند و هردو کالهشان را به 

 یقهوه  یک  نبود! گارسون بعد از گرفتن سفارش آن دو به طرف من آمد و با
 تلخ او را دََِک کردم. 

اش  یصندل یبلند شد تا کت خز روباه مانندش را در آورد و به پشت  نوال
چشم برهم زدن از جا بلند شدم، به طرف آن دو رفتم  یک کند که در   یزانآو
 برداشتم و کنارشان نشستم.  یر در طول مس یصندل یک و 

 کرد:   یه نگاهم مشده بود و ناباوران یخکوباز شدت تعجب م پیتر 

 _ جهاد تو...؟ 

 درجا خشکش زد و به لکنت افتاد:  نوال

  ی؟کن  یم یکار چ ینجا_ ت...تو ا

 برداشتم:  یز م یشکالت از رو یزدم و تکه ا پوزخندی

 کنه.   یدابهتره جلسه با حضور تمام اعضا ادامه پ ی_ شرمنده مزاحم شدم ول

 کرد لحنش را مهربان کند:   یسع پیتر 

 انقالب نداره.  ی یتهبه کم یمالقات ربط  ینان ا_ عمو ج

 دهانم گذاشتم:  یرا باز کردم و گوشه  شکالت

 !یشهدونم، به منوم مربوط م ی_ م
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 یدند د  یهردو از وحشت رنگ باخت، در خواب هم نم  یخورم چهره    یم  قسم 
 یریمچ گ یناما من به ا  یرم،شوند و سر بزنگاه مچشان را بگ  یر غافل گ  ینطور ا

… من_ پس بگو چرا   یهام در اسکندر  یها عادت داشتم، به خصوص از نامادر
 یکتاتور با د  کرهو مدام از مذا  یدزد  یم  ینهسنگ هم رو به س  یته،کم  یتو جلسه  

  ید؟زد یدم م

 را تکرار کرد:   یشگیگذاشت و همان حرکت هم  یشها  یقهشق  یدست رو  نوال

 عود نکرده!  یگرنم_ بس کن جهاد تا م

 ینم یعنیمهم است؟  یماش برا یکرد سالمت   یزدم، واقعًا فکر م یا قهقهه
 یادیز  یتو جمع  یمدانست دوست داشتم سر به تنش نباشد؟ اگر در کافه نبود

کردم.   یضرب گلوله هردو را به درک واصل م یک اطرافمان پراکنده نبود، با 
 : یدمغر  یلب یر سرم را به طرفش خم کردم و ز

 ... یو خودت اومد ی_ پدرم کجاست؟ طبق معمول قالش گذاشت 

 : یدکش  یادشد و فر  یکتحر  میگرنش

 شعور نفهم!  ی_ خفه شو ب 

بردم؟  یدانم چرا از آزارش لذت م ینم یدند،کافه به طرفمان چرخ  ی همه
 باال آورد و گفت:  یدتهد یانگشت اشاره اش را به نشانه  یتر پ

 ینطور راجع به دو شهروند محترم ا  ی_ مراقب باش جناب ماهر، شما حق ندار
 و...  یمکن  یتاز دست شما به جرم مزاحمت شکا یمتون یما م ی،قضاوت کن

 و حرفش را قطع کردم:  یدمکالمش پر   یانم پابرهنه
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 بابا بساطتون رو...  ید_ جمع کن 

 یتر و پ یدکش  یفیخف یغها را شکستم، نوال ج یوانو ل یدمرا کش یز م روکش
 پناه برده بودند و داد زدم:  یاهل کافه به گوشه ا یعقب نشست، تمام

انقالب استعفا  ی یتهاز کم یدم_ ظرف چهل و هشت ساعت بهتون فرصت م
کنم تا همه بدونن   یمالقات رو تو رسانه ها منتشر م ینواگرنه اسناد ا یدبد
 " ۲۰۱۱ یه" هشت فور کنند؟  یم یهاشون چطور پشت پرده الب  یندهنما

 یجمع شده و شعارها یر تحر  یدانمردم در م ی،روز متوال ینپانزدهم برای
 یابانو اسما به خ یمدادند، به همراه کر  یمبارک م یکتاتورید یهعل یتند

 یم،ها خواستار انحالل پارلمان رساند یو خودمان را به انقالب  یمرامِسِِس رفت
را به دست   یبوناز بچه ها باال رفتم و تر   یکی  یونو راغب از کام  یبه کمک هاد

 گرفتم. 

 بودند:  یستادهگوش به فرمانم ا  یساکت شد و همگ  یتجمع یمعالمت کر  با

 در پشت پرده قصد نفوذ به جنبش ما رو دارند.  ی_ گروه من

 حضار نظم اجتماع را برهم زد:  یهمهمه  صدای

 ستار مذاکره با مبارک بودند. خوا یتهکم  یتو جلسه  ی_ حت من

 یکتاتور شعار مرگ بر د  ینجمع برخاست و به دنبال آن ا  یاناز م  یریتکب  صدای
 داد:  یبود که گوش ها را نوازش م
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که   یدمافراد آگاهانه هشدار م ینشما به ا یبانی_ من از طرف شما و به پشت 
تا چهره   یکنمشر مرو منت  یاستعفا نکنند اسناد  یتهاز کم  یندهاگر ظرف دو روز آ 

 روشن بشه.  یشتر مصر ب یمردم انقالب  یاونا برا یونیستو صه یهودی ی

کرده بود   یطرف  یکه ارتش اعالم ب   یبلند شد و از روز یادو فر  یشاد غریو
و گاز  یمشق  ینگران گلوله ها یگر و د یمپرداخت یراحت تر به تظاهرات م

 : یماشک آور نبود

 ۱۵حدود  یزیاعالم کرده به حقوق کارمندان و بازنشسته ها چ یکتاتور _ د
 ید،لبخندها رو نخور ینگول ا  یدم؛اما من به شما تذکر م یکنهدرصد اضافه م

 یر و رهبراتون رو دستگ  یدهستند تا شما به خونه هاتون بر   یاونا منتظر فرصت 
 زدن.  یدنفوذ رو کل یکه تا االن پروژه   ینطور کنند، هم

معلوم الحال که هنوز از ته مانده   یلباس شخص  یعده ا  یو ترقه    یر ت  یصدا  با
 یونمتفرق شد و به سرعت از کام یتمبارک بودند، جمع یدحکومت پل یها
 یدانتا خود را به م یمبلند شد یآمدم، به همراه بچه ها سوار بر شاس یینپا

 . یممعترضان برسان یریو کانون درگ یر تحر 

داد، احساس  یبچه ها آزارم م یصحبت کردن ها یپِِِچ ها و در گوش پِِِچ
خواهند آن را به   یهست و م  یزیدانم، چ  یهست و من نم  یزیکردم چ  یم

 و گفتم:  یدمکنند، به طرف اسما چرخ  یاز من مخف  یلیهر دل

 اومده؟  یشپ ی_ مشکل

به طرفم   ییجلو  یاز صندل  یکرد و به سرفه افتاد، هاد  ییر به وضوح تغ  رنگش
 برگشت و لب زد: 
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  ی؟با نوال مالقات داشت  یشب_ تو د 

افتاده و من از   یرا به زحمت قورت دادم و شستم خبر دار شد اتفاق   یمگلو  آب
 خبرم:  یآن ب 

 _ چطور مگه؟ 

نه؟ درست جواب   یا  ی_ سوالم رو با سوال جواب نده جهاد... مالقات کردهادی
  یم؟یز سرمون بر  یدبا یچه خاک  ینمبده بب

 از پشت فرمان داد زد:  کریم

رو که زده گردن  یتونه گند ی_از من بپرس داداش، اون االن تو شوکه و نم
 ! یرهبگ

 را گرفتم و اسما ملتمسانه دستم را گرفت:  یهاد ی یقه

  یه؟چ یهقض ینم،بب ید_ صبر کنمن

 ی خواست عقده اش را سرم خال یداشت و م ینهمدت ها بود از من ک راغب
 باز کرد:  یشپسرعمو ی یقهرا از  یمزد و دستم ها یپوزخند ینهم یکند برا

امروز صبح صداش در   یزد  یشبکه د  ی_ خودتو کنترل کن جناب ماهر، ساز
 اومده. 

 شدم و لب زد:  یرهاسما خ یزده به چهره  وحشت

 _ پدرت کشته شده جهاد. 
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به شماره افتاد و به   یمسرم آوار شد، نفس ها  یرو  یاآن احساس کردم دن  یک 
 : یدمکوب  ینماش ی یشهش

 _ نگهدار... 

 زدم:  یادراهنما زد، سرعت را کم کرد و من فر  کریم

 ... ینگهدار لعنت  یگم_ بهت م

 به من دست داده بود:  یجهتهوع و سرگ حالت

 ِِِِمون کنند. بزنم رو ترمز و لهِ  یهو یشه_ صبر کن بابا...وسط اتوبانم، نمکریم

 یرا به وضوح نم یزیچ یگر و تار شد، د یرهشدم و چشمانم ت یادهپ ینماش از 
 وحشت زده کنارم آمدند:  یاسما و هاد یدم،د

 _ جهاد حالت خوبه؟ زانو زدم و باال آوردم: اسما

 یلرزش صدا ید؟خبر رو بهش بد ینو بعد ا یدکن  ینی_ نگفتم مقدمه چهادی
 : یدمد ینم زییاما چ یدمشن یاسما را م

  

 نداره. یتیخدا خودش گفته بود پدرم برام اهم به

کردم خبر مرگ عماد تا آن اندازه   یموقع فکرش را نم یچگفت، ه  یم راست
باعث مرگ   یشبکند اما فکر آنکه مالقات د  یدهکمرم را بشکاند و پشتم را خم

حه کرد، دوست داشتم اسل  یکرد، مجنونم م  یام م یوانهپدرم شده باشد د
 ام بچکانم:  یقهشق یبکشم و رو
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 . یمبد یتفرار یجور یهبگو  یش_ اگه تو کشتکریم 

 یدم،لرز یخاک کنار جاده گذاشته بودم و به خودم م یرا رو یمدست ها کف
دوست  ینتر  یمیصم یحت  یدم،د یروز ها را نم ینمردم و ا یکاش م  یا

 دانستند:  یمرا قاتل پدرم م یز ن یمها

و به مالقات پدرت   یاز خونه خارج شد  یتبا عصبان  یشبد  یگه_ اسما مهادی
رسانه ها االن تو رو مسئول مرگ دکتر  یهمه  ینکهبه عالوه ا ی،و نوال رفت 

 دونن!  یعماد م

 یرفته بود که منوم م یشپ یآن طور یز سخت بود اما همه چ باورش
 خواست: 

کافه رو   یشبو ارعاب د  یدهدت  یلم_ نوال با خبرنگارها مصاحبه کرده و فراغب
 داده.  یلقاهره تحو یسبه پل

 اش را کاماًل از دست داده بود:  یناییب یمها چشم

نکردم  یاحد و واحد قسم کار یکردم اما به خدا  ید_ من فقط اونا رو تهد
 جرئتشو نداشتم.  یعنی

 . یادجهاد؟ _ رفتم پارک قدم بزنم تا حالم جا ب ی_ بعد از کافه کجا رفت کریم

 یمگوش ها  ی؟صحت ادعات رو ثابت کن یکه بتون   یهم دار ی_ مدرک هادی
 نداشت:  یاعتماد یدشن یبه آنچه م

  ی؟چ  یعنی_ من
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رو با لباس ها و مشخصات تو  یهتل فرد یمداربسته  یها ین_ دوربراغب 
به جز عماد  یمالقات با پدرش رو داشته و چون کس یکه تقاضا  یدننشون م

 . یدهداخل اتاق نبوده، با ضرب گلوله داخل وان حموم به قتل رس

 ینافتادم، فقط آخر  ینزم یرو یهوشو ب یدمشن یرا نم یشانصداها دیگر 
 گفت:   یکه م  یدماسما را شن یجمله 

 بچه ها.  یستداخل تفنگش ن یاز گلوله ها یکی_ 

 " ۲۰۱۱یه" نهم فور

آرام  یمپلک ها یقابل انکار بود، وقت  یر سخت و غ یمبرا یدمد یآنچه م باور 
نگاهم  یرهچند جفت چشم آشنا، خ  یدمآرام باز شد و به زحمت رو تخت غلت

 یپرستار و دکتر بودند که بچه ها را کنار زدند تا سالمت   ینا  یانکردند و در پا  یم
 ام را چک کنند. 

گره خورده به تخت و مچ دستم، وحشت زده به اسما   یدستبند آهن یدند  با
 شدم:  یرهخ

  یه؟چ یگهد ین_ ا

 جلو آمد و دستم را گرفت:  ینهم یکرد تا آرامم کند، برا  یسع هادی

مطمئن بشه  یخوادوال داره و فقط مقاهره چندتا س یس_ نترس جهاد، پل
 قتل دکترعماد کار تو نبوده. 

 یک صحنه ها به صورت  یافتادم و تمام یشاتفاقات چند روز پ یادبه  تازه
 مقابل چشمانم مجسم شد:  ییجنا یالسر 
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  یگه؟م یدستبند چ  ین_ اگه فقط چندتا سواله پس امن 

 اسما ادامه داد: انداختند و  یکدیگر به  ینگاه معنادار یمو کر  راغب

  ی؟رو بگ  یقتحق یخور یازت بپرسم، به جون من قسم م یزیچ یه_ جهاد 

بودن مسئله شدند و اتاق  یتیدکتر و پرستار خودشان متوجه امن خوشبختانه
 را ترک کردند. 

کابوِس وحشتناِک   یکاتفاقات خواب باشد و مثل  ینا یداشتم تمام دوست
 از جا بپرم و به نوال پناه ببرم:  یهشِب اسکندر یمهن

 دروغ بگم؟  ید_ چرا بامن

  یست؟تفنگت ن یاز گلوله ها یکی_ چرا هادی

شدم و به  یرهخ یمارستانام گذاشتم، به سقف ب یشانیپ یرا رو ساعدم
چه وضعش بود؟ مقتول پدر  یگر د ین...ایدمخودم خند یسرنوشت مسخره 

 یدم من بودم و شاک   یایکرد؟ اول  یمخونش را    یام تقاضا  یمن بود و نامادر
 بود؟  یگریَکِس د

سر اسلحه ام رو  یدتون یترور عماد کار من بوده م ید_ اگه واقعًا شک دارمن
نه؟ راغب جلو  یااون باشه  یرو یکشل یاثر سوختگ  یدحداقل با ید،چک کن

 زد:  یآمد و پوزخند

ضرب گلوله  یاشاگه خفه کن سر تفنگت گذاشته ب یمدون یما م ی_ اما همه 
 ! یرهگ  یرو م

 بُُِراق شدم:  یهشکردم و در صورت کر   اخم
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 از شما نظر خواست جناب!  کسی 

کند و خودش   یریجلو گ یاحتمال یریتا از درگ یدراغب را عقب کش کریم،
 ادامه داد: 

اون شب تو خونه  یادتهمطرح کنم اما  ینجاموضوع رو ا ینخواستم ا ی_ نم
 : یدمو غر  ییدمدندان به هم سا ی؟کرد  ییاز من چه تقاضا یمیت

 یدمد یدممقابلش رس یدرخواست ترور نوال رو کردم اما وقت  یادمه_ آره 
 یرونب یخون از دماغ کس یذره ا یاددلم نم یدمکار رو ندارم، د  ینا ییتوانا

 . یادب

 ینو هممون رو راحت ک  یزنیگلوله کجاست؟ چرا حرف نم  یه_ پس اون  هادی
سکوتت   ینتو نظر مردم بد جلوه کرده، با ا  یلاالنشم شش آور  ینپسر؟ تا هم

 دامن نزن و زحمات بچه ها رو به باد نده.  یعاتبه شا

 یقد یها یشهقاهره را پشت ش یسپل یشد وقت  یجار یماز چشم ها اشک
 ی...  از زندان و بازداشتگاه نمیدکش یکه انتظارم را م یدمد یژهبخش و

 ی یوهو م یفتمب یرگز...اما دوست نداشتم سر کار نکرده به انفراده یدم،ترس
شب   آنشدم و    یکاش مغرور نم  یکاش...ا  یانقالب به دست نااهالن برسد. ا

 دادم:  یگوش م  یمکر   یها یهشوم به توص

که  یمن اندازه بوده... کس یتعداد گلوله ها یادم یادمکه  یی_ تا جامن
 یتجمع  یو به مالقات پدرم بره مطمئننًا از شلوغ   یادتونسته به شکل من در ب

 . یدهاستفاده کرده و فشنگ منو هم دزد
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 تاسف تکان داد و گفت:  یبه نشانه  یسر  کریم 

 گلوله کجاست؟ من_ نه...   یهاون  یدون  ی_ م

 وارد کرد:  یکرمخالص را به پ یر جلو آمد و ت یگر بار د راغب

تو مغز  یحضرتعال یگلوله مشابه اسلحه   یهدکتر عماد،  ی_ تو کالبد شکاف 
 کردن.   یداپدرت پ

کردم و به فکر فرو رفتم، آخر من تفنگم را مثل ناموسم دوست داشتم   سکوت
کردم و   یبالشم پنهانش م یر شب ها ز یکردم، حت   یو آن را از خودم جدا نم

 گذاشتم پس چطور امکان داشت...؟   یم آن یراحت رو یالسرم را با خ

 احمقانه نگاهم کرد:  هادی

  ی؟کن  یباور م یرو که گفت  یداستان  ین_ تو خودت ا

 یدزد، راغب از ما عذرخواست و به دنبالش دو  یرونشد و از اتاق ب  یعصب  کریم
 زد:  یشبه موها یکالفه شد و چنگ   یو اسما! هاد یو من ماندم و هاد

و جز  یکن  یکن باهاشون همکار  یکنه جهاد، سع  ییازت بازجو یس_ قراره پل
 بدن.  یفتو مجازاتت تخف یدشا ینطوریا ی،رو نگ  یزیچ یقتحق

صورت  یشدم، جلو آمد و به پهنا یرهبُُِهت زده به اسما خ یرفتن هاد با
 : یختاشک ر

 یپرست   یم  یتو رو از دست بدم، به جون هرک   یخوامجهاد؟ من نم  یهچ  یه_ قض
صحبت کنم و  یسیبا عمو س یدمقول م یرو به من بگ  یقتحق یدمقسمت م

 . یرمبگ یفتو مجازاتت تخف
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چشم  یاطخشک درختان ح یحبس شده ام رها کردم و به شاخه ها نفس 
 دوختم: 

تو هم باورت شده من قاتلم؟ سکوت کرد و سرش را  یبگ  یخوایم یعنی_ 
 انداخت:  یینپا

 اومد.  یبدت ماز نوال  یشه_ تو هم

 را شکستم و ادامه دادم:  سکوتش

 به قتل پدرم نبودم.  یاومد اما راض ی_ بدم م

 سرش را باال آورد:  اسما

 _ پس چرا اون شب...؟ حرفش را قطع کردم: 

چه  یز م یهسر  یتر بپرسه اون شب نوال و پ یستن یکیچرا  ی؟_ اون شب چ 
دم من بودم، دوست داشتم  یایکردن؟ اصال بابام بوده و اول یم یغلط 

 اسما دستم را گرفت و نوازش داد:  یه؟بکشمش، مشکل

 . یکنهدم بودن عزل م یمصر قاتل رو از ول ی_ اما قانون اساس

 : یدمکش  یادرا پس زدم و فر  دستش

اشق اسما، اگه ع  یستیتو عاشق ن  یوند،تون بپ  یانقالب   یت_ تو هم برو به جمع
 اون باشه.  یهشواهد عل یهرچند همه  یکرد  یمعشوقت رو باور م یبود

 صحبت کند و از خودش دفاع کند اما نگذاشتم:  خواست
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 یدم،هاتون رو شن یبتتهمت ها و غ یکاف   ینگو، به اندازه  یچی...ههیس 
که   یباشه راه   یادتون  ینوهم از بازداشتگاه ندارم فقط ا  یزندان، باک   یرممنم م
کردم، هنوزم خام و   یتا آخرشو ط  یشجلو من سال ها پ یریدم یدارشما د

 . یدخور یم یباز یبفر  ینو با کوچک تر  یدنپخته هست

 وارد اتاق شدند و گفتند:  یتیامن ینمامور یمبا باال رفتن ُتِن صدا 

 . یدمهمون ما باش یچند روز ید_ جناب جهاد ماهر! شما با

 لب َمَشکش انداختم:  یبه اسما و اشک ها یالوداع  نگاه

 مالقات کنم.  ینحس یخخوام قبل از زندان با ش یفقط م یستن ی_ مشکلمن

 قاهره -اسما ۲۰۱۱ یهفور۱۰

غم به بغل  یفکر کردن و زانو یبرا یمناسب یجا یخش یخانه  ییانتها اتاق
راحت بود،   یول  یزدبر تنم زار م  یمیرنگ قد  یسورمه ا  یگرفتن بود، دشداشه  

 کردنش نداشتم.   یگزینجا یبرا یا یزهانگ

 یخبر  یچکس ه  یچاز جهاد نداشتم، ه یخبر  یچشبانه روز گذشته و ه یک 
 از جهاد نداشت.  

 یهتک یمکز کرده و سرم را به زانو  یزهوار دررفته ا یز م یاتاق رو یپنجره  کنار 
 یکاویدرا م ینحس یخش یپشت خانه  یکداده بودم. چشمانم کوچه باغ تار

از  یخبر  یانهو مخف یدارشودپوش در نور مهتاب پد یاهس یکریآنکه پ یدبه ام
 . یاوردجهاد ب
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 یا یلهآمد، از هر وس یهم برنم یشانو واسطه ها یمو کر  یاز هاد کاری 
هم  یتر عمو پ یاما حت  یرم،از جهاد بگ یخبر  یناستفاده کرده بودم تا کوچکتر 

بخاطر  یدانستبار شماره اش را گرفتم، قطعا م ینآخر  ی. برایدادجوابم را نم
و چون  یگیرمم اشماره اش ر  یدر پ یُمِصِِرانه و پ ینچن ینجهاد است که ا

مانند ده بارگذشته، با رد تماس کردن  یز بار ن یناز جهاد نداشت ا یدل خوش
 کرد.   یدرا ناام یدمام

 یکتجمع مردم بود که    یو شعار و ادامه    یشلوغ   روزها  ینثابت ا  یصدا  تنها
 یاز او جانبدار یگر رسانه ها هم د یخواستند. حت  یدم رفتن مبارک را م

و  ینتونقدرتمند، باراک اوبا ما و کل یو سردم داران حکومت ها یکردندنم
 یشان،ادیشنهپ یاز مبارک در بسته ها یتپاسخ حما یکامرون به جا  یمز ج

 گرفته بود.   یمبارک جا یاستعفا

هنوز همه منتظر  یول یگنجیدنداحزاب در پوست خودشان نم یها گروه
 مبارک بودند.  یمتصم

 یندکجا بود تا بب  یند؟را بب  یشجهاد کجا بود؟ کجا بود تا حاصل رنج سالها  اما
 دادن بود؟   یجهباالخره اتحاد درحال نت

لحظات را  یناز زندان ا یدر موج انقالب بود، در گوشه ا یگمشده ا جهاد
 یانگار نه انگار که مهره ا یکرد،به او فکر هم نم یکس حت   یچو ه یگذراندم

و  یهاد یکه حت   یدیدمم یکردمکه فکر م  یشتر انقالب بود. ب یندر ا یرگذار تاث
که  یسیتالش نکردند، چه برسد به عمو س یشبرا یدهم آنقدر که با یمکر 

 .  یمبود اسمنشیانقدر سمن داشت که من و جهاد 
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 رمان  کی

گشتم تا حجاب   یا  یو دنبال روسر   یدمبه در خورد، هول کرده از جا پر   یا  تقه 
 را معذب نکنم.  یخو ش یرمبگ

بودم  یدهکه بر سرم کش یروسر  یآمده بود. با کناره  یحتنص یبرا قطعا
 را پاک کردم.  یماشکاها یتهمانده 

 یکلبلند و ه  یدم اسب  یراغب با مو  یخ،ش  یمن در باز شد و به جا  یاجازه    با
بودن هم نتوانسته   یخنقش محافظ ش  یگرفت. حت   یچهارشانه اش در قاب جا

 دهد.  یر بود ظاهرش را تغ

 داخل؟  یاماجازه هست ب-راغب

 کنار پنجره برگشتم. شانه ام را گرفت:   یز حوصله به سمت م  یتکان دادم و ب   سر 

 نگاه به خودت بنداز.  یه؟  یکنیکار م  یبا خودت چ  یومه داراسما معل-

خوشحال کردن  یبه فکر من بود و برا یشههم یسوخت؛به حال راغب م دلم
فرد  ینکه راغب بهتر   یگفتجهاد راست م یدشا یزد،م یمن دست به هر کار

شده بود که سر پر  یکس  یر خوشبخت کردن من است.  اما دل من اس یبرا
 متعلق به راغب باشد.  یتوانستوقت نم یچه داشت و یباد

 . یستبرام مهم ن -من

 چشمان مشتاقش زل زدم و ادامه دادم:  به

 . یستکس مربوط ن  یچبه ه-
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 رمان  کی

 یر زنج  یستاد،سپر مقابلم ا  ینهشلوارش فرو برد و س  یها  یبرا در ج  دستانش 
 ییکرد، با پررو یداپ ییخودنما یبرا یاش راه  یقهپنهان شده در  یادگاری

 ام را داد:  یرهپاسخ نگاه خ

 من مهمه اسما، به خاطر جهاده؟  یاما برا-

من آزاد بودم که جهاد را بخواهم و راغب  یرم،حسادتش را بپذ  نمیتوانستم
 ینهتخت س  یظدلم محکوم کند، با غ  ینداشت که من را بخاطر خواسته    یحق 

 قدم به عقب رفت:  یک یدم،اش کوب

 من عاشقشم.  ی،احساسم رو نسبت بهش بدون  یخوایر جهاده، مآره بخاط-

به  یکار عصب ترم کرد، دوباره با ضربه ا  ینو با ا یخندیدو م یدادتکان م سر 
 به عقب رانده شد:  یعقب هولش دادم و باز هم قدم

  

  یشه؟دلت آب م یکه گرفتاره و قند تو  یخوشحال یلیاالن هم حتما خ-

برخورد کرد،  یوار آلودم به د ینهک  یبعد ید با ضربه افتا یاز لبش نم لبخند
 آمد، ادامه دادم:  یمن کوتاه نم یها ییوقت مقابل زورگو یچه

 یو سرزنش م یدانداخت یم یکهبهش ت یقاتخوب با رف یمارستانب یتو-
 گرفت:    یباال آمده بودند، به آرام یبعد یضربه  ی!؟ دستانم را که برایدکرد

 حرفات تموم شد اسما؟ -

 یفحر   یخواستآوردن دستانم نکردم، چون اگر خودش نم  یرونب  یبرا  تالشی
 . ادامه داد: یشدمنم یشزور بازو
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 رمان  کی

که همه   ینیحس یخش ینهم یخوره،خودش رو م یایجهاد چوب ندونم کار- 
افتاد،  یم یتر جهاد دنبال نوال و پ یدمعتقده که نبا یخوریدتون سرش قسم م

 رو خراب کرد.  یلآور۶رش اسم کا  ینبا ا

 کردم:   پرخاش

بود مردم رو از قهوه  ی؟ ک  ینهب یکه جهاد کرده رو نم  ییکس کارا  یچه یعنی-
انقالب   یبرا  یک   ید؟کش  یرونکش خونه و کلوپ ب  یرهش  یخونه ها و خرابه ها

 رها کرد:  یهمه رو متحد کرد؟  دستانم را به آرام

تا سطلش پر شد، بعد  یدونقدر دوشگاوه رو ا یر که طرف رفت ش یدیشن-
 ! ینهجهاد هم مثل هم ی یهقض یر؟لگد زد به سطل ش یهو  یسادوا

 برانداز کرد :  یرا با نگاه کوتاه  اتاق

 یشتر ب یکارش باعث شد توجه مردم به نوال و مرس  یناسما جهاد با ا ینبب--
بره، چون عماد شوهر نوال مرده و مردم هم  یهبه حاش یلآور ۶بشه و گروه 

نوال قهرمان مردم و   یمرگ عماد طرفدار نوالند، به نوع   یتمظلوم  یر تحت تاث
که نوال   یهر کس  ن،ضد قهرما   یمکه متهم به قتل دکتر عماد  یلآور  ۶  یعنیما  

 . یجمهور یسرئ یاصل ی ینهگز   یشهکنه م  یتازش حما

 :   یکردممچ دستانم را نوازش م هنوز 

 ثابت کنه..  یتونهجهاد گفته که کار اون نبوده ، باالخره م یول-

 را قطع کرد:  حرفم
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 رمان  کی

حرفا رو بزنم، چون منم مثل تو   ینکه ا  یومدمحرفا رو ول کن من ن  یناسما ا- 
 ! یکنهاش فرق م یهعاشقم و عشق قض

خواست دوباره بحث عشق کودکانه اش را وسط  یم ینکهشدم از عصبی
 بکشد: 

زخم رو بازش نکن چو انقدر نمک روش  ینبس کن، ا یکنمخواهش مراغب -
 نپاش. 

 را به من نداد:  یشتر صحبت ب یرا تکان داد و اجازه  سرش

صحبت کردم. گفته که  یتر است ، من با پ یگهد یز چ ی یهنه اشتباه نکن، قض-
 آزاد بشه.  یتونهاز جهاد نداره و جهاد م یتینوال شکا

مانند  یغج ییبا صدا یدم،د یچشمانم را در نگاهش م یبرق شاد بازتاب
 : یدمپرس

  ی؟صحبت کرد یتر با پ یتو ک -

 بود:  یاندر اعمالش نما یزهوشیو ت یرکیز یاش را خاراند، کم چانه

 امروز مراسم کفن و دفن عماد بود، منم رفتم و باهاشون صحبت کردم ... -

 شانه ام گذاشته بود:  یش را رواونا هم حرفت رو باور کردن؟ دست -من

که پدرش رو بکشه،   یستن  یکار جهاد نبوده و جهاد آدم  یدوننآره اونا هم م-
 داشتند  یاگه دشمن
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 رمان  کی

که قاتل از طرف  یکنهفکر م یتر کنند، پ یتجهاد رو اذ یشتر ب میتونستند 
رو  یبشما فر  یرو داره ول یونو قصد به هم زدن روابط انقالب یکتاتورهد

 . یکنهنم یتو نوال از جهاد شکا یخوریمنم

 فکرش از عمق نگاهش مشخص بود:  فدرگیری

 مراسم دفن باباش هم زندون بوده!  یکه تو  یبشر چه اعجوبه ا ینا یول--

 یاورم،از راغب به جا ب یتشکر درخور یخواستآرام گرفته بود دلم م قلبم
 احساساتم را از اعماق قلبم ابراز کردم: 

رو که  ی. کاریزیبرام عز  یشتر و بلکه ب یهاد یبه اندازه  ،یمََِرد یلیراغب خ-
 نکرد.  یهاد یتو برام کرد

 شده بودند:  یبچشمانش ترک یلبخندش و گرما سردی

 دنبال جهاد.  یمفردا صبح آماده باش بر -

  یهفور ۱۱

از همه جا به گوش  یشاد یادبود و فر  یتپر از جمع یپتا ک یپها ک خیابان
پخش   یرینیشکالت و ش  یگر د  یو گروه   یدندرقص  یم  یسنت   ی. عده ایدرس  یم
و سرود  یدادندشعار م یدسته جمع یتاز جمع یشتریو تعداد ب یکردندم
 . یخواندندم یروزیپ

شب به همراه همسرش قاهره را ترک کرده بود. چه  یمهرفته بود، ن مبارک
 جهاد!  یآزاد یفتد؟بتوانست  یبهتر از آن م یاتفاق 
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 رمان  کی

حساب بگذارم که نگاه خدا به سمت ما معطوف شده  ینبه ا یدبا میدانستم 
 یب و داغ پدر عج یو لطفش شامل حال ما شده وگرنه بعد از آن همه سخت 

 را تصور کرد.  یروز ینبود که بتوان چن

همه  یار اس س یپ یمانند ج  یموکر  یمشده بود یمبلند کر  یسوار شاس همگی
 ها را بلند بود و  از کوچه پس کوچه ها ما را به بازداشتگاه جهاد رساند.   یر مس

شدن راغب  یادهکه با پ  یشد، هاد یادهرا باز کرد و پ یندر عقب ماش راغب
 باز شده بود از من فاصله گرفت :  یشجا

 . یاممنم باهات م یساراغب وا-

 را باز کرده بود گفت:  یندر ماش یگر که د  کریم

 آشنام.  یشتر بازداشتگاه ب یمن با مامورا ینه بذار من برم هاد-

 پوزخند زد:  راغب

 . یریرو بگ یشو حکم آزاد یتازه بر  یخوایانگار م یگیم یجور یهداداش -

 : یدکش  یشها یشبه ر یدست  کریم

 بابا.  ی... ایگهداداش خرابمون نکن د-

 یمکنار دست کر    نیماش  یجلو  یصندل  یکه رو  ینحس  یخ. شیخندیدیمم  همه
 نشسته بود، خطابشان کرد: 

 . یاریدتا نظرشون عوض نشده جهاد رو ب یدبچه ها زودتر بر --
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 رمان  کی

 یو سخت باالخره روزگار رو یبعد از آن مدت طوالن  یشدهم باورم نم هنوز  
 یکنزد یمصر  یرینیپر از ش یبا طبق  یما داشته باشد، جوان  یهم برا یخوش
 شد.   ینماش

 را در دستانش انداخت.  یرینیپسرک چند ش یدکش  یینرا پا یشهش هادی

 را جمع کردم:  خودم

 . یشهخراب م یهلباسام مشک یار ها رو سمت من ن یرینیش یهاد-

در دستش  مدام  یحنگاه کردم که با تسب یخام را محکم کردم و به ش روسری
در انقالب و رفتن  یروزیآرامش داشت، پ یشه. چهره اش همیگفتذکر م

حال و احوالش   یرو  یز چ  یچبود که ه  یبنداده بود، عج  یر مبارک حالتش را تغ
 نداشت.  یچندان  یر تاث

 یشرو به افزا یتجمع یانو از م یشدم یکتر و راغب نزد یمکر  یانم جهاد
 . یکردراهش را باز م یابانخ

و  یخاک  یشنه؟ لباس ها یاگفتم با او خواهم داشت   یبرا یحرف  نمیدانستم
 اش نامرتب بود.  یرو به کچل یبودند وموها یفکث

جهاد را در آغوش گرفتند.   یک به    یک   یو هاد  ینحس  یخو ش  یمشد  یادهپ  همه
افتاده اش را باال آورد و به چشمان نمناکم   یر چشمان به ز  یدمقابل من که رس

 شد:  یرهخ

 . یمآزاد یممنونم بخاطر تالشت برا-



 

 
643 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

ه با همان لبخند سرد شب قبل نگاهمان زدم و به راغب نگاه انداختم ک  لبخند 
 . یکردم

بود   یلتکم  ینماش  یتظرف  یمهمه متوجه اشتباه حساب و کتابمان شد  ناگهان
 جهاد وجود نداشت:  یبرا ییو جا

من رو   یخوایددنبال من م  یدو اومد  ینماش  یتو  یختیدهمه ر  یگیدبابا نم  یا-
 . یداورد یحدابل موتورم رو م ید؟کجا جا بد

 سرش را خاراند:   کریم

 یخو ش یدند؟ همه خند یآزاد شد یننبار بند همه شهر بب یرو  یبندیمتم--
 متبسمش را گشود:  یلب ها ینحس

 . یشینممن عقب م ینیدجلو بش یدجهاد و راغب بر -

هم از جهاد و هم از راغب الغر تر بود اما تنها محرم من در آن جمع به   هادی
. جهاد خودش را عقب یکردیمرا م  یخمراعات حضور ش  یدآمد و با  یحساب م

 : یدکش

 . یشه. پشتم بهشون میشینمنم یخش یاستغفراهلل من جلو-

 تبسمش جواب داد:  یدبا تمد شیخ

جلو نشستن  یاپشت  یترعا یخوادشما به حرف من گوش کن آقا جهاد، نم-
 . یرو بکن
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 رمان  کی

 یدهکش  یینورده بود پنجره را پامردم به وجد آ  یو شاد یشلوغ  یدند جهاداز  
 یا یهچند ثان ی. بعد از سکوت یداداز مردم دست تکان م یبعض یبود و برا

 : یدداشبورد کوب یبا مشت رو یول یجهاد به آرام

 که مبارک رفت .   یدمشن یشبد-

 گوشش را خاراند:   کریم

 شب با زنش سوزان فلنگ رو بستن و در رفتن.  یمهآره جهاد ن-

 :  یدکش  یقیرا تکان داد و نفس عمسرش  جهاد

   یِِِه؟پدرم کِ  یمراسم بعد یداد. راست  یجهپس باالخره نت-

آمد جواب جهاد را بدهد، سر  یکس دلش نم  یچه یعنیجواب نداد ،  کسی
 سکوت را شکست:  یخانجام ش

سر قبر پدرت  یبر  یتونیبعد از مراسم م یجشن شرکت نکن یجهاد بهتره تو-
 . یو باهاش خلوت کن

 یسکوت را بر هم بزند، صدا یخواستدلش نم یکس یخاز حرف ش بعد
همه  یکتاتور مصر از شر د یآزاد یبرا یمصر یخواننده ها یک و موز یکوبیپا

 مان را مجذوب کرده بود. 

 نشست:  ینماش یجلو یو هاد یمشد یادهپ یناز ماش یخش یدم در خانه   

 . یمکن  یجشن سازمانده  یبچه ها رو تو یر تحر ال یریمما م-
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 رمان  کی

 یخانه  ینبه سمت محافظ  یخواستراغب که م  یشانه    یدستش را رو  جهاد 
 برود گذاشت:  یخش

و من راجع بهت بد  یمرد یلیجا برات جبران کنم راغب ، خ یهباشه  یادم -
 . یچند وقت نظرم رو عوض مرد ینو ا یکردمفکر م

 راغب گلگون شد:  یشده و تازه اصالح  یز تم  ی چهره

 . یستحرفا ن ینعالم رفاقت ا ینه بابا تو-

وارد   یخبه من انداخت و راهش را گرفت  و دورشد . من پشت سر ش  ینگاه  
 یشصدا یخنگفت، ش یزیچ یخانه شدم که جهاد خود را به من رساند،ول

 کرد: 

 کارت دارم.   یاب جهاد

  ۲۰۱۱ یهفور۱۲

بود، مبارک رفته بود و جهاد  یو باور نکردن  یبعج یملحظات برا ینا آرامش
 . یمبود یلآزاد شده بود و با هم درحال قدم زدن در ساحل ن

هزاران داستان در دل خود نهفته  هزاران عاشق را در  یرود باستان  ینا نیل
بود، هزاران مرگ را درخود حس کرده  و درد دل  یدهکنار خود د  یخطول تار

استوار  یشخود  سرجا یش را شسته و اندوهشان را زدوده بود ولمردمان
 وبتن یگر د یخواند،؛در گوش فرزندانش م یاتح ینشسته بود و زمزمه 

 از داستان عشق من و جهاد بود.  یرازدار
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کامال  یروزشکرد، با د یرا دنبال م یشجهاد نگاه کردم نگاهش قدمها به 
اش اتو   یدست مشک   یک  یاس هاو لب  یز مرتب و تم  یشتفاوت داشت، موها

بپوشد اما آن شب عزادار  یرهدوست داشت ت یشهخورده و مرتب بودند. هم
 پدرش بود.  

 یتیمو هر دو تنها تر و    یمداشت  یادیز  یراتهردو تغ  یمکه آشنا شد  یروز اول  از 
 یول  یم. هر دو خسته بودیز و من ن  ید. خانواده اش از هم پاشیمتر از قبل شد

 . یمرا پرداخت یشو بها یمبود که خودمان انتخاب کرد یراه  ینا

خسته شده بودند، باخودم گفتم:   یمو پاها  یمکرده بود  یرا ط   یطوالن   مسیری
 بگه؟  یزیچ یخوادتا آخرش نم یعنی یگهنم یزیچرا چ

 جلوتر بود نشان دادم:   یرا که مقدار یبه اعتراض گشودم و پل لب

 . یرسیمم ینو فلسط ینابه صحرا س کم کم  یمجهاد از رو پل عبور کن-

 جواب داد:  یخونسرد با

 المقدس برسم.  یتبه ب یاداتفاقا بدم نم-

 دادم:  یرونفرو کردم و نفسم را ب یمپالتو یبرا در ج دستانم

همه جنگ   ینهمه اتفاقات ا  ینهمه َجَوون در کنار ا  ینجهاد، ا  یگهبس کن د-
 یشههم  ینجاو ا  یما  یانهخاور م  یتوما    یکنن،م  یدارن زندگ   یبتهمه مص  ینو ا

 . یمدر جنگ بود

 دادم:  یدرآورده بودم و تکانشان م یبمرا از ج دستانم
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حب و شهوت مقام  یرسانه خوندم جهاد ، تا وقت  یریتمن خودم مد ینبب- 
 یر خودمون رو اس  یمهم وجود داره، ما اگر بخوا  یرسانه ا  یوجود داره کلک ها

سالهاست   ینفلسط  یم،خودمون وقت بذار  یبرا  یتونیمتا ابد نم  یمرسانه ها کن
 یلخودشون رو تشک  یها  یو زندگ   یشنجوون ها عاشق م  یجنگه ول  یر که درگ

 وجود داره.  یشهداره، عشق هم یانجر  یزندگ  یدن،م

. بازتاب مهتاب یمبنا شده بود، باال رفت یلن  یققسمت عم  یکه رو  یپل بلند  از 
به بازتاب مهتاب  یرهاش را دوچندان کرده بود، خ بایییافتاده و ز یلن یرو

 : یدکش  یقینفس عم

زندون گذروندم، آدم  یرو تو یمزندگ یسالها یناسما من نصف عمرم و بهتر -
 یدونمرو م ینابراز عالقه کنم، فقط ا یبا سوسول باز یتونمو نم یستمن یمدرن 

و سنگام رو   ینمدختر بش  یهباره که قراره با  یناول  یخواد،برامون بد نم  یخکه ش
که مبارک رفته و   یداشت  روانقالب  یتا االن بهونه  یگفتبهم م یخوابکنم، ش

 . یوقتشه به خودت هم فکر کن یدهتالشت به ثمر رس

که دنبال لوس   یآمددانست، خوشم م یبرپا بود که فقط خدا م یدلم شور در 
دزدد. لب   یداغ عاشقانه قاپ نم  یها  و متفاوت است، و با حرف  یستن  یباز

 باز کردم:  یبه شوخ 

  ی؟چ  ین؟ خونه و ماش یچقدر پول دار یه؟خب شغلت چ-

 گرفت، تعارفش را رد کردم:   یملبش گذاشت و بسته جلو یگوشه   سیگاری

 . یدارماول جواب بده بعد برم-
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 یگرفت، در آتش فندک درخشش شور جوان   یگارشس یر و فندک را ز خندید 
 : یدمد یدر چشمان م را

 . یگفتمهم م یداشتیم یگاربر س-

مطبوع ادکلنش دلم را  ی یحهرا یوزیدکه م  یادامه داشت و باد سر  لبخندش
 لرزاند، ادامه داد: 

 یداغ  یکه کله   یدونمندارم، فقط م یزیهم چ یادارم و از دار دن یخال یبج-
قند در دلم آب شد، بداهه شعر  یانشنه؟ از نوع ب یا یشیدارم، حاال زنم م

 : یدمگفته بود و سرمستانه خند

 . یگهد یهچه وضع خواستگار ینا-

 خجالت همراه شده بود :  یباال انداخت و لبخند مضحکش با کم شانه

 یادرو  یزاچ ینگفتم که من نصف عمرم رو زندون بودم و وقت نداشتم ا-
بار هم   ینشدم ، ا  یعاشق نمباز هم    یشدیاگر تو هم سر راهم سبز نم یرم،بگ

 یزندان م یهم تو یگهتا ده سال د یداومد یکه زندون افتادم اگه سراغم نم
 یاومد یزندون باشم و تو با بچه هات م یسالگ  ۴۰موندم. فرض کن تا 

 . یاومد یالبته مطمئنم که م یدنم،د

 دست بردم:  یگارشس یسمت جعبه  به

 اجازه هست؟  -

 مستانه او بود:  یبار نوبت خنده  این

 ؟  یپس قبول کرد-



 

 
649 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

را گوشه   یگار س   ی؟کرد  یخواستگار  یبفهمه چجور  یخبرداشتم: اگر ش  سیگاری 
 لبم گذاشتم، فندکش را باال آورد:  ی

 هم اهل دله.  یخاشکال نداره خود ش-

 را متعجب باال بردم :  یمرا روشن کرد، ابروها سیگارم

 سرتکان داد:   ی؟کارا هم بلد  ینپس از-

جا شروع کرد،  یهاز  یدباالخره با یگفتم تا حاال وقت نداشتم و بلد نبودم ول-
 . یکنمدرضمن فقط واسه  اهلش روشن م

  

آرامش داشتم.  یبنشست و در آن لحظات عج یبه دلم م یشها حرف
صحبتمان بود آرام ودلگشا، سرم را تکان  یبرا یمناسب یزمزمه  یلن یصدا

 شدم :  یدادم و جد

 که ...   ینهمهم ا یکه چقدر مال و اموال دار  یستمهم ن یزاچ ینا-

 انگشت اشاره سرش را لمس کردم:  با

 فقط طرز فکر مهمه و من واقعا جذب تفکرت شدن  ی؟دار یچ  ینجاا-

و  یدادیمپاس م یمانپل را با قدم ها یرو یو سنگ ها یمزد یقدم م دوباره
 اب داد: جو یشد،در دستمان دود م یگار س
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 یاومدم تو  ینداشتم عمرا م  یاز برعکس من. من اگر به پول ن  یقاچه جالب دق- 
با چهارتا مقاله و  یکردکه فکر م یدختر مغرور از خود راض یهمجله ات . 
 تونه انقالب کنه.  یم یسوسول باز

 : یشدمناراحت م یزدحرف ها را م ینبود و ا یگریکس د  اگر 

 . میگم یلوس نشو جهاد دارم جد-

 : یمکرده بود  یپل را ط  یر مس بیشتر 

ها همه  یلیسازه ، خ یرو م یندشونفکر آدم هاست که آ  ینجهاد ا ینبب-
ها هم  یلیخ یرو از دست دادن ول یزشونهمه چ یفکر  یداشتن و با ب  یز چ

 . یمانجام بد یگهد یهم کارا یدشا  یندازیمرو با هم راه م یهبرعکس. نشر 

 : یکردنگاهم م یزانآو یلب و لوچه ا با

   یکنی؟به ازدواج نگاه م یتو چقدر جد-

 پاسخ دادم:  یشتریب یتجد با

 . یهعمر زندگ یک معلومه صحبت از -

 بود:  یرهخ یسیو تازه تاس یک به ساختمان ش نگاهش

کنم االن فقط   یزیمدت برنامه ر یطوالن  یبرا یتونموقت نم یچمن ه یول-
 یکه طبقه   یاون رستوران خوشگل یکه شام رو قراره تو  بهت بگم یتونمم

 . یماون ساختمونه بخور یباال

 باشد:  یجد یدبا یداخم نگاهش کردم، فهم با
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 یزیبرنامه ر  یتونمام رو م  یندهساعت آ  ۲۴اسما من فعال فقط تا    یگمم  یجد- 
 کنم. 

 یراتکه انقدر تغ  ی،جهاد حق داشت در مملکت  یمرفت یسمت رستوران م به
 انجام داد.  یمدت  یزیِِِبلندبرنامه ر یچشد ه یشده بود نم یجادا

 یستاد،کنار رستوران ا یشده  یچمن و گل کار یکنار محوطه  ناگهانی
 : یگشترا م یشها یبکتش برد و ج  یها یبدستانش را داخل ج

 ن. صبر ک یقهدق یهاومد ،  یادمخوب شد  یراست -

شلوارش را گشت. باز هم  یها یبشد و ج یدباال تنه اش نا ام یها یبج از 
 : یکردنکرد، متقاطع صحبت م یدایشپ

 حلقه گرفته بودم...  یهبرات -

، با کف  یخواستشد دلم عطر آغوشش را با تمام وجود م یو رو م یر ز دلم
 : یداش کوب یشانیپ یدست رو

 آخ جا گذاشتم... -

 افتادم:  یم ینزم ینگران ناراحت شدنش نبودم از خنده رو اگر 

   یش؟جعبه کادو نذاشته بود یمگه تو-

 ، جعبه اش رو انداختم دور.  یگیرهجا م یلیخ یدمراستش نه ، د -

 دادم:  سرتکان
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دور؟   یمواقع گل هم الزمه اون وقت تو جعبه انگشتر رو هم انداخت  ینجور ا- 
 کوچک شلوارش گذاشت:   یبج یش را رودست

 لحظه صبر کن،    یهامن تره.    ینجاآخر گفتم ا  ی، لحظه    ینجاستخدا روشکر ا-

 : یدرا چ یکیبود  ییدهکه تک و توک کنار ساحل رو  یگل کوچک   یشاخه ها از 

 حاال چشمات رو ببند.  -

 ادامه داد:  یشد،در دلم آب م قند

 هم نبند.  یخوایاگه نم-

 را مقابل چشمانم گرفته بود.   یباییز یساده ول ینک نگت ی حلقه

  《فصل نهم: پاداش 》

 " جهاد ۹7ین_ فرورد۲۰۱۸مارس  یس؛"پار

کشم، طبق  یهمراه محمد، در کوپه نشسته ام و خروج آال را انتظار م به
سوت و کف هوادارانش   یمعمول در مقابل سالن کنسرتش غلغله است، صدا

هستند،  یالرمونیکآمدن آال از ف یرونمنتظر ب کند و یگوش فلک را کر م
 دهد.  یم یشخبرنگارها ضربان قلبم را افزا ینحرکت فلشر دورب

خاطرات  یادآور  یددارم، شا یتنور حساس ینبه ا یبدانم چرا؟ اما عج نمی
به فرش  یموزینشدن ل یک هست! با نزد ۲۰۱۱من و اسما در قاهره  ییدوتا

حرکت آال بر  یکنسرت، راه را برا  یاجرا ینمحافظ یالرمونیک،سالن ف ینزر
همچنان   ماکنند ا  یم  یترا به کناره ها هدا  یتکنند و جمع  یآن فراهم م  یرو

 . یستن یاز آال خبر 
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مهم باشد و منتظََِر! اگر کراهت نداشته باشد قسم   ید،آ   یخوشش م  ینطور ا  او 
 یر خواهد با د یقط معار... ف یاست و ب  یکار خورم در پشت صحنه ب یم

  یرا باال ببرد و آخ که چقدر خوب م یتآمدنش تب جمع

کند   یسالن خاموش م  یکیسناتورش را پشت درب الکترون  یگار ...سشناسمش
 . یردگ  یپاشنه بلندش دود آن را م یو با کفش ها

شوم، محمد که از شدت  یم یادهپ ینو از ماش یدآ  یم یتسمت جمع به
راند   یاش را عقب تر م  یرب گرفته است، تِِِل مشک فرمان ض  یاسترس بر رو

 خاراند:  یلبش را م یو گوشه 

  ی؟تنها نباش یاممنم باهات ب یخوای_ م

ام جا خوش  یبرق  یلچر و یزنم و همان طور که رو یبه حرفش م پوزخندی
پاک و صاف   یکشم و از هوا  یام را باالتر م  یکاپشن چرم مشک   یِپ کنم، ز  یم

 برم:  یلذت م یسپار

 جنگ دست تنها نباشم؟  یرم_ مگه دارم م

ام   یبرق   یلچر شوم و با فشار و  یاز جنگ ندارد، از او جدا م  یدست کم  هرچند
را هدف   یموزینشکافم و ِسپرَِِ ل  یم  یهواخواهان آال را مثل موج کشت   یتجمع

 یبه من پرت م  ینخورد و حواس محافظ  یم  یتکان   یلشدهم، اتومب  یقرار م
و سر و گوشم  دآب دهن یتا احتمااًل سر و گوش یندآ  یشود، با عتاب طرفم م

 "آب از سر گذشته" طرف هستند!  یکرا بجنبانند اما غافل از آنکه با 
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از حدقه  یشاز تعجب بازمانده و چشم ها یابانمحمد در آن طرف خ دهان 
اما من  ید،گو  یم ینآمده است و بدون شک شجاعتم را در دل تحس یرونب

 ندارم!  یماز طرفدارها یبرعکس آال دل خوش

 یتکه با عصبان  ینمب یرا م یکلیه یها یکت و شلوار  یم،آ  یبه خودم م تا
 کنند.   یم یدمتهد یفرانسو یدهند و با لهجه ها یمورد عتاب قرارم م

 یکرده    یشآرا  یو چهره    یدآ   یم  یینعقب پا  ینسمت چپ سرنش  ی  پنجره
 راند:  یرا به عقب م ینشود و محافظ یآال از آن خارج م

 ! یشناسمشسوار بشه، م ید_ بذار

محبوب و خوش  یفشار خبرنگارها کنار خواننده  یر و در ز ینکمک محافظ  به
کارم از فردا   ینزنم، اگر چه با ا یرسانه ها را م یدو ق ینمنش یم یشانصدا

 ی! مهم محمد است که با سرعت یستشوم اما مهم ن یاول روزنامه ها م یتر ت
 پردازد.  یما م یبآرام به تعق

 یموییل  یدار در کنار پرده ها  یخ  یدنینوش  یشهاتاق فرست کلس و چند ش  یک 
بهت زده   ی،نقره ا  یآالست که حاال با دکلته ا  یمورد عالقه    یطراح   یموزین،ل

 کند:   ینگاهم م

 ! یامب یدنتخودم به د یگفت   ی...؟ مینطوری_ حالت خوبه جهاد؟ چرا ا

کردم و   یوقت از قبل دشمن را خبر نم یچِشگِِِرد من بود، ه یگر د یکی این
 کردم:   یم یرشسر بزنگاه غافل گ

 نگرفتم خانم دکتر!  ی_ شرمنده وقت قبل
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 ینفظاتاقک خودش و محا  ینما ب  ی  یشهزند و ش  یم  یمبه حرف ها  پوزخندی 
 : یمکشد تا راحت تر حرف بزن  یرا م

  یدنی؟_ نوش

 یوار اش در در و د  یقد  یدهم و به پوسترها  یتکان م  ینف   یرا به نشانه    سرم
 یارشرا در اخت یسپار یالرمونیککه ف  یستخود ن یشوم، ب  یم یرهشهر خ

مشهور شده است تا اراده کند  یبه قدر یر چند سال اخ ینقرار داده اند، در ا
 کنند:   یشکششها را پ ینبهتر 

  ی؟باهات حرف بزنم، وقت دار یقهچند دق یخوام_ م

کاماًل مشخص است   یشاز گُُِل انداختن گونه ها ید،آ  یاش به وجد م چهره
 نداشته است و کاماًل خوشحال است:  یطشرا ینرا در ا یدنمانتظار د

 وقت دارم...  یشهتو هم ی_ من برا

 یادآن ز  یانخنداند چون از راو  یلم کند مرا ماز آنکه خوشحا  یشتر جمله ب  این
زنند و  یندارم...اسما، نوال و حاال هم آال...معمواًل حرف م یخوش یخاطره 
 گذارند:   یم یتو سر بزنگاه تنها یندگو  یکنند، م  یعمل نم

  یه؟تو و محمد چ ی یه_ قض

 را باال آورد:  یخیپرد و تکه  یم یشدر گلو نوشیدنی

 _ کدوم محمد؟ 



 

 
656 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

مزاحمش بشوم، َسِر ُپر  ینا یکرد از رازش با خبر باشم و برا  یرا نم کرشف 
کند تا   یانیخواهم پا در م یمالقات اسما را دارم و م یکرد تقاضا  یم یالخ

 : یمرا مالقات کن یکدیگر 

کند و به   یسکوت م  ی؟که تو باهاشون ارتباط داشت   یم_ مگه چندتا محمد دار
 شود:  یم یرهمقابل خ

 جهاد؟  یزنیحرف م یدار یدونم از چ  ی_ نم

 دهم:  یفشار م یدیگذارم و او را تهد  یم یشبه بازو دست

  ی؟بدون  یدوست ندار یا یدون  ی_ نم

دارند و صدا نه، تنها   یر کنند و چون تصو  یوحشت زده نگاهمان م محافظین
 یاره از آال هستند تا خرخره ام را بجوند اما خواننده با اش یمنتظر اشاره ا

 کند:   یدعوت م یدار یشتندست آنها را به خو

 دارند!  یاز من حرف شنو ییجا یهتا  ینا_ زود حرفت رو بزن، ا

 کشد:   یم یفیخف یغ دارم و ج یبر م یشبازو یرا از رو دستم

 یذارمم یزوآخر بزنم همه چ یمداره، به س ی_ پس بهشون بگو صبر منم حد
 جمال.  یماکف دست ش

، خبرنگار کنجکاو اتفاقات مصر و مصاحبه گر معروف اسما در جمال یماش اسم
 کند:   یمنجمد م یا یهر انقالب  ی، خون را در رگ ها۲۴فرانس 

  ی؟بدون  یخوایم ی_ چ آال
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 رمان  کی

 کنم:   یام را مرتب م یقهو  ینمنش یم صاف 

 دونم!  یتو و محمد م یراجع به گذشته  یزو_ من همه چ

 دهد:  یم یرونب یکند و نفسش را عصب  یرا مشت م یشها دست

کارا رو نداره، فقط بلده   ینا  یدونستم محمد هنوز بزرگ نشده و جنبه    ی_ م
 کنه.   یشوت بزنه و خوشحال

 دهم:  یو پاسخش را م یمسا یبه هم م دندان

 نشده!  یدهعصمتش مثل تو در یکارا رو نداره چون پرده   ینا ی_ جنبه 

 ترکد:  یپراند و بغضش م یازم ماش برق از سه ف یلیس ضرب

 جهاد!  یدر مورد من قضاوت کن ینجوریا ی_ تو حق ندار

 یشانبانو یاز قدرتمند ینهم...محافظ یشلرزد و لب ها یم یشها دست
ملتفت شده اند مسئله  یباً تقر  ینند،نش یکنند و آرام م  یم یتاحساس رضا

 ندارد:  یهست و به آنها دخل یشخص ی

 یه؟عکس ها چ ی یهقض ی؟کن  یم یدشدنبال محمد و تهد ی_ چرا راه افتاد
 کرده؟   یپور رو تو ش یهقض ینراه افتاده و ا یزیهمه چ یکدوم ب 

 کنم:   یمهربان تر م یسوزد و لحنم را کم یدلم به حالش م یلحظه ا برای

 بد افتاده رفته...دوست ندارم با نبش قبر، یاآال، اون اتفاق خوب  ین_ بب
 . یرهشهر رو بگ یگندش همه   یتا بو یمگذشته رو هم بزن

 کند:   یرا پاک م  یشاندازد و با دستمال معروفش اشک ها  یم  یینرا پا  سرش
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 رمان  کی

_ تا ی_ مهد آزادیسپار یومدیمگه ن یستی؟معتقد ن ی_ مگه تو به آزادمن 
 دهم:  یکند و ادامه م  یم ییدرا تا یمبا سکوتش حرف ها ی؟آزادانه رفتار کن

ارتباط آزاد بذار، بذار خودش انتخاب   ینا  یادامه    یپس االن محمد رو برا_  
 نه؟  یاکنه که دوست داره باهات ادامه بده 

 یاکنم و گو  یو ارعاب صحبت نم یدبار است که با او به زبان تهد یناول برای
 شود:  یدر او موثر واقع م

 _ اما من... 

 پرسم:  یشوم و م یم یقدق یشو جر گرانه در چشم ها جست

  ی؟_ اما تو چ 

 شود:  یو قفلش باز م یمکن  یرد م یرا به آرام یر گ  سرعت

 _ اما من دوسش دارم. 

 دهد:  یکنم و ادامه م  یزده نگاهش م بهت

 ! یدوست  یازدواجه نه برا ی_ منظورم برا

 کنم:   یرا با زبان تر و خوب به حرفش فکر م لبم

  ی؟ازش بزرگتر  یچهار و پنج سال یدون  ی_ اما م

 : یدگو  یم یدآ  یبه زحمت در م یشصدا یکهو طور یر به ز سر 

 . یست_ برام مهم ن
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 رمان  کی

 یصشناسم، دروغ و راستش را بهتر از خودش تشخ  یم  یرا بهتر از هرکس  آال 
 گفت...از ته دل...:   یرا از سر صداقت م یکی یندهم و ا یم

 . یاریبه دستش ب یدبا تهد یحق ندار ی_ بر فرض که درست بگ 

 کند:   یزند و ملتمسانه نگاهم م یحلقه م یشاشک در چشم ها دوباره

  ی؟کن  یکنم؟ کمکم م  ی_ خب تو بگو چه غلط 

 یکنند و چون صدا  یم  یکدیگر صحنه ها بهت زده نگاه    ینا  یدناز د  محافظین
 از کار در آمده است:  یمضحک  یمما را ندارند، پانتوم

  یدی؟شد جهاد؟ چرا جوابمو نم ی_ چ آال

و همه کس شده ام به جز  یز همه چ یادرسروزها فر  ینا ید،آ  یام م خنده
کاش من   یافتم، ا یاسما م یادسوزد و به  یخودم م یدلم برا یخودم...گاه 

 داشتم تا دردم را دوا کند:  یهم جهاد ماهر 

 کنم.   یهاش صحبت کنم...خبرت مدماغش نشو تا خودم با ی_ مو

 : یردگ  یآورد و به طرفم م  یدر م  یموزینل  یخچالاز داخل    یا  یوهزده آبم  ذوق

 بخور تا گلوت تازه بشه، به خدا پاکه.  ینوا یا...بی_ مِِِرس

 یزنم، ناخودآگاه دلم به قاهره پر م یبار دستش را پس نم ینخندم و ا می
و  یکشد...به دوران پسا انقالب...به روزگار بعد از رفتن مبارک...دولت مُُِرس

 ازدواج من و اسما! 

 " ۲۰۱۱" جهاد؛ قاهره 
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 رمان  کی

 یدوران زندگ  یناز بهتر یکی یدولت انقالب  یلتشک یشش ماهه برا ی فرجه 
مدت شش  ی،طنطاو یام بود، بعد از رفتن مبارک، ارتش مصر به فرمانده 

را منحل اعالم کرد   یور حکومت را بر عهده گرفت و پارلمان قبلام  یماه، اداره  
 . یرددر مصر صورت بگ یدتا انتخابات جد

 ینب یناحزاب شروع شده و در ا یحساب شخص یهو تسو یپاکساز ی دوره
مشترک من و اسما به وجود آمده بود، خاصه   یآغاز زندگ   یبرا  یفرصت مناسب

مانده و از  ینجااز ا یلعماد، شش آور من در مرگ یسهل انگار یلآنکه به دل
 احزاب قرار گرفته بود.   یر نسبت به سا یاسیس  یانزوا  یکآنجا رانده بود و در 

اسما باز کردم، هول و دستپاچه   یتر و فرز در را برا  یلیشدم و خ  یادهپ  ینماش  از 
دانستم در شب  یقرار گرفته بودم و نم یطشرا ینچون کمتر در ا یدبودم شا
مشترک ما کوتاه و  یکردم؟ اگرچه عمر زندگ   یچطور رفتار م یدبا یوساول عر 

که   یمن یبود، برا ربهسال تج یمن سال ها یسال بود اما برا یک به  یکنزد
 ییوجود نداشت و گذشته ام پر بود از زندان و بازجو  یدختر   یچدر گذشته ام ه

 و شکنجه... 

شد چرا که  یسال فقط مربوط به شش ماه اول آن م یک  ینا یرینش دوران
 یدولت  انقالب   ی،مُُِرس  یرابطه وارد اتفاقات شوم کودتا  یندوم ا  یشش ماهه  
 اسما شد.  یمورد عالقه 

به  یزن  یچکردم چون ه  یم ییاحساس تنها یشتر حال در آن روزها ب ینا با
نه  ی،ا کند، نه مادرآشن یشتر مشترک ب یجز اسما در کنارم نبود تا مرا با زندگ 

تمام خانواده ام را در انقالب از دست داده بودم و  یباً و نه...من تقر  یخواهر 
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 رمان  کی

رابطه با راغب را داشت  یتجربه  یکبار حداقل  یاسیناسما هم پدرش را، اما  
کاش با   یدانست اما من چه؟ ا  یم  یرا به خوب   یارتباط احساس  یک و اصول  

 بردم.  یزن بهره م یک  یاتاز تجرب نوال و آال سر شاخ نشده بودم و

 یبه خانه  یعروسش را باال زد و زبان در کامش چرخاند، نگاه خنده دار تور 
 یشگونه ها  یرو یکه حاال من وارث آن بودم انداخت و چال با مزه ا  یخش

 حک شد: 

  یم؟کن  یقراره زندگ  ینجا_ ا

 یدمآن را قفل کردم و با عجله جلوتر از اسما دو  یموتبلند را بستم، ر  یشاس  در 
 او باز کنم:  یو راه را برا یندازمب یدتا کل

اگه دوست  یاد؟خوشت نم یست؟قشنگ ن یزه؟چ یعنی...بده؟ یگه_ آره د
 یکهنگ   ینتا از ا  یماون بزن  یمیقد  یوار رنگ به در و د  یه  یمتون  یم  یداشته باش

 ! یاددرب

دنم خنده اش گرفت، دست به کمر گذاشت و به همه شتاب در حرف ز  ینا از 
 شد اشاره کرد:  یم یدهلباس عروسش که در خاک کش یدنباله 

 ها...  یشهم یخاک  یری؟لباسمو بگ یدنباله  یخوای_ نم

لباسش را گرفتم،  یام زدم و دنباله  یبه پبشان  یدر دستم ضرب  یکفش ها  با
رسم و  یمجبور به اجرا که خودمان  یمبود یرانگریو یلس یما بازمانده ها

عطر دل نواز   یانتاج عروسش را مرتب کرد و از م  یم،شد  یرسومات عقدمان م
 : یدراه پله ها رس یشب بو گذشت و به ورود یها یاطلس
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 رمان  کی

بنده خدا نگران بود و  ی،بد یلرو بهش تحو یمکر   ینماش یخواینم ی_ راست  
 دادم.  یم یامکپ یاز سر شب هع

 تا چراغ پله ها را روشن کنم:  یدمکردم و جلوتر از او دو  اخمی

رو ببرن، تازه  ینشاََِلدنگ، مرده شور خودش و ماش ی یکه_ غلط کرده مرد
 . یمشهر رو بچرخ یمکنم و باهاش بر   یشکرا  یخوامم یچند روز

 خنده شد:  یکبه شل یلتبد پوزخندهایش

 یمتمو دو قورت و ن یطرف رو گرفت  ینبه خدا جهاد، ماش ییپر رو یلی_ خ
  یه؟باق

 یآن دلم برا یک  یدیم،رس یراییپذ یو به ورود یمپله ها را دور زد پاگرد
 یاز او نداشتم و اصاًل نم  یخبر   یچکه ه  ییآال ید،خاطرات عدنان و آال پر کش

 دست اسما به خودم آمدم:  یزنده؟ با تکان ها یادانستم مرده بود 

 نه؟  یاداخل  یامب یگم_ حواست کجاست؟ م

ها خاموش بود و من فقط چراغ خواب را روشن کردم، سپس عصاره  چراغ
 و به اسما اشاره کردم:   یختمر  ینزم  یرا طبق رسوم مصر باستان رو  یلگرد ن  ی

اجراش کنه؟ اما چون همه   یدبا  یدونم ک   یرسم که واقعا نم  ین_ فقط مونده ا
 خودم انجام بدم.  ینما یدمم یحرو خودم از سر شب اجرا کردم ترج

 خرافات تکان داد:  ینبه حالت َردِّ ا یدست به کمر گذشت و سر  یاسین

 و لب زدم:  یدماجرا بشه؟ خند ید_ حاال حتمًا با
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 ره. ُسُِ  یلیچون خ  ینزم  ی_ صد البته، فقط مراقب باش موقع قدم زدن نخور 

به من  یمنته یر زد و طول مس یگََِرد قدم م  یعصاره  یو با وقار بر رو آرام
 یشانیدست به پ ید،من رس یوجب یک داشت تا به  یگام بر م  ینهرا با طُُِمان

 گفت:   یگذاشت و با کالفگ 

  

 یمها راه افتاد یوونهخستم، از سر شب مثل د یلیشد جهاد؟ به خدا خ تموم
 . یمکن  یرسم و رسومات م یلوله و تفنگ اجراگ  یلس ینتو شهر و در ب

 اش دلزده شدم:  یافسردگ  ینها را روشن کردم و از ا چراغ

 . یمدر خالل انقالب ازدواج کن یدداره و ما با یانجر  یزندگ  ی_ خودت گفت 

 ... ی_ گفتم ولیاسین

و  یختهبه هم ر یطخانه نگاه متعجب هردو ما به مح یطروشن شدن مح با
شد پا به آنجا نگذاشته بودم و بالطبع  یم یسال یک نامرتب خانه گره خورد، 

 فاجعه بود...   یک اسما    یو برا  یدرس  یبه نظر م  یعیمن طب  یبرا  یشلختگ   ینا

ام را خاراندم، دوست داشتم  ینیب یو گوشه  یدمبه پشت گردنم کش دستی
مِن احمق فراموش کرده   ید،بلع  یکرد و همان لحظه مرا م  یان باز مده  ینزم

از شدت   یاسینبه سر و وضع آن خانه بکشم و   یبودم قبل از ورود اسما دست 
 : یاوردن یمبه رو یزیشد اما چ یدسرخ و سف یکم  یرتح

 ... یخورده مرتب کنه ول یهرو  ینجاشعور گوشزد کرده بودم ا یب  یم_ به کر 

 به من انداخت و گفت:  یهیعاقل اندر سفنگاه  اسما



 

 
664 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل
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خونت رو مرتب کنه؟   یمکر   یدبا  ینه، تو زن گرفت   یگیم  ییپر رو  یلیخ  یگم_ م 
 سپر کردم:  ینهحق به جانب به خودم گرفتم و س یچهره ا

کردم و   یول م یرو تو شب عروس یمن کت و شلوار دوماد یخوای_ پس م
 ! یگهخوره د  یجا ها م  ینبه درد هم  یقرف  یدم؟پوش  یها رو م  یلباس نظافتچ 

 یشتر واگرنه معرفتش ب یمبگو یزیهم چ یمفراموش کرده بودم به کر  هرچند
به  یطدر آن شرا یدشد کرد؟ با یکردم اما چه م  یبود که فکرش را م یاز آن 
کردم بحث را   ینه؟ سع یاکردم   یاسما فرار م یفشار نگاه ها یر از ز ینحو

 عوض کنم: 

منم   یشام درست کن  یبرا یسر دست   یز چ  یهو   یلباساتو عوض کن  _ حاال تو تا
 کشم، حله؟   یم یغولهب ینبه سر و گوش ا یدست  یه

 را باال داد:  یشابرو یتا یکبه کمر گذاشت و  دست

 یخفکر کنم تار  یشه؟م  یداخوردن پ  یبرا  یزیخونه چ  ینا  یتو  ی_ حاال مطمئن
 نه؟  یگهباشه د یکساله یخونگ  ی یهاغذ یانقضا

 . یرمگ  یم یزیچ یه یروناز ب یرمکن  م  ولش

 یراییپذ  یتور عروسش را باال تر گرفت و با حالت وسواس از شلم شو ربا  اسما
 یشتر شد اسمش را گذاشت، ب  یگذشت و وارد آشپز خانه شد، آشپزخانه که نم

 یدکش  یفیخف  یغ ج  یاسینبود تا طّبّاخ خانه،    یجانوران موذ  یگاهبه مخف  یهشب
 : یددو یرونو از آن ب

 _ سوسک...سوسک... 
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 رمان  کی

اش گذاشت و با انگشت اشاره، آشپزخانه را نشان   ینهس  یقفسه    یرو  دست 
 داد: 

 _ سوسک...اون تو سوسکه جهاد، نرو! 

 یخودم تکان دادم و حشره کش را از گوشه  یتاسف برا یبه نشانه  سری
 طاقچه برداشتم: 

اسما جان، االن خودم   یگهعونه...سوسکه دسوسک انگار طا  یگیم یجور  یه_  
 !  یدم،رو م یبشترت

آال افتادم، تا  یها یدالور یادو ناگهان به  یدمکوب  یشرو ییبا دمپا چندتایی
جرئت نداشت از کنار  یجنبنده ا یچخانه بود ه ینکه او خانم ا یزمان 

 آشپزخانه عبور کند و حاال... 

 را باال برد:  یشداد زد و صدا یراییاز پذ یاسین

 کجا لباسامو عوض کنم؟   یکن  ییمراهنما یشه_ جهاد م

 : یدمپر   یرونآال افتادم و وحشت زده ب  ی  یختهاتاق به هم ر  یادبه    ناخودآگاه

اتاق ها شلخته هست  تیعوض کن، چون وضع ینجاهم یشه...اگه میزه_ چ
 . یزمعز  یترسم ثقل مزاج کن یو م

 : یدنشاند و پرس یشابروها یانم اخمی

 تو؟  یجلو ینجا؟_ ا

 به دور خودم زدم:  یرا باز کردم و چرخ  یمها دست
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 رمان  کی

 یبه طرف اتاق آال رفت و با دلخور  یگه؟مگه من چِِِمه؟ شوهرتم د  یگه،_ آره د 
 گفت: 

 کشم.   یاالن زوده خجالت م یول یکن  رییادآونقش هامون رو  یخواد_ نم

 زدم:  فریاد

 ینجاتو هم یرمخوردن بگ یبرا یزیچ یه یرونب یرم...اونجا نه...تا من منه
 لباساتو عوض کن. 

 شد:  یرهخ یمبه چشم ها مضطرب

ترسم برات  یم یی،دور نشو، شهر نا اََِمنه و تو هم تنها یاد_ فقط خواهشا ز
 . یفتهب یاتفاق 

 کردم:   یشد احساس شعف م یحد نگرانم م ینتا ا ینکها از 

درندشت تنها  یخونه  یننشدم تا تو رو تو ا یوونهراحت، اِِِنقدر د یالت_ خ
 . یرمگ  یسر کوچه و دوتا کنسرو م یپر تا ها یدمبذارم، م

 جمله گفت:  یک زد و  یتیرضا لبخند

  یم؟کن  یمن زندگ  یپدر یتو خونه  یایجهاد! چرا نم ی_ راست 

 یدحاصل خر   ی،باکس آب معدن   یکسطل ماست، چند عدد تخم مرغ و    یک
شده   یمخبر تنظ  یشبکه    یمغازه رو  یزیونمحله بود، تلو  یپر من از ها  یشبانه  

دستمال لونگ خود را کف  ید،رس یبه نظر م یطاس یرمردو فروشنده که پ
 سرش پهن کرده بود تا مبادا در برابر باد کولر سرما بخورد. 
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 رمان  کی

به ساختمان سفارت  یمصر  ینمعترض یناگهان  یاز حمله  یخبر  تصاویر  
 یفلز  یها یلهبا پتک و م یونانقالب یادادند، گو یدر قاهره خبر م یلاسرائ

 یاد محرمانه را از باالاز ساختمان سفارت کرده و اسن  یبخش  یباقدام به تخر 
 بودند.  یختهر یابانبرج به کف خ

 یتماس تلفن  یکدر    یمو کر   یهاد  یشدانستم کار بچه ها بود، چند شب پ  می
اهلش  یگر دعوت کرده بودند اما من د یاتعمل ینشرکت در ا یاز من برا
چند ماه به دست آورده بودم  ینا یرا که در ط  یخواستم آرامش ینبودم، نم

 اهپس از آن اشتب یلآلوده کنم به خصوص آنکه شش آور یاسیئل سبه مسا
احزاب قرار گرفته بود و  یر نسبت به سا یاسیس یانزوا یکمرگ بار من در 

حال بچه  ینکرد با ا  یمنع م یافراط  یما را از رفتارها یوستهپ ینحس یخش
 ینخودشان برگردند از ا  یقبل  یگاهخواستند جبران مافات کنند و به جا  یها م

 یق آب رفته از جویطر  ینکردند تا از ا  یبه مشارکت م یکرو مدام مرا تحر 
 بازگردد. 

نشست و  یشلب ها یبه رو یتیاخبار، لبخند رضا یدنپس از شن فروشنده
 کرد:   یک تخم مرغ ها در داخل پالست یدنشروع به چ

شب   یلیاسرائ  یها  یپلماتکه خوردند، د  یرپاکیجوانان و ش  ینت به ا_ احسن
 ترک کردند.  یوبه همراه خانواده هاشون، قاهره رو به مقصد تل آو یشپ

  

 یمملت طعم تحر  یناول راه است پدر جان...هنوز ا ینتازه ا یمبگو خواستم
مرزها   یسواند تا االن هرچه خواستند حاضر و آماده از آن    یدهو فشار را نچش
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 رمان  کی

که   یتالش یستند،خودشان با یپا یرو یرندبگ یاد یدوارد شده است و حاال با 
همراه  یو منافقان داخل یدشمنان خارج  یها یتبدون شک با آزار و اذ

 خواهد بود. 

رفتن به خانه  یمخارج برا یبسنده و پس از محاسبه  یتنها به لبخند اما
شد و آثار زرده اش  یناز تخم مرغ ها نقش بر زم یکیعجله کردم که ناگهان 

 یرو  یشپا  یآن را جمع کنم و کس  یمانده   یخم شدم تا باق   ید،پاش  یوار به د
 آشنا مواجه شدم.  یپاشنه بلند زن  یآن نرود که با کفش ها

ُسر خورد و به دامن   یشکفش ها  یو نگاهم رو  یدماز تخم مرغ ها کش  دست
و صد البته مخوف   یبعج  ید،جد  یوردم با چهره  سر که باال آ   ید،کوتاهش رس

گونه  یرو یسوختگ  یزده بود و جا یرا چتر  یشآال رو به رو شدم، موها
را در هم   یمرا به زحمت قورت دادم و ابروها  یمکرد. آب گلو  یم  یدادب  یشها

 : یدمکش

 _ آال...تو...؟ 

اش را  یچرم مشک  یفجمله ام را تمام کنم و به تپق زدن افتادم، ک نتوانستم
 اشاره کرد:  یابانآن طرف خ یشانه اش جا به جا کرد و به سوناتا یرو

 ! یمبا هم صحبت کن ید_ با

بار  یناول ینبود، برا یداپ یزیچ ینجابود و از ا یدود ینماش یها شیشه
 وحشت مرا احاطه کرده و به لکنت افتادم:  

 _ د...در مورده؟ 
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 رمان  کی

داشت، برگشت و با همان  یطور که به سمت آن طرف بلوار قدم بر م همان 
 اش نگاهم کرد:  یکت و دامن مشک 

 . یفهم یخودت م یا_ حاال ب

همسر پدر  یحت  یبود که انسان به کس یتر از آن  یر تو ش یر مملکت ش اوضاع
 بزرگش اعتماد کند: 

 ... یام؟_ و اگه ن

 جانش در عمق چشمانم زل زد:  یو با همان نگاه سرد و ب  یستادبار ا این

 _ اونوقته که منو تموم شده بدون! 

پر سرعت داد  یها ینما و عبور و مرور ماش ینشده ب یجادا یفاصله  بخاطر 
 زدم: 

  ی؟چ  یعنی_ 

 زد: یادباال انداخت و فر  یا شانه

 . یشنوی_ واضحه...فردا خبر مرگ منو تو روزنامه ها م

سرم   یرا دنبال کردم و مثل صاعقه زده ها به آسمان باال  یشزده قدم ها  بهت
زدند. به ناچار  یباران زا گرد هم آمده بودند و جرقه م یشدم، ابرها یرهخ

 را دنبال کردم و از بلوار گذشتم.  یرشمس

بسته جلو نشسته  یبا چشمان  یشهراهنما زد و من طبق معمول هم راننده
 یآال از پشت به گوش م ینفس ها یعت گرفت و صدابودم، سوناتا سر 
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 رمان  کی

مرد ناشناس که احتمااًل پشت سر راننده و در کنار آال نشسته بود،  ید،رس 
 در دستش را بست:  یزد و روزنامه  یقهقهه ا

 یک یدر ط  یاز جوانان معترض مصر  ینوشته جهاد؟ گروه  یچ  ینجاا ین_ بب
 کردند.   یلساختمان سفارت اسرائ یدناقدام به آتش کش یحرکت انقالب 

 و لب زدم:  یدمرا شن یلاتومب یبرق  یها یشهباال رفتن ش صدای

  یخواید؟م ی_ از جون من چ 

 کرد:   یک گوشم نزد  یمنوم آرام شد و دهانش را به الله  صدای

 ... یقلم همکار یک_ 

 را با زبان تر کردم و پاسخ دادم:  لبم

 . یستاز دست من ساخته ن ی_ اما کار

 زد:  یتک خنده ا منوم

 را مشت کردم:  یمدست ها یگره؟از تو دستور نم یل_ مگه شش آور

 . یکنهگرفت، اما االن مستقل عمل م  ی_ م

 ام گذاشت:  یقهشق یو رو یداسلحه اش را کش خشاب

 کنم مسلح هستم.   یادآوریجهاد خان! فقط خواستم    ینش  یاالتی_ اوع اوع! خ

 حبس کردم:  ینهرا در س نفسم

 _ پس مرگ عماد و عدنان هم کار تو بود؟ 
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 رمان  کی

 : یدکش  یفیخف یغحالت ماشه قرار داد و آال ج یرا رو اسلحه 

نظر منه، نگفته بودم؟ عرق سرد   یر مملکت ز  ینتو ا  یز _ گفته بودم همه چمنوم
 ام نشسته و بدنم داغ کرده بود:  یشانیپ یرو

 از دست من ساخته هست؟ اسلحه را کنار گذاشت و ادامه داد:  ی_ چه کمک 

 یجهاد؟! گاه  یدون  یشد حرف حساب، م ینا یزی،چ یه_ آهان...حاال شد 
زبون نفهم به جبر و زور متوسل  یکردن انسان ها  یرفهمش یبرا یداوقات با

 شد! 

 . یدندارم، لطفًا درخواستتون رو مطرح کن یادی_من وقت ز

 شد:  یک ره به صورتم نزدو دوبا خندید

  ی؟ترس ی_ چرا؟ چون اسما تو خونه تنهاست م

شباهت داشت   یکثافت بدجور به کروات   ینا  یبه رعشه افتاد، قهقهه ها بدنم
و مصر را از شر وجودش  یزمنجس را نر  ینو من قسم خورده بودم تا خون ا

 : ینمننش یپاک نکنم از پا

  :یدکش  یقیمنوم نفس عم یش؟_ گفتم فرما

  ی؟_ آال رو چقدر دوس دار

من در قاهره به   یرینتمام خاطرات تلخ و ش  یباً بود، تقر   یدهپرس  یسخت   سوال
سرد و  یزندان، شب ها یسخت و طاقت فرسا یشد، روزها یاو ختم م

عدنان و گشت و گذر در بازار خان   یخش  یاطکنج خلوت اتاق، حوض ح  ییتنها
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 رمان  کی

به   بشودنبود که    یزهاییه و نگفته، چها و هزار اتفاق گفت  ینا  یهمه    یلی،خل 
 از آن ها گذشت:  یآسان 

 یمچ دست ها ی؟چقدر دوسش دار ینگفت  یی؟_ الو...جهاد...کجامنوم
 دستبند زده شده ام را خاراندم: 

 . یشهخواهر نداشته ام محسوب م ی_ آال جا

مثل  یر را رد کرد، تمام طول مس یر آورد و سرعت گ یینسرعتش را پا سوناتا
 ییو شناسا یصتشخ یبرا یشکردم که از گوش ها یرفتار م یبوف کور

 کرد:   یاستفاده م

 یندهتو انتخابات سال آ  ینی،داغش رو نب یخوایخب پس اگه م یار _ بسمنوم
 ! یکن نه محمد مرس  یتحما یقاز احمد شف

  

 نداره.  یاز من حرف شنو یمن که گفتم، کس اما

 گرفته بود:   یمو تمرکز را از حرف ها یدهآال امانم را بر  یها یههق گر  هق

 یتون  رو رصد م  ییطال  یها  ییتجناب ماهر، ما اون تو یددار  یار _ اختمنوم
 یاستر یبرا یدکن یتما حما یدبوک از کاند یسفکر کنم دوبار تو ف یم،کن

 باشه.  یکاف   یشونا یجمهور

بدوش، بنده عرض   یگینره شما م  یگممن م  یم،گرفتار شد  یبتی_ به عجب مص
 ... یگیکنار اونوقت شما م  یدمکش  یاسیس یاناتجر  ینکردم خودمو از ا

 و حرفم را قطع کرد:  یدکالمم پر   یانم پابرهنه
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 رمان  کی

 یم یاسیس یاناتجر ین_ خب بدوش جهاد جان، ما خودمون شما رو وارد ا 
شانه ام  یمنوم رو یز زد و دست هاترم یلسکوت کردم...اتومب یه؟کاف  یم،کن

 نشست: 

 ی...راست  یریمگ یم یتتوافق و رضا ی_ پس ما سکوت شما رو به معنا
مفصل از شما بکنم، انشااهلل   یراییپذ  یهبد شد پسرم، نتونستم    یلیخ  ینطوریا

 . یمالقات بعد یباشه برا

 را تکاند و ادامه داد:  یمشانه ها یرو خاک

 یندوست داشتم بابت ا یلیخودم آشنام جهاد! خ یف_ در ضمن من به وظا
و  یهاول زندان هم به تنب یاما تو از روزا یرمدر نظر بگ یقیبرات تشو یتحما

...حاال هم زود برو خونه که اسما منتظره، یقنه تشو یشکنجه عادت داشت 
 ... یکرد  یر د یلیاحتمااًل نگران شده چون خ

 یادهپ ینخارج شد، از ماش یموار از دور دست ها یکبه صورت اتومات دستبند
از بابت دور شدن   یالمخ  یرا نداشتم، وقت   یمشدم اما جرئت باز کردن چشم ها

آخر،  یراحت شد، دست بردم و چشم بندم را باز کردم و در لحظه  یلاتومب
التماسم  اجزانهعقب سوناتا، ع ی یشهنگاهم به چشمان اشک بار آال که از ش

 گره خورد. کرد،    یم

اتاق چرخاندم،  یشدم و چشم در محوطه  یدار اسما از خواب ب یتکان ها با
کردم   یفکرش را نم یچبود، ه ینیالحق و االنصاف دختر دست و پنجه رنگ

خاطرات   یکهکند، طور  یینتز   ینچن  ینبه خرج دهد و اتاق خوابمان را ا  یقهسل
 . بودشده  یلتبد یگریبه اتاق د یاعدنان و آال در آن محو شده و گو
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 رمان  کی

 یواریبه ساعت د  یو نگاه   یدماسم آال مثل صاعقه زده ها از جا پر   یادآوری  با 
 خراب مقابلم کردم: 

 _ ساعت چنده؟ 

 را تا پشت کمر بافته بود:  یشکرده و طره موها  یمیمال آرایش

 ، چطور مگه؟۱۰

 شد:  یزانآو یمخودم کنار زدم و پاها یرورا از  پتو

 قرار داشتم!  یم_ ساعت نه با کر 

به   یبنفش  ی  یهحمام را آماده کرد، گالب  یاز کنارم بلند شد و حوله    یدلخور  با
 را دو چندان کرده بود:  یباییشو ز یدهتن کش

  یذاره؟قرار م یقشبا رف یشب عروس ی_ آدم فردا

 زدم:  یشانیبه پ یافتادم و دست  یشباتفاقات د یادبه  ناخودآگاه

  ی؟ندار ی_ تو حالت خوبه؟ مشکل

 تن پوش را کنار تخت گذاشت و قبل از خارج شدن از اتاق گفت:  ی حوله

 شما جهاد خان...؟!  یها ی_ از احوال پرس

داشت و به  یدیهم گند زده بودم، احتمااًل درد شد یکاشته بودم، حساب   گند
آمدم و پشت بند او وارد   یینتخت پا  یآورد، با عجله از رو  یخودش نم  یرو
 یک هضم بود...  یرقابلسخت و غ  یمبرا یدمد  یشدم، باور آنچه که م  یراییپذ
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 یفضا آن،عطر و گالب  یخاص که بو یزایند یک مرتب و منظم با  یخانه  
 سالن را معطر کرده بود. 

ه افتاد اما دل اسما مفصل صبحان یآشپزخانه شدم و نگاهم به سفره  داخل
بود و قاشق و چنگال صبحانه   یستادها  ینکتوجه به من کنار س  یشکسته بود، ب 

قلبم  ین،لباس خواب کنار ماش یخون رو یلکه ها یدنکرد، با د  یرا آماده م
 شدم.  یک به درد آمد و از پشت به او نزد

شانه   یسرم را رو  یدم،شن  یپنهانش را م  ینفس ها و احتمااًل اشک ها  صدای
 اش گذاشتم: 

 نبود!  یشباصاًل حواسم به اتفاقات د یخوام،_ معذرت م

 داخل بشقاب گذاشت:  یر و چند تکه پن یدرا باال کش ینشف فین

 . یگهد یادم یش_ اشکال نداره جهاد، پ

 را گرفتم و او را به سمت خودم چرخاندم:  یشها دست

 . یکم کنکم  یدتجربه هستم و با ی_ من که گفتم ب 

 ادامه داد:  یهزد و به کنا پوزخندی

 یزیاچ یسر  یهکنم هفت خط روزگارم،   یتجربه من فکر م یب  یگیم طوری
 ! یروز خاص ینمثل توجه کردن به زن و همسر تو چن یخوادتجربه نم

 گذاشتم:   یمتخم چشم ها یو رو یدمرا بوس یشها دست
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 یها کار خودته؟ دست   یقهسل  ینا  یهمه    ینم_ حق با شماست بانو، حاال بگو بب 
 و من را بغل کرد:  یدمکش  یمبه موها

 _ نه پس از آال هم کمک گرفتم. 

 آوردم و وحشت زده نگاهش کردم:  یرونرا از آغوشش ب سرم

 زد و جواب داد:  یبوده؟ قهقهه ا ینجا_ آال ا

 نه.  یگیشده م یزیتچ یهتا حاال  یشبتو از د یگم_ م

 من و او نشود:   یکردم بحث را عوض کنم تا متوجه مالقات شب گذشته    سعی

کارا هم   یناز ا یشناختمکه من م  یکردم اسما خانم  یفکرشو نم یچ_ آخه ه
 بلد باشه. 

 صبحانه رفت:  یز زد و دلبرانه به طرف م پوزخندی

 _ چطور مگه؟ 

 نشستم:  یرفتم و پشت صندل کنارش

به دست  یشناختمت فقط عادت کردم گوش که  یر سال اخ یک  ین_ آخه تو ا
 یادو اصال بهت نم یرسانه ا یها یمثل تمام مجر  ینمت،و دست به ورق بب

 ! یکار خونه هم بلد باش

 نازک و کوچکش را گرفت:  یلب ها یو جلو یدخند ریز 

کار خونه   یشهنم  یلکه دانشگاه رفته دل  یدختر   یزم،عز   ی_ خب بد عادت شد
 بلد نباشه. 
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کردم، اسما تمام قاعده   یشتماشا  یر دل س  یکگرم دستم داد و    یچا  یوانل  یک  
 یک عادت داشتم؟ هرچه بود من    ینطور من ا  یادلم را به هم زده بود    ینو قوان

 ینمن راجع به ا یااما آ  یدمپسند یزن کارمند م یکاز  یشتر زن خانه دار را ب
 با او صحبت کرده بودم؟   یطشرا

  

 یلتمام و کمال تبد یکدبانو  یک کرد هرگز سر کار نرود و به   یاو قبول م آیا
 یچخودم نگران شدم، متاسفانه من ه یبرا یرهنگامشناخت د ینشود؟ از ا

که او را به عقد   یام نداشتم و از لحظه ا یراجع به عالئق و زندگ  یشناخت 
 . دش یمکشوف م یتجربه ا یمخودم در آوردم هر صحنه از روز برا

 یمن م یپا به پا یدگفت؟ پس با  یقم نبود و از عشق سخن نماو عاش مگر 
 یفهماندم عطر زن برا یبه او م یدکرد؟ چطور با  یآمد و به عالئقم توجه م
اگر حق   یدشود؟  شا  یکه در آشپزخانه طبخ م  یستمن همان عطر روغن کتلت

 اول شرط  وز شد اما اسما از ر   یتر م  یرینش  یمبرا  یداشتم زندگ   یگریانتخاب د
از خودم نداشتم! حداقل در   یشناخت   ینکرده بود سرکار برود و من آن روز چن

شدند  یم یلتبد یتهو مدرن یسنت  یبود...دختران به دو دسته  ینطور مصر ا
 گذاشته بودم.   یکه من اسم گروه اول را مکتب

بودند که هرگز رنگ کالس و دانشگاه را به  یزنان خانه دار ی،مکتب دختران
سواد آموخته بودند،   یقرآن   یدر کالس ها  یبودند و به صورت سنت   یدهخود ند

 ین،بخاطر هم یدمستثنا نبود، شا یفط ینبود و آال هم از ا یمادرم مکتب
زن   ینچن  منعمر در دا  یک زد و من    یبرق م  یزیآشپزخانه اش از تم  یشههم
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اش در  یتجربگ  یب  ینم و عمده مشکل من با نوال همبزرگ شده بود ییها 
 پدرم بود.  یخانه دار یکارها

 یچیرا ق یالمخ یپرنده  یاسما به خودم آمدم و بال ها یتکان دست ها با
 کردم: 

 . یزنم_ حواست کجاست جهاد؟ دو ساعته دارم صدات م

 دستش را گرفتم:  یر پن یصاف کردم و لقمه  گلویی

 ذهنمو مشغول کرده. بدجور  یسوال یه_ 

 داد:  یلمتحو ییرا پر از آب پرتقال کرد و لبخند دندان نما لیوانم

 . یشیم یتبهش فکر نکن اذ یی_ خب بپرس، تنها

 زدم:  یاپرتقال را مزه کردم و دلم را به در آب

  یته؟مدرن یا یهست  ی_ تو مکتب

 به هوا بلند شد:  یشلبخندها یکسوالم خنده داشت که شل یدانم کجا نمی

 حرفم خنده دار بود؟  یاما کجا یخوام_ معذرت ممن

توانست خودش را جمع و جور کند و دلش را از فرط قهقهه گرفته بود،  نمی
را  یششدم که خودش را جمع و جور کرد و موها یکم کم داشتم ناراحت م

 عقب زد: 

  یته؟درنم یاهستم  یمکتب یدیمعاشرت هنوز نفهم یکسال_ آخه بعد از 

 شدم: یرهو راست در صورتش خ رک
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  یه؟_ نه متوجه نشدم، اشکالش چ 

 خودش گرفت:  یبرا یریجمع شد و لقمه پن لبخندش

 لبم را کج و معوج کردم:  یته؟مدرن یا یمکتب ی؟دوست دار ی_ تو چجور

  ی؟کن  یهم م ی_ مگه فرق 

 : یدبا کالس هورت کش یلیپرتقالش را برداشت و خ آب

 ... ینمثل تفاوت ب یتهبا مدرن یمکتب ینتفاوت ب یکنه؟_ چطور فرق نم

 و صحبتش را قطع کردم:  یدمکالمش پر   یانم پابرهنه

دونم  یدوتا رو م ینا ینو فرق ب یستمانقدر هم از مرحله پرت ن یگه_ د
  یرگذاره؟بود که دوست داشتن من مگه تاث ینمنظورم ا

 را پاک کرد:  یشلب ها یداد و با دستمال یینخوشگل پا یلیرا خ لقمه

گذار نباشه؟ خب من همسر تو هستم و حق دارم بدونم چجور   یر _ چرا تاث
کردم،  یمورد بدجور حال م یک  ینباشم تا مورد پسندت واقع بشم؟ با ا

صراحت   ینبعد از ازدواج متنفر بودم و از ا  یایاز دختران با حجب و ح  یشههم
 بردم:   یلذت م یداً اسما بعد از نکاح شد یشرم یب  یمتر بگوبه یا

  یه؟چ یفاونوقت تکل ی؟رو بخوام که تو نباش یزی_اگه من چ

 زل زد:  یمگاه چانه اش کرد و عاشقانه در چشم ها  یهرا تک یشها دست

 . یخوایکه تو م  یاون  یشم_ خب م
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و او شد، من  ییساده بودنم باعث جدا ینکنم هم یم یالاوقات خ گاهی 
 ید،کش  ینم ینجاهاشدم کارم به ا یاگر از روز اول از در صداقت وارد نم یدشا

به  یهشب یزیوصف داشت چ یرقابلغ یتیجذاب یمبا او برا یهرچه بود زندگ 
 یم بیشتر لذائذ  یمرو یوارونه هرچه جلوتر م یایوارونه، در رو یایرو یک 

 نبود:  ینجز ا یزیچ یاسینبا  یشود و تکرار کمتر و زندگ 

 ی؟رو دار یژگیسواله که تو چطور هر دوتا و یمن جا یاسما برا یدون  ی_ م
 . یتهو مدرن یاز سنت  یبیترک

 برد:  ییظرف شو ینک ها را به سمت س یوانکنارم بلند شد و ل  از 

تا  یهست  ینا ر یدرگ یگفت   یبود همسر جان، خب زودتر م یی_ سوال به جا
 کردم.   یروشنت م

بخورد و من هم عاشقانه به حرف  یسظرف ها باز کرد تا خ یآب را رو شیر 
 کردم:   یگوش م  یشها

 یژنرال زاده ا یچه یعنیهستم،  یتهمدرن یک جهاد؟ من هم  یدون  ی_ م
استثنا وجود داره و اون  یهمن  یاما تو زندگ  یادبار ب یوجود نداره که مکتب

 ه. نبود مادر 

 انداختم:  یینمتاثر شدم و سرم را پا واقعا

 چون واقعًا قصد ناراحت کردنت رو نداشتم.  یخوام_ معذرت م

 : یدو به طرفم چرخ یداز ظرف ها کش دست
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بود، من چون مادر نداشتم  ییگفتم که سوال به جا  یه؟چه حرف ین_ نه بابا ا 
 . یرمبگ یادخونه رو هم  یکارها  یباز یتهمجبور شدم در کنار مدرن

بود و با  یستادها ینهاو به وجد آمدم، دست به س یبایدلم از پاسخ ز ته
 کرد:   ینگاهم م یطنتش

  یجناب؟مونده عال یا یگه_ سوال د

 تکان دادم و ادامه داد:  ینف  یرا به نشانه  سرم

 یبه نظرت دادگاه چه حکم  یاشه،مبارک و اطراف  یامروز روزمحاکمه    یت _ راس
 براشون؟   یدهم

افتاد))  یمکر   یامک ندانستن باال انداختم و نگاهم به پ یبه نشانه  یا شانه
قهوه خونه، دو  یامب یرتر د یداد یماه عسل خبر م یبر  یخواست  یداداش م

 !)) یکاشت   ینجاساعته ما رو ا

بستن  یو برا یهدادگاه سور ینفهمم ا یقدر م ین، فقط همدونم اسما ی_ نم
 یازیمبارک انقدر واضحه که ن یها یتدهان امثال من و توست واگرنه جنا

 دادگاه نداره.  یلبه تشک

 کردم:   یراجع به منوم و آال صحبت م یمرفتم و با کر  یم باید

 کنن؟   ی_ به نظرت اعدامش ماسما

 رفتم:  یراییبلند شدم و به طرف پذ یز پشت م از 

 دونم  یم ید_ بع
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  یری؟م ی_ حاال کجا داراسما 

 مظلوم به طرفش برگشتم:  یو با چهره ا ایستادم

 . ینمرو بب یمتا قهوه خونه سر کوچه کر  یرمم یشی؟_اگه ناراحت نم

 باال انداخت:  یطنتش یبه نشانه  یو سر  خندید

خودتو  یشمنه اتفاقًا خوشحالم م ی،شک  ینم یدتدست از عقا یاد_ خوشم م
 درست کنم؟  یناهار چ  یفقط بگو برا ی،کرد  یداپ

 : یدمجلو رفتم و گونه اش را بوس یخوشحال با

 عشقته درست کن عشقم.  یزی_ هرچ

 داد و جواب داد:  یرا تکان  ابروهایش

 تو رو درست کنم؟  یگیم یعنی یی،_ عشقم تو

 . یر ندارشوه یگهفقط بعدش د یلی_ هرطور ما

 زد و گفت:  یا قهقهه

رو من حساب   یدهم خواست  ی_ برو تا ظهر زود برگرد، به بچه ها بگو کمک فکر 
 . یدکن

شد آن  یم یقهوه خانه را باز کردم و قدم داخل آن گذاشتم، شش ماه  درب
مقابلم  یبچه ها شده بود. چند نفر  یبرا یرهن داده بودم و پاتوق  یمرا به کر 

 یآلبالو فضا  یبدو س  یشدند و با عالمت دست مرخصشان کردم، بو  یز خ  یمن
 کرده بود.   یجادا یَجوِّ خنده دار یانقُُِل قُُِل قل یکافه را معطر کرده و صدا
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از  یدست دادم، گنده الت  یو هاد یمرفتم و با کر یشگیسمت تخت هم به 
 : دیکش  یادسالن فر  یانتها

 مرده صلوات!  یهرچ  ی_ سالمت 

قهوه خانه منعکس شد و چون صلوات را بر  یدر فضا یصلوات ناقص صدای
 یشههم ینکرد، حس  یم یجادا یمبرا یندیفرستادند حالت ناخوشا یآل نم

آن در  یشود بر گردن فرستنده  یم یگفت)) صلوات ناقص، طوق آتش  یم
 آخرت)). 

 یمقابلم گرفت، دلم برا  یجیخل  یچا  یانمک ب  یآن دو نشستم و پسر بچه    کنار 
گنده   یدم،رفت، فنجان را برداشتم و لپش را کش یآن ضعف م ی یرهرنگ ت
 زد:  یادبلند شد و فر  یگریالت د

 مردم...  یبرا یدهحبس کش یهرچ  ی_ سالمت 

 بچه ها زد و گفت:  یننماد یبه شعارها یپوزخند کریم

حضرت  یو جمال و کمالش برا یهمن و هاد یهاش برا ی_ خوبه واال، حمِّّال
 آقاست! 

دانم چرا   ینم  یست،ته دلش با من صاف ن  یمکردم کر   یم  یالاوقات خ  گاهی
 یبه رهبر  یدنرس یشتر جاه طلب است و هدفش ب یادیکردم ز  یاما حس م
ازدواج  که پس از   یدمفهم یرا وقت  ینمردم، ا یاریاست تا هم یلشش آور

سکوت کرد...آن روز همه  یمکردم و کر   ینحس یخش یمخودم را تقد یاستعفا
راغب راهم را بست و گفت:(( تو در  یمخالفت کردند و حت  یمتصم ینا اب
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خونه  یو اگه رسانه ها از قتل عماد برا یستیحزب مقصر ن یاسیس یانزوا 
سوِء ظن  ینبا استعفا دادنت به ا یما سو استفاده کردن تو حق ندار ینینش

 )) یها دامن بزن 

برو و خودم   یچند وقت به مرخص  یه  یخوایکلمه گفت)): اگه م  یک   یماما کر  
کردم چقدر با مرام است و حاال   ی)) و من احمق فکر میدمکارهاتو انجام م

م. خواستم راه آمده را برگردم، آمده بودم با او راجع به منوم و آال مشورت کن
 دستم را گرفت:  یهاد

 سرانجام نذار!   یما رو ب   یه؟دستور چ  ینیمبب  یمجمع شد  ینجا_ کجا جهاد؟ ما ا

 انداختم و خودش را جمع و جور کرد:  یمبه کر  یچپ نگاه

 جهاد، من فقط خواستم مزاح کنم.  ی_ دل نازک شد

 کردم:   یمگرفتم و معنادار، نگاه کر   یرا از هاد یانقل شیلنگ 

 فشرد و جواب داد:   یدستم را به گرم  یهاد  ید؟_ شما منتظر دستور من هست

 من در احزاب جهاده.  یاسیس ی یندهگفته نما  یخ_ آره داداش، ش

 فرستادم:  یرونو آن را ب یدمکش  یمها یهگس نعنا را داخل ر  طعم

 ید؟حمله کرد یلسفارت اسرائبه  یشبشمام، پس چرا د ی_ اگه من مقتدا
 : یستادندکم کم بچه ها دورم حلقه زدند و گوش به حرف ا

  یم؟کرد  یحمله م یدنبا یبگ  یخوایم یعنی_ کریم
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 یبه جمع ما اضافه شده بود دادم و چا یرا دست راغب که به تازگ  یانقل نی 
 را مزه کردم:  یلهنارگ

 یست،ن  یلنبودن اسرائ  یابودن    یتکار خان، حرف سر جنا  یم_ سفسطه نکن کر 
 . یروهاستحرف سر خودسر شدن ن

 و معترض شد:  یستادا کریم

 ... یگهخودسر منم د یرویبشنوه؟ منظورت از ن یوار د یگی_ داداش به در م

 بلند شد و دست او را گرفت:  هادی

 یستیم،ما متحد ن  نداره دشمن بفهمه  یتخوب  ید،راه ننداز  یزی_ بچه ها آبرو ر
 ... یلسران شش آور ینتفرقه ب یزننم یتر از فردا رسانه ها ت

 دوباره حاشا کرد:  کریم

  یم؟_ بزنن، مگه ما کم تو جمع مون آنتن دار

 یگرفت و هوا برم  یباال م  یشتر آمدم ب  یبود، هرچه مقابلش کوتاه م  یدهفا  بی
 یکه او رفتار م  ینطور امن گذاشته بود اما  یاتیاو را معاون عمل یخداشت، ش

و سکوت  یدمرا با حوصله سر کش یمرفت، چا یسوال م یر ز یز کرد همه چ
و از  گذاشتم ینیقهوه خانه را فراگرفت، فنجان را داخل س یفضا یمرگبار

 بلند شدم.  یمجا

افتاد که پخش زنده LEDتخت  یداخل کافه زدم و نگاهم به صفحه  قدمی
آن زدم و  یسور یبه محاکمه  یداد، پوزخند یدادگاه مبارک را نشان م ی

 رو به بچه ها کردم: 
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 خوندم...  یروزا رو م یندادم، ا یخکه استعفا نامم رو به ش  ی_ اون روز 

 زبانم شده بود:  یخکوبجفت چشم، م چهل

 کنه.   یبهش اعتماد نم یگهد ینهدونستم رهرو اگه از رهبر اشتباه بب ی_ ممن

انداخت، جلو رفتم و چانه اش را باال آوردم،   یینسکوت کرد و سرش را پا  کریم
من کله اش باد  یشاز من کوچک تر بود اما درست مثل ده سال پ یده سال

 گردنش افتاد:   ینقره    یر و زنج  یمشک   یراهنداشت و پر مدعا بود، نگاهم به پ

جهاده، اما  یبراماست و جمال و کمالش  یهاش برا یحمِّّال یگه_ آقا ممن
 یسه وعده شالق نوش جون م یکه جهاد روز  یاون روز یگهبهش نم یکی

 یک   یجمال و کمالش برا یدید،مک یکرد و شما بغل ننه هاتون پستونک م
 بود؟ 

هفته   یهگفت، بچه ها    یزیچ  یهبود    یداداش، عصب یر _ جهاد به دل نگراغب
 سطح شهر منتظر دستورن!  یهست تو قهوه خونه ها

 : یدمرا باال زدم و پرس یراهنمپ یها آستین

 _ حبس ابد. یشد؟ هاد ی_ حکم مبارک چ 

 : یدمچرخ یمزدم و به طرف کر  یخنده ا تک 

 قربان؟  ییدفرما یم ی_ دستور چ 

 زده پاسخ داد: خجالت

 _ امر، امر شماست سرور! 
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 لبم را خاراندم و گفتم:  ی گوشه 

نگفت و  یزیچ یم؟بکش یشبانک ها و اداره جات رو به آت یزیمبر  یخوای_ م
 ادامه دادم: 

  ید؟خسارت بزن یبه اموال عموم یدگرفت  یادرو  ینفقط هم یکی_ از جنگ چر 

 یگذشته    یتمام نما  ینهجوانان آ   ینا یرم،توانستم به آنها خرده بگ  ینم  زیاد
 من بودند: 

 یاصول و قواعد خاص خودش رو داره، گاه  یکیجنگ چر  یدیدنوز نفهم_ ه
 . یمتو خونه هامون بمون یحرکت اعتراض یهتو  یداوقات با

 شدند:  یرهخ یمبار چهل جفت چشم متعجب به چشم ها این

 تحصن کارسازه.  یگاه   یست،بزن و بهادر در کار ن یشه_ بله، هم

 گذاشت و سوال کرد:   یمشانه ها یدست رو هادی

 جهاد خان؟  یهچ یف_ االن تکل

 به دادگاه مبارک کردم و گفتم:  یا اشاره

احکام تو کشورمون تکرار نشه و قاتلمون راست راست  ینا یخواید_ اگه م
قهوه خونه ها  یندل از ا یدنکنه، با یچشمامون نگرده و زبون دراز یجلو
 .  یدِبکََِن

 : یدماخم کردم و غر   ینجاهاست؟ما ا داداش؟ پاتوق یچ  یعنی_ راغب

  ید؟فهم یدستوره م یه یننداره؟ ا یچ  یعنی_ 
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 گرفتم:   یشاندر آوردم و مقابل چشم ها یبمرا از ج یخش حکم 

ها مصر  یرهبر بََِنگ  یادخوشم نم یچ...هیخه_ مخالفت با من، مخالفت با ش
 بشم. 

 اشاره کردم:  یمحمد مرس یو چهره  یزیونتلو به

مردم  ید،دست بجنب یدما نباشه پس با یبرا یشحمال یخواید_ اگه م
متاسفانه عقلشون به  یدن،کش خونه نم یرهسرنوشت شون رو دست ش

 یدست تو سطح شهر پخش م یک و  یدپوش یم یونیفرمچشمشونه، از فردا 
 . یدش

 جلو آمد:  هادی

  یم؟_ خب کجا بر 

 را برداشتم و به طرف بچه ها گرفتم:  یز م یرو ی روزنامه

هماهنگ کردم، قرار شد کانکس   یکاشف، همسر جناب البرادع   یده_ با خانم عا
 یفرهنگ  یتقرار بده تا فعال یارموندر سطح شهر در اخت یهپخش نشر  یها

فهم شد؟  یر در انظار عموم ممنوعه، ش یدنکش یوناز فردا قل یم،داشته باش
 . یزنهپُُِک م یواریتو چهار د یرهدلش خواست م یهرکس

 گام برداشتم و داد زدم:   یطرف در خروج  به

 نعش کش خونست.   یدوباره جامون گوشه  یدنجنب یکه،_ انتخابات نزد
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چند   ینو از حمام خارج شدم، در ا  یچیدمتن پوش را به دور خودم پ  ی  حوله 
د و شده بو یاتفاقات درون مصر و به خصوص قاهره صعود یر س یر،روز اخ

 . یدمفهم یها اسما و دنبال کردن اخبار روزانه اش م یگیریرا از پ ینمن ا

زده بود و لپ تاپ بازش را با  یرنگ  ینارنج  یطب ینک ع یشه،معمول هم طبق
شد و قهوه   یم  یپر و خال  یوستهقهوه اش پ  یوانکرد، ل  یم  یینماوس باال و پا
 آمد.  ینم یینپا یاجاق گاز صفحه ا یجوشش از رو

را از پشت  یشبه تن داشت و طره موها یرنگ  یاسیخواب جلو باز  لباس
 زد و به آشپزخانه اشاره کرد:  یمن لبخند جذاب  یدنبسته بود، با د

  یزم؟قهوه عز  یا ی_ چا

 گوشم را در آوردم و با پا سطل آشغال کنار سالن را باز کردم:   وازلین

 زحمت.  یب  ی_ چا

 یآشپزخانه شد، م یپا بندش راه  ینگجر  یو با صدا یداز کار کش دست
کند و او زن خانه نبود، اگر قبول کرده بود  یم یتشاذ یدانستم خانه دار

 یو رسانه را م انیجرفتار کند بخاطر عالئق من بود واگرنه ذات او ه یمکتب
 . یدطلب

و به  یختلب سوز ر یز لبر  یاُُِپن آشپزخانه قرار گرفت، دو فنجان چا پشت
 را باز کرد:  یشبرگشت، کنارم نشست و کِِِش موها یراییپذ

شروع به   ی؟شون کرد  یانتخابات دسته بند  یبرا  یدم_از بچه ها چه خبر؟ شن
 کردم و گفتم:   یمگرفتن آب گوش ها
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 . یرسهزود به دستت م_ خوبه، خبرا  

 ینرساند و از ا یجلسات را به سمع و نظرش م یقدانستم راغب آمار دق می
بابت نگران نبودم، چون به عالقه اش نسبت به خودم اعتماد داشتم اما خوشم 

 در دستگاهم وول بخورد.  یآمد جاسوس دو جانبه ا ینم

 را مقابلم گذاشت:  یزد و فنجان و نعلبک  پوزخندی

 دارم.  یلخودم رو تو شش آور ی_باالخره منم آدما

شروع به هم زدن آن   یکردم و با قاشق کوچک   یرا داخل فنجان خال  شکرپاش
 کردم: 

و فقط بخاطر تو نگهش   یادباور کن به کارم نم  یه؟دونم طرف ک  ی_نه که من نم
 داشتم. 

 کرد:   یمازوب یحواله  یسر داد و مشت  یمستانه ا ی قهقهه

 بار جونت رو نجات داد.  یهجهاد خان، راغب  ی_قرار نشد نامرد بش

 ییسو یتدانستم ن یاز راغب زجر آور بود اگرچه م یدهایشو تمج تعریف
 غرض است:  یب  یشندارد و رفتارها

 _بر منکرش لعنت، منم که گفتم هواشو همه جوره دارم. 

 ماند:  یرهخ یفاصله داد و به گوشه ا یشرا از لب ها چای

 . یره_اما داره از مصر م

 شدم:  یقدق یشچشم ها در 
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 _کجا؟  

 گذاشت و ادامه داد:   یرا داخل نعلبک  فنجان

 ... یس_فرانسه، پار

 تونم بپرسم چرا؟  ی_م

 از کنارم بلند شد و به طرف لپ تاپش رفت:  یلشآالرم موبا یصدا با

و اگه تا  یستن یاستراغب آدم س ی،که خودت گفت   یزی_بخاطر همون چ
 . یهو طراح یاالن هم تو مصر مونده بخاطر من بوده واگرنه ذات اون هنر 

پسر  یحرفش آتشم زد، اسما چه راحت از دل بستگ  یندانم چرا؟ اما ا نمی
 یدکردن در ق  یزندگ   یدشا  ید،کش  یزد و قلبم مرا به آتش م  یحرف م  یشعمو

 حد حساس کرده بود:  ینو بند مذهب من را تا ا

 نداره؟  یدهموندن فا یدهافتاده که فهم ی_حاال چه اتفاق 

آورد و در   یینمطالعه اش را پا  ینک وسط خال را نشانه گرفته بودم، ع  درست
 زوم شد:  یمچشم ها

 کرده؟   یداتوریاعالم کاند یجمهور یاستر یبرا یمرس یدی_شن

گرفتم   یدهبود اما آن را ناد  یمو جسارت به حرف ها ینتوه  ینرفتارش ع  این
 بحثش گذشتم:  یضتعو ینام از کنار ا یباطن یلرغم م یو عل

زود داشت اما سوخت و سوز  یا یر د یکنه،م یدونستم اعالم آمادگ  ی_م
 نداشت. 
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 رنگ سالن انداخت و به طرفم آمد:   یمبل خاکستر  یرا رو موبایلش 

 _ چطور مگه؟ 

 خوابمان رفتم و او هم به دنبالم روانه شد:  طرف اتاق به

هست که  یتنها شخص یدمبار تو زندان باهاش مالقات کردم و فهم ین_ اول
 تمام احزاب روش اتفاق نظر دارند. 

انتخاب  یپک  یکسس یاندام یشرتو ت یدمکش یرونرا ب یملباس ها درآِورِ 
 کردم:  

  یاره؟م یرا یگیم یعنی_ اسما

 : یدمپوش یکردم و شلوار سه ربع  یزانآو یرا از چوب رخت  حوله

از اخوان  یشاخه ا یر و عدالت، ز یحزب آزاد یسرئ ی_چرا که نه؟ مرس
چون  یمصر رو داره و از طرف  یها یمذهب یرا یعنی ینو ا ینهالمسلم

 یدانشگاه   یتجمع  ینرو هم تو کارنامه داره بنابرا  یکاامر   یکآکادم  یالتتحص
 جز اون ندارن.  یم راه و روشن فکره

 : یدجا خورد و ابرو در هم کش یمو به جا یقدق یلهمه تحل ینا از 

 جهاد؟  یکن  یم یت_تو ازش حما

  یه؟طرف مقابلش ک ینمبب ید_ با

 داد:  یوار اش را به د یهو تک یستادا ینهبه س دست

 ! یق_احمد شف
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 را به زحمت قورت دادم و انگشت به دهان گرفتم:  یمگلو  آب 

 کرده؟   یداتوری_مگه اونم اعالم کاند

از اتاق خارج شد و به دنبالش راه افتادم، رد  یلشزنگ موبا یبار با صدا این
 : یدتماس داد و به طرفم چرخ

 . یبهحزب رق یدایکاند  یق،احمد شف یده_شواهد امر نشون م

 منوم افتادم:  یها دیآال و تهد یادبه  ناگهان

سکوت کردم   یکنه؟م  یتحما  یاز ک   یلشش آور  یه؟چ  یف_ خب حاال تکلاسما
 مشکوک اسما بود:  یتماس ها یر و ذهنم درگ

 یکننم یتحما یقاز شف یتر و پ یسیمثل س یی_ ژنرال و ژنرال زاده هااسما
 حکومت مبارکه.  یاگرچه ته مونده 

 تم: زدم و به طعنه گف یشبه حرف ها پوزخندی

 مکث جواب داد:  یبا کم ی؟کن  یم یتحما یق_پس تو هم از شف

 کنم.   یم یتحما یکن  یتتو حما ی_من از هرک 

 زد:   یدر آن موج م  یدترد  یچاشن  یداد و اندک   یصداقت نم  یبو  یشها  حرف

 . یهباق یادیفکر کنم اسما، تا انتخابات زمان ز ید_من با

 لباس خوابش پنهان کرد:  یبرا در ج یلشزد و موبا یمبه حرف ها لبخندی

 ! یمرس یبرنامه ها یر شده مد یت_نامادر
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آال و او  یباز یاشد از دست نوال آسوده خاطر بودم اما گو یم یوقت  چند 
 یو از آال فارغ م یدیرس یبه آال م یشد ینداشت، از نوال فارغ م یتمام
 . یشد یبه نوال ختم م یشد

  ی؟_خب که چ 

 مطالعه اش را زد:  ینک باال انداخت و ع یا شانه

 داشته باشه.  یر دادنت تاث یتو را یتبودن نامادر یدگفتم شا  یچی_ه

 کرد:   یموقع حرف زدن سرش را داخل لپ تاپ انداخت و من را عصب دوباره

 نداره.  یریتاث یچچون ه ی_ اشتباه فکر کردمن

 شد:  یقگرفت و در چهره ام دق  یتور از مان نگاه

  یریم؟جبهه قرار بگ یهممکنه با نوال تو  یعنی_

 امکان داره.  یز همه چ یاست_تو عالم س

 : یدکالفه شد و پرس  یمدو پهلو یپاسخ ها از 

تا برنامه هات   یجهاد؟ اگه به من اعتماد ندار  یدی_چرا گنگ و مبهم جواب م
 رفتار نکن.  یز آم ینتوه یخب بگو اعتماد ندارم ول یرو بگ 

 سفسطه بودم:  یبود من خدا یاو استاد جنگ روان  اگر 

 یکدیگر را به    یشکرد و ابروها  یاخم  یم؟کن  یتاز ژنرال حما  ی_تو دوست دار
 گره زد: 
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که  یکنمم یتحما یکنه، من از کس ینم یفرق  یچ_گفتم که به حال من ه 
 بده.  یبه اون را یلشش آور

 بلند شد و ناخودآگاه داد زدم:  یلشموبا یلعنت  یصدا دوباره

  یدی؟من جوابش رو نم یجلو یهبپرسم طرف ک یشه_م

لبانش  یهمه صراحتم شوکه شد و بهت زده نگاهم کرد، دست رو ینا از 
اتاق  یراه  یرا گرفتم و با دلخور یلرا طرفم گرفت، موبا یگذاشت و گوش

 . یدخوابمان شد و درب را محکم به هم کوب

 اتصال را زدم:  یشدم و دکمه  ینگاه کردن به اسم راغب عصب با

 _بله... 

 : یدپرس یدترد یشک کرد و با کم ابتدا

  یاسینه؟_همراه خانم 

 زدم:  یشانیمبه پ یو ضربه ا یدمکش  یکالفه ا  پوف

 _بله راغب، جهادم، اسما دستش بنده بگو. 

 تعلل کرد و با مکث اضافه کرد:  یکم

 با خودش صحبت کنم.  یخوامم یشه_اگه م

دانم چرا اما دوست داشتم حالش را  یکرد، نم  یو گستاخ صحبت م پررو
 : یرمبگ

 به من بگو.  یدار یاگه کار یشه_متاسفانه نم
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 کرد و معترض شد:   ییر به وضوح تغ یشصدا لحن 

  یکنی؟رفتار م  ینطور گفتم ا  یجهاد، درست صحبت کن، مگه من چ   یچ   یعنی_

 دستت باشه.  ی_گوش

در چارچوب در قامت  یو در چشم برهم زدن  یدمدرب اتاقش را کوب غضبناک
اشکش لب  یشهنگاهم کرد، طبق معمول هم یبست و با چشمان اشک 

 زد:  یمشکش بود و دلم را آتش م

 هستند.  یاسینشما، جناب راغب گرمابه و گلستان   یقرف یید،_بفرما

 زد:  یادرا گرفت و فر  یلشموبا یظغ با

با من  یو درشت  یز هر کار ر یو برا یدست از سر من بر دار یشه_ راغب م
 من با تو هم کالم بشم.  یادجهاد خوشش نم یری،تماس نگ

 کرد و گفت:   یوحشت زده خداحافظ  راغب

 . یر بدموقع مزاحم شدم، شب بخ ینکه_مثل ا

از کنارم عبور کرد  ییاعتنا یبوق ممتد مرا خجالت زده کرد و اسما با ب  صدای
 سالن رفت.  ییو به طرف روشو

 هفته بعد"  یک " 

را باال و  یداخل یمبل نشسته بودم و اخبار شبکه ها یو رو یزیونتلو مقابل
و اسما هنوز هم با من  رفته یسکردم، راغب هفته گذشته به پار  یم یینپا
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 یاز دلش در م  یددانستم چطور با  یبودم و نم  یمانقهر بود، از رفتار خودم پش 
 . نبودمخواستم سر صحبت را با او باز کنم اما بلد  یآوردم؟ م

به ذهنم  یداخل آشپزخانه انداختم و جرقه ا یفکث  یبه ظرف ها ینگاه  نیم
 یدر کارها یاورد،را در ب یزیخواست از دل نوال چ یپدرم هر وقت م ید،رس

مشترک   یبود که من از زندگ   یزیآن چ  یهمه    ینکرد و ا  یخانه به او کمک م
که شده به تجربه   مبار ه  یک   یرا کنار گذاشتم و برا  یدترد  یندانستم، بنابرا  یم

 اعتماد کردم.  یمها

 ینکبند را از کنار س یشرا خاموش کردم و داخل آشپزخانه رفتم، پ تلویزیون
آب داغ را  یشهنوال هم یدم،رنگ را پوش یصورت  یبرداشتم و دستکش ها

کََِنده شود و من هم همان کار را   یشها یگرفت تا چرب   یظرف ها م یرو
نم ک  ستفادها  یاتشبه خاطر نداشتم تا از تجرب  یادیز  یز تکرار کردم، از مادرم چ

 ام بسنده کردم.  یبه خاطرات نامادر ینبنابرا

واقعًا از نداشتن  یختم،ر یکاها را از آب چکان برداشتم و داخل ظرف ر میوه
آال نقش خواهر   یر،چند سال اخ  ینبردم، در ا  یمادر و خواهر متبحر رنج م  یک 

 کرد و حاال...   یم یو نوال نقش مادرم را باز

 پزخانه به خودم آمدم و به طرفش برگشتم: وارد شدن اسما به داخل آش با

  یدم؟من نفهم یاومد یتو ک  یزم_ عز 

 داد:  یلمتحو یدر نگاهش بود و پوزخند یخاص شیطنت

 جهاد جان؟  یکن  یم یکار چ ی_ دار
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 ها را باال گرفتم:  یجام را با افتخار سپر کردم و هو سینه 

 شورم تا کارت سبک تر بشه.  یها رو م یوه_ دارم م

 رفت:  یخچالاعتنا از کنارم عبور کرد و سر  بی

 یگهمن اونا رو شسته بودم و تو آب چکون گذاشته بودم، تو د ی_ ممنون ول
 یبه رو یزیتازه متوجه گند باال آمده شده بودم اما چ یدی؟چرا زحمت کش

 و ادامه دادم:  یاوردمخودم ن

 . یشنتر م یز تم ی_ خب اگه دو مرتبه بشور

 : یدآب را تا انتها سر کش یوانتر شد و ل یقعم لبخندش

 یخودت رو به زحمت بنداز  یستبغل هست، الزم ن  ینا  ییظرف شو  ین_ ماش
 . یو با دست بشور

شدم، اسما در  یبودن خودم آشنا م یبا ناش یشتر گذشت ب  یلحظه که م هر 
که   یشد، زمان  یم یدارا داشت که نواقص من در آن هو یا ینهواقع حکم آ 
 برود، راهش را بستم و دستش را گرفتم:  یرونآشپزخانه ب خواست از 

رخش  یمسرش را چرخاند و ن یری؟راغب از من دلگ ی_ هنوز هم سر ماجرا
 مقابلم قرار گرفت: 

من بخاطر تو باهاش بد  یکنه ول  ی_ اون شب زنگ زد تا از من خداحافظ 
 کردم.   یرفتار

 انداختم و گفتم:  یینسرم را پا شرمنده
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 جبران کنم.  یدمقول م یخوام،_ معذرت م 

 به کمر گذاشت و مردد نگاهم کرد:  دست

  ی؟جبران کن یخوای_واقعًا م

 شدم:  یقدق یشآوردم و در چشم ها سرباال

 _ آره، چطور مگه؟ 

مقابلم  یسعدد دعوتنامه از پار یک لباس خوابش برد و  یها یبدر ج دست
 گذاشت: 

جشن  یرو برا یلفام یراغبه، عموم همه  یجشن نامزد یدعوتنامه  ین_ ا
  یای؟پسرش دعوت کرده، تو هم م

 زدم:  یبلند یرا گرفتم و سوت  دعوتنامه

 یفارغ نشده به بعد یهنوز از قبل یکنه،عمل م یع_ داداش مون چقدر سر 
 وصل شده. 

 کرد:   نشاند و سوال یشابروها یانم یاخم اسما

  یشم؟_ متوجه منظورت نم

 زدم و دعوتنامه را دستش دادم:  پوزخندی

 ! یجشن شرکت کن ینتو ا یتون  ینداره، تو م ی_ از نظر من مشکل

 و رو ترش کرد:  یددر هم کش ابرو
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 یدار  یفهم  یجشن شرکت کنم؟ اصاًل م  ینتونم تو ا  ینداره؟ من م  ی_ اشکال 
 جهاد؟  یگیم یچ 

 ینشستم، سر و صدا یزیونزدم و دوباره مقابل تلو یرونآشپزخانه ب از 
 یداتوریخودش اعالم کاند یبرا یانتخابات باال گرفته بود و هرکس و ناکس

 کرد:   یم

صحبت   یحفص  یمن به عرب   یگید؟م  یچ   یدفهم  ی_ نه فقط شما از ما بهترون م
حرف من نامفهوم بود؟ از  ی،بر  یسبه پار یدمکردم و گفتم بهت اجازه م

 آمد و مقابلم نشست:  یرونآشپزخانه ب

درست  ینجهاد و ا یمخانواده ا یه_ اونا ما دوتا رو با هم دعوت کردن، ما 
 . یبر  یاز طرف خودش جدا به مهمون  یهرکس یستن

 باال آوردم:  یدتهد یاشاره ام را به نشانه  انگشت

 یکشوهرت رو تو جمع کوچ  یادم  تو خوشت  یگی؟م  یچ   یفهم  ی_ اتفاقا تو نم
چون  یول ینندوست دارن تو رو بب یخوان،و تو رو م یخواناونا منو نم ی،کن

 تحمل کنند.  یدمن شوهرتم پس منم با

 : یستادسرم ا یتاسف تکان داد و باال یرا به نشانه  سرش

 . یحد کوته نظر باش ینکردم تا ا  ی_ واقعًا برات متاسفم، فکر نم

 سپر کردم:  ینهو س دمیستاا مقابلش
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ما دوتا رو تو جمع  ی یافهخودم متاسفم، تا حاال ق ی_ نه اتفاقًا من برا 
 یههمه شوهراشون دکتر و مهندسن و اونوقت جهاد ماهر  یدی؟د یلتونفام

 ! یدهبوده که اومده قاپ تک دختر ژنرال رو دزد یمتوار یفرار یدیتبع یزندان 

 کرد و ادامه دادم:   یبهت زده نگاهم م اسما

فهمم؟ اصاًل تو چرا  یشون رو نم یدر گوش ینگاه ها و حرف ها ی_ فکر کرد
  ی؟ازدواج کرد یآدم زبون نفهم ینبا همچ

 را باز کرد و دست به کمر گذاشت:  یشموها کِِِش

 یدگاهاز بس تو زندان و تبع  ی،دار  ینیجهاد؟ تو خود کم ب  یهچ  یدون   ی_ اصاًل م
 ی،و همه کس مشکوک  یز به همه چ ینی،محبت بب یتون  ینم یخورد یتو سر 

همه  یناز نوال که با ا ینمشد و ا یکه از دست تو متوار  یچارهاون از آال ب
نجات داد، اونوقت  ندن به عدم قتل عماد، تو رو از زندادا یتو رضا  یمهربون 

 !  یدیفحش م یبه نوال و مرس یشیو پا م یشینیم ی؟تو چ 

خودش رو به  یترا با واقع یاگرچه تند و گزنده بود اما گاه آدم یشها حرف
با او برقرار کنم   یساخت، آن شب من باز هم نتوانستم ارتباط سازنده ا  یرو م

افتاد که در  یزیونتلو یصفحه  ینوال بر رو یاهم به چهره و ناخودآگاه نگ
 . کرد  یم یانتخابات  یغاو تبل یو شانه به شانه  یکنار مرس

 دادم:  یامک بردم و به او پ یلمموبا یدست به گوش یلحظه ا برای

 )) یی؟((سالم، کجا

 تواند در روابطم با اسما کمکم کند...  یکردم او م  یدانم چرا اما حس م نمی
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زدم و به دفتر  یروناز خانه ب یمبه اسما بگو یزیچ ینکهآن روز بدون ا فردای 
را کج کردم تا از مالقات با نوال  یرمو چندبار مس ینرفتم، در راه چند یمرس

نوال مرا  یکمک ها  یمنصرف شوم اما وحشت از دست دادن اسما و وعده 
 دارش بروم. یگذشته را کنار بگذارم و به د  یکدورت هامتقاعد کرد تا  

  

 ینکاََِمن و به دور از چشم خبرنگارها پارک کردم و ع یجا یک موتور را در 
انداختم و  ینمشلوار ج یرا رو یخوش پوش یاندام یشرتام را زدم، ت یدود

 نیچهره از لنز دورب  یندفترشان شدم، حتم داشتم با ا  یراه   یدسف  یها  یبا کتان 
 یاسیس یبردار هرهمالقات ب ینمانم و دوست نداشتم از ا یرسانه ها دور م

 کنند. 

شدم، آدرس را  یرهنوک آن خ یا یشهش یو به طبقه  یستادمبرج ا پایین
 یانتظارم را م  ینوال در پنت هاوس مرس  یدرست آمده بودم و طبق گفته ها

 . یدکش

آن  یمثبت صد باال رفتم، دفتر انتخابات  یآسانسور را زدم و تا طبقه  ی دکمه
واقع شده بود تا از گزند خطرات  یر تحر  یدانبه دور از مرکز و م یها در محل

 گفتم.   یم ینشان را تحس یهوش باال یندر امان باشند و ا یاحتمال

انتظار پوش به  یکش یآن زن  یشدم که در انتها یباز شدن در وارد سالن با
به تن داشت و عطر سناتور محبوبش فضا   یرنگ   یبود، کت و دامن آب   یستادها

را پر کرده بود، با وارد شدن من دوتا محافظانش را با عالمت دست مرخص 
 به طرفم برگشت:  ینمود و با چرخش لبخند
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 پسرم؟!  یاز ما کرد یادیجهاد جان، چه عجب  یخوش اومد یلی_ خ 

شده بود، اگرچه نسبت  یشها یلفاظ  ینخام هم رزمیامندارم پدر خداب شک
 یاما حربه ها یدرس یجا افتاده تر و مسن تر به نظر م یبه آن سال ها کم

 بود:  یتکرار یمزبانش برا

 . یدکن  یکمکم م  یدبهتون گفتم، گفت یمشکلم رو تلفن یشب_ د

 ی((کور از خدا چه م یدم،را در نگاهش د یدانم چرا؟ اما برق خوشحال نمی
ام بود، قسم  یمالقات آن روز من و نامادر یت))، حکایناخواست دو چشم ب

کند و من   یمشتقد یسرنوشت مرا دو دست  یدد یخورم در خواب هم نم یم
شانه به شانه اش باشد چطور تو  یدانستم پسر دکتر عماد وقت  یهم خوب م

 زند.  یرش محرف مفت زن بابت قتل شوه یبه خبرنگارها یدهان 

مهمان  یالک زده اش صندل یرنگ شده اش را کنار زد و با ناخن ها موهای
 را نشانم داد: 

 کنم.   یمطمئن باش مشکلت رو حل م یزم؟عز ینیش ی_ چرا نم

اتصال به  ینشستم، دکمه  یصندل یاکراه به درخواستش تن دادم و رو با
 را زد و گفت:  یمنش

دکتر نوال  یدو اعالم کن یریدنپذ یضمن مالقات لطفًا! در  یسجو یوان_ دوتا ل
 مزاحم مون بشه.  یکس  یخوامجلسه دارند، نم

 :یدکرد و پرس  یمکث  منشی

  یگه؟د یجز دکتر مرس به
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 من را از نظر گذراند و جواب داد:  یچشم یر ز نوال 

 . یدرو راه ند یکس  یشون_ بله به جز ا

 یصندل یرا قطع کرد، از رو یبماند گوش یمنتظر پاسخ منش ینکهبدون ا و
پا انداخت، لبخند  یکارش را دور زد، مقابلم نشست و پا رو  یز بلند شد و م

 را در هم قفل کرد:  یشداد و دست ها یلمتحو ییدندان نما

 از دست من ساخته هست؟  ی_ خب چه کار

کرده   یرادب زده باشم اما عشق به اسما کا  یزانو  یآمد در مقابل زن   ینم  یادم
 نگه داشتنش خرد کنم:  یبود تا خودم را برا

 کردم.   یدا_ با اسما مشکل پ

 کرد و سرش را جلو آورد:   ییر چهره اش به وضوح تغ رنگ 

  ی؟_ چه مشکل

زدم؟   یحرف م  یمکردم و از داشته ها و نداشته ها  یبه او اعتماد م  یدبا  یعنی
 کرد:   یاش برگشت و لفاظ  یدوباره به همان قالب اصل یدمرا د یدترد یوقت 

اول بدونم مشکلتون  یدکمکت کنم؟ پس با  یومدیمگه تو ن یزم،عز  ین_ بب
 حلش اقدام کنم!  یتا برا یهچ

 رفت:  یروننوال از اتاق ب یوارد شد و با اجازه  یوهآبم یوانبا دو ل منشی

 یکنم از شما حرف شنو یحس م ید،استاد اسما بود یعمر یک _ شما من
 داره تا من.  یشتریب
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 باال داد:  یرا سوال یشابرو یتا یک و  یدگز   لب 

  ی؟کن  یم یفکر ین_ چرا همچ

 اش آن را مزه کردم و جواب دادم:  یوهآبم یوانتعارف به ل در 

 یدکن  یتا کار  ینجاو حاال من اومدم ا یده،خودش قرار م  ی_ چون شما رو الگو
 بشه.  یشتر من باز  یشاسما حرف شنو

 داخل آن را هم زد:  یها یخاش را برداشت و  یوهآبم لیوان

فکر کنم عمده مشکل شما  یبراتون دارم، اگه موافقت کن یشنهادپ یه_ من 
 حل بشه. 

 شدم:  یقدق یشو در چشم ها یدمام کش یوهاز آبم دست

  یشنهادی؟پ چه

 ماند:  یآن باق  یرژ لبش رو یو جا یدسر کش یمهرا تا ن لیوان

 . یدمشغول به کار بش ینجاا یایید_ هر جفت تون ب

 تر کردم:  یسمخشکم را با زبان خ یها لب

 بشه؟  ی_ که چ 

 در آورد:  یبشاز ج یموییل یگذاشت و دستمال  یز م یرا رو لیوان

 یعمر بهش درس زندگ   یک سقف من    یک   یر ز  ی_ اگه تو چند ماهه با اسما رفت 
اون   یست،ن  یدادم و از صفر تا صدش رو حفظم پسرم، اسما زن خونه و زندگ 
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روحش ارضا  ییفضا ینداره و با وارد شدن به همچ یتیعشق رسانه و سلبر 
 . یگیرهو کمتر بهانه م یشهم

 یدانم  ینجا خوردم، من هنوز خام ا  یاندک   یشو به جا  یقدق  یشنهادپ  ینا  از 
دانست کجا را هدف قرار بدهد تا طعمه با او   ی...واقعًا میکدهم  یر بودم و او پ

 را پاک کرد و گفتم:  یشنشود، با دستمال، لب ها یز گالو

 فکر کنم؟  یشنهادتونتونم رو پ ی_ م

 زد:  یرا باال آورد و لبخند مستانه ا یشها دست

اسما رو بفرست   ی،کن  یبا ما همکار  ی_ آره چرا که نه؟ اما اگه خودتم نتونست 
 یاز انتخابات بهش ن یتو رسانه داره و برا ی، چون استعداد خوب ما یشپ یادب

 !   یمدار

 یزشدر آورد و پشت م یبشاز ج یبلند شوم دسته چک  یماز جا ینکهاز ا قبل
 رفت: 

 _ چند لحظه صبر کن پسرم. 

نوشت  یمبرا یرا برداشت و وجه قابل توجه یسشروان نو ید،نکش یقهدق به
 و مقابلم گرفت: 

 . یر رو بگ ین_ ا

 : یدمافتادم و پرس ینحس یحرف ها یاد به

 _ بابِت...؟ 
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 گذاشت:   یبماز جا بلند شد و مبلغ را در ج ید،مقاومتم را د وقتی 

 مونده بود.  یشمپ یتونعروس ی یه_ هد

 کرد:   یمکردم و خواستم از اتاق خارج شوم که باز صدا  تشکری

 ... جهاد

  

 یدانم چرا اما گاه  ینکرده بود نم یمصدا یمیصم ینطور وقت بود ا خیلی
را دور زد و با  یزششد مادر دارم. م یشدم و باورم م یم یشِسِِحر حرف ها

 یشمان را پر کرد و دست ها ینب یپاشنه بلندش چند قدم خال یکفش ها
 ا باز کرد: ر 

 _ اجازه هست؟ 

آمده تمام استفاده را کرد و من را از عمق   یشپ  یطاز شرا  یدسکوتم را د  وقتی
 : یدجانش به آغوش کش

وقت نشد بهت بگم چقدر دوستت دارم، من نازا بودم و نتونستم برات   یچ_ ه
 پسر نداشته ام دوستت دارم.  یبه اندازه  یشهاما هم یارمب یابرادر به دن یه

در  یسرد و سنگ  یو من مثل مجسمه  یدشانه ام چک یداغش رو یها اشک 
 آغوشش خشک شده بودم: 

 یز م یندفتر و دستک حاصل خون پدرت هست و تو به ا ینا ی_ همه نوال
 . یُمحِِِق تر هست  یاز هرکس یریتو مد
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 یمرا سوزاند، پلک ها  عطر تندش تا مغز استخوانم  یآمدم و بو  یرونبغلش ب  از  
 را بر هم زدم و جواب دادم: 

 کنم.   یممنونم، به حرفاتون فکر م یلی_ خ

صحبت  یکدیگر تا با  یمرفته بود یلنوال کنار ن یشنهاداز مدت ها و به پ پس
داشت   یدل بزرگ   یلبود، ن  ینطور هم  یشههم  یم،را وا ِبکََِن  یمانو سنگ ها  یمکن

کرد   یم یمار را ت یشنشست و زخم ها یم درد دل مردم قاهره یو شبانه پا
 ما سه نفر بود.  یزبانو آن شب م

قهوه از ما دور شده بود و من و اسما به  ینیس یک گرفتن   یبه بهانه  نوال
 یسرد و سنگ   یمحابا به صخره ها  یکه ب   یمشده بود  یرهخ  ییرو به رو  یامواج 

آن ها را مورد آماج حمالت خود قرار  یانهکردند و وحش  یمقابل مان حمله م
 و گفتم:  دمز  یادلم را به در ی،سکوت لعنت  ینشکستن ا یدادند برا یم

 چجور گذشت؟  یتروز کار ین_ اول

بود، آبشار  یدههم رنگ آن پوش یز بل یک و  یشلوار دمپا گشاد مشک  یک 
 کرد: تفاوت به چهره ام نگاه   یشانه ها باز کرده بود و ب  یرا تا رو یشموها

 . یهودهو ب یتکرار یلیخ یچی،_ ه

 جوابش جا خوردم و ادامه داد:  ینا از 

اولش  یخوایم،که ما م  یشهنم یزیاون چ یشههم یجهاد؟ زندگ  یدون  ی_ م
 ! یشهم یآدما تکرار یبرا یز همه چ یداره اما بعد از مدت  یو تازگ  یجانه

 :پرسیدم
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 عشق؟  ی_ حت  

 باال انداخت:  یا شانه

 عشق...  ی_ حت 

و کم طاقت   یرفتن راغب عصب  یر تحت تاث  یر،چند وقت اخ  یندانستم در ا  می
دانستم  یسر به سرش نگذاشتم و سکوت کردم، خوب م ینشده بود بنابرا

را  یبا دفتر مرس یهمکار یشنهادپ ینهم یدارد برا یکاوریبه ر یاز و ن یدهبر 
 داده بودم.  یبه و

 یز م یداغ برگشت و آن را رو یقهوه  ینیس یک نوال با  یقهدقاز چند  بعد
 گذاشت: 

 دوتا مرغ عشق خودم!  یلب سوز لب دوز برا یقهوه  ینما یید_ بفرما

کرد و فنجان مورد نظرش را برداشت، نوال کنارم نشست و  یتشکر  اسما
 حواله ام کرد:  یچشمک 

اسما غش  ید؟منو نکرد یبتغ ینمعقب بب یدبزن ید؟گفت  یم  یاچ ی_ خب چ 
 ام حلقه کرد:  ینامادر یرا دور بازوها یشو دست ها یدغش خند

کنه استاد؟  یبتمثل شما غ یپشت سر گل مهربون  یاددلش م ی_ آخه ک 
مثل من تو  یکیقدر مادرتو بدون،  یگمتو خلوت مون به جهاد م یشههم

 سوزه و...  یدونش م یهحسرت داشتن 

 زدم و صحبتش را قطع کردم:  یشبه حرف ها یا یانهموز پوزخند
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مگه  یکنهم  یبشدوسش داره دوتا دوتا نص  یلیهم مثل من که خدا خ یکی_   
 زد:  یآورد و قهقهه ا ییننه؟ نوال فنجان قهوه اش را پا

 بود؟  یچه حرف  یگهد ین_ خدا نکشتت جهاد، ا

خنک  نرم و یماسه ها یرا در آورده بود و پاهاش را رو یشکفش ها  اسما
به خط استوا، زنان  یکیطول روز و نزد یدشد یبخاطر گرما ید،کش  یم یلن

آن،   یپوست خود بر رو  یدنآمدند و با کش  یم  یلشبانه، کنار ساحل ن  ی،مصر 
کار در قاهره به ساحل   ینکردند و ا  یطول روزشان را درمان م  یآفتاب سوختگ 

 شهرت داشت.  یدرمان 

 ار را تکرار کرد و گفت: ک  یناز اسما ا یرویبه پ یز ن نوال

اونو حس کردم،   یر داد و من واقعًا تاث  یادمرو    یبار عماد ساحل درمان   ین_ اول
 نداره.  یقدرت  ینکار خرافاته و ساحل چن  ینا یگنم یحال عده ا ینبا ا

 و جواب داد:  یدکار کش  یندست از ا اسما

معجزه رو تو خاکش داره و اگه شما تو  ینا یلفقط ساحل ن یدم_ اما من شن
 یلیبگم خ یدبا یدیدرو د یرشو تاث یدعمل رو انجام داد ینا یهبندر اسکندر
 . یادهم باهاتون راه م یهکه اسکندر  یدخوش شانس

 یرهخ  یمعنا و پوچ آن دو گرفتم و به جوانان عاشق   یب   یرا از گفت و گو  نگاهم
 یکدیگر زدند و در گوش  یم مقد یلشدم که دست در دست هم در کنار ن

 یدور هم  یندانستم ا  ینواختند، م  یخواندند و م  یم  یلبد  یب   ییعاشقانه ها
 یغاتیتبل آیندشروع فر  یبود برا یو باب  ییآشنا یبود برا یسه نفره مقدمه ا
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داشت و به قول  یاجاحت یر مس ینو نوال سخت به ما دو نفر در طول ا یمرس 
بود که به موقع  ینا یداد برا یبه ما م یاگر آب و علف خوب  ینحس یخش
 را بدوشد.  یرمانش

 یکدیگر افتاد که عاشقانه در آغوش    ینگاهم به دختر و پسر جوان   یلحظه ا  برای
را  یترا معذب کرده بود و جمع یهجلف دخترک، بق یو رفتارها یدندخز  یم

بغل او را گرفت   یر ز  یبه،غر   کرد، پسر جوان نه چندان  یاز کنار ساحل پراکنده م
 یمست سکندر دخترکمردم از ساحل دور شد و  یر و در نگاه شماتت بار سا

 زد.  یخورد و تلو م یم

 و از آن دو معذرت خواستم:  یختمخودم ر یعمد فنجان قهوه را رو به

 گردم.   یبچه ها االن بر م ید_ ببخش

 گرفت:   اش را در آورد و سمتم یبیدستمال ج یع سر  یلیخ نوال

 خودتو پاک کن.  یزمعز  یا_ ب

 را باال گرفتم و گفتم:  یمها دست

 پارچه حل بشه.  یکهت یهکنم مشکل با   ی_ فکر نم

 را گرفت و وحشت زده گفت:  یشلب ها یرو اسما

 از ساحل دور نشو!  یاد_ پس ز

 به اطرافم انداختم و پاسخ دادم:  نگاهی

 . یمخونه و اون رو بشور یمگردم تا برس  یآب م یر ش یه_ نه فقط دنبال 
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نوال گذشتم و راه خودم   یکر غول پ  ینمکث و تعلل از کنار محافظ  یذره ا  بدون 
دختر و پسر جوان  یبنه چندان دور به تعق یگرفتم، با فاصله ا یشرا پ

 یو با و یدهد ییکردم دخترک را جا  یدانم چرا؟ اما حس م یپرداختم، نم
 یشکجا  و یآوردم ک  یفشار م یذهن لعنت  ینرچه به اه یداشتم ول یمالقات 

 آوردم؟!  یرا بخاطر نم

 یلباس، ساعت   یضتعو  یکنار ساحل شدند و به بهانه    یاز چادر ها  یکی  داخل
نوال و اسما بابت چه بود؟ زمان  یدانستم نگران  یکردند، خوب م  یهآن را کرا

دو  یدکشور با  گییختبه هم ر یشلم و شوربا ینبود و در ا یکانتخابات نزد
 کردم.   یجان خودم و خانواده ام را حفظ م یدست 

 یحالت  یکه رو  یکردم مثل کس  یم یداسوِء ظن پ یبه کس یحال وقت  ینا با
 یو خطرها یدزد و بدون توجه به تهد یقفل شده باشد، چشمانم برق م

دادم، پسر   یقرار م  یبهدف و طعمه ام را تحت تعق  یریبه مانند ش  یاحتمال
 مبل پرت کرد:  یجوان، دخترک را هل داد و رو

صدبار بهت نگفتم تو انظار  ی؟کن  یم یچه غلط  ی_ اصاًل حواست هست دار
  یشه؟م یزینکن باعث آبرو ر یرو یادهعموم ز

زد   یا  یرجهرا به اعتراض بلند کند که پسرک ش  یشجوان خواست صدا  دختر 
 دهانش را گرفت:  یو رو

ما  یعاد یر متوجه رفتار غ یراه ننداز، فقط دعا کن کس یداد...داد و بیس_ ه
 نشده باشه که اونوقت... 



 

 
713 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

و راهم را گرفتم تا از پشت چادرها   یدمهمه مشکوک بودن خودم خند  ینا  به 
 یم یشانخانواده ها یدند و بدون اجازه بو یاحتمااًل فرار یایم،ب یرونب

 کرد:   یخکوبدختر جوان من را م  یبار جمله    ینخواستند ازدواج کنند و...که ا

  ی؟همه پنهان کار  ینا  ی...تا ک یموشک باز  یمهمه قا  ین_ خسته شدم تامر از ا

طرف چادر مشکوک برگشتم و از سوراخ مورد نظر آن دو را تماشا کردم،  به
 داد:  یمقابل دخترک زانو زده بود و او را نوازش م پسر جوان در 

 یکهو حاال که انتخابات نزد  یدیمزحمت کش  یکل  ینجا_ خرابش نکن آال...ما تا ا
 . یمکن  یبپشت سرمون رو تخر  یتمام پل ها یدنبا

 یزیچ یننداشت؟ آخر چطور چن یاعتماد یدشن یبه آنچه م یمها گوش
 را پاک کرد و جواب داد:  یشممکن بود؟ دختر جوان اشک ها

_ من از زندان عدنان فرار نکردم که تو زندان منوم گرفتار بشم، من دوست 
 کنم.   یتو بند زندگ  یخوامدارم آزاد باشم و رها...نم

 : یدگونه اش را بوس  یخم شد و رو تامر 

 یستن یمنوم کس ر،یادونم عشقم...تو فقط دووم ب ی...میزمدونم عز  ی_ م
که خلف وعده کنه و به حرفاش عمل نکنه، بذار انتخابات تموم بشه و احمد 

 یه یفرسته اون طرف آب تا راحت و آسوده برا یما رو م یاره،ب یرا یقشف
 . یمکن  یعمر زندگ 

 را برداشت:  یسشجوان کالفه شد و کاله گ دختر 
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حاضره   یشناسمکه من م  یهست، جهاد  یدهفا  یکارها ب   یندونم ا  ی_ اما من م 
 نکنه.  یانتبه کشورش خ یول یرهزن سابق پدر بزرگش بم

من  یدخترک، چهره اش لحظه به لحظه به گمشده  یمگر  یختنبه هم ر با
اش را کََِنده  یمصنوع  یها یششد، تامر که حاال ر یتر م یک و نزد یکنزد

 روشن کرد:  ینیمبارکش در آورد و به ُطرَفُت الع یباز ج یگاریبود، س

اتفاقا خاندان   ی،هنوز جهاد رو خوب نشناخت   یگه،جاست د  ین_ اشتباه تو هم
عماد و نوال   یانو ِخرِِِفت، مگه جر   یشنم  یهم به موقع احساسات   یلیماهر خ

  ی؟رو فراموش کرد

 یتماشا م را به زحمت قورت دادم و وحشت زده مناظره آن دو را یمگلو  آب
 یو زبان درازش را به گستاخ  یدهکش  یرونآال چهره از نقاب ب یگر کردم، حاال د
 باز کرده بود: 

 ! یدکن  یم یسهکه شماها جهاد رو با پدرش مقا  ینجاست_ مشکل ا

 زد:  یرا ُپُک م یگارشدست به کمر گذاشته بود و س تامر 

 ماد مازل خانم؟  ییدبفرما ییشما ما رو راهنما یشه_ م

 یکرد، چشمانش را بست و چرخ   یم یفرا توص ینمرل یافسانه  یاکه گو  آال
 چادر زد:  یبسته  یطدر مح

داره و  یراه   یهر مشکل  یو سر بزنگاه برا  یشههم  یشناسمکه من م  ی_ جهاد
 . یدهشماها نم یمطمئنم دُُِم به تله 
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 رمان  کی

مسخره اش بر  یشدست از نما یطیبود، در هر شرا یوانهدختر واقعا د این 
 گفت:   یم  یالوگها د  یکرد و مقابل تماشاچ   یم  یتئاتر باز  ییداشت، گو  ینم

 یستادآال ا ی؟نکرده باش یاون باز یتو خوب نقشت رو جلو ینکه_ مگر اتامر 
 باال آورد:  یدتهد یو انگشت اشاره اش را به نشانه 

خودم  و همه رو خام یختمر یم ی_ برو از اربابت بپرس چطور اشک مصنوع 
 منوم هم باورش شده بود که من تو چنگالش گرفتارم.  یکرده بودم، حت 

 : یدآال را گرفت و انگشتش را بوس یدست ها تامر،

 یگهمن که با تو هستم عشقم، پس د یزم؟عز  یکن  یم ید_ حاال چرا منو تهد
کنه و ما هم به   یم یتحما یقاز شف یلمطمئنًا شش آور ی؟هست  ینگران چ 

 . یمرس یآرزومون م

 و گفت: یدکش  یرونخودش را به زحمت از آغوش تامر ب آال

 بدم.  یرونب یآلبومم رو به صورت رسم یناول یخوام_ اما من م

 !  یذاریمانتخابات، کنسرت م یروزیجشن پ ی_ انشااهلل براتامر 

بگذارم، ظلم و ستم، حد و  یابانخواست سر به ب یوضعش بود؟ دلم م چه
صفتان خونخوار  یزیدبا  یشتر گذشت ب  یشناخت، هر لحظه که م ینم یمرز

تفنگم   یدست به غبضه    یلحظه ا  یشدم، برا  یو کفتار صفتان منافق آشنا م
تامر و  یلمزنگ موبا یکنم اما با صدا  یبردم تا مغز هر دو را در دهانشان خال

 شدند.  یرونآال متوجه ب
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 رمان  کی

تکان  یشبرا یراهنما زد، دست  یمانند نوال دنده عقب گرفت و برابل شاسی 
راست به   یک   یم،شد  یاطانداختم و وارد ح  یدکل  یم،و به طرف خانه رفت  یمداد

هنوز هم از  یدم،آب به صورتم پاش یعدنان رفتم و مشت  یطرف حوضچه 
 . مرا به اسما نداشت یقتآال و منوم شوکه بودم جرئت گفتن حق یهمکار

 یراییپدر بزرگ را باال رفتم و وارد پذ  یمیعمارت قد  یپله ها  یاسین،دنبال    به
 یرینعطر خاطرات تلخ و ش یکلنگ   یکلبه   ینا یجا یهنوز هم در جا یم،شد

 یگذاشتم و بو  یوانقدم به ا یلحظه ا یمانده بود، برا یادگار ام به  ینوجوان 
 پدر بزرگ، مشامم را نوازش داد.  یباغچه  یها یاطلس

خانه،  ینتراس ا یافتادم که آال از رو یشب یادکرواتم را شل کردم و به   بند
خواند و امروز در صف دشمنان   یزد و م  یاش م  یالیهواداران خ  یعاشقانه برا

به  یدنرس یبرا ینطور که ا  یمبود، با امثال آال چه کرده بود یستادهملت ا ینا
خواسته  یبرا یو مرز حدکردند و   یتمام خطوط قرمز را رد م یشان،آرزوها

 شناختند؟  ینم یشانها

و از پشت چادر  یزمبود آن شب توانستم از مهلکه بگر  یشکرش باق  یجا باز 
از  یکیبه صدا در آمد، استادانه در  یلمآالرم موبا یجان سالم به در ببرم، وقت 

و آال به دنبال صاحب صدا و هرچه تامر  یدمکنار ساحل دراز کش  یجوب ها
 کنند.   یدایمگشتند نتوانستند پ

کنارش نشستم،   یوان،ا  یها  یاز راحت   یکی  یآمدن اسما به خودم آمدم و رو  با
 یداخودش را پ یعنی ینکرده بود و ا  یحیمل یشآورده و آرا یدو فنجان چا
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 رمان  کی

گرفته بود، دست برد   یزهکرده و انگ  یداپ  یدام  یدوباره به زندگ   یعنیکرده بود،   
 ن آورد و مقابلم گذاشت: یروب یفشرا از ک یمرس  یشیآزما یغاتو دوتا از تبل

 چطورن؟  ینا_ا

 یبر رو  یبایشز  یاش کََِندم و به طرح ها  یاز لباس خواب جلو باز صورت   دل
 شدم:  یرهگلس خ  یبر فا

  یگه؟_کار خودته د

 :یدسر کشبه سر و گردنش داد و فنجانش را  هنرمندانه  قری

 _اوهوم... 

 اش را ورق زدم:  یخام طراح  یزدم و کاغذها سوتی

 همه راهو؟  ینا یرهم ی_ک 

و  یمرس یکرد، پرتره   ییرو نما یدشاش را برداشت و از کار جد یطب عینک 
جذاب مرا   یاش چهره    یهم و کار بعد  یو شانه به شانه    یکدیگر نوال در کنار  

 : یدکش  یم یدکدر پشت آن دو  یو کت و شلوار مشک  یدود ینک با ع

خود تو  یتپوستر توافق کرده و فقط مونده رضا ینا ی_ دفتر حزب رویاسین
 . یمو تو کل کشور پخش کن یمبزن یراژ تا از روش هزارتا ت

 را باال دادم و طرح را پس زدم:  یمابرو یتا یک 

 _به چه منظور...؟ 
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 رمان  کی

را گرفت و خودش را عاشقانه به  یمقلب دست ها یمبار از صم یناول برای 
 آغوشم چسباند: 

نکن جهاد، مامان گفت باهات صحبت   یبد قلق   یرو دوس دار  ی_جون هرکس
 . یرمبگ یاز مرس یلشش آور یتحما یرو برا یتتکنم و رضا

 : یدمخند یشمادر زدم و در دل به گفته ها یبه واژه  یا یانهموذ پوزخند

 ندارم.  یاریخودم اختمشورت کنم، از  یخبا ش ید_من با

 آمد:  یرونشد و از آغوشم ب سست

 بهتره؟  یاز مرس یقژنرال شف یبگ  یخوایم یعنی_

 رو دست خوردن از آال افتادم:  یادام گذاشتم و  یقهشق یرا رو یمها دست

به زمان دارم تا  یاز شدم و ن یجدونم. من پاک گ یدونم اسما...واقعا نم ی_نم
 کنم.   یدافکر کنم... تا خودمو پ

 قهر از من رو گرداند:  یمهرا جمع کرد و به حالت ن یشها طرح

انتخابات رو  یدغلط...؟ شا یدرسته و چه کار یدونم چه کار ی_ اصاًل نممن
 کنم.   یمتحر 

 را باال برد:  یشو صدا یدعتاب رو به من چرخ با

اگر  یگانه؟ب یا یدهست یمصر  یا یجناب ماهر، حضرتعال یشهکه نم  ینطور _ا
سرنوشت کشورتون براتون مهم باشه،  یدو عرب، پس با یدمسلمون هست

 ! یهقبول داشتن حکومت نامشروع قبل یانتخابات به معنا یمتحر 
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 رمان  کی

ساده لوح بود  یلیماند و سکوت کردم، خ یرهبه انگشت اشاره اش خ نگاهم 
آغوش  یککشم و با   یدست م یدمو ارعاب از عقا یدکرد با تهد  یاگر فکر م

تر نوال بود که   یبازم، از او حرفه ا  یرا م  یمها  یخودم و هم مسلک   یساده را
از کار گذشته بود  ار و بلوغم مرا خام خود کند، حاال که ک یاز نتوانست در اوج ن

 بودم:  یدهو گرگ باران د

 به زمان دارم.  یاز _گفتم که...ن

 یدترینشد یر که مقابلش نشسته، در ز  یه شده بود شخصتازه متوج شاید
 یدهکار کش  ینجایو مردانه بار انقالب را تا به ا یاوردهشکنجه ها خم به ابرو ن

 صاف کرد:  ییانداخت و گلو ییناست، دستش را پا

 یستو ف یبده تو حاضر  یاز مرس یتحکم به حما یخخب...اگر ش یار _بس
  ی؟کن  یتاز ما حما ییتر بوک و تو

 یستادهخودش آن طرف خط ا  یشهداد، هم  یآزارم م  یشها  یخط کش  همین
 ینب  یدانم چرا؟ اما از روز اول حائل  یکرد، نم  یطرف فرض م  ینبود و من را ا

 زد.  یجرقه م یکدیگر شدن به  یک ما وجود داشت که به محض نزد

 خم کردم:  تکان دادم و گردنم را یشحرف ها ییدتا یبه نشانه  سری

 یحکم یناستاد منه...همون طور که نوال استاد توست... اگر به حس یخ_ش
 باهاش مخالفت کنم.  ینمب ینم یلیمسجل بشه دل

 انداخت:  یینکرد و سرش را پا  سکوت
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 رمان  کی

 ینه غرض ورز یکنهم یینمون تع ین_ تو مکتب ما، حب و بغض رو دمن 
 یسفره م یهدشمنام سر  ینحکم کنه با دشمن تر  ین! اگر حسیشخص یها
 . ینمش

 " ینحس یخ؛ مقابل منزل ش۲۰۱۱"قاهره 

 یبود، چند ساعت   یدهعکاسان و خبرنگارها امان مان را بر   ینفلشر دورب  صدای
را بسته بود و   یخبه منزل ش  یمنته  یها  یابانخ  یقاهره، تمام  یسشد پل  یم

دانستم علت العلل   یخوب م  ید،کش  یرا م  یمحمد مرس  یدولت   یلانتظار اتومب
 مالقات مهم من بودم و بس!  ینا

تراس خانه، دفتر  یمن و اسما بر رو یشبانه  یروز بعد از گفت و گو چند
 اعالم کرد:  یحزب عدالت و آزاد

 یدار مالقات مهم به د یک مصر، در  یحزب مردم یدایکاند  ی،))محمد مرس
 رود)).  یان مصر ممسلم یمذهب یها یترهبر اقل ین،حس یخش

بزرگ  یها یشاز کش یکیهم نوال با  یشپ ینبود، چند ینحس یخش تنها
 ی،اسقف مصر از محمد مرس یتکرد و خبر حما  یدار اعظم قاهره د یسایکل
 بود...  یلشد و حاال نوبت شش آور یو خارج  یداخل یها یخبر گزار یتر ت

رفت و  یماصدا و س یایاسکان ینر کانت  یبر رو یاز آب معدن  یبا جعبه ا کریم
قاهره باز کرد و  یمردم گرما زده  یآب خنک را بر رو یر ش ی،انقالب  یدر حرکت 

 گفتند.   یم یر صدا تکب یک آنها هم در جواب محبت او، 

 را کنار زد و خودش را به من رساند:   یتجمع  ی،شلوغ   یدر آن بحبوحه    هادی
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 رمان  کی

 جهاد؟  یان_پس چرا نم 

و  یابانخ یقرار دادم تا راحت تر بتوانم انتها یمها بان چشم یهرا سا دستم
 : ینمرا بب یمرس یلاتومب یآمدن احتمال

و عدالت  یحزب آزاد یانگار سخنگو یپرس یم یجور یه ی،دونم هاد ی_نم
 من هستم. 

 را آزاد کرد:  یشچپاند و دست ها یشرا در گوش ها یریف هندز 

 اما زنت که هست؟  یستی_ تو ن

 ام را گذاشتم:  یدود ینکطرفش برگشتم و ع به

 یحواله  یزد و مشت  یقهقهه ا یگه؟د یستشما ن ی_حاال شد زن من؟ آبج 
 کرد:   یمبازو

 . یریروزا زود از کوره در م ینبود، ا یشوخ  یه_تند نشو جهاد...فقط 

 زدم:  یهو کنا یدملبم کش یبه گوشه  دستی

  یده؟به گوش تو هم رس_عجب...پس خبرهاش 

را به  یتجمع یسپل ینماش یبلند گو یجوابم را بدهد که صدا خواست
 یوغر  یاندر م یو خوش رنگ و لعاب مرس یمشک  یموزینراند، ل یهحاش

عبور  یتجمع یاناز م یوارد کوچه شد و به سخت  یشهواداران و طرفدارها
ت و دامن خوش نگاهم به نوال و اسما که هردو با ک یلحظه ا یکرد، برا

 انداختم.   یینپشت نشسته بودند افتاد و سرم را پا  یها  یدر صندل  یدوخت آب 
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 رمان  کی

و تنومند  یکر غول پ یگارددو باد یستاد،ا یخش یدر مقابل درب خانه  اتومبیل 
 یو درب را برا یدندپر  یینپا یپشت  یبلند ها یاز شاس یدر چشم بر هم زدن 

همراهش باز کردند، نوال در پاسخ به خبر نگارها تنها به تکان   یاتو ه  یمرس
 ی برا یمرس شخصلبخند بسنده کرد و اسما به دستور  یک دادن سر و زدن 

 رفت:  ینبه رسانه ها مقابل دورب ییپاسخگو

 یاسین یه؟بسته چ یمالقات در پشت درب ها ینا ی_علت برقرار۲۴ فرانس
 ف کرد: را صا یشکتش را مرتب و گلو  ی یقه

 ! یاسیونهمالقات با س یبرا ینحس یخش ی_از شروط الزم االجرا

مالقات  یشونکه بخواد با ا  یو رجل دولت  یاسیهر فرد س یعنی_ یوزن یورو 
 و رسانه استفاده کنه؟  ینکنه حق نداره از دورب

 یخطوره. دوستان لطفًا سواالت مربوط به دفتر ش ینهم یا_ بله...گواسما
 . یدهرم بپرسرو از شو ینحس

 یلشدن س  یتکان داد...با راه   یمبرا  یزد و دست   یرا گفت، لبخند معنادار  این
 یشد و من هم برا یمن خودش به طرف داخل خانه فرار یبه سو یتجمع

 یپرت کنم، اقدام به همکار یخحواس خبرنگاران را از ورود به منزل ش ینکها
 گرد کردم:   یز م یلبا رسانه ها و تشک

 جمال از صبح قاهره:  شیما

و عدالت مشغول   یتو دفتر حزب آزاد  یدوقت نخواست  یچ_ جناب ماهر، شما ه
 به سوال معنادارش زدم و پاسخ دادم:  یپوزخند ید؟به کار بش
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 رمان  کی

 کردم صبح قاهره هنوز هم مشغول به کار باشه!   ی_فکر نم 

 د: جمال جواب دا یمابلند شد و ش یتجمع یخنده  صدای

  ید؟از جواب دادن به سواالت ما طفره نر  یشه_م

رفتند   یاعصابت م  یشناختم، خوب رو  یم  یاصحاب رسانه را به خوب   تکنیک 
 زردشان به فروش برسد:  یدتا جنجال به پا کنند و جرا

سواالت مربوط به دفتر   ید،کن  ی_ به قول همسرم شما چرا برعکس سوال ممن
 ! یدیدپرس یم یشوناز ا یدرو با یجناب مرس

 ! یدها بد  یاسینخودتون و    یراجع به مثلث عشق   یحیجمال_ پس توض  شیما

خبرنگار  یبه چانه  ینام راغب، کنترلم را از دست دادم و ضربه ا یدنشن با
 زن وارد کردم... 

افراد دراز کش بازداشتگاه عبور کردم   یاناز م  یتی،امن  یکر مامور غول پ  یصدا  با
دستبند زده شده ام را باال آوردم تا  یدست ها یرسیدم،و مقابل درب خروج

انداخت  یدباشد، کل یمبه چشم ها یداز نفوذ نور خورش یریجلوگ یبرا یسپر 
 و دستبند را باز کرد: 

 نیبره به ا یکه تو بازداشتگاه مرس  یپسر...کس یشانس آورد یلی_ خسرباز
 ! ینهب یرو نم یها رنگ آزاد یزود

خبر   یچارهگرفتم، ب  یلرا تحو  یلملبم را با ناخن پاک کردم و وسا  یگوشه    خون
ها جا بزنم، بازداشتگاه   یراحت   ینبودم که به ا  ینداشت من سگ جون تر از آن 
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مبارک نبود و من در آن نامردستان  یچاله ها یاهوحشتناک تر از س یمرس 
 نبود.  یشب دکیمهد کو یمو بازداشتگاه شب گذشته برادوام آورده بودم 

قبل از آنکه به قدرت برسد  یکردم مرس یفکرش را نم یچحال ه ینا با
 یخاما انداخته بود و به قول ش  یندازدخودش خدم و حشم راه ب  یبرا  ینچنینا

 یدندان جنابشان مزه کرده بود)). فقط نم یر : (( مقام و منصب زینحس
 ییاز او داده بود؟ و من که خود را فدا یتحکم به حما یخدانستم چرا ش

 جز اطالعت نداشتم.  یدانستم چاره ا یم ینحس

 یاو بود و من نه م ییوابسته به احکام طال یلاعتبار من و شش آور اصالً 
فور چشم بچه ها شوم اگرچه توانستم حکم او را بشکنم و من  یخواستم و نه م

از حزب عدالت و  یتبر حما یاو مبن یبار نظرم کاماًل مخالف فتوا یک  ینا
دهان من   بهملت    یک ام چشم    یدانستم پس از آزاد  یبود اما خوب م  یآزاد

 مورد عالقه شان اعالم کنم.  یدایرا از کاند یتمدوخته شده بود تا حما

پاشنه بلندش  ینوال با همان کفش ها یدم،که رس  یدفتر زندان مرکز  مقابل
جمال   یمازد و اسما در حال پاک کردن خون کنار لب ش  یطول راهرو را قدم م

نازکش برق  یناخن ها یلیبه طرفم آمد و ضرب س یمن عصب یدنبود، با د
 ینزم یصورتم گذاشتم و آب دهانش را رو یرا از سه فازم پراند، دست رو

 کرد:   یخال

 جهاد؟  یبود کرد یچه غلط  ین_ انوال

 یاسیندست    یماش  ید،کش  یفیخف  یغگذاشت و ج  یشلب ها  یدست رو  اسما
 ام را گرفت:  ینامادر یو جلو یدرا پس زد، به طرف ما دو
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 کرده، من بخاطر شما از حقم گذشتم.   یاستاد! جوونه...خام  یدش_ شما ببخش 

 : یدو پرس یدسپس به طرف سرهنگ بازداشتگاه چرخ و

 کجا رو امضا کنم جناب؟   ید_ من با

 ی...از قضا و قدریر روزگار...از دست سرنوشت و تقد  یآمد...از باز  یام م  خنده
سرشته بودند که  یرا به گونه ا یادن ینگِِِل ا  یاخورد، گو یرقم م ینگونهکه ا

آن   یتو حکا  یخور  یصدمه م  یشتر ب  یکرده باش  ینههز   یشتر ب  یزیهرچ  یبرا
 بود.  ینچن ینمن ا یروزها

 یمصر برداشته بودم همچنان قربان   ۲۰۱۱انقالب    یزخم را برا  یشترینکه ب  منی
 یشدم و باز زخم بر رو یم یحزب  یها یریو انتقام گ یشخص یهوس ها

 مرهم...  یزخم...مرهم بر رو

را  یدیسرهنگ را امضا کرد و اسما دستمال سف یکنار انگشت اشاره   شیما
به  ییاز ما جدا شد و سه تا یماش یمدستم داد، از بازداشتگاه که خارج شد

ام کنار  ی...اسما پشت فرمان نشست و نامادریمبلند نوال رفت یطرف شاس
 عقب نداشتم.  یجز صندل ییدستش سوار شد و من طبق روال معمول جا

 ینو ا یافتاد یعقب م یشتر ب یزد یسگ دو م شتر یانقالب هرچه ب ینا در 
 ام پس از سقوط نامبارک بود …  یشخص یتجربه ها یناول

 کرد:   یممن تنظ یراننده را رو ی ینهگذاشت و آ   یشلب ها یدست رو نوال



 

 
726 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل

 رمان  کی

رفته   یدونم به ک   یمن نم یست؟پسر ن ینجو عقل تو مغز پوک ا  یک  یعنی_   
چرخاندم   یدود  ی  یشهاعتنا به سمت ش  یهست؟ سرم را ب   یهانقدر دنبال حاش

 را تماشا کردم:  یرونو ب

اسما   ی؟بزن   یجانیدست به کار ه  یدنبا  یطشرا  ینتو ا  یدون   ی_ تو هنوز نمنوال
 را حرکت داد:  یناستارت زد و ماش

االن  یرو از عماد هم به ارث برده بود یاستهوش و ک ینخورده ا یه_ نوال
 نبود!  ینحال و روز ما ا

 یدادم دستمال اسما را رو یم یحجر و بحث کردن نداشتم، ترج ی حوصله
عطر آن آرامم کند، نوال که حاال آرام تر شده بود، به  یبگذارم تا بو یملب ها

 اش را برداشت:  یدود ینکسمتم برگشت و ع

 سرت اومده؟  ییچه بال ینم_دستت رو بردار بب

بود تند رفته و من  یدهفهم یازل زدم گو یرونگرفتم و به ب  یدهنرا نش حرفش
گذاشت و لحنش   یمپا یپول کرده بود، دست رو یک  یهمه سکه  یرا جلو

 را مادرانه کرد: 

خجالت  یماکردم ش  یم یکار  یدرفتار کنم پسرم، با ی_ مجبور شدم اون طور
 رو امضا کنه.  یتترضا یزده بشه و نامه 

 یروانشناس ینداد، استاد بود و با ا یرا هم درس م یطانش و االنصاف، الحق
 را باال کشانده بود:  یاحزاب را کنار زده و مرس یاش تمام

 _ منو ببخش...نوال
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 شد:  یرهخ یمبه چشم ها ینهرد کرد و از آ  یرا به آرام یر سرعت گ اسما 

 ! یخوام...قبول دارم تند رفتم...معذرت میدخب ببخش یلی_ خنوال

 گفتم:   یاسینرا پس زدم و خطاب به  دستش

 _ نگهدار... 

 نگاه کردند و داد زدم:  یکدیگر متعجب به  هردو

 بشم.  یادهپ یخوامنگهدار...م یگم_ بهت م

 وسط آزاد راه؟  ینجا؟_ ااسما

 حرکت باز کردم:  ینرا در ح ینبردم و درب ماش دست

 بشم؟  یادهپ یا یدار ی_ نگه م

را در حالت اتومات گذاشت و دست  یناسما ماش ید،کش یبلند یغ ج نوال
 باال برد:  یمتسل یرا به نشانه  یشها

 ! یزمخب...به اعصابت مسلط باش عز  یلی_ خ

شدم و نوال   یادهپ  ینبدون تعلل از ماش  یستاد،ا  یراهنما زد و کنار پارک   سپس
 زد:  یادفر 

 برگرد تو رو خدا...  یشی؟م یغلط کردم خوبه؟ راض_ کجا جهاد؟ بگم 

 یپشت  یبوق ممتد خودروها یتوجه به صدا یشد و ب  یادهپ یلاز اتومب اسما
 : یدبه دنبالم دو یمبسته بود یشانکه راه را برا
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 _ صبر کن جهاد...کارت دارم. یاسین 

 را تند کردم:  یمام را پشتم انداختم و قدم ها کوله

  یختی؟گفته انقدر به هم ر  یبهت چ  یما_ شاسما

را در آورد تا راحت تر به دنبالم بدود  یشکفش ها  ید،مرا د ییبه اعتنا وقتی
 پرت شد:  ینزم یهلش دادم و رو ید،را کش یمبازو یو در چشم به هم زدن 

  ید؟پرس یازم چ  یدون  ی_ م

 : یدکش  یم ینزم یکرد و خودش را رو  یبهت زده نگاهم م یاسین

 ! یدبد یحیها توض یاسینخودتون با  یراجع به مثلث عشق _ گفت 

 : یستادمسرش ا یشد و باال یرهخ یموحشت زده در چشم ها اسما

 ینتر  یاز خصوص یریدم یباالتر...وقت  ید...کالهتون رو بذاریاسین_ بله خانم 
 یجلو  یدشوکه هم بش  یدحاال با  یگیددوستتون م  ینتر   یمیروابط مون به صم

 همه خبرنگار...  ینچشم ا

 _ من واقعًا متاسفم جهاد... اسما

 دو دستم گرفتم:  یانپارک نشستم و سرم را م یمکتن روی

بلند شد و  ینزم یخانم محترم؟ از رو یخوره_ تاسف تو چه به درد من م
 خودش را تکاند: 

 . یرمگ  یسر وقتش و حالش رو م یرم_ مطمئن باش م

 نشست و جواب دادم:  کنارم
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 یستن یمقدر بدون من مصلحت و منفعت حال ینفقط هم یستمن ن_ مطمئ 
از من مشت   یگهسواال بپرسن، صدبار د  ینهم از ا  یگهاگه صدبار د  یماامثال ش

 ! یخورنم

 یبخار گرفته  ی ینهو به آ  یدمتن پوشم را پوش یآب را بستم، حوله  دوش
خودم  یزخم یحمام نگاه کردم، دست بردم و آن را پاک کردم و به چهره 

که با اسما آشنا   یحق من نبود، از همان روز اول ینشدم...نه ا یرهدرون آن خ
 خواهد کشاند.  ینجادانستم عشق او من را به ا یشدم م

شدم...لعنت به تو  یشکست و وارد صبح قاهره نم یم یمکاش پاها ای
 دردسر بود و عذاب.  ی یهها ما یاسینات با  یمحمد...لعنت به تو که دوست 

 یبایز یو مبهوت چهره  یدمکش  یشدم، سوت  یراییرا باز کردم و وارد پذ در 
 ینوال عمل م یها یحتدانستم به نص یاسما شدم، غوغا کرده بود، خوب م

که   یفگذارد اما افسوس...افسوس و صد ح  یکند و در روابط سنگ تمام م
 ماخوردم و اگر هم در کنار اس یرا نم یمار خوش خط و خال یچه یبمن فر 

و  یبه حزب آزاد یشتر ب یده  یاز امت یکردم نه برا  یم یخوش و خرم زندگ 
 بود که عاشقانه او را دوست داشتم.  ینا یعدالت بود برا

 شربت را هم زدم:  یخهمان حوله کنارش نشستم و  با

 دونم؟  یو من نم ییه_ امشب خبرا

خوش تراشش را  ید و ساق هاپا انداخته بو یطور که پا رو همان
 زد و گفت:  یقرار داده بود، لبخند جذاب  یدمسخاوتمندانه در معرض د
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  ی؟هان  یکن  یفکر م ی_ تو چ  

 : یدمنفس سرکش یک شربت را  یوانزدم و ل یا قهقهه

 نکنم!  یفکر  یچه یتا اطالع ثانو یدمم یح_ من ترج

 یانتخابات   یطرح ها  یلنشاند، با مدادش شروع به تکم  یشابروها  یانم  اخمی
 : یداش کرد و پرس

 _ چرا؟ 

 نگفتم و به طرف اتاق کارم رفتم:  چیزی

 _ کجا؟ اسما

 اما برنگشتم:  ایستادم

 کنم.   ییتتو صفحم تو یرم_ م

 : یستادحس کردم مداد از دستش افتاد و ا ناخودآگاه

 _ در مورِد...؟ 

 را بستم و آرام لب زدم:  چشمانم

 ... یاز مرس یتراجع به حما یخ_ حکم ش

 را از پشت دورم حلقه کرد:  یشو دست ها یدبه طرفم دو یخوشحال با

وقت  یچروز رو ه ینمصر ا یخ_ ممنونم ازت جهاد...واقعًا ممنونم...تار
 . یکنهفراموش نم
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 روح ادامه دادم:  یزدم و همان طور سرد و ب  پوزخندی 

 کنه.   یاد یبه خوب  یدوارمط ام_ فق

 سر و گردن کوتاه تر از من جواب داد:  یکو با همان قدِّ  یستادا مقابلم

جهاد...به قول نوال: دوران سخت و طاقت   یکنهم  یاد  ی_ مطمئن باش به خوب 
 . یدهرس یشکنجه و زندان گذشته و موقع بهار آزاد یفرسا

با  یز ن یدانستم مرس یکردم، خوب م یم یام حسود یبه نامادر گاهی
 یآمده بود و چه جالب بود که تمام یشپ ینجااو تا به ا یها یاستس

و گوش به فرمانش  یع مط یاسینجمال گرفته تا اسما  یماشاگردانش از ش
کرد و   یخاص خودش وسوسه م یمن را با ترفندها یز ن یگاهبودند، گاه و ب

 خواند:  یر گوشم میمدام ز

از آن توست)) و  یحکومت  یها یگاهجا ینو بزرگ تر  ی(( تو پسر من و عماد
 زد:  یم یامک پ یگاه 

رفتار  یاستخورده با س یه یهفقط کاف یتاج و تخت بش ینوارث ا ید(( تو با
 )) یکن

اگر دست در  یدرا زدم، شا یز همه چ یدق ینشستم و لحظه ا یوتر کامپ  پشت
را   ینمتهم اما ا یهشدم و بق  یجه گر مگذاشتم من شکن  یدست امثال نوال م

 یاورد به من رو ب یز ام باعث شده بود همه چ یداشتم نازا بودن نامادر یقین
 . یندمن بنش یشانه ها یرو یو کبوتر خوشبخت 
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 یخصوص  یامکیکنم که پ  ییتتو  یلرا در صفحه شش آور  یخحکم ش  خواستم 
 در صفحه ام روشن شد: 

 )) ی؟قول و قرارت بزن  یر کردم انقدر زود ز  ی(( فکر نم

فرد  یصفحه  یاز مشغول بودن اسما در آشپزخانه مطمئن شدم، رو وقتی
 نبود:  یجشدر پ یعکس و نشانه ا یچکردم اما ه  یک نامشخص کل

 : (( شما؟)) من

 ارسال کرد:  یمبرا یلبخند یسف پوکر 

 جهاد))  یاحمق  یلی(( خ

 )) عالمت خشم سند کرد: یز عز دوست  ید: (( درست حرف بزنمن

 )) ی؟کن  یتحما یق(( مگه قرار نشد از شف

 زدم و ارسال کردم:  یآال و طرح توطئه افتادم، پوزخند یاد به

 (( به به جناب منوم...پارسال دوست امسال آشنا...)) سند کرد: 

 جهاد)) ارسال کردم:  ی(( مسخره نکن، جواب سوالم رو بده...تو قول داد

هم از طرف بنده به آال سالم   یندادم حضرت اشرف...جنابعال  یقول  چی(( من ه
رو لو  یز مراقب باش همه چ یکن  یکنار ساحل مست م  یوقت  یدو بگ یدبرسون

 )) تازه متوجه گافشان شده بود: یند

 )) ارسال کردم: یگه؟حرف آخرته د ین(( ا
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ست، به آال حرف اول و آخرم بوده و ه  ینبا شما نداشتم...ا  ی(( من حرف اول 
 تونه))  یمن نم یکنه برا  یباز یشخوب نما یهرکس یبرا یدبگ

 یلیونم  یدنکش  یقهاول گذاشتم...به دق  یرا در صفحه    یخرا گفتم و حکم ش  این
شد،  یمجاز یفضا یروانه  یلاز شش آور یو کامنت به طرفدار یک ها ال

هماهنگ  یاز مرس یترا به حما یبوکش تظاهرات  یسف یدر صفحه  یمکر 
 داد.  یلرا تشک یهشتگ دولت انقالب  یکرد و هاد

 و گفت:  یدبا عجله به اتاقم دو اسما

  یدی؟ناشناس رو د یبانو ی_ جهاد صفحه 

 را برداشتم:  ینکمبه طرفش برگشتم و ع ی،صندل یطور نشسته بر رو همان

 _ نه چطور مگه؟ 

 داد: و رو بند از آال نشانم  یهبدون پوش یآمد و چهره ا جلو

قاهره برگزار  یدر تاالر اُُِپرا یقاز شف یتبه حما ی_ قراره جمعه شب، کنسرت 
 کنند. 

خود  یتو هو یدهکش  یرونخودش را گرفته بود، چهره از نقاب ب یمتصم پس
وارد کند اما   یکار  یما ضربه ا  یخانوادگ   یثیترا فاش کرده بود تا بتواند به ح

 ینم یشرا سرجا یتخم حرام ینا کور خوانده بود، جهاد ماهر نبودم اگر 
 نشاندم! 

  《)یقبازگشت ( سوراخ شدن قا یر فصل دهم: مس 》

 " جهاد ۹7 ین_ فرورد۲۰۱۸یس؛مارس" پار
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مصاحبه  یبرا یادیز یخبرنگارها یلاول روزنامه ها شده ام و روزانه، س تیتر  
 یشحل مشکل محمد پاپ یدانستم اگر برا ی! میرندگ  یتماس م یلمبا موبا

دارند و تا نوع رابطه ام را با خواننده   یها دست از سرم بر نم  یتیبگذارم، سلبر 
 شوند، اما من قول داده بودم...   یماجرا نم  یخیالمحبوبشان کشف نکنند ب  ی

 یزیبا آال بزنم و هرگز از عالقه اش به محمد چ یمقرارها یر دوست دارم ز گاه
 یافتم دلم م یناموفق خودم با اسما م یرابطه  یادکه   اما هربار  یمبه او نگو

و او را به مراد دلش  یرمرا بگ یسوزد و دوست دارم دست هر عاشق ناکام
 برسانم. 

را رها کرده و به خانه  ینشمن تمر  یشود بخاطر حرف ها یم یساعت  چند
 یندانم اگر خبر از عشق آتش یدارد و نم یمهم یآمده است، آخر هفته باز

فرانسه را از   یجام حذف   ینالف  یاشود    یاش دوچندان م  یزه به او بدهم انگآال
 دهد؟  یدست م

 یزل م یمو در چشم ها یندنش یمقابلم م یسیتلخ پار یقهوه  یواندو ل با
 زند: 

 ! ی؟دار یخبر مهم ی_ خب من آماده ام جهاد...گفته بودمحمد

 یندهآ  یاو، اگر بخاطر ترس از بازخواست ها یحرفه ا ی یندهآ  یبه مهم نه
 یانت))، مطمئنًا خی؟نگفت  یزیمحمد نبود: (( که چرا از عشق آال به من چ ی
 یتاهم یچه یشبود که به حرف ها یانقالب مصر به قدر یخآال در تار یها

 یتوریدااز کاند یتاو در حما ۲۰۱۲سال  یندهم، به خصوص کنسرت ها
 ... یقشف
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 هم گفت...  یا یگهد یزایو ارعاب چ یدشب به جز تهد_ آال اون من 

پرده  یا یروزهف یها یاالنشود و نگاهش به  یدر دستانش خشک م فنجان
 ماند:  یم یرهسالن خ ی

  یزایی؟_ چه چ

 یمصر  یلدستبافت اص یفرش ها یزنم و رو یرا م یبرق  یلچر و ی دکمه
 کنم:   یحرکت م

 یبه باز  یکن  یاما اگه فکر م  یست،ن  یمهم  یز البته چ  ی؟بشنو  ی_ طاقتشو دار
 . یمکن  یباشه دوشنبه راجع بهش گفت و گو م یزنهآخر هفته ات ضربه م

 پرد:  یدهد و رنگ از چهره اش م یرا به زحمت قورت م یشگلو  آب

 یبا اعصاب راحت تر باز ینطوریگفته...ا  یاالن بدونم چ  ینهم یخوام_ نه م
 مم اطرافم چه خبره؟ نفه یکنم تا وقت   یم

 یبنام فرانسو  یاز طراح ها  یکیخودش که توسط    یبه پرتره    یلحظه ا  برای
 زنم:  یکنم و لب م  یشده است نگاه م یدهکش

 _ آال دوستت داره... 

 شود:  یاُُِفتد و صد تکه م یاز دستش م فنجان

  ی؟گفت   ی_ تو چ محمد

است و  یعروس یکل زنانه  یهشب یشتر اش ب ینیشکسته شدن چ صدای
 بندد:  یناخودآگاه جواب بله در ذهنم نقش م
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 ...در واقع اون عاشقت شده... یقرف یم_ بذار راحت تر باهم حرف بزنمن 

به هندل  یهشب یشخندد و لبخند ها ی...مینمب یدرست م یخندد، آر می
 : یدگو  یشود و م یام م یموتور سبز پرش

 جهاد!  یشد یوونه_ تو د

 کنم:   یروم و راهش را سد م یمقابلش م یلچر و با

 زند:  یم یآال؟ قهقهه ا یا_ من 

امکان داره؟ اون پنج سال از من بزرگ   یزیچ  ین_ هردوتون...آخه چطور همچ
 تره. 

 دهم:  یزنم و جواب م یم یشبه گفته ها پوزخندی

و  بهتر از خودش امکان داره بگو امکان داره...من آال ر   یگممن بهت م  ی_ وقت 
 . یشناسمم

 شود:  یم یقدق یمدر صورتم خم و در چشم ها محمد

 _ چطور؟ 

عرف  یحت  یزیو در واقع احساسش رو به هرچ ینیهب یشپ یرقابل_ آال غ
تونه تو عشقش  یعدده و نم یهپس از نظر اون سن  یدهم یحجامعه ترج

 باشه.  یلنسبت به تو دخ

 کند:   یسکوت م یرود و لحظه ا یفکر فرو م به

 _ عجب... 
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اون باشم و نظرت رو راجع به اون بدونم؟  یر تا سف ینجام_ حاال من امن 
 پرسد:  یکند و م  یناباورانه نگاهم م

 ازدواج؟  یا ی_ در مورد دوست 

 زنم:  یلب م یخوانم وقت  یم یشرا در چشم ها شوک

 _ ازدواج! 

 *** 

کنم، احمد با همان   یدکتر را جلب م یتزنم و رضا یم ینفس منظم چند
 یشاتآزما یجشود و نتا یم یقعدد فشار سنج دق یمعروفش رو یطب ینک ع

 گذراند:   ینظر م یر را از ز

 ما چطوره؟  ی_خب حال قهرمان مل

 کشم:   یم یقیو نفس عم یرمگ  یو مرتبش م یکاز مطب ش نگاه

 ! یشهنم ین_ بهتر از ا

محمد هم از عالقه اش به آال حرف زد و گفت اصاًل  یدانم چرا؟ اما وقت  نمی
 یسشده و به پار  یدشدن او در دوران انقالب مصر، از قاهره نا ام  یبخاطر فرار

 یزیچ ینو بند دلم پاره شد: (( آخر چطور چن یختآمده است، قلبم فرو ر
 امکان داشت؟)) 

 یقبل هنگام  محمد از مدت ها  یادر مقابل چشمانم جان گرفته و گو  یقتحق  اما
زده   یلب نم  یاطبوده به او عالقه داشته و محض احت یخش  یکه آال در خانه  
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رساندن   یدکنم شا  یم  یتو احساس رضا  یمآ   یبابت به وجد م  یناست...از ا 
 باشد.  یسمن در غم غربت پار یفتنها تکل یکدیگر دو عاشق به 

 : ندینش یدر مقابلم م یزند و خودمان  یکارش را دور م  یز م دکتر،

 جهاد خان؟  یزن  ینم یدیبارم که شده دم از ناام یه ی_چه عجب...برا

چند وقته ام در آن کمتر  ینا یکشم تا چاق   یتر م یینام را پا یمشک  تیشرت
 : یایدبه چشم ب

عاشق و معشوق رو به هم  یهبار  ینکنه دکتر جان...ا  یبار فرق م یه ین_ا
 رسوندم. 

 کند:   یپوست م یمبرا یا یوهزند و م یم سوتی

دفعه نقش سوپر منو  ینا یهمه راهو؟ پس جنابعال ینا یرهم ی_اوه الال...ک 
 زنم:  یو نمک م یرمگ  یرا از دستش م یهاسکندر یار خ ید؟اجرا کرد

چطوره؟   یشاتمآزما  یجحرفا رو ول کن...نتا  ین...حاال اینفهم  ی...بفهمی_ هع
 : یدگو  یعوض کند م بخواهد بحث را ینکهرود و مثل ا یبه فکر فرو م

 داره!  یتبه حال روح یبستگ  یز _همه چ

 خندم:  یگذارم و بلند بلند م  یم یشپاها یرو دست

 یخوامکه نم  ینهترسم دکتر جان. اگه تنها اومدم بخاطر ا ی_من از مرگ نم
 یمار اطالعات ب یدگو  یم یدجد یبا خبر بشن. اصول پزشک  یماریماز ب یاماطراف
 زند:   یم  یارو احمد دلش را به در  ینبگذارند و از ا  یارشکشنده در اخت  یرا حت 
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 ... یستجهاد خان...جالب ن یست_جالب ن 

قدر از   ینتا به حال ا  یدکنم، شا  یشوم و به اسما فکر م  یم  یرهخ  یگوشه ا  به
دارد و اشک در  یرا بر م ینکشبا مرگ مالقات نکرده باشم، احمد ع یکنزد

 زند:  یچشمانش حلقه م

زنده   یجماعت مرده پرستن و تا وقت   ینا  ینکهسوزه؟ از ا  یم  یاز چ   یدون   ی_م
 دونن!  یقدرتو نم یباش

 دهم:  یزنم و پاسخ م یم یا قهقهه

سرطان   ینکرد و از دست ا  یخدا رحم  یدنکن دکتر، شا  یدمون_حاال انقدر ناام
 . یمجون سالم به در برد

 شود:  یخندد و از کنارم بلند م یام م یههمه روح نیا به

 ی یه...روحیخوامم ینوهم یمسرطان یمارهایب یجهاد...من از همه  ین_ آفر 
 خوب! 

آن  یاز مغز من رو ییکند و عکس ها  یاتاقش را روشن م یدر اسال ی پرده
آن آماده  یحتوض یدارد و برا یبر م یا یبندد، خط کش آموزش ینقش م

 شود:  یم

 یهست و اگر تا دو هفته  یرو یشاز تومور در حال پ یی_متاسفانه رگه ها
 ! یمرو آغاز کن یدرمان  یماکار ش  یمرشدش متوقف نشه مجبور یندهآ 

شوم و  یم یقمختصات مغزم دق ینقشه  یزنم، رو یمطالعه ام را م عینک 
 : یمگو  یم یبه شوخ 
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 یرو  یدست   یشه؟که م  یشهنم  یزیهم بزن، چرو    یاز دو پره پ  ین_حاال شما هم 
 خندد:  یکشد و م  یکچلم م  یکله 

 ... یاخوب بعد از عمل کاشت مو رشد داشت ی_ول

بندد که  یمطبش نقش م یزیونتلو یصفحه  یبر رو یکتاتور د یر تصو ناگهان
افتم، او  یم یمرس یاددر حال قسم خوردن در پارلمان مصر است و به ناگاه 

کشورشان   یبود که عاشقانه برا  یسال ها خون دل مردم  ی  یجهبد، نت  یاخوب  
 انقالب کرده بودند: 

 دهم:  یتکان م ینف  یبه نشانه  یشبکه رو عوض کنم؟ سر  یخوای_ ماحمد

  ی؟بد ییر تغ یخوایم یاون رو چجور ی؟رو چ  یقتحق ی،_کانال رو عوض کن

 زند:  یو در مقابلم زانو م یردگ  یلحن کالمم قرار م یر تاث تحت

 یفکر کن، ا  یت...خواهشًا به سالمتیکن  یزاچ  ینا  یر ذهنتو درگ  ید_جهاد تو نبا
 ذاشتم.  یم یتدرمان یمیش یانمحمد رو در جر  یاآال  یذاشتیکاش م

 یالمخ  یکشد و پرنده    یپر م  یمرس  یجمهور  یاستر  یبار به روزها  ینا  ذهنم
 کند:   یسفر م ۲۰۱۲به قاهره 

 من بشه.  یماریب یر درگ یکس  یخوام...گفتم که نمیست_نه الزم ن

 یبلند م یمشود و از مقابل پا یم یعصب یرد،گ  یام لجش م یدندگ  یک  از 
 شود: 

 مجبور شدم آدرستو بهش بدم.  ینتتبب یخواستم یکیخب...اما  یار _ بس
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 کنم:   یکشم و رو ترش م  یدر هم م ابرو 

  ی؟_ک 

و رک   یحصر   ینگونهاست که احمد را ا  یمکنم سرطانم از نوع بدخ  یم  احساس
 کرده است: 

 ... یاسین_راغب 

 چرخاند:  یاز من م یکنم و رو  یزده در چشمانش نگاهم م بهت

 یزاییچ یخواستم آدرستو بدم ول ینم یشم،نگام نکن معذب م ینطوری_ا
 گفت که مجبور شدم! 

 یند،نش یبه بدنم م یکند، عرق سرد  یسرم داغ م ینوک پا تا رستنگاه مو از 
 کرده باشند:   یصورتم خال یرو یخیسطل آب  یاگو

 _شما چرا...؟ 

 چرخد:  یکند و به طرفم م  یرا قطع م حرفم

 یادیشدت رشد تومور تو مغزت زمان ز ینجهاد؟ با ا یستی_تو چرا متوجه ن
  ی؟محروم کن یز خودتو از همه چ یدپس چرا با یستیزنده ن

شوم، باور آنکه راغب و اسما آدرسم  یم یرهزده به صراحت احمد خ وحشت
 کند!   یام م یوانهکرده باشند د  یدارا پ

 " ۲۰۱۲" سه ماه بعد_ قاهره 
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جمهور  یسرئ یناول ی،محمد مرس یجمهور یاستر یف(( مراسم تحل 
 قاهره((  ینمصر در کاخ عابد یکدموکرات

به  یز ارتش مصر ن یس،وه بر پلبه خود گرفته و عال یتیشهر حالت امن فضای
از  یاریدست به کار شده و کنترل بس یسیو س یژنرال طنطاو یفرمانده 

 یها یتشخص یاطراف قصر را به دست گرفته بودند. تمام یها یابانخ
نشسته بودند و انتظار  یندر سالن اجتماعات کاخ عابد یو لشکر  یکشور

 . یدندکش  یسوگندنامه م  یگاههمراهش را در جا  یئتو ه  یحضور محمد مرس

کشورم به اهتزاز در   یبایپرده ها کنار رفت و پرچم ز یپورچیان،ش یصدا با
 یامالت یماشک شوق در چشمان همه جمع شد و درد ها یلحظه ا یآمد، برا

مبارک همچون  یده ساله  یخاطرات شکنجه  یلحظه ا یکرد...برا یداپ
 آوردم.  یماندر مقابل چشمانم جان گرفت و به عدالت خداوند ا یلمیف

را همچون فرعون به بند  یسخت، جوانان مصر  ینامبارک در آن روزها اگر 
را  یشو عصا یایدب یرونب یلاز دل ن ییوقتش بود موسا یگر بود د یدهکش

 هم شد.  ینطور تا بساط  تمام ساحره ها و رماله ها را ببلعد و ا یفکندب

فاسد  یقبر احمد شف یادبا اختالف ز یک انتخابات دموکرات یک یط  یمرس
 یجانو ه یشاد یوقاهره شاهد غر  یر تحر  یدانم یگر گرفت تا بار د یشیپ

 یهما یز از جان و مال و ناموسشان ن یانقالب حت  ینا یباشد که برا یجوانان 
 گذاشته بودند. 

سکو آمد و از گروه  یوبه ر  یجمال به عنوان مجر  یماکنار رفتن پرده ها ش  با
 یشو یسینموز یک  یاجرا یناشناس دعوت کرد تا برا یبانو یهنر  یفرهنگ 
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 یر برق ها خاموش شد و نور افکن ها تصو یایند،صحنه ب یبه رو یعال 
 سانهاصحاب ر  یچهره  ینناشناس که حاال شناخته شده تر  یانداختند...بانو

 یسکو آمد و برا یها رو یرقص نور تماشاچ  یانآمد در م یبه حساب م
 تکان داد.  یطرفدارانش دست 

در طول انتخابات  یقاز طرفداران پر و پا قرص شف یکیدانستند آال  یم همه
 یبا شعار عدالت و آزاد یآمد اما مرس یمصر به حساب م یجمهور یاستر

باشند   ییت آمده بود و بنا نداشت مخالفانش را به خصوص اگر سبلر   یدانبه م
قاهره را از   ُپرایاُ   ینه تنها خانه    یلدل  ینقرار دهد و به هم  یغهدر تنگنا و مض

به کاخ  یمحبوب همسر مرس یتامر نگرفتند بلکه آال را به عنوان خواننده 
 به اهل مجلس ببخشد.   یشور و طرب خاص  یشدعوت کردند تا با اجرا  ینعابد

 یشدر مقابل طرفدارها ید،رس انیبه پا یز اجرا تمام شد و رقص دامن آال ن 
به طرف من پرتاب کرد، من که به عنوان  یکرد و دست گل  یمیتعظ یمچهن
 یمو کر  یکنار هاد یاول یها یفدر رد یجمهور یاستر ی یژهو یهمانم

 دستهاو پرتاب کردم و    یبرا  ینشسته بودم در پاسخ به ابراز احساساتش، بوس
 نگه داشتم.  یادگار گلش را به 

آن، بند کرواتم  ییدنبرداشتم و ضمن بو ینشستم، شاخه گل یمسرجا سپس
 بدهم:  یرونرا شل کردم تا راه نفسم باز شود و راحت تر بازدمم را ب

 داداش؟ یتیاذ یلیخ ینکه_ مثل اکریم

 تاالر گرفت و گفت:  یانیو اع یک ش ینگاه از لوسترها هادی
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بپوشه واگرنه جهاد اوج  یده لباس رسمبندم اسما مجبورش کر  ی_ شرط م 
 خفنه!  یکاپشن چرم مشک   یهو  یشلوار بادکنک  یه یپشت

 یما سه نفر به عنوان چهره ها یکه اسکوربورد سالن مدام رو ییآنجا از 
گذاشتم و آهسته جواب   یملب ها یکرد، دست رو  یشاخص مقاومت زوم م

 دادم: 

 ! یومدهسگم باال ن یدوستان تا اون رو یدخفه ش یدلطف کن یشه_ م

 زد و ادامه داد:  یپوزخند کریم

 _ حاال خود اسما خانم کجاست؟ 

 و نوال را نشان داد و گفت:  یپشت سر مرس هادی

 ینهامور خارجه کنار ما بش  یسخنگو  ی_ اوناهاش اونجا نشسته، نکنه توقع دار
 داداش؟ 

 یرا قطع م یبحث با مرس یآتش درونم را خوانده باشد هر از گاه  یاگو  نوال
شد،   یاز آرامش من مطمئن م  یماند و وقت   یم  یرهچشمان من خ  یکرد و رو

را با او هماهنگ  یشو برنامه ها یدچرخ یجمهور م یسدوباره به سمت رئ
 کرد.   یم

اگر  یدارد ییجا یدوستان، پس توقع ب  یمنظام بود یاده_ ما از روز اول پمن
 ! یددنبال پست و منصب هست

سوگند   یادا  یهمراهش دعوت کرد تا برا  یئتو ه  یجمال از محمد مرس  شیما
 : یایندصحنه ب یبه رو
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 تو پارلمان برگزار بشه؟  یف_ بهتر نبود مراسم تحلکریم 

به طرف  یو خارج  یداخل یها ینفلشر لنز دورب یاننوال و اسما در م مرسی،
 ادامه داد:  یحرکت کردند و هادسوگندنامه  یگاهجا

برگزار نشه، مجلس قبل  یدانتخابات جد یتا وقت  یم؟_ کدوم پارلمان کر
 نداره!  یقانون  یتمشروع

 یقرار گرفت، قرآن کوچک   یگاهجمهور در جا  یسبر جلسه حاکم شد و رئ  سکوت
و اسما آن  یدما عبور کرد و به دست نوال رس یهمه  یندست به دست از ب

 گذاشت:   یرا کنار دست مرس

 کردند:   یتکرار م یرانشوز یتگفت و هئ  یجمهور م رئیس

 یسوگند م یدکالم اهلل مج  ینمصر به ا یجمهور قانون  یس_ من به عنوان رئ
 و...  یستممرز و بوم با ینمنافع ا یخون پا یقطره  ینخورم که تا آخر 

*** 

دو نفره داغ شد   یو عکس ها یپلماتیک د  یدارهایاز اتمام مراسم، بازار د  بعد
را از  یطنطاو یبزرگ فرو رفته بود اول آنکه مرس یدر شوک  یلاما شش آور

سمت وزارت دفاع مصر برکنار  و ارتش مصر را متهم به دخالت در امور کشور 
دفاع مصر و به  دیدج یر را به عنوان وز یسیژنرال عبدالفتاح س یاً کرد و ثان

 یتاز تمام یتو از او خواهش کرد تنها به فکر حما یدارتش برگز یاستر
 ... یگر د یز کشور باشد نه چ  یارض

 : یدمجمع کنار کش یانطرف اسما رفتم و او را از م به
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  یاسین؟بود خانم  ین_ قرارمون ا 

 یمجلس یدکتله  یانگور رو یکج شد و قطره ا  یلحظه ا یشربت برا جام
 : یختاش ر

به  یزد یچه کثافت  ینبب ی؟کن  یها برخورد م ی_ چته جهاد؟ چرا مثل وحش
 : یدمبه آخور خودش گرم بود و پرس یلباسم؟ خدا را شکر سر هرکس

  ی؟جمهور بود یسرئ یمتن صحبت ها یان_ تو در جر 

از اصل ارزش داشت و آن شب  یشتر ب یشبرا یبود، حواش ینطور هم همیشه
 ! یمرس یلباسش بود تا گفته ها نگران یشتر هم ب

 ... ی_ تا حدوداسما

 را چنگ زدم:  یشرفتم و بازو یقروچه ا دندان

 یبود که جناب مرس یچه حرف  ین...ایاسیننرو خانم  یمغز من اسک  ی_ رو
 را باال داد:  یشابرو یتا یک و  یستادا ینهزدن؟ دست به س

 را رها کردم و گفتم:  یش_ کدوم حرف جهاد؟ بازو

اخم کرد و پاسخ   یبندم؟پا  یدولت قبل  یکه من به تمام قرار دادها  یچ   یعنی_  
 داد: 

به اطرافم انداختم  یدور؟ نگاه  یزیمو بر  یمهمه رو پاره کن ی_ نکنه توقع دار
 و لب زدم: 

 ! یگهد یز نه چ یویدهکه منظور من کمپ د  یدون  ی_ خودت خوب م
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آتش درون  یزدم تا قدر یمحبا فندک م یبودم و ب  یدهتخت دراز کش روی 
 یهاتاق سا یک تار یپرده  یفندک بر رو یشعله ها یر دلم خاموش شود، تصو

در  یتقه  یکرد. با صدا  یم یجادا یدر آدم یندخوشا یانداخته بود و حالت 
 فندک از دستم افتاد و اسما داخل آمد. 

 سوال کرد:  یدد یکردم و چون چهره ام را نم  سکوت

 جهاد؟  رییدا_ ب

برق را زد و تک چراغ وسط اتاق  یددست برد و کل ید،نشن یجواب  وقتی
 خوابمان روشن شد: 

  یدی؟_ پس چرا جوابم رو نم

حرف زدن آمده  یبرا یمهو نصفه و ن یاوردهمراسمش را در ن یلباس ها هنوز 
 بود: 

 ! یهم کالم نش یآدم وحش یه_ بهتره با من

کردم که   یرا حس م یشقدم ها یاما صدا یدمزدم و پشت به او خواب غلت
 شد:  یم یکآهسته از پشت به من نزد

 خورده تند رفتم.  یهمن امشب  یدخب ببخش یلی_ خ

 : یمکرد  یتدختر رو ینرا در کالم ا یوعذرخواه  یمعجب؟ ما نمرد چه

 خورده؟  یه_ فقط 

 کمرم گذاشت:   ینشست و دستش را رو کنارم
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 کردم!   یمن که عذرخواه  یگهلوس نشو د_  

کرد که همسر   یشد و فراموش م  یم  ییهوا  یدد  یرا م  یتیدانم چرا جمع  نمی
من است؟ هرچه بود ذات سرکش او نافرمان بود و از اطاعت شوهرش 

 یکرا که دوست نداشتم سرم آمده بود، ازدواج با  یزیکرد، چ  یم یچیسرپ
 دم؟ انتخاب خودم بود و تف سر باال... کر   یزبان نفهم...اما چه م یناشزه 

 : یدمکش  یجام را تا انتها سر م ینا یدبا پس

 برگرد و نگاهم کن!  یشه_ اگه ماسما

 شدم:  یرهزدم و به سقف خ چرخ

 چت شده؟  یبگ  یشه_ ماسما

 گذاشتم و گفتم:   یشانیپ یرا رو ساعدم

 یاکه گو  یهجناب مرس یمشکل حرف ها یست،تو ن ی_ مسئله فقط عذرخواه 
 قبل از انتخابات رو فراموش کردن!  یقول و قرارها

 : یدپتو خز  زیر 

 _ کدوم قول و قرارها؟  

قلبم  یبر رو یبیکند اما زبان تند و گزنده اش حالت غر   یکرد دلبر  یم سعی
 کرده بود:   یجادا

  یم؟بشناس یترو به رسم یویدتا کمپ د یم_ ما انقالب کرد

 و تند شد:  یختاعصابش به هم ر یدم،کشرا کنار   خودم
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  یویده؟_ مشکل تو کمپ د 

 را نشان دادم:  یمشکنجه ها یکردم و جا  بغض

جمهور   یسشب ها آروم بخوابم اون وقت رئ  یذارهزخم ها نم  ین_ هنوز درد ا
 شناخته!  یترو به رسم یلمحبوب مون قرار داد با اسرائ

 را به من کرد و گفت:  پشتش

کشورم زندان رفتم، تو انقدر زخم هات برات مهمه   یمن برا ای_ پس ادعا ن
 . یمخالف طبع و نظرت رو بشنو یحرف ها یتحمل ندار یحت 

 تخت نشستم:  یکنارش بلند شدم و رو  از 

شالق  یر هست که تا صبح ز ییبچه ها یحرف همه  یست،حرف من ن ینا_ ا
 جون دادن.  یلتو اسرائ یدهدوره د یشکنجه گرها

 خودش کنار زد:  یرا از رو یو لحاف گلبه برگشت

و  یر و دولت ما دولت تدب یپلماسیهاز اصول د ین_ پس به اون بچه ها بگو ا
و فقط خودمون رو قبول داشته  یمکن یر رو تکف یاکل دن یستقرار ن یده،ام

 . یمباز کن یاباب مذاکره رو با دن یدبا یم،باش

 زدم و گفتم:  یشبه حرف ها پوزخندی

دست  یشه؟م یوسط چ  ینا یلزحمات شش آور ی یجه_ عجب...پس نت
 نشست:  یمرا گرفت و زانو به زانو یمها
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 یجناب مرس یم،بر  یکه با پنبه سر م ینهما ا یکار یاستجهاد، س ین_ بب 
 ! ینهسفره بش یهبا دشمنش هم سر  یداعتقاد دارند آدم با

 و از کنارش بلند شدم:  یدمکش  یرونب یشارا از دست ه یمها دست

وارد  یمالقات با مرس یهفته برا ینقراره آخر ا یلینتونک  یالریه یدم_ شن
 قاهره بشه! 

 ماند:  یرهخ یو به گوشه ا یدگز   لب

دست به کمر گذاشتم   ی؟دون   یبشه، تو از کجا م  یخبر رسانه ا  ین_ قرار نبود ا
 زدم:  یا یو زهر خند عصب

 _ مگه من رسانه ام؟ سکوت کرد و ادامه دادم: 

رو صادقانه با همسرم   یز من همه چ  ینکهسوزم اسما؟ ا  یم  یاز چ   یدون   ی_ م
 . یکشیو رو م یر اما تو برام ز یذارمم یوندر م

 گذاشت و پاسخ داد:   یشلب ها یتعجب رو یرا به نشانه  دستش

کشم؟ من با تو صداقت ندارم؟ کجا کم تو گذاشتم؟   یو رو م  یر تو ز  یبرا  _ من
کردم که  یم یکار چ یدبا یگهبهش تن دادم د یداشت  یهر وقت درخواست 

 نکردم. 

 اتاق خواب حرکت کردم و گفتم:  یطرف درب خروج  به

 یتو اول همسر من ی،داشته باش یبند یتاولو یتتو زندگ ید_ سرکار خانم با
 فهم شد؟  یر امور خارجه، ش یخنگوو بعد س
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 آورد:  یرا باال آورده بودم اما او هم کم نم یمصدا ُتنِ  

نکن جناب ماهر، من   یقاط  یرو با مسائل کار یی_ خواهشًا مسائل زناشو
 بازخواست بشم.  ینجور کم شما نذاشتم که ا  یزیچ

صورتش   یِکِز کرد و دستش را رو  یبردم، گوشه ا  یورشو به طرفش   برگشتم
 زدم:  یادباال بردم و فر  یدتهد یگذاشت، انگشت اشاره ام را به نشانه 

 یاگر سر سفره  یدو خانم نوال اعالم کن ی_ پس از طرف من به جناب مرس
 یزیو چ یدفقط خواهشًا بهشون اعتماد نکن یستن یحرف  ینیدش یدشمن م

 . یدتا به فنا بر  یدنخور

و پشت بند  یدمتم و از اتاق خارج شدم، درب را محکم به هم کوبرا گف این
 کرد.   یم یهگر   یانهکه وحش  یدوحشتناک اسما به گوش رس یغ ج یآن صدا

 یدااعصاب پ یرفتم و چند قرص قو یراییعجله به طرف کنسول کنار پذ با
تا  یدنکش یهبه ثان یدم،آن را بلع یساز گرفتم و همه  یخ یر را ز یوانکردم، ل

 یفرو رفتم، به خواب  یقعم ی...به خواب ینسنگ یمچشمانم داغ شد و پلک ها
 خواستم از آن بلند شوم.  یکه هرگز نم

 یبیکردم، دود عج  یزانآن آو  یشدم و کاله کاسکتم را به دسته    یادهموتور پ  از 
 یابود و ارتش با گاز اشک آور به جان مردم افتاده بود    یچیدهشهر پ  یدر فضا

را باال آوردم   یراهنمپ  ی  یقهمملکت...  ینا  یبه جان ستون ها  یمبهتر است بگو
 . یچیدمپ یخش یو آهسته و آرام داخل کوچه 
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گفت و   یم یننبود، حکم همان بود که حس یجماعت نادان کار ینبا ا مرا 
و خانم نوال خود  یجناب مرس یروز ، تا دزد یلب م یخشرع همان بود که ش

آوردند  یدانستند و امروز خود را حاکم...به محض آنکه را یرا خادم مردم م
 دندان جنابشان مزه کرده بود.  یر ورق برگشت و حکومت ز

 یخش  یرا احاطه کرده بود و مقابل خانه    یر شعار معترضان، اطراف تحر   صدای
 بست و عنوان کرد: از نگهبانان راهم را  یکی یدم،رس

 ! یرندپذ ینم ی_ امروز شهر شلوغه...آقا مالقات 

 دادم:  یینبردم و ماسکم را پا دست

خورد و عقب   یکهمن    یچهره    یدننه؟ با د  یاکنند    یحاال قبول م  ی؟_ حاال چ 
 رفت: 

 جناب ماهر؟ از کنارش رد شدم و دنبالم آمد:  یید_ شما

  ی؟بود یگه_ منتظر کِسَِ د

 _ نه اما... 

 و برگشتم:  ایستادم

  ی؟_ اما چ 

 به اطراف انداخت و سرش را جلو آورد:  نگاهی

 ی،هست   یتیچرا؟ شما که خودت ماشاا...هزارماشاا...استاد کار امن  یگه_ شما د
  یابوناتو خ یفتیشلم شوربا بدون محافظ راه ب ینتو ا یدنبا
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 یم یسهمقا یو هاد یممرا با کر  یچارهب ینزدم، ا یشبه حرف ها پوزخندی 
 یداد و هاد یبود که توپ تکانش نم یدهاز کنار سپاه چاپ یطور یمکرد، کر 

 گذاشت:   یضد گلوله به سطح شهر قدم نم یلهم جز با اتومب

 خائن!   یقهرمان گمنام باشم تا  اسطوره    یدمم  یحترج  یق؟رف  یهچ  یدون   ی_ م

نداشت منظورم را بد برداشت کند و   یتاهم  یچه  یمخورد و کنار رفت، برا  جا
خودم را شناخته بودم   ینه، از وقت   یارا به مقامات باال منعکس کند    یمگفته ها
معامله نکرده بودم و نخواهم کرد، من قسم خورده  یچکسبا ه یقتسر حق

 و رو نکشم.   یر ز  دممر   یبرا  یلو امثال نب  یلورده بودم سر خون نببودم قسم خ

 همراه و همکار شوم...  یونخواستم که با آقا یتوانستم و نه م یحاال نه م و

 *** 

به خود   یندارم ترس  یاد  یچبه کار...ه  یحشبه راه بود و گردش تسب  سماورش
 گفت:   یزد و م یهم لبخند م یطشرا ینتر  یدر بحران  یراه داده باشد حت 

گوشت   ی  یزهآو  ینوکه راه فرار نداره، اون مرگه، ا  یزهچ  یه_ جهاد پسرم...تنها  
 . یخودت در نر  یوقت از جا یچکن تا ه

 یرهغوطه ور در فنجانش خ ینو نگاهم به هِِِل و دارچ یدمکش  یقیعم نفس
 یبر رو یزیو آفتاب دل انگ یمخانه اش نشسته بود یمیقد یوانشد، در ا
آمده بودم اما  یخش یشپ یتشکا یمن برا ید،تاب یم یاطشح یباغچه ها

 شد:  یباز نم یهزبانم به گال
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 یمگه نم ید؟انقالب کن یدخواست یمگه نم ی؟باز تو فکر  یه_ چحسین 
 شد؟  یخب چ  ید؟برسون یانصداتون رو به گوش جهان یدخواست

 بود و خاکستر نهفته در قلبم را گداخته کرد:  ینآتش کالمش

تکان داد و فنجانش   یسر   یم؟االن بدهکار  یخ،جلو ش  یم_ ما به حرف شما رفت
 : یدسر کش یرا کم

 یدنظر خواست  یقو شف  یمرس  ینشما از من ب  ید؟_ من به شما گفتم انقالب کن
 ! ینمن نظرم رو اعالم کردم هم

 شدم:  یرهخ یششم هاگذاشتم و در چ  یز م یرا رو فنجان

امروز صبح وارد قاهره شده تا با نامزد مورد  یلینتونک  یالریه ید_ خبر دار
 شده وارد گفت و گو بشه.  یتحما

 کرد و ادامه دادم:   سکوت

شما دستور داده تا مجلس دوران مبارک به  یتنامزد مورد حما ید_ خبر دار
تامل  ینداره؟ کم حق انحالل مجلس قبل رو یکار خودش ادامه بده و کس
 کرد و من دست برنداشتم: 

رو به  یویدکمپ د  یمانآب و غذا به نوار غزه برسه و پ یذارهنم ید_ خبر دار
 بازم بگم؟  یا یدشناخته؟ خبر دار یترسم

 انداخت و از جا بلند شدم:  یینرا پا سرش
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 یست،مردم به گوشت و مرغ و تخم مرغ ن  یصدا  یدشنو  یکه م  ییصدا  ین_ ا 
هست که به امثال من و شما کردند و اون وقت  ییجا یاض به اعتماد ب اعتر 

 شما... 

شده   یز صبرم لبر   یدانم کاسه    یقدر م  یننه اما هم  یادانم تند رفته بودم    نمی
شهدا   یو خانواده    یونرا به انقالب  یدولت مرس  یالیخ  یتوانستم ب   یبود و نم

 یدم،دو  یآمدم و به طرف درب خروج   یینپا  یوانبا عتاب از ا  ینهم  یبرا  ینم،بب
 یسخت م ینبا حس فتاریبدر  یناشک در چشمانم حلقه زده بود و دلم از ا

 . یدلرز

 زد:  یمآمد و صدا یینتا لب باغچه پا شیخ

 _ جهاد...صبر کن پسرم...کارت دارم... 

 یر را از ز  یشخسته جلو آمد، عبا  یاما برنگشتم، سالنه سالنه و با حال  ایستادم
 جمع کرد و مقابلم قرار گرفت:  ینشنعل

 یشش ماه از دولت انقالب   ی،حق دار  ی،...آمپر چسبوندیدونم داغ کرد  ی_ م
انجام نشده بلکه اوضاع داره رو به وخامت  یو نه تنها اصالح  یگذرهم یمرس

 وسط؟  ینا یهاما گناه من چ یرهم یشپ

کردم طوفان   یشد، باور نم یاز در عجز و البه وارد م خیبار بود که ش اولین
 به لرزه در آورده باشد:  یز حوادث مصر او را ن

بود، از  یو مرس یقشف ینکردم؟ انتخاب ب  یم یکار چ ی_ تو توقع داشت حسین
 شدم:  یقدق یشکردم؟ بهت زده در چشم ها  یم یتحما یقشف
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 ! یدکرد  یم یم_ خب انتخابات رو تحر  

 گفتن با دولت مبارک همراه شده؟   ی_ اون وقت نم

 بردم:  یمزانوها یانحوض نشستم و سرم را م یلبه  مستاصل،

  یم؟چه کن یدگ  ی_ حاال ممن

 گذاشت:   یمشانه ها یزانو زد و دست رو کنارم

داره از اون طرف بهش  یداره، کس ینفوذ ی_ من مطمئنم دولت مرسحسین
 ... یدهگرا م

 منوم افتادم:  یادردم و به را باال آو سرم

آدم  یست،ن یانسان بد یمرس ی؟کن ینگام م ینجوریچرا ا یه؟_ چشیخ
 هستند.  یخطرناک  یآدم ها یانشاما اطراف یهمنصف

 : یدمپرس مردد

 زد:  یلبخند ید؟دار یمان_ شما به صحت گفته هاتون ا

پاشو و  ی،کن  یدارو پ یباشه تا عناصر نفوذ ینتو هم یت_ آره پسرم...مامور
 بشه.  یر د ینکهزود شروع کن تا قبل از ا

 را مشت کردم:  یمشدم و دست ها بلند

 یتا بتون  یذارمم یارتدارم که به موقعش اون رو در اخت ی_ من اسنادحسین
 . یمردم فاش کن یافراد ناشناس رو برا ینا یتهو
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توقع نداشتم کفش  یچبه خانه برگشتم، ه نزار  یظهر بود و با حال یکنزد    
خود   یراییپذ  یمطبوع در مقابل ورود  یا  یحهکه با را  ینمرا بب  یمردانه ا  یها
 یدمکرد، دست به خشاب اسلحه بردم و با عجله راه پله را باال دو  یم یینما

 : یدماسما را شن یو ناگهان صدا

 گرده!   ینمحزب رفته و تا عصر بر  ی_ راحت باش...جهاد به جلسه 

امروز ظهر   یجلسه    یادنرفته بود؟ تازه به    یجمهور  یاستاسما به دفتر ر  مگر 
اما فعال  یدمرا فهم یمو کر  یهاد یادز یکال ها  یسحزب افتادم و علت م

 و جواب داد:  یدبه گوش رس یمردانه ا یآشنا ینداشت، صدا یتیاهم یمبرا

 کنه.   یترسم متوجه حضور من بشه و دوباره قاط  ی_ م

 نه چندان جالب کنار او نشست:  یپبا ت یاسینسوراخ در نگاه کردم و  از 

 ... یستملندهور، زنش هستم، کلفت و برده اش که ن یکهخود کرده، مرد ی_ ب 

بار هم که شده از  یک یرا در حالت ماشه قرار دادم، دوست داشتم برا تفنگ 
 یفشد کرد؟ حر   یاستفاده کنم اما چه م  یاسیس  یر جذاب در موارد غ  یلعنت   ینا

بار در عمرم به حرف   یک با عقل بود تا دل،    یروزیشدم و معمواًل پ  یمنطقم نم
 بودم:   یمانسگ پش  لو حاال مث  یرفتمپذ  یدل گوش کردم و اسما را به همسر 

ا...من تو رو خد یدول کن ید،هست یو حزب و حزب باز یر _ هنوز هم درگمرد
 یناومدم اون طرف. اون جا از ا  یگرفتم و م  یتو بودم، دست جهاد رو م  یجا

 یکنه،خودش حال م ییسرش تو الک خودشه و با تنها یهرکس یست،خبرا ن
 . یمعادت کرد یجانو ه یها به فضول یما جهان سوم ی؟چ  ینجااما ا
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 کرد:   یم یر مرد وحشت را به قلبم سراز یدم اسب موهای 

حاال که داره درخت  یم،داد یدحاال که انقدر خون و شه یم؟_ حاال ول کناسما
 یکارو نم ین...نه هرگز ایبه دست اجنب یمشبسپار یدهم یوهانقالبمون م

 . یمکن

برداشت و چون پشت به در نشسته بود چهره اش   یبیزد و س  یقهقهه ا  مرد
 شد:  ینم یدهد

 و پر ماجرا.  یی_ خوبه پس هنوز پر سر و صدا

 زد و جواب داد:  یلبخند اسما

 ... یگهد ینیمما ا یم؟_ چه کن

 یتو یافته؟ فکر کرد یصادقه اتفاق م یایبعد از انقالب رو ی_ فکر کردمرد
رو  ینقدر منفعت طلب هست تا قوانان یفساد وجود نداره؟ آدم یدموکراس

 بده.  ییر به نفع خودش تغ

 در هم رفت:  یاسین یها اخم

  ی؟برگشت  ی_ ک 

کارامو ول کردم و خودمو   یساعت نشده که به دستور حضرتعال  ۴۸_ هنوز  مرد
در آورد و خودش را لوس  یباز یکول  یشهچته؟ مثل هم ینمبب ینجارسوندم ا

 کرد: 

 راغب...  یخورهداره به هم م یز _ همه چاسما
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 با زنم خلوت کرده بود:  یخورد وقت  یخونم را م خون 

 سرمون شده.  یچه خاک  ینم_ درست حرف بزن ببراغب

 داد:  یصحبت نم یبه او اجازه  یشزد و هق هق اشک ها یهگر   یر ز اسما

 . یابوناتو خ یختنمون شدن و ر یه_ مردم عل

 و گفت:  یدبر سر همسرم کوب یدو دست  راغب

ناکرده با جهاد به مشکل  ییگفتم خدا  یدم_ خاک بر سرت....به جهنم، ترس
 ! یدبرخورد

 داد تا صورتش را با آن پاک کند:  یشبه دختر عمو دستمالی

 کنه؟   ینم یتم_ جهاد هم مثل سابق حمااسما

 شد:  یقدق یشزانو گذاشت و در صورت دختر عمو یآرنجش را رو راغب

 عرصه شد.  ینبه انقالب نبود و به خواست تو وارد ا یلما_ جهاد از اول هم 

در اظهار  یچگاهآمد، عاشق اسما بود اما ه یاخالق راغب خوشم م ینا از 
 کرد:   یاحساسش نم یانصاف را قربان  یشنظرها

 یتحما یاز مرس یلشش آور یذارهنم یگهد یست،ن ین_ مسئله فقط ااسما
 . یکنهم یداپ یشما داره افزا یکنه و روز به روز شمار مخالف ها

 را باز کرد و دوباره بست:  یشکِِِش موها  راغب

مملکت رو  یدو سر رقابت دار یلجباز یرو دنده  ید_ عجب...شما دوتا افتاد
 . یدکن  یقاط  یرو با مسائل شخص یمسائل کار یدنبا یدید،هم به باد فنا م
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 پس داد و گفت:  یشپسر عمو دستمال را به اسما 

 یو بعد سخنگو یتو اول زن من یگهاما اون م یگمرو م ین_ منم بهش هم
 وزارت امور خارجه. 

 تکان داد:  یباهاش صحبت کنم؟ اسما سر  یخوای_ مراغب

 . یشهبهت مشکوک م ینطوری_ نه ا

 از دست من ساخته هست؟  ی_ پس چه کمک راغب

 ُسُر داد:  یشگذاشت و به طرف پسر عمو  یز م یرو یپاکت  اسما

و اونجا از  یاحداث کن یستو پار یشبکه ا یه ینههز  ینخوام با ا ی_ از تو م
 . یکن  یتدولت ما حما

 و گفت:  یدبه گردن خودش کش یدست  راغب

 . _ حاال چرا من؟یغات_ به چه منظور؟ اسما_ به منظور تبل

 مبل بلند شد و گفت:  یاز رو اسما

جمال رو به عنوان  یماش یستی،_چون فقط به تو اعتماد دارم در ضمن تنها ن
 فرستم.  یراهنما کنارت م

اسما در هم رفت، خم شد و پاکت را  یراغب ادامه دار شد و اخم ها سکوت
 برداشت: 

 تونم روت حساب باز کنم اما...  یکنم، فکر کردم م  ی...مجبورت نمی_ اوک 



 

 
761 

 رمان یک( کاربر انجمن 73خواستار)سروش یرضارمان بهار سرد | عل
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شدم، هردو وحشت  یراییرا گرفت و من وارد پذ یشدست دختر عمو غبرا 
 و ناخودآگاه سالم کردند:  یدندزده به طرفم چرخ

 سالم...  یک _ عل

 از شدت وحشت به لکنت افتاد:  اسما

  ی؟کن  یم یکار چ ینجا_ ت...تو ا

 طرف آشپزخانه رفتم و اسما به دنبالم آمد:  به

 نگرفتم.  یدم، شرمنده وقت قبلبد موقع مزاحم ش ینکه_ مثل امن

 رفت:  یسرخ شد و به طرف درب خروج  راغب

 _ بهتره من برم...با اجازه دوستان. 

 عشقش خواندم:  یرا در چشم ها یو نگران  یدمکوب  یوار را محکم به د اسما

 . یدو با هم بر  ید_ نه کجا داداش...بهتره صبر کنمن

 اغب متعجب سوال کرد: زد و ر  یم یرنگش به زرد یجاناز شدت ه اسما

  یم؟کجا بر   یم؟_ با هم بر 

 را باز و به اسما اشاره کردم:  یخچال درب

 _ زود لباساتو جمع کن و باهاش برو. 

 : یختر یکرد و اشک م  یوار نگاهم م یوانهد اسما

 . یگیم یدار یچ  یستیجهاد...متوجه ن یهست  ی_ تو االن عصب
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 و راغب هرچه کرد نتوانست در را باز کند:  یدمنفس سر کش یک آب را  بطری 

 را نشانش دادم و گفتم:  یدکل  یشه؟در چرا باز نم ین_ ا

 _ خودم قفلش کردم. 

 کار دارم.   یجهاد؟ در رو باز کن کل یراه انداخت  یهچ یامسخره باز ین_ اراغب

 زدم:  یشبه گفته ها پوزخندی

 زن مردم.  یش...پینبود ینجاا ی_ خفه شو، تو اگه کار داشت 

 زد:  یادشد و فر  یعصب اسما

 بود جناب ماهر.  ی_ حرف دهنت رو بفهم. صحبت ما کار

 را به طرفش پرت کردم و به گونه اش اصابت کرد:  بطری

 . یدکن  یباز هم انکار م یرمکار هم بگ  ی_ تو خفه شو...شما دوتا رو رو

از پارچ برداشت و  یختکه  یک و با عجله  یددو یشف دختر عموبه طر  راغب
 اسما گذاشت:  یگونه   یرو

 . یهست  ی_ برو دکتر جهاد...تو به خدا روان 

 اسما ورم کرد و به طرف اتاقش رفت:  صورت

 . یاماالن م یستبا یین_ راغب چند لحظه پا

 ی یندهبه مانند آ  یز من ن یزندگ  ی یندهاز رفتن اسما گذشته و آ  یروز چهل
را از  یکتاتور و آرزو د یدکه با هزاران ام  یهوا بود، مردم یمصر رو یاسیس
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و  یدندد یخود را در خطر م یرانده بودند حاال اهداف انقالب  یشخو ینسرزم 
 یاسیس تحصنقاهره دست به  یر تحر  یداندر م یمحمد البرادع  یبه رهبر 

 زده بودند. 

 رفتم:  یبهداشت  یسو به طرف سرو را روشن کردم یگوش  یر گ  پیغام

رو بردار،  یاما خواهشًا گوش یدیو جواب نم یداریدونم ب ی_ جهاد...مکریم
 بره!  یبه سر م یتیقاهره تو بد وضع

به سر   یتیقرار گرفتم؛ به جهنم که در بد وضع  ینهشدم و مقابل آ   ییروشو  وارد
 کنم؟   یدگیرسشهر بودم تا به آن  یها یبرد! مگر من مسئول نابسمان  یم

 یداداش؟ با اسما مشکل دار  یراه انداخت   یهچه مسخره باز  ین_ جهاد...اهادی
  ی؟رو از حضور تو صحنه منع کرد یلآور یشچرا ش

خودم را  یامداما دلم ن یدمآب به صورتم پاش یرا  برداشتم و چند مشت  ژیلت
را   یغت  یکردم؟ عصب  یم  یوش  یدبا  یچه کس  یو برا  یچ   یاصالح کنم! اصال برا

خارج شدم، با همان شلوارک سه ربع  ییاز دستشو  یخون  یشکستم و با دست 
 یمها شتشروع به بانداژ انگ یگر کاناپه نشستم و با دست د یمسخره رو

 کردم. 

 یخچالرا روشن کردم و به طرف آشپزخانه رفتم، چند نان تست از  یو تی
 یا روشن کردم و خسته روآن ر  یبرداشتم و داخل تستر گذاشتم، دکمه 

 یحنداشتم و ترج  یر نان و تخم مرغ و پن  ینشستم، حوصله    یغذاخور  یصندل
با  وبرداشتم  یسیجو یوانعمل کنم، ل ینهکم هز   یار دادم در نبود اسما بس یم
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به طرف نان تست ها حرکت کردم که ناگهان زنگ در به صدا در  یخوشحال 
 آمد. 

 *** 

داد که تنها خواسته  یرا نشان م یردم معترضم یچهره  یزیونتلو ی صفحه
دولت محبوبشان بود اما ارتش مشهورشان با  یانقالب  یشان تحقق قول ها

 به جان مردم افتاده بودند.  یمشق  یگاز اشک آور و گلوله ها

 _ خب؟ نوال

اش سر خورد و مجددا  یتونیز یرنگ شده  یموها یاعتنا نگاهم از رو بی
 قفل شد:  یزیونتلو یصفحه  یرو

  ید؟داشت ی_ خب که خب؟ امر

 کت و دامن قرمزش را مرتب کرد:   یدکش  یکالفه ا  پوف

 _ اومدم باهات صحبت کنم. 

 را باال انداختم و گفتم:  یمابرو یتا یک 

 _ راجع به...؟ 

 رفت و آن را خاموش کرد:  یزیونشد، به طرف تلو عصبی

  یگم؟م یچ  ینیبب یبه حرفام گوش بد یقهدق یه هیش_ م

 پشت سرم دادم:  یام را به راحت  یهحوصله شکمم را خاراندم و تک بی

 شنوم...  ی_ گفتم م
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 یبه سرخ   یشگونه ها  یدیو از شدت سف  یدصورتش کش  یرا رو  یشها  پنجه 
 زد:  یم

 یپوزخند ی؟چرا اسما رو از خودت روند ی؟زن  یبه هم م یتوزندگ ی_ چرا دار
 زدم:  یشبه گفته ها

 یزد و به گوشه ا یخند ی؟زهر من هست  یباور کنم نگران زندگ  یدبا یعنی_ 
 ماند:  یرهخ

 ! یمادر رو حس نکرد یک  یها یوقت نگران  یچ_ تو ه

 شلوارکم بردم و گفتم:  یها یبدر ج دست

را به نشانه   یشبه هم خورده؟ دست ها  یمافتاده زندگ  یادت_ بعد از چهل روز  
 باال برد:  یمتسل ی

 کنم.   یدگیسرم شلوغ بود، وقت نکردم رس یخوام،خب...معذرت م یلی_ خ

 شدم:  یقطرفش خم و در صورتش دق به

 بکشه؟  ینجاکار به ا  یکرد  یفکر نم یا ی_ وقت نکرد

 _ به کجا؟ 

بلند شدم و  یناو را نداشتم، بنابراچون  یمنطق  یجر و بحث با ب  ی حوصله
 به طرف اتاق خوابم رفتم: 

 ! یستنکه مردم جلوتون با  یی_ به جا

 زد:  یادبود و فر  یامدهبه مذاقش خوش ن یمحرف ها گویا
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 ! یبر  یبدون اجازه بذار یزنم حق ندار یدارم باهات حرف م ی_ کجا...؟ وقت  

 : یدمو به طرفش چرخ ایستادم

پا  یاومد یدو روز بعد از رفتن اسما م یمن بود یگران زندگ _ تو اگر واقعا ن
 یو مملکت داره از هم م یدهکارد به استخوان رس  ینیبب ینه وقت  یونیدر م

 یانجیم یایصلح من و اسما ب یو به بهونه  یپاشه دست و پات رو گم کن
 . یگر 

 بلند شد و اعتراض کرد:  یشجا از 

 جهاد، من واقعًا...  ینامرد یلی_ خ

 و حرفش را قطع کردم:  یدمکالمش پر   میان

فهمم و  یاز سنم م یشتر که ب  ینهمشکل من ا یه؟مشکل من چ یدون  ی_ م
 خورم.  یرو نم یاحزب باز ینا یبفر 

را  یقتبود که حق یانداخت، از معدود دفعات  یینکرد و سرش را پا  سکوت
 : یدمش چرخنگفت، به طرفش رفتم و دور  یزیو چ یرفتپذ

 یابونتو کوچه و خ  یاز مرس  یتپشت شما بودن و به حما  یمردم تا وقت   ین_ ا
شما معترض  یبودن اما حاال که به رفتارها یفو شر  یاومدن، انقالب  یها م

 : یدهستن، شدن خرابکار و ضدِّ انقالب؟ سرخ شد و لب گز 

 در جبرانش داره.  یبرده و سع ی_ اما دولت ما به اشتباهات خودش پ

 : خندیدم
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به من  یها رو دار ینشده؟ حاال چرا ا یر د یکن  ی_ بعد از هفت ماه؟ فکر نم 
 اعتراف کرد:  یگی؟م

 دارند تا ما!  یاز تو حرف شنو یشتر _ چون مردم ب

 تاسف تکان دادم و ادامه داد:  یبه نشانه ها سری

 شده؟  ی_ دستت چ 

 باند انداختم و گفتم:  یبه ردِّ خون رو نگاهی

 ... یده_ بر 

 افزود:  یهزد و به کنا لبخندی

راجع به حکومت   یبا مزه هستن جهاد، با شلوار سه ربع و رکاب   یلی_ امثال تو خ
 . یدیدنظر م

 دوشش انداخت:  یرا برداشت و رو کیفش

ا کروات ت یدکن  یکه فکر م  ینهمشکل امثال تو و اسما هم ا یدون  ی_ ممن
 ! یدکشور رو اداره کن  یدتون ینم یدنزن

 زدم:  یشصدا ید،کش  یینرا پا یرهرفت و دستگ یطرف درب خروج  به

منت  یامننداختم تا حاال پاشم ب یرونرو از خونه ب ی_ به اسما بگو من کس
 ! یشسر خونه و زندگ یادبگو پاشه ب ی،کش

 یا یفهوظ ینبود، ا یمرس یدر دولت انقالب  یکردن نفوذ  یدامن پ ماموریت
مهم شانه  یتمسئول ینا یر از ز یدبر عهده ام نهاده بود و نبا ینبود که حس
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عمل کنم  یفمتوانستم راحت تر به وظا یکردم، حاال در نبود اسما م  یم یخال 
 سر و صدا...  یاما خاموش و ب 

و تجربه  یتشلوغ کردن مامور یعنیبه ماجرا  یمو کر  یکردن امثال هاد  وارد
 یهجز حاش  یا  یجهنت  یر جو گ  یآدم ها  یسر   یک ان داده بود جمع شدن با  نش

وارد عمل شوم اگرچه سخت   ییگرفتم به تنها  یمتصم  یننخواهد داشت. بنابرا
 یسر   یک به    نمروابط داشتم تا بتوا  یاما آن قدر  یدرس  یبه نظر م  یرممکنو غ

 کنم.   یدادست پ یاطالعات به راحت 

آن پر کردم و از  یر ز یوانل یک از ماجرا...آغ یعنیزنگ قهوه جوش  صدای
را کم کردم،  یو یت  یها لم دادم و صدا یراحت  یآشپزخانه خارج شدم، رو

برداشتم، کار  یز م یر اسما را از ز یک برد کوچک را مقابلم باز کردم و ماژ یتوا
 یکحل    یداده بود تا برا  یادام به من    ینکرده بودم اما سوابق مبارزات  ییجنا

 . ینگاه کن یهبه قض یگر د یاییو از زوا یریکناره بگ  یگراناز د یدمعما با

تخته  یآمد، رو یمطالعه ام را برداشتم و هرچه به ذهنم م عینک 
 ...منوم...نوال...اسما...آال... ی...کروات یآوردم...نفوذ

 یطدانستم نبود اسما شرا  یقدر م  ینفقط هم  ید،رس  یبه ذهنم نم  یگرید  چیز 
آمده کمال استفاده   یشفرصت پ  یناز ا  یدانزوا فراهم کرده بود و با  یابر   یخوب 
 بردم.  یرا م

چقدر مسخره   یدم،خط قرمز کش  یک قهوه ام را مزه کردم و دور اسم نوال    لیوان
گفت:   یم  یخحس کارآگاه بودن بهم دست داده بود، ش  ینک،بود که با زدن ع
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کار باشه))   یانتتونه خ  ینم  ینهست بنابرا  یانسان پاک و وارسته ا  ی(( مُُِرس 
 جمهور سوق داد.  یسرئ یانو در عوض من را به سمت اطراف

شناخت   یمن نسبت به مرس  یبه اندازه    ینحس  ینکهنوال و اسما...اول ا  یعنی
اشتباه او در انتخابات دور قبل  یمعصوم نبود، سابقه  یخش یاً نداشت و ثان

مردد ساخته بود، صد البته که در پاک بودن  یشمن را نسبت به فتواها
 ... ینبود اما مرس یاندر م یدیترد ینحس

اش شک داشتم و با گذشت  یانقالب  یها یریهم نسبت به موضع گ هنوز 
 یستااش عمل نکرده بود بلکه در را  یانتخابات   یهشت ماه نه تنها به قول ها

برد   یتکه مهمان وا  یبعد  ی...کلمه  یلرفت...اسرائ  یم  یشپ  یلاهداف اسرائ
 ی مهدانم چرا؟ اما بعد از کل یاشغالگر قدس بود، نم یمام شد رژ یشخص
آن  یگرفت و خاطره   یجان م یمبه ناگاه نام نوال در مقابل چشم ها یهود

فروشنده   یچا که هرفتم چر   یام م  یبود اگر سراغ نامادر  یدهفا  یشب تراس...ب 
 کند.   یاذعان به ترش بودن ماستش نم یا

 یاسما مطمئنًا محلم نم ید،برد چرخ یتافراد شناس وا یر سا یرو نگاهم
را از او  یقاتمبود تا بتوانم تحق یز م یرو ی ینهآال تنها گز  ینگذاشت بنابرا

 یدنرس  یروزیبه پ  یاو با تامر برا  یشروع کنم، بله درست حدس زدم، همکار
 و منوم به من بدهد.  یاز نفوذ یخوب  یتوانست سر نخ ها یم یقدولت شف

بوق آزاد خورد و سپس  یرا برداشتم و شماره اش را گرفتم، چندبار موبایلم
 یم از دسترس خارج مداشت یاز به او ن یوقت  یشهمثل هم یکرد، لعنت   یجکتر

 را خواندم:  یامکشپ یآالرم گوش یشد، با صدا
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 ! یرمگ  ی_ من جلسه هستم، خودم باهات تماس م 

 *** 

ممکن  یصندل ینسالن اُُِپرا و در آخر  ینه چندان سرشناس، در انتها یپیت با
صحنه  یبعد آال به رو یهتاالر خاموش شد و چندثان ینشستم، پروژکتور ها

 یهنر   یراهنپ  یک و    ینشلوارج  یک اش بود و او با    یهفتگ   ینآمد، ساعت تمر 
 نواخت.  یم یتار گ

 یدکش  یم  یگار گاه س  یش،نما  یاجرا  ینبر سر گذاشته بود و در ح  یلبه دار  کاله
دانم چه مدت به برنامه  یکرد، نم  یجکسون را اجرا م یکلرقص ما یو گاه 

به  یسالن روشن شد و طرفدارانش با خوشحال یاش ادامه داد تا برق ها
 گرفتند؟   یم یادگاری یها یسمتش هجوم بردند و با او سلف 

با نام "از فرش   یمحبت ها کتاب خاطراتش را که به تازگ   ینهم در جواب ا  آال
داد،  یم یها هدکرد و به آن ه یتا عرش" به چاپ رسانده بود امضا م

 یامدهبه تاالر ن یادیز یتجمع ی،خصوص ینخوشبختانه بخاطر ساعت تمر 
 . ندمسکو رسا یبه پا یتجمع یانخودم را از م یسخت  یرو با کم ینبود از ا

در مقابل  یمیتعظ یمچهن یستاد،کتاب را که امضا کرد، بلند شد و ا  آخرین
 ینفرستاد، برق فلشر دورب  ر یادگابه    یآن ها بوسه ا  یکرد و برا  یشطرفدارها

 ینرا با عشق پرپر کرد و ب  یداد اما آال دسته گل  یحرکت نم  یها به او اجازه  
 نمود.  یمهوادارانش تقس
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 یستاداش صدا زدم، ا  یپشت پرده برود او را به اسم دوران کودک   ینکهاز ا  قبل 
شده است اما با  یاالتیابتدا فکر کرد خ ید،چرخ یتو متعجب به سمت جمع

 است.  یاندر م یکس  یتکان دادن دستم مطمئن شد پا

 جمال مواجه شدم:  یماصحنه باال بروم که با ش یاز پله ها خواستم

  ینجا؟_ تو...ا

 به سوالش زدم:  پوزخندی

 ! یرماز تو اجازه بگ یددونستم با ی_ نم

 کرد:   یگمانم خاطرات آن مشت معروف را مرور م  ید،به چانه اش کش دستی

 کار دارم.   ی_ حاال زود بکش کنار، کلمن

 را گرفت:  یممصاحبه اش را جمع و جور کرد و بازو یها برگه

 ازتون داشته باشم جناب ماهر؟  یخواهش یهتونم  ی_ م

 و معذرت خواست:  یدکردم، دستش را کش  یمبه حالت دستش و بازو اخمی

 ... یدب، ببخشخ یلی_ خ

 : یدمو پرس یدمگز   لب

 به اطرافش کرد و ادامه داد:  یباشه؟ نگاه  ی_ تا خواهشتون چ 

سرم  یگوشه   یری؟ما بگ یمصاحبه  یبرا یوقت  یهناشناس  یاز بانو یشه_ م
 را خاراندم و جواب دادم: 
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 . یکنمخودم رو م یاما سع یدم_ قول نم 

 جلو آورد:  یقدر دان  یشد و دستش را به نشانه  خوشحال

 ممنون.  یلی_ خ

 جواب دستش را بدهم از کنار او رد شدم:  ینکها بدون

 . یکنم_ خواهش م

 یآپش بود، دخترک ها یک توالت نشسته و مشغول پاک کردن م یز م روی
را  یشو خواسته ها یدندچرخ یکم سن و سال مثل پروانه دور وجودش م

را پشت پلک  یرا بسته بود و دستمال مرطوب  یشدند، چشم هاکر   یاجرا م
اش را در اََِستون گذاشته بود تا رنگ  یمصنوع  یناخن ها ید،کش  یم یشها
 را به دست آورد.  ودخ یعیطب

آن را زد،  یو دکمه  یددراز کش یتخت برق  یمرخص شدن دخترک ها، رو با
 ی  یهو هو  یغ ت  یر در ز  حرکت کرد و سر آال  یمانند یلنوار ر  یتخت، رو  یپشت 

 تََِتوکار معروف قاهره قرار گرفت: 

 . یشنومم ی،کارم دار  ی_ گفته بود

 

  

 ... یگهوقت د یه یبدموقع مزاحم شدم باشه برا اگه

 را روشن کرد:  یهو هو یختصورت آال ر یرا رو یچرده َپَد الکل یهس مرد
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 راحت باش جهاد.  یشه،نم یش...زبون ما رو حالیقاییه_ طرف آفر  

لبخند  یب،زشِت بدترک یاهِ گفت، غوِل س  یزهاییبه او چ یبعد به زبان جنگل و
و هجوم خون به صورتم را   یدمکش  یمبه موها  یدست   یزد عصب  یالمنظر   یهکر 

 حس کردم، 

 یندست او را از زم یک و به طرفش حمله کردم، با  یدمخودم را نفهم حال
را از  یجراح  یغتوالت خواباندم، ت یز م یرواو را  یگر جدا کردم و با دست د

 ساختم:  یک الکل خارج کردم و به شاهرگش نزد

 یکهخودته مرد  یبده خونت پا  یحرکت   ینچن  یبعد به خودت اجازه    ی_ دفعه  
 نجِس کثافت...  ِی عوض ی

شدند،   یننقش بر زم  یو بهداشت   یشیآرا  یلتوالت شکسته بود و تمام وسا  میز 
سرمان  یکرد و آال دست به کمر باال  یم یهگر   یمدست ها یر ز یقاییمرد آفر 

 بود:  یستادها

 _ ولش کن جهاد...ولش کن بذار بره...اشتباه کرد. 

شاهرگش   یرو  یخراش کوچک   یجانو از شدت ه  یدلرز  یدر دستم م  یغ ت  هنوز 
انداخت،   ینرا زم  یغ شده بود، آال با آرامش دستم را از دور او جدا کرد و ت  یجادا

 تََِتو کارش وحشت زده بلند شد و به دستور بانو از اتاق خارج شد. 

 نشست:  یصندل یتاسف تکان داد و رو یبه نشانه  یسر  آال

هول   ی؟کرد  یچارهب  ینبود با ا  یچه رفتار  ین_ معلوم هست تو چته جهاد؟ ا
 را مرتب کنم:  یختهبه هم ر یلبودم و دستپاچه نشستم تا وسا کرده
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 نکن.  یفرو کاًل جمع کنه، تو خودت رو کث ینجاا یدم_ ولش کن، مآال 

آب   یوانل  یکبودم،    یختهبه هم ر  یو از لحاظ روان   یدلرز  یم  یمدست ها  هنوز 
 زد:  یخنک دستم داد و پوزخند

 کنه.   یترعا یشتر گفتم ب  یم یمن حساس یحد رو یندونستم تا ا ی_ اگه م

 : یدلغز  یساعدش م یبه حرکت دستبند معروفش افتاد که رو نگاهم

آب  یوانل ی؟دار یتهمه عنا ینفقط به من ا یا یحساس ینقدر همه ا ی_ رو
 و گفتم:  یدمنفس سرکش یک را 

 شد و از جا برخاست:  یشو آال...باشه؟ عصب خفه

 یدمبهت اجازه نم یگه... دیرونبندازنت ب یان_ زود بزن به چاک تا نگفتم ب
 . یباهام رفتار کن یخوادهرجور دلت م

 آرام شد و ادامه داد:  یکردم، کم  یرا ماساژ دادم و عذرخواه  یمها شقیقه

رو من  یبه اعتقادات مردم، اصاًل به چه حق  یداخالق تندتون گند زد ین_ با ا
  ی؟نت لع یشیم یرتیغ

 ... یخوام_ معذرت م

 را تکرار کرد:  یشام حرف ها یروز اول آزاد یادشد و به  یجار یشها اشک 

 ی به چه اجازه ا ی؟پدرم ی؟برادرم ی؟با من؟ شوهرم یدار ی_ تو چه نسبت 
  ی؟بش یرتیمن غ یرو یدیبه خودت حق م
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قهوه خانه   یافتادم که گوشه    یروز  یادکرد،    ینم  یمام را گرفته بود و رها  یقه 
پنجه  ید،د یرا بر باد رفته م یشگذاشته بود و آرزوها  یوار عدنان سر به د ی
 باز کردم و گفتم:  یمرا به زور از دور گلو یشها

 ... ی_ تو ناموسم هست 

 نشست:  یکرد و کنار  سکوت

 _ کارت رو بگو... 

 سراغ اصل مطلب رفتم:  ینیمقدمه چ بی

 . یخوام_ آدرس منوم رو م

 : یدبهت زده باال آورد و پرسرا  سرش

  یه؟ک  یگه_ منوم د

 را از شدت گرما باز کردم و گفتم:  یرهنمپ یباال ی دکمه

تاِمِر ازش  یستو ف یسچادر و کنار ساحل ف ی_ منوم همونه که اون روز تو
 . یدزد یحرف م

 را قورت داد:  یشزده آب گلو وحشت

  ی؟_ خب که چ 

 برداشتم و مقابلش نشستم:  یحلب یتپ یک 

 . یخوامنداره...آدرسش رو م یکه چ   خب
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 فکر کرد و جواب داد:  کمی 

 من آدرسش رو دارم؟  یکنی_ چرا فکر م

 آوردم:  یرونب یبماز ج یگار نخ س یکبردم و  دست

کوپه به همراه منوم   یهکه تو سوپرمارکت بودم خودت با   ی_ چون اون شب
 . یان بودو مثاًل گروگ یمالقاتم کرد

 : یدمرا به آتش کش یگارمرا روشن کردم و س فندک

 یشونبه ا یکرد واگرنه کس  یاون شب طرف نقش منوم رو باز ی_ آره ولآال
 نداره.  یدسترس

 دادم:  یرونب یزدم و دودش را حلقه ا یقیعم پک 

 حرفاتو باور کنم؟  یدبا یعنی_ 

 رفت:  یماتاق گر  یباال انداخت و به طرف درب خروج  یا شانه

مالقات کنه به صورت   یبدون منوم اگر بخواد با کس  ینوا  یول  یلی_ هر طور ما
 . یشناسنجز چند نفر معدود اونو نم یو کس یادم یناگهان 

 جا بلند شدم و داد زدم:  از 

 آال به طرفم برگشت:  یشناسه؟تامر اون رو م ی؟_ تامر چ 

 حرفاست...  ینتر از ا یببو گالب _ تامر 

 کردم و به فکر فرو رفتم:   سکوت
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 ! یدنبالش نگرد یکنمم یشنهاد_ بهت پآال 

 _ چرا؟ 

 : یدرا تل زد و خند موهایش

 ارزه داداچ.  ی_ چون به دردسرش نم

  یکنی؟م یدمتهد ی_ دار

  

 زد:  یا قهقهه

  ید؟هست یه_ چرا شما تندروها همش دنبال حاش

 ! یخوادجمال وقت مصاحبه م مایش ی_ راست 

 را باال داد:  یشابرو یتا یک 

  ی؟کن  یونی_ از تو خواسته پا درم

 . یا...گوینکه_ مثل ا

 پا انداخت:  یرو پا

را کج و معوج  یمبراش؟ لب ها یجبران کن یخوایم یکه زد  ی_ بخاطر مشت 
 کردم: 

 ی اش رو  یبند رکاب   یبدم؟ جا  ی...حاال جوابش رو چ یزاییچ  ینهمچ  یه_ آره  
 مانده بود:  یشبازوها
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 کردم.   ی_ اگه واقعا خبرنگار بود قبول مآال 

 : یدمپرس مشکوک

  یه؟_ پس چ

 در باز کرد:  یدلستر را با گوشه  شیشه

 _ متاسفانه جاسوسه. 

 مقابلم گذاشت و از اتاق خارج شد.  یشهرا گفت، ش این

و  یک رساندم، تار یخش یخودم را به خانه  یم،کر   یغامپ یافتمحض در به
 ینو با انبوه خبرنگاران و مامور  یدمرس  یروشن صبح بود که مقابل درب ورود

اصوات در گوشم  یتمام یدمفهم یمواجه شدم، حال خودم را نم یتیامن
 کردم.   یشد و گنگ و نامفهوم به اطرافم نگاه م یمنعکس م

نباشد   یشب  یا  یعهبودم شا  یدوار را باور نداشتم و ام  ینهم خبر ترور حس  هنوز 
به  یساختمان و خروج برانکارد اموات، عرق سرد یاما با باز شدن در پشت 
 یپارچه    یک  یر و الغر ز  یفنح  یسست شد، جنازه ا  یمبدنم نشست و زانوها

 زدند.  یشده بود و شاگردانش اطراف او زار م یچیدهپ یدسف

 را گرفتم:  یمکر   ی یقهبردم و  ورشیزده به سمت جسد  وحشت

  ید؟کرد  یم یچه غلط  ینجا_ پس شما مفت خورها ا

 یدند،به طرفم چرخ یاناطراف یادمخون بود و از شدت فر  یکاسه   چشمانش
دو زانو نشستم   یجدا کرد، رو  یکدیگر خودش را وسط انداخت و ما را از    یهاد

 : یدمکش  یادو از اعماق وجودم فر 
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 .. .یخ_ نه...نرو ش 

دادند و هم زمان با  یرا ماساژ م یمشانه ها یمو کر  یبود، هاد یدهفا یب  اما
 یبود که ناجوانمردانه بر رو یخون  یکردند، نگاهم به قطره ها  یم یهمن گر 

کرد. به کمک   یکفنش نقش بسته بود و احساس عطش را در من شعله ور م
 بود.  یر تاث یاما ب  یدمو چند قلپ آب خنک نوش یستادما یمپاها یبچه ها رو

جنازه را داخل  یتیکرد، چند مامور امن ینم یمرها یجهتهوع و سرگ حالت
پراکنده کردند، کنار جوب آب  ینرا از دور ماش یتآمبوالنس گذاشتند و جمع

از پشت ماساژم   یدستم داد و هاد  یباال آوردم، راغب دستمال  یرفتم و چند بار
کاش   یداد، ا میبدجور آزارم  یخمالقات غم بارم با ش ینفکر آخر داد،  یم

 یکردم و حرمتش را نگه م  ینم یاحترام یکاش ب   یکردم، ا  ینم ینافرمان 
 داشتم. 

 دادم و لب زدم:  یهکوچه تک  یچراغ برق گوشه  یر ت به

 اتفاق افتاده؟  ینا ی_ ک 

 گفت:   یهبا گر  یدبار یخون م یشکه از چشم ها  کریم

بعد از خوردن شام رفته تو اتاق و  یگه...خانمش میشچند ساعت پ نی_ هم
 یدارشنماز صبح خواستن ب  یبرا  یمزاحمش نشه اما وقت   یگفته تا صبح کس

 غرق خونه.  یدشسف یملحفه  یدنکنند د

را با پشت دست پاک  یمداد، اشک ها یعطر م یتخت خوابش بو همیشه
 : یدمکردم و پرس
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 _ با گلوله؟  

 تاسف تکان داد:  یبه نشانه  یسر  هادی

 با چاقو...  یا_ نه گو

آب هجوم بردم تا  یبه بطر  یگر جمله آتش گرفت، بار د ینا یدناز شن جگرم
من به طرف ما حمله کردند که با سدِّ  یدنعطشم را بخوابانم، خبرنگارها با د

جلو آمد و دستم را ملتمسانه نوازش  یمبرخورد کردند، کر  ییت امن یروهاین
 کرد: 

 جهاد...  ییما تو یبه بعد مقتدا ین_ از ا

 : یددست ما گذاشت و پرس یهم دستش را رو هادی

 توئه!  یاممنتظر پ یلشش آور یم؟بکن یدجهاد؟ چه با یهچ یف_ حاال تکل

 یدچک یم یمپلک ها یصدا از رو یبود که آرام و ب  یآب  یبه قطره ها نگاهم
 ینکردم قتل حس  یدانم چرا اما حس م  یکرد، نم  یرا ِگِل م  یمو خاک مقابل پا

آال در گوشم زمزمه   یشبد  یو مدام جمله    یستارتباط ن یبا موضوع منوم ب 
 شد:  یم

 _ دنبال منوم نگرد... 

 _ چرا؟ 

 ارزه داداچ!  ی_ به دردسرش نم
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 ینمصر را از شرِّ وجود ا  یدنشاندم، با  یم  یشرا سرجا  یکروات   یعوض  ینا  باید 
 کردم، بچه ها را کنار زدم و از جا بلند شدم:   یسگ نجس پاک م

 تا بعد.  یدمراسم آبرومند باش یه_ فعاًل به فکر 

 پشت سرم بلند شد و خودش را تکاند:  کریم

مملکت مراسم  یر تو ش یر اوضاع ش ینتو ا یگیم یعنیداداش؟  یچ  یعنی_ 
  یریم؟ختم بگ

 یدمرا مشت کردم، غضبناک به طرفش چرخ یمو دست ها یستادما سرجایم
 : یدمکش  یادمالحضه بر سرش فر  یو ب 

   یه؟حرف یریم،مراسم ختم بگ یدبا ی_ آره لعنت 

از شدت فشار و  یراهنمپ ی یقهپناه برد و وحشت زده ِکز کرد،  یگوشه ا  به
 یمباال هم از جا در آمده بود، دست ها یسترس پاره شده بود و چند دکمه ا

 خراب شدم:  یترا باز کردم و بر سر جمع

 مخالفت با حرف من رو داشته باشه؟  یگر هست که ج یکس  یه؟حرف یه؟_ چ

تکان نخوردند، نفس  یتیامن یروهایکدام از ن  یچه یمنعره ها یاندر م حتی
 گفت:   یزیبه زحمت چ یحبس شده بود و تنها هاد ینهها در س

 . یدهاعتراضات مجوز مراسم ختم نم یل_ اما وزارت کشور به دل

دادند  یگوش م  یمکه خوب به حرف ها  یکت و شلوار  یتبه جمع نگاهی
 انداختم و خطاب به خبرنگارها گفتم: 
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مراسم  ینا یکه جلو  ینشده کس ییدهدر زااز ما یدبه ارباب هاتون بگ ید_ بر  
 ! یرهرو بگ

 یها یابانخ یتمام یلیونیم یتکرد و جمع  یجلوتر از همه حرکت م تابوت
آمد و به  یدر نم یرا احاطه کرده بودند، نفس از کس یر تحر  یدانبه م یمنته

 ینکردند، ا یم ییعصدا، جنازه را تش یب  یت،جمع یدرخواست من، تمام
 بود،  یخخواست خود ش

 ... ییع صدا تش یشود و ب  یدسر و صدا شه یدوست داشت ب  همیشه

خود به وحشت حکومت اضافه   ینبلند نشد و ا  یر به شعار و تکب  ییصدا  حتی
در مراسم حضور داشتند و تنها  یو کشور یسران لشکر  یکرده بود، تمام

 یر تحر  یدانارتش بر فراز م یحرکت بالگردها ید،رس یکه به گوش م  ییصدا
 هوس انقالب دوباره به سرشان نزند.  یت،بود تا جمع

غرش   ینشد و چند لحظه بعد ا  یدار بام قاهره پد  یباران زا بر رو  یاهس  ابرهای
 یخشد، ش یرا شکست و اشک ها جار یتآسمان بود که سکوت جمع یبمه

 یرا نشانه م  یسبود و انگشت اتهام همه، دولت مر  یدهدر خفقان به قتل رس
را نسبت به قتل  یموضوعات مهم تر  یرفت، به خصوص که در مصاحبه ا

 دانست.  یم یدگیرس ی یستهشا ینحس

شعله  یتخاکستر جمع یر مردم، آتش ز یاناز م یفرد ناشناس یر تکب یصدا با
ارتش به  یکردند، بالگردها  یانداز یر ت ینمسئول یستگاهور شد و به سمت ا

 ییشناسا یانداز یر ت یندهند و عامل یتا مردم را فرارآمدند  یسمت ما م
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شد و  یآشوبگران م ییتظاهرات مانع از شناسا یلیونیم یتشوند اما جمع 
 بردند.  یخودشان را م یبهره  یشلوغ  یناز ا یعده ا

و  یختندضد گلوله از مراسم گر  یلاتومب یکهمراهش توسط  یئتو ه مُُِرسی
مدام به  یسیژنزال س ی...ارتش به رهبر یعصبان  یتجمع یکو  یمما ماند

 یاز گاز اشک آور استفاده م یکرد و هر از گاه   یمردم تانکر آب باز م یسو
 نمود. 

کردند، اژدها   یگرید یبغرش مه یاهس یروشن شد و ابرها یگر بار د آسمان
خودش  یمببلعد، کر  یتشخواست قاهره را با تمام جمع یزنده شده بود و م

 کتم پنهان کرد:   یگوشه   یریمردم به من رساند و هفت ت انیرا از م

و تو  یمکن  یتابوت حرکت م یجلو ی...من و هادیشهباشه الزمت م ین_ ا
 کن.   یپشت جنازه رو رهبر 

 ی برا یو به زحمت و با عالمت دست راه  یدمجسد پر  یحاو یلیتر  روی
بر اثر  یادیز یتشده بود و جمع یادباز کردم، شدت باران ز یونحرکت کام

آرام و سالنه  یلیبا ارتش جان خودشان را از دست داده بودند، تر  یریدرگ
 . یستادجدول ا یرفت و گوشه  یابانکنار خ

هوا   یم،و به طرف قبرستان قاهره رفت  یمآورد  یینکمک بچه ها تابوت را پا  به
شفق بر  ینگ نارنج بر کرانه نشسته بود، ر  یدرفت و خورش یم یکیرو به تار

توپ و تانک به   یکرد و همچنان صدا  یم  ییمصر خودنما  یاهرام ثالثه    یرو
 . یدرس یگوش م
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اخالل گر  یوارد عمل شده بود تا عده ا یماً مستق یت،کنترل جمع  یبرا ارتش 
ها به  یریدرگ ینتوجه به ا یب  یلخودش بنشاند اما شش آور یرا سر جا

قبرستان با چند گروه تانک سوار   یپرداخت، ورود  یپاکش م  یخش  یکر پ  ییع تش
 بسته بودند.  یمانکه راه را به رو  یمارتش مواجه شد

 جلو آمد و اخم کرد:  کریم

 : یستادکنارم ا  یهاد یم؟کن  یکار _ حاال چ

گردن ما...به   یفتههمه جوون م ینخون ا ید،نکن ی_ بچه ها تو رو خدا قاط 
 ! یستن یکشت و کشتار راض  ینبه ا یخواهلل خود ش

 را کنار زدم و به طرف ارشد آن ها حرکت کردم:  هردو

 _ جهاد تنها نرو... یمکر   یه؟حرف حسابشون چ ینمبب ید_ بذار

 . یاییم_ بذار ما هم باهات بهادی

سته محکم و آه  ییدادم و با قدم ها  یستفرمان ا  یعالمت دست به همگ   با
 یمن خودش از اتاقک نگهبان   یدنبا د  یسیارتش رفتم، س  یبه سمت تانک ها

 و به طرفم آمد:  یدپر  یرونب

 یخهمه جوون گردن تو و اون ش ینجهاد؟ خون ا یکن  یم یچه غلط  ی_ دار
 خبرتونه.  یاز خدا ب 

 زدم:  یادمپرت کردم و فر  ینزم یآب دهانم را رو یتشدت عصبان از 

 . یمکن  ییع رهبرمون رو تش یمخواست یما فقط م یم؟داشت به شما یکار _ ما چ
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 یها یریاز شدت درگ یتحکا ینکََِنده شده بود و ا  یشها و مدال ها درجه 
 داشت:  یدانیم

 یدکشت  یجمهور رو م یسرئ یدداشت ید؟کن  یچه غلط  یدخواست یم یگه_ د
 ها...  یلعنت 

 و لب زدم:  یدمکش  یشمدال ها یرو دست

نشون  یمُُِرس یسی،دولت دُُِم تکون بده جناب س ینا ی_ کم مثل سگ برا
چطور  یدیکنه، مگه ند  یرحم نم یارتش یچداده خرش که از پل بگذره به ه

سال خدمت  یرو بعد از س یارتش مصر رفتار کرد؟ طنطاو یبا اسطوره 
تو و   یباشه برا  یتا درس عبرت   یصادقانه به ملت مصر انداخت گوشه علفدون 

 تو.  امثال

 یارا به زحمت قورت داد و صورتش را از آب باران پاک کرد، گو یشگلو  آب
 در ذهنش موثر واقع شده بود که به فکر فرو رفت و ادامه دادم:  یمحرف ها

 سطل آشغال! یندازتتدستمال نجس م یه_ کارش که با تو تموم بشه مثل 

 فت: باال آورد و گ یدتهد یاشاره اش را به نشانه  انگشت

ارتش   ی  یهمقام بلند پا  یک با    ی_ مراقب حرف زدنت باش جهاد، تو حق ندار
 یبه تمدن چندهزار ساله  ینمن، توه یبه درجه  ینتوه ی؟رفتار کن ینطور ا

 که دستور دارم مراعاتتون رو کنم واگرنه...   یفمصره...ح

 آوردم:  یینرا گرفتم و پا انگشتش
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تو و امثال  ی؟کن  یچه غلط  یخوایهان؟ دوست دارم بدونم م ی؟_ واگرنه چ  
امثال تو  ید؟بند یمردم توپ و تانک م یکه به رو  یدهست یک   یدتو فکر کرد

 یزندان ها یگوشه   یدمردم باال اومدن واگرنه هممون با ینا یبه پشتوانه 
 . یمخورد یمبارک خاک م

حرکت دادند و به  تابوت را یبا خوشحال یتکرد و کنار رفت، جمع  سکوت
 شدند.  یطرف قبرستان راه 

 یگار خانه نشسته بودم و س  یواندر ا  یر،اخ  یروزها  یاعتنا به اخبار و حواش  بی
تمام شده بود که  ینگران و سنگ  یمبرا یبه قدر یخهضم ترور ش یدم،کش  یم

به تاراج رفته ام را حراج  یکردم و زندگ   یدود م یپاکت به راحت  یک  یروز
 ساختم.  یم

خانه و مرور خاطرات نه چندان دور  یمیقد یاطروزها، تنها نشستن در ح آن
شد اگر دو  یچه م یشیدماند یم ینکرد و به ا  یآال و اسما روحم را آرام م

شد اگر شامل  یشدم؟ چه م ینم یاسینوارد روابط عاشقانه با  یشسال پ
 یم  یباق   یعلفدون  یسال در گوشه    یشدم و سال ها  یمبارک نم یعفو حسن

 خوردم؟  یماندم و آب خنک م

بود که قرن  یوار سقوط سلطنت  ینومن از زندان شروع حرکت دوم یآزاد گویا
و چه جالب   یدندکش  یم  یدکاهرام را به    یفراعنه    ینسنگ  ی  یهقرن سا  یها

نقش کاهنان معبد آمون را  یعده ا یشههم یخاک  یکره   ینا یکه در هرجا
 کردند!   یم یزبا
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 یرا دست بند به دست راه   یاکارانر  ینا  یکه همه    یروز  یدرس  یکاش م  ای 
 مملکت را از لوث وجودشان پاک کنم.  یککردم تا   یم یرازندان زاو

 آمدم:  یوانا یو لبه  یدمزنگ در به ناگاه از جا پر  یصدا با

  یه؟_ ک

توجه به سر و وضع   یکردم و ب   یکیبا عجله پله ها را دوتا    یدم،نشن  یجواب   اما
خشاب اسلحه ام را چک کردم   یلحظه ا  ینه چندان جالبم مقابل در رفتم، برا

 : یدمو مجددًا پرس

  یه؟_ ک

 از پشت در پاسخ داد: ینرم و نازک زنانه ا صدای

 _ نترس جهاد، منم... 

دن در و قامت بستن چهره امکان داشت؟ با باز ش یزیچ ینچطور چن اسما؟
 : یوستپ یقیناش در چهارچوب آن شکم به 

 _ تو؟ 

 باال انداخت:  یزد و شانه ا یمعنا دار پوزخند

 _ اجازه هست؟ 

به تن داشت،  یآب  ینشلوار ج یکبه همراه  یکت خز روباه مانند مشک   یک 
با خود آورده بود و با کنار  یتبه رسم تسل یخوش عطر  یدسته گل مشک 
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زد و دور خودش  یشد، سوت  یاطداخل ح ی،من از مقابل درب ورودرفتن  
 : یدچرخ

روح نگاهش کردم و  یسرد و ب  ی؟گل ها رو خودت کاشت   ین_ اوه له له...ا
 جواب دادم: 

 بهتره.  یکاری_ آره از ب

 : یدمبندش وارد راه پله ها شدم و پرس پشت

تو  یبر  یت خواس یم یگهد یطرفا؟ جا ینچه عجب از ا ی؟_ راه گم کرد
  ی؟اشتباه در زد ینکها یا یمبود یرتمس

 به دک و پزش برخورده بود:   یحساب   یمبود و حرف ها  یستادهکنار مبل ا  سرپا

به رگبار؟ با عالمت   یما رو ببند  یدهاز راه نرس  یخوایم  یا  ینمبش  یدی_ اجازه م
 : یستادما ینهدست به او تعارف زدم و دست به س

 _ اََِمرتون؟ 

 نامرتبم انداخت و گفت:  یها یشو ر یدهژول یبه سر و کله  نگاهی

  ینی؟بش یخوای_ تو نم

 تکان دادم و به طرف آشپزخانه رفتم:  ینف  یبه نشانه  سری

 قهوه؟  یا ی_ چا

 یاش برا یزد تا حس کنجکاو یش وجب مطور که خانه را با چشمان همان
 : یدچند وقت ارضا شود پرس ینا
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 لطفًا!  ی...چایی؟_ تنها 

 گذاشتم:   ینیبرداشتم و داخل س یفنجان از جا ظرف  دو

 باشم؟  یبا کس ی_ توقع داشت 

 کرد و ادامه داد:   ییر به وضوح تغ یشصدا لحن

  یدایی؟_ چه خبرا؟ کم پ

 گذاشتم و گفتم:   یها را داخل نعلبک  فنجان

 یچیدست و دلم به ه یخ،_ خبرها که دست شماست...بعد از شهادت ش
 . یرهنم

 سماور برداشتم و فنجان ها را پر کردم:  یرا از رو قوری

از   یممردم برن داخل خونه هاشون؟ بابا مرد  یکن  ییتتو  یه  یخوا  ی_ نماسما
 کنند.   یارتش همه دارن فرار م یسربازها یم،بس کشته داد

 برگشتم و مقابلش نشستم:  یراییبه پذ یچا ینیس با

 ! یاومد ینجاکه تا ا  یحرفا دار ینکردم کار مهم تر از ا  ی_ فکر م

 شانه اش انداخت:  یرا باز کرد و رو شالش

 لب زمزمه کردم:  یر ز ی_ کار مهم تر از مصالح مملکت؟ چندبار

منفعت...ما  ییدمصلحت بفرما ییدحت...نفرما_ مصلحت...مصلحت...مصل
  ینم؟بب یوک  یدبا یمشما حرکت کن یشیمصلحت اند یر در مس یماگه نخوا
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 در فضا منتشر شد:  یباز کردن ُگِل سرش، عطر خاص با 

و داغ دار،  یمناراحت ینما از مرگ حس یبردار جهاد، همه  ی_ دست از لجباز
 یندگانآ   یم،باش  یندهبه فکر آ  یدما با یکنه،رو عوض نم  یزیچ  یناراحت  یناما ا

 چشمشون به راه ماست. 

 خورد:  یسر و تهش به هم م یب  یاز حرف ها حالم

راست راست داره  یا  یرهقاتل زنج یوقت   یخورهتو به چه درد من م  ی_ ناراحت 
رو گردن   یتیمسئول یچچره و دولت شما هم ه  یو م یرهمملکت راه م ینتو ا
 . یرهگ  ینم

 حق به جانب به خودش گرفت و دفاع کرد:  ی قیافه

 ینا ینفرمودند با عامل یجناب مرس یره؟گ  یگردن نم  یت_ دولت ما مسئول
 . نگفتن؟ یشهتلخ به اَشَِدِّ مجازات برخورد م یحادثه 

 زدم:  یادو فر  یدمکوب  یز م یرا رو یچا فنجان

قوال  یناز ا یلشش آور یدو بگ یدسالم برسون ی_ از طرف من به جناب مُُِرس
انجام  یانتونشما و اطراف یبرا یاداز دستش برنم یکار  یگهاما د یدهشن یادز

 بده. 

 : یداشاره اش را باال آورد و پرس انگشت

جهاد؟ از جا   یشهم  یتحصن کردن چ   یابونکه تو خ  یمردم  ینا  یف_ پس تکل
 بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم: 
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کجا پاتون رو کج  ینیدبب یدفکر کن ینیدبش یدبر  یستم،_ من مسئولش ن 
 تون شدن.  یهکه عل  یدگذاشت

 : یدشد و به طرفم دو بلند

 برگردن خونه.  یمتقاعدشون کن یتون  ی_ اما تو م

 : یدمکش  یروندستش ب یرا از ال دستم

 کنم.   ینم کار رو  ین_ اما من ا

 زدم:  ی_ چرا؟ تلخ خنداسما

 قافله.  یقدزد و رف یک شر  یشم_ چون م

 را گرفت:  یمها دست

 . یخورهانقالب مون شکست م ینطوری_ اما ا

 : یدمگز   لب

 . یدگروه ها رو حذف کرد  یانقالبتون...شما همه  ید_ بهتره بگ

 جهاد...  یم_ اما ما با هم شروع کرداسما

 . یمبا هم ادامه نداد ی_ ول

 حلقه زد: یشدر چشم ها اشک 

 . یکن  ینم یدونم تو پشت من رو خال ی_ من م

 زدم:  یادرو فر  ینرا نداشتم و از ا یشاشک ها یدند طاقت
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تو سخت  ی؟نکرد یمگه تو پشت من رو خال یستادی؟_ مگه تو پشت من ا 
 یتحاال چطور انتظار حما  یرفت   یداشتم گذاشت   یاجکه بهت احت  ییروزها  ینتر 

 شد:  یلتبد ینهچهره اش از حالت التماس به حالت ک ی؟دار

 نکن.  یرو با کار قاط  ی_ صدبار بهت گفتم مسائل زندگ 

 رفتم و آن را باز کردم:  یطرف درب خروج  به

هم هر وقت  ینکن خانم محترم، جناب مُُِرس ی_ لطفًا با احساسات من باز
سر  یانقدر وعده  یکنه،م یدارو هم پ ینقاتل حسکرد،  یداقاتل پدرم رو پ

 . یرونب یدمن بر  یو شما هم لطفا از زندگ  یدخرمن به مردم ند

 جواب داد:  ینو ف یندر خارج شدم و با ف از 

 بخشمت!  یرو بدون اگه انقالب شکست بخوره هرگز نم ینا یول یرم_ م

 یباطن  یلرغم م  یلکردم و ع  ییتکردم...تو  ییتاسما تو  یشب بنا به گفته    آن
خواستم  یراندم، نم یشانرا به خانه ها یلام مردم و به خصوص شش آور

بگذارد  یادگار به  یاز من لحظات  یخخواستم تار یآتو دست دشمن بدهم، نم
 شوم.  یندگانتا موجب ننگ آ 

را بدرقه کردم و به اتاقم  یاسینلرزان،  ییپر اشک و دست ها یچشمان  با
 ینچن  یننشستم و ا  یوتر کامپ  یتور و پشت مان  یدمرا عقب کش  یبرگشتم، صندل

 کردم:   یپتا

اتفاقات  یرودر صحنه، پ یشهمصر و ملت بزرگ هم یانقالب  یف(( مردم شر 
و بهانه دست دشمن  یمصدا شو یکدل و  یک یگر دانم تا بار د یالزم م یر اخ
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 یروهایرا با ن یزانه از شما تقاضا دارم کمال همکاررو عاج یناز ا یم،نده 
آتش فتنه را  یگر تا بار د یدباز گرد یتانکشور انجام داده و به خانه ها  یتیامن

 ... یمبمان یانهدار خاورم یهدر نطفه خفه کرده و طال

 )) ۲۰۱3 یهژوئ یک ...جهاد ماهر...یقمن اهلل توف و

سند را زدم و قلبم از جا   ی، دکمه  شد  یجار  یمسند را زدم و اشک ها  ی  دکمه
 یخمقاومت و در راس آنها ش یشهدا یسند را زدم و چهره  یدر آمد، دکمه 

را خاموش کردم و  یوتر جان گرفتند. کامپ یمدر مقابل چشم ها یلو نب ینحس
 یچهره  ظاتیلح یآب را باز کردم و برا یر رساندم، ش ییخودم را به روشو

 آن نقش بست:  یبخار گرفته  ی ینهپدرم در آ 

 جهاد؟  یکن  یم یکار چ ی_ دار

آب به   ینبود، با عجله چند مشت   یاما کس  یدمزده به طرف صدا چرخ  وحشت
 کنار گوشم زمزمه کرد:   یو کس یدمصورتم پاش

 زدم:  یادفر  ی؟معامله نکن یبا کس یل_ مگر قرار نشد  سر خون نب

خواستم از انقالب شون حراست  معامله نکردم! فقط از مردم ی_ من با کس
 کنند. 

 شد:  یاندوش آب نما یر در ز ینشو کفن خون ینحس جسد

به اهدافش  یدنرس یکه برا  یجهاد؟ انقالب  یزن  ی_ از کدوم انقالب حرف م
 . یکنهخودش رو هم ترور م یروهاین
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جلوه کرده بود  یعیطب یز انقدر همه چ یدم،بانگ اذان از خواب پر  یصدا با 
کنار تخت   ییتبود، من بعد از تو  یقتباشم اما حق  یدهکردم خواب د  یباور نم

 را روح من اجرا کرده بود.  ییروشو یصحنه ها یبودم و تمام یدهدراز کش

و پدرم نبود،  یلاز جسد و نب یاما خبر  یدمدو ییزده به طرف دستشو شتاب
 یگفت لحظات   یم یشههم یخگرفتم، ش  ییکرد و وضو  یسرم به شدت درد م

بودم،   یدهو من د  یدصادقه د  یایتوان مکاشفه کرد و رو  یبل از اذان صبح مق
کردم و بخاطر عشق   یانتمردم خ  ینبودم که در حق ا  یدهمن به چشم خود د

 ناجوان مردانه زدم.  ییتیاسما تو

آبرو رو به قبله و مقابل خدا  یشد کرد؟ کار از کار گذشته و من ب  یچه م اما
کردم،   یستم اما همچنان در خود احساس شرم و گناه مبودم، قامت ب  یستادها

نداشت و سست شده بود و سجده کردم اما  ییتوانا یمرکوع رفتم اما زانوها
  ی؟چه کس یبرا

 یر و پشت بند آن تکب  یبانفجار مه  یتمام شدن نماز و سالم دادن آن، صدا  با
 یو خبر گزار  یدمدو  یوتر پشت کامپ  یمهاز مردم، قاهره را لرزاند، سراس  یگروه 

 یرا از محمد مُُِرس  یجمال نامه ا  یماها را چک کردم، صبح قاهره به نقل از ش
موجب خشم  ینهم وفاش کرده بود  یلپرز، رهبر اسرائ یمونخطاب به ش

 مانده در مصر شده بود.  یاحزاب باق  یر هواداران او و سا

 *** 

 یباال م  ینکاخ عابد  یوار از در و د  یشد کنترل کرد، مردم انقالب   یرا نم  جمعیت
 یمن قربان   یمن...حت   یگفتند حت   یناسزا م  یشو طرفدارها  یرفتند و به مرس
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 رمان  کی

 یفشر  یها یام به اسما شده بودم و انقالب  یخام و زودگذر جوان  یهوس ها 
 زدند.  یمرا آتش م یعکس ها یو هاد یمکر   یبه رهبر 

پنهان شده  یدرخت نخل یهسا یر چهره داده و ز ییر تغ یرنگ  یاهس یهود با
 یدر نامه  یمردم را نداشتم، مُُِرس ینمواجه شدن با ا یرو یگر بودم، من د

گرمابه و  یقو رف یمیبه عنوان دوست قد یلپرز و اسرائ یمونخود از ش
زد و بند   شب گذشته به  ییتها مرا بابت تو  یکرده بود و انقالب   یادگلستانش  

 ها متهم کرده بودند.  یاسیندولت و  یئتبا ه

مردم   یز اهانت آم  یآتش گرفته ام گذشتم و به مترسک ها  یکنار پوستر ها  از 
 یم یفرد یکو نوال را در  یها من، مُُِرس یانقالب  یستم،نسبت به خودم نگر 

وسط ام ت  یاجداد  یاما خانه    یدمواقعًا درد آور بود. سر کوچه رس  ینو ا  یدندد
 کردم:   یافتدر یامکیمردم محاصره شده بود و پ

 ...نگفته بودم؟)) یفت(( منوم: گفته بودم با من در ن

دانستم کجاست؟   یشود اما نم  یآتش ها از گور او بلند م  یدانستم همه    می
جز نوال  یگرفته بودم و سر نخ   یانشبه قتل منوم و اطراف یمتصم ینبنابرا

 یافتادن من از رو یپرز و خاطره  یمونبه ش یمحمد مُُِرس ینداشتم، نامه 
 یمرا برا هپروند یناز ا یمهم یاتتوانست جزئ یم یموس یقتراس و عهد عت

 کند.   ییرو نما

 یکپوشش  یر قاهره گذراندم و در ز یاز پارک ها یکیشب را تا صبح در  آن
و غضبناک   یکردم که عصب  یرا تماشا م  ینقاب نفاق، مردم  ی  یهرُُِفتگر و در سا
 مقابله با آنها را نداشت.  یارای یزدند و کس یم یبکشور آس  یبه اموال دولت 
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از مردم خواسته بود آرامش خود را   یانیهب  یک   یو ط   یسیس  یبه رهبر   ارتش 
مردم تن  یآن دولت را مکلف کرده بود تا به خواسته  یحفظ کنند و در ازا

 خودش دست به کار خواهد شد.  دهد واگرنه ظرف چهل و هشت ساعت

آغاز  یارتش به معنا یماتماولت ینبودم که بفهمم ا یروزها بچه تر از آن  آن
 یسرنگون  یرا برا یشبود که منوم مهره ها ینا یقتکودتاست اما حق  یک 

 یادش ینا یطانیدر دام ش یبود و من ناخواسته پا یدهچ یانقالب ما به خوب 
 حقه باز گذاشته بودم. 

رفتم اما آنجا هم آتش گرفته بود،   یلکردن نوال مقابل سفارت اسرائ  یداپ  برای
 یو دود و تباه  یاهیجز س یاثر  یبرد یپناه م یز آن روزها به هرکس و هرچ

بود و ارتش کنترل اوضاع را به دست  یدولت فرار یئتشد، ه ینم یبتنص
 گرفته بود. 

را احاطه کرده بودند و به طرف کاخ   یر تحر  یداناز هر سو م  یسیس  یها  تانک 
 یداخل قصر بود و ناباورانه از کنار پنجره  یبردند،مرس یهجوم م ینعابد

پشت به پشت  یانقالب  یتخواند اما جمع یاتاقش مردم را به آرامش فرا م
 گذاشته بودند.   یسیدر رکاب س یفتح دولت او پا یارتش و برا

 ی ینده...با آ یدنکن یمبکشم و بگو تانک ها دراز  یخواستم بروم و جلو می
داشت؟ اسم من   یاز من حرف شنو  یاما چه کس  یدنکن  یمملکت خودتان باز

کرد و عاقالنه آن بود که   یم ییخودنما یاهس یستبه وطن در ل ینجزِء خاِئنِ 
 یچه م دانماما با وج یختمگر   یکشور م  ینداشتم و از ا یجان خود را بر م

 کردم؟ 
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 یکاخ رفتم تا اوضاع را کنترل کنم اما نگاهم به کوپه    یشت پ  یابانبه خ  عصبی 
 یها ینگ از پارک یکیصدا و مشکوک از کنار  یافتاد که ب  یضد گلوله ا یمشک 

 شد.  یک نامعلوم شل یقصر خارج شد و مثل موشک به سمت هدف 

که از   یشک کنند و من ینماش ینبودند که به ا یتر از آن  یر درگ یانقالب  مردم
 ین ا یعاد یر نظر داشتم متوجه اوضاع غ یر دور جنبش آنها را ز یفاصله 

و  یدمپر  یابانکنار خ  یموتور پارک شده  یناول یمحابا رو یشدم، ب  یلاتومب
 کردم.   یبمورد نظر را تعق یکوپه 

مقابل ساختمان ارتش ترمز زد و   یجمهور  یاستخارج شده از نهاد ر  اتومبیل
به  ینشاز محافظ یگروه   یانآمد و در م یینزارت دفاع پاو یاز پله ها یتر پ

 یرنگ با سرعت باور نکردن   یمشک   یلطرف کوپه حرکت کرد و سوار شد، اتومب
 گرفت.   یششهر را پ یاز جمع جدا شد و راه کمربند

تاج و  یاعتنا به باز یافتاد و من ب  یاهلل اکبر تظاهرکنندگان از زبان نم صدای
بار کوپه مقابل  ینسر نخ مورد نظر داشتم، ا یبقدر تع یتخت منوم، سع

و   یآفتاب   یمهن  یدود  ینکع  یکو نوال با    یستادساختمان وزارت امور خارجه ا
رنگ  یاهس بیلجدا شد و به اتوم ینشمبدل از محافظ یباً لباس تقر  یک 

در گوشم به صدا در آمدند اما  یگریپس از د یکیخطر  یزنگ ها یوست،پ
 را بفهمم؟  یپلماتد یکو  یارتش یک هرچه کردم نتوانستم ارتباط 

مذاکره در کافه شکار کرده بودم اما  یز م یک هم آن دو را سر  یشپ ی دفعه
 یندر ا یدانستم اََِسرار یبار تفاوت داشت، خوب م ینکرد، ا  یبار فرق م ینا
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به  یهعت موتور کراس اضافه کردم و سابه سر  ینمالقات نهفته است بنابرا 
 شان پرداختم.  یببه تعق یهسا

ها شهر  یبه سمت خروج  یال،خ یسقوط کرده بود اما آن دو، ب  یمرس دولت
کردند،   یرد م یها را در کمال ناباور یبازرس یستبردند و تمام ا یپناه م

در را از قاهره صا یو کشور یلشکر  یاگرچه ارتش حکم عدم خروج چهره ها
 کرده بود اما آن دو... 

 یستکردم و از کنار اتوبان و بعد از ا  یفرع  یجاده ها یناچار موتور را راه  به
به سرعت  یمشک  یباال آمدم،درست در همان لحظه کوپه  یعوارض یبازرس

باد از مقابل چشمانم گذشت و من خدا را شکر کردم که آن ها را گم نکرده 
 بودم. 

مورد نظر به طرف  یلرا چک و خشاب اسلحه ام را پر کردم، اتومب ینبنز  باک
 یکردم و از ته دل م  یراند و من با تمام وجود دنبالشان م یم یهاسکندر

 راه به منوم ختم شود.  ینخواستم تا ا

داشت،  یتهضم بود اما واقع یرقابلسخت و غ یمبرا یدمد یآنچه که م ر باو
خارج   یمورد نظر درست در کنار جنگل ها  یبود، کوپه    یر که انکار ناپذ  یتیواقع

گرفته بود، جاده   یشسرسبز را در پ یفرع  یجاده  یک از شهر کنار زده و راه 
 یز اسرار آم یمخف  راه یک به  یشتر نشده بود و ب یدهتا به حال د یاکه گو  یا

 شباهت داشت. 

انبوه شاخ و برگ  یانرنگ در م یاهس یلرفت و اتومب یم یکیرو به تار هوا
شدند و  یادهو نوال دست در دست هم از کوپه پ یتر پ یستاد،درختان ا
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آمدند و به آن   ییناسکورت شان پا  یبلندها  یاز شاس  یژهگارد و  یگاردهایباد 
 یر سا ذاشتنبود و احترام گ ینظام یتر آنکه پگذاشتند، با   یدو احترام نظام

 ... یدلنگ یکار م  یجا یک آمد اما  یبه حساب م یعیامر طب یکافراد به او 

جداگانه  یجنگل، سلطنت  یندر دل ا یتر کردم پ  یدانم چرا؟ اما حس م نمی
داده بود و فارغ از اتفاقات آن روز مصر و سقوط قاهره با  یلخود تشک یبرا

صدا قرار  یپرداخت، موتور را در حالت ب  یمن به خوش و بِِِش م ینامادر
 شدم.   نزدیک بزرگ جنگل به آن دو    یاز پشت بوته ها  یندادم و آرام و پاورچ

 میبرا یاو در روز سقوط دولت مُُِرس  یبلند نوال و خنده ها  یقهقهه ها  صدای
 یلتبد یقینرا به  یمن نسبت به خاِئِن بودن و یدهایتعجب آور بود و ترد

 کرد.   یم

بر  یخاص یسلطنت  یپهن کرده و صندل ینزم یبر رو یفرش قرمز  محافظین،
آن نشست، کروات   یرو  یبا حالت تفاخر و غرور خاص  یتر آن گذاشتند، پ  یرو

به  یانگشتر خاتمبه سر گذاشت،  یا یسیبه گردن زد و کاله انگل ییآشنا
 او کاشت.   یگونه    یرو  یدست کرد و در پاسخ به ابراز احساسات نوال، بوسه ا

کرد   یمنجمد م  یمملعون باشد، خون را در رگ ها  یهمان کروات   یتر آنکه پ  فکر 
از همراهان آن دو جلو آمد و رو به هردو  یکیداشت... یقتحق یااما گو

دست  ید،و دستبند نوال را بوس یتر کرد، سپس زانو زد و انگشتر پ  یمیتعظ
 باز کرد و خطاب به آن دو گفت:  ینوشته ا

 یق،دق یاوامر شما چون ساعت  ی،ذات پاک حق تعال یحضرت منوم و ا ی_ ا
از  یز چ یچبدانند ه یاجرا شد تا همگ  ینسرزم ینمو به مو در تمام نقاط ا
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سقوط  یشو نوچه ها یماند، مُُِرس یفرعون مصر پنهان نم یزبینچشمان ت 
 از دستورات شما را ندهد.   یچیسرپ  یبه خود اجازه    یجنبنده ا  یچکردند تا ه

بچه ها  یرا در آوردم تا شماره  یلمرا به زحمت قورت دادم و موبا یمگلو  آب
قرار گرفته و از   یماحالت هواپ  یدکار روهمراهم به طور خو  یاما گوش  یرمرا بگ

فعال نشان   یر اس ساعتم از کار افتاده بود و غ  یپ  یج   یدسترس خارج بود، حت 
 بفرستم.  یشنلوک یکس  یتوانستم برا یداد و نم یم

و تهوع بهم دست داده  یجهکرد و حالت سرگ  یدرد م یجاناز شدت ه سرم
 یم یکسرهماندم و کار آن ها را  یم یدبا یانداشتم،  یشیبود، راه پس و پ

به  یقحقا ینگذاشتم که در آن صورت اثبات ا یپا به فرار م یدبا یاکردم 
 . یدرس یممکن به نظر م یر سخت و غ یگراند

افسانه شباهت داشت تا  یکبه  یشتر ب یدمد یکه من م چیزهایی
خود   یباز را به سو  یخاص که فقط چشم ها  یریداستان اساط  یک ...یقتحق

 اجتماع از او به دور بودند.  یاالنو خوش خ ینو غافل یدطلب یم

 یآلوچه ا  یبه تن داشت، هر ازگاه   یدر کنار منوم نشسته بود و لباس آّ   نوال
َِّت خاص خودش به اطراف  یخورد و گاه  یداشت و م  یبرم  ینگاه م یانبا ُاُبهَِّ

 کرد. 

 ینام نشست و دست به خشاب اسلحه بردم، اما ا یشانیبه پ یسرد عرق
نفر...پس   یکبه صد نفر بودند و من تنها    یک چطور امکان داشت؟ آن ها نزد

از نگهبانان   یمعدود  یبه خواب بروند و جز عده    یکردم تا همگ   یصبر م  یدبا
 کنم.   یرا عمل یمتوانستم نقشه ها ینباشد. آن وقت م یدار ب یکس
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استراحت شان   یوسکاز ک  یو نوال با لباس غواص  یتر شب بود که پ  یها  نیمه 
کنار جنگل رفتند،   یمصنوع  ی یاچهو در ییپارو یقآمدند و به طرف قا یرونب

رو  یناشد و از اشکار طعمه ب یدر پ یکردند عقاب   یفکرش را نم یچه یدشا
 . نندمنتظرشان بما یاچهخود را مرخص کردند تا در ساحل در ینمحافظ

خواستم داغ   یشوم خلوت کردن شان آگاه بودم و م  یتاز ن  یمن به خوب  اما
کام آرام را به دلشان بگذارم، هرچه از خزه و سبزه بود به دور خودم  یک 

استتار کردم تا خودم را  درخت به درخت یق،و همگام با پارو زدن قا یچیدمپ
 و ساحل بدون مراقب و نگهبان برسانم.  یاچهبه آن طرف در

آماده  یشاز پ یو ساحل را به طرف منقل چا یدپر  یینپا یتر زودتر از پ نوال
کرد و مدام قربان  یاش گرفته بود او را دنبال م یباز یامنوم که گو ید،دو

 یرمرد پ یک بود که با  ینوال دختر چهارده ساله ا یارفت، گو یصدقه اش م
 کرد.   یناز م یشخرفت خلوت کرده بود و دائمًا برا

درخت قطور صنوبر پنهان شدم و خشاب اسلحه ام را   یک بار آخر پشت    برای
را گرفتم و خطاب به ماه آسمان لب  یمچک کردم، با پشت دست اشک ها

 زدم: 

 . یرمگ  ی_ نگران نباش پدر، انتقامت رو م

هم کنارش به ورجه و وورجه  یتر خورد و پ یغلت م یباد یرو ماسه ها نوال
ناجوان مردانه اش در خاطرم زنده  یشالق ها یلحظه ا یپرداخت، برا یم

 جان گرفت.  یممقاومت در مقابل چشم ها یبچه ها یشد و خون ده ساله 
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 رمان  کی

 یت اضطرارلحظا  یرا برا  یمس  یب   یکو تنها    یستنددانستم مسلح ن  یم  خوب 
 یادافتاده بود. به  ینزم یبا خود آورده بودند که آن هم در کنار ساحل رو

محکم به طرف  ییآمدم. با قدم ها یرونافتادم و از پشت درخت ب ینحس
 شان رفتم اما هردو مست بودند و مشغول... 

هردو   یشب ماه بر رو  یمهنور ن  یر در ز  ینمسنگ  ی  یهو سا  یدمسرشان رس  باالی
بود، به   یدهفا  یاما ب   یدکش  یبلند  یغ زد، وحشت زده برگشتند و نوال ج  یمهخ

با ما  یساعت  یککه درست   یمدور شده بود یناز ساحل اََِمن محافظ یقدر
 نداشت.  ییرو ینفاصله داشتند و خوشبختانه راه ماش

 ام زدم:  یبه نامادر یدادم و لبخند محو یینبندم را پا رو

 بکش...  یغ_ ج

 زد:  یادگذاشت و فر   یشگوش ها  یا رور  یشها دست

 _ کمک...کمک... 

شلوارم را تکاندم   یخاک   یآن نشستم، پاچه ها  یکردم و رو  یداپ  یا  یحلب  پیت
 و لب زدم: 

 گذشت...   یراتتخدا دلش به رحم اومد از سر تقص  یدبکش شا  یغ _ محکم تر ج

 گفت:   نوال را گرفت و یبه لرزه افتاده بود، بازوها یشکه دست ها  منوم

 یدهفا یب  یشنوه،ما رو نم یصدا یکس ینجا...ایزمنکن عز  یداد_ داد و ب
 . یکنمهست...خودم حلش م
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 رمان  کی

کنار  یمس یبه ب  یتر و نگاه مستاصل پ یددو ینوال م یدر چشم ها اشک 
 یحرفه ا ینشانه  یکتفنگم بستم و با  یدستش گره خورد، خفه کن را رو

 یسرشان گذاشتند و به نشانه  یرا منفجر کردم، هردو دست رو یمس یب 
 زانو زدند:  یمتسل

 جهاد؟  یخوایم ی_ از جون ما چ پیتر 

را به   یدشانام  یمس  یب   یتکه ها  ینآخر   یمدورشان زدم و با چکمه ها  چرخی
 پرت کردم:  یاچهآب در

  یخواید؟م یمملکت چ  ینشما دوتا از جون ا یم_ بهتره بگ

به هم انداختند و  ینگاه  یمرا باال برده بودند ن یشانه دست هاطور ک همان
 لب زد:  یتر پ

  ی؟کرد  یدا_ چطور ما رو پ

  

 کردم:  یک گوشش نزد  یو لبم را به الله  خندیدم

 تون کردم...  یب_ تعق

 امکان نداره...  ین_ اپیتر 

 یاما با گوشه  یردزد و خواست تفنگم را بگ یجمله نوال چرخ  ینگفتن ا  با
 یسشد، خم شدم و گ ینآرنجم صورتش را هدف قرار دادم و نقش بر زم

 فاصله دادم.  یتر و از پ یدمکش  ینزم یرا گرفتم و او را رو یشها
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 رمان  کی

 زد:  یادوحشت زده از ضرب دستم، به نوال نگاه کرد و فر  منوم 

 نداشته باش...  ی_ آشغال کثافت به اون کار

 ینام نقش بر زم یزدم و او هم به مانند نامادر یبه منوم ضربه ا یمکف پا  با
هم از شدت درد   یتر آمد و پ  یچشم نوال باد کرده بود و خون م  یشد، گوشه  

 کرد:   یم یبد و وحشتناک  یاش، سرفه ها ینهس یقفسه 

 یم یشهبا پدر بزرگم نداشتم اما هم یخوب  یرابطه  ینکهبا ا ید؟دون ی_ ممن
دست  یچون دست باال یالهزرنگه فقط خوش خ یکنهکه فکر م  یگفت: آدم

 ... یارهبس

 از حالت دراز کش در آمد و گفت:  پیتر 

 یانتی...ما به پدرت خیمخوند یتمحرم ی یغهما ص ی،کن ی_ تو اشتباه م
 . یمنکرد

 زدم:  دیااش گذاشتم و فر  یقهشق یرا رو اسلحه

 . یار...اسم پدر منو به زبون نی_ خفه شو نجس عوض

 زد و گفت:  یهگر   یر ز نوال

 . یرمبم یخوام_ تو رو خدا منو نکش...من نم

 لبم را با زبان تر کردم و گفتم:  ی؟_ چقدر بهت بدم تا از ما دوتا بگذرپیتر 

  ی؟_ چقدر دار
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 رمان  کی

را در   یدام بند آمد و برق ام  ینامادر  یشدند، اشک ها  یدوار به معامله ام  گویا 
 : یدممنوم د یچشم ها

 زدم و ادامه دادم:  یپوزخند ی؟_ هرچقدر تو بخواپیتر 

 باال باشه نه؟  یلیمنوم خ یمتکنم ق  فکر 

سر شب را   یمن تمام صحنه ها  یدندفهم  یوقت   یختفرو ر  یشانباور ها  تمام
 زد:  یادشد و فر  یعصب یتر ام، پ یدهبه چشم د

 ... یرو بگو لعنت  متتی_ ق

 را باال داد و زر زد:  یشابرو یتا یک  نوال

ام   یبه نامادر  یا  یچشم  یکنه؟ نگاه    یگهداره د  یمتیق  یه  ی_ باالخره هرکس
 انداختم و گفتم: 

 کلمه هم از مادر عروس...   یک _ 

 را باز کردم و لب زدم:  یمها دست

 یتر شکر خوردن چقدره؟ پ  یشب با سر تو توالت فرنگ   یک   یمت_ به نظرتون ق
 : یدانداخت و نوال پرس یینسرش را پا

  ی؟چ  یعنی_ 

 را نشان او دادم:  یگارهایشس یرا در آوردم و جا تیشرتم
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 رمان  کی

 یمن خاموش م یرو رو یگارتکه ته س  یجناب منوم؟ وقت  یادتهرو  ینا_ ا 
وض بشه نه؟ منوم_ جاهامون ع  یروز  یه  یکرد  یوقت فکرشو نم  یچه  یکرد

 کنم.   یگذشته ها گذشته...برات جبران م

 : یختر یگذاشته بود و اشک م  یشلب ها یناباورانه دست رو نوال

ژنرال  ین؟پدرم؟ عدنان؟ حس یل؟نب یشه؟م یچ  یهخون بق یف_ تکلمن
  ی؟کن  یرو هم باهام حساب م یناعبداهلل؟ ا

 داد:  یآزارم م ینبسته بود و هم یرا دم اسب موهایش

 خودت رو بگو...  یمتتو ق ی؟دار یکار چ یه_ تو به بقپیتر 

 برگشتم و دود خارج شده از اسلحه ام را فوت کردم:  یحلب یتپ یرو دوباره

 . یهمه رو حساب کن یدبا ینشد...اگه قراره حساب کن یگه_ نه د

 طال و جواهراتش را در آورد و مقابلم گذاشت:  نوال

 شهر...  یمالحساب قبول کن تا برس یها رو عل این

 به طرفش هل دادم و به منوم گفتم:  یمرا با پاها طالها

 یز بزنم و تم یستا کفش هاتو ل یشب تا صبح، مثل سگ مجبورم کرد یک_ 
 کرد و جواب داد:   یتامل یتر پ یادته؟کنم 

 . یدیگذشته فقط خودتو آزار م  یآور یاد_ با 

بود، دم اسبش  یمها یلکه مخصوص سب  یبیج یچیق یک رفتم و با  پشتش
 را کوتاه کردم و دستش دادم: 
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 رمان  کی

  ید؟خر  یشهآدم ها رو م یهمه  یکن  ی_ چرا فکر ممن 

 یکنند، تا تو خود کره   یآدم هام ولت نم ی،_ خر نشو جهاد، منو بکشمنوم
 کشنت.   یکنند و م  یم یبتتعق یماه هم که بر 

 باال انداختم و تفنگم را در حالت ماشه قرار دادم:  یا شانه

مردم رو مثل سگ  ینداره وقت  یامثال من ارزش یبرا یزندگ  یست،ن ی_ مالل
 کنند!   یزتونتا تم یدقالده زد

 داد:  یم یدوعده و وع یتر کرد و پ  یدنام شروع به لرز نامادری

  ی؟چ  یعنی_ از کدوم تون شروع کنم؟  نوال_ من

 اسلحه ام کردم و گفتم:  یبه گلوله ها یا اشاره

 بشه.  یمشما تقس یندارم سه به سه ب یلدارم که م یر _ شش عدد ت

تا دست  یدمبهت م یفکر کن، انقدر یشنهادم_ جهاد عجله نکن، به پمنوم
خودت و زن و  یبرا خطر  یب  یزندگ  یهاون ور آب و  یو بر یریاسما رو بگ
 ها رو ترانسفر کردم اون طرف...  یلیمن خ ی،بد یلبچت تشک

 زدم:  یمحو لبخند

کارت رو تموم کرده بود، کثافت   یداد یشنهاد_ اگر همون نفر اول که بهش پ
 . یدکش  ینم ینجاهات به ا یکار

 ساکت شدند و گفتم:  هردو

 جر کش کرد. ز  ید...شما رو بایفهبار کشت ح یک  ید_ شما رو نبا
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 رمان  کی

 از گردنش خارج کرد و مقابلم گذاشت:  یقرآن کوچک  نوال 

کالم اهلل از خون   ینتو رو به ا یم،باز کرد ینآخر از گردن حس یرو لحظه  این
 من بگذر. 

  

 برد و گفت:  یخودش و نوال پ ییوحشت زده به جدا پیتر 

 همه به تو خدمت کردم و اون وقت تو...  یننوال...من ا ینامرد یلی_ خ

 کردم:   یمنوم خال یگلوله را در پا  ینکاره گذاشتم و اول  یمهرا ن حرفش

 مقاومت بهت زدم.  یرو بابت شهدا ین_ ا

 : یدکش  یادشد و فر  یجار یشاز پا خون

 کثافت...   یکشمت عوض  ی_ نه...م

 و قرآن را به زور از دستش خارج کردم:  یدمام چرخ یطرف نامادر به

بود گذشت   یتونم از خونت بگذرم...اگه مسئله شخص  ینم  ی_ شرمنده ولمن
 ... یونهگناه در م  یهزاران آدم ب  یکردم اما پا  یم

 یبلند یغچپ نوال زدم، ج یدوم را در بازو یبزند اما گلوله  یحرف  خواست
 افتاد:  ینزم یو رو یدکش

 م بود... بخاطر پدر  ین_ ا

 را گرفت:  یمرفتم و پاها یتر طرف پ به
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 رمان  کی

  ی؟بش یخیالو ب یکنم بگذر  یکار بزنم جهاد؟ چ یسکفش هاتو ل  یخوای_ م 

 یمبرا یناز او رفته و ا یادیکرد، خون ز  یم یداشت و عرق سرد یقیعم درد
 لذت بخش بود: 

 یاییبه فکر موم یدشده حضرت منوم...جناب فرعون مصر...با یر د یگه_ دمن
 . یکردنت باش

 کردم و خون باال آورد...   یسوم را در شکمش خال ی گلوله

 بهت زدم.  ینحس یخرو بخاطر ش ین_ امن

 یعبود و ما یسطرف نوال رفتم، خودش را خراب کرده بود، شلوارش خ به
 شد:  یاز او خارج م یزرد

 یفکر نم یداد یو آمار غلط بهش م ینشسته بود یمُُِرس کنار  ی_ وقت من
چهارم را  یاما گلوله  یدبگو یزیدستت رو بشه؟ خواست چ یروز یه یکرد

 یدشن یرا نم یمافتاد، با آنکه صدا ینزم یرو یهوشکردم و ب  یدر رانش خال
 معاصر مصر بماند:  یخدر تار یمزدم تا صدا یاداما فر 

امثال تو رو خورد و به حکومت اعتماد   یبرو بخاطر پدر بزرگم زدم که فر   ین_ ا
 کرد. 

به شماره افتاده  یشطرف منوم رفتم و در خون خود شناور بود، نفس ها به
 کردم:   یرا در مغزش خال یدرنگ آخر  یکرد اما ب   یبود و التماس م

 یجوون ها  که باعث شده انقالب  یانتیرو بخاطر کشورم زدم، بخاطر خ  ین_ ا
 به باد فنا بره.  یاسینمثل  یالیخوش خ
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 رمان  کی

 یشکرد اما صدا  یو التماس م یختر یام رفتم. اشک م یسمت نامادر به 
را بخاطر  ینرا بستم و او را راحت کردم...ا یمگنگ و نامفهوم بود، چشم ها

و به تو اعتماد کردند اما  یکه استادشان بود  ییاسما زدم...بخاطر اسما ها
 تو... 

در پشت سرم حس کردم و برگشتم، چند مرد با چوب  یدیدرد شد گهاننا
بودند،  یختهو نفس زنان خودشان را به من رسانده و زهرشان را ر یدست 

 یاحساس خفگ   یچید،ام پ  ینهس  یدر قفسه    یو باد بد  یدد  یتار م  یمچشم ها
 از داغ شد... یمافتادم و پلک ها ینزم یآمد، رو یکردم و نفسم باال نم  یم

 حال رفتم! 

  《: فصل آخریازدهمفصل  》

 " جهاد ۹7 ین_فرورد۲۰۱۸مارس  یس؛"پار

امروز  یکند، هوا یرا تماشا م یروناست و از داخل ب یستادهپنجره ا کنار 
کند، فکر   یحالم را دگرگون م  ینو هم  یستبرف  یر هم مثل چند روز اخ  یسپار

لرزاند و به وحشت  یساختمان منتظر راغب است دلم را م ییناسما پا ینکها
 ! یستمهم ن یمبرا یگر اندازد اما د یم

بازنده که به  یک بازنده هستم... یک ندارد، من  یتاهم یمبرا یز چ یچه دیگر 
دارم و چند نفس  یکنار دستم را برم  یژناست، ماسک اکس یدهآخر راه رس

حالم را بدتر  یاسینچند ساعت قبل از مالقات با  ینکشم، ا  یدر آن م یقیعم
 زنم:  یگذارم و مردد لب م  یم یشکرده است، ماسک را به زحمت سر جا

  ی؟_تنها اومد
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 رمان  کی

 یب  یشهاو هم یکند، من برا  یتفاوت نگاهم م یو ب  یردگ  یاز پنجره م نگاه 
 یشبوده ام و حاال هم که به مالقاتم آمده است بخاطر دختر عمو یتاهم

 است: 

 . یارمبعد اسما رو ب ینم،_ آره، گفتم اول خودتو ببراغب

 کنم:   یاز سر مصلحت م یزنم و سرفه ا یم یشبه گفته ها پوزخندی

  ی؟دوسش دار یلی_خ

 زند:  یکند و مضطرب لب م  ینگاهم م متعجب

 _خب دخترعمومه... 

 خندم:  یزنم و م یآتش م یاز سرناچار سیگاری

 یاشتباه م  یاگو  یول  یخوشبختش کن  یکردم بعد از من بتون   یفکر م  ین؟_هم
 کردم. 

 اندازد:  یم یینو سرش را از خجالت پا یندنش یمقابلم م الجرم

 _اما نتونستم... 

بودن سرطانش، دودش   یلاعتنا به عامل اص  یزنم و ب   یرا ماهرانه پک م  سیگار 
 دهم:  یم یرونب یرا حلقه ا

 آورد:  یسرش را باال نم یستی؟_مگه عاشقش ن

 _بودم... 

 شوم:  یم یقدر گردنش دق یشود و به گردنبند نقره  یجالب م یمبرا ماجرا
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 _چطور؟  

 یم یرهبار در چشمانم خ ینکشد و ا  یاش م یورزشکار یبه بازوها دستی
 شود: 

 _ چون اون عاشقم نبود... 

 پرسم:  یکنم و م  یم بغض

 _چرا؟ 

 دهد:  یرا باالتر م یشلرزد و دستبند طال یم یشها لب

 ینپس چرا ا  یددونن شما دوتا عاشق هم هست  ی_دست بردار جهاد...همه م
کنم   یمقابلم خاموش م یرا در نعلبک  یگارمته س ید؟کن  یرو تمومش نم یباز

 دهم:  یو ادامه م

ازش؟ وحشت زده نگاهم  یپس چطور بچه دار شد یدگه عاشق هم نبود_ ا
 پرسد:  یکند و م  یم

  ی؟زن  ی_از کدوم بچه حرف م

 : یمگو  یکنم و م  یم یلمموبا یصفحه  یرو یدختر بچه  یر به تصو اشاره

  یست؟_مشکات...مگه دختر شما ن

 یمزنم و به طرفش  یرا م یلچر و یکند...دکمه   یشود و سکوت م یم سرخ
 روم: 

 ی؟شد؟ چرا سکوت کرد ی_چ 
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 : یدگو  یدزدد و م یرا از نگاهم م نگاهش 

 ! یموقت با هم ازدواج نکرد یچ_ما بعد از تو ه

 قابل هضم است:  یر سخت و غ یمبرا یشگفته ها  باور 

 راغب...  یگی...تو دروغ میگی_ دروغ م

 شود:  یدهد و از کنارم بلند م یرا با تاسف تکان م سرش

 ! یستما ن ینب یرابطه ا یچهمون بود که بهت گفتم...ه یقت_حق

 کشم:   یرا م یشبرم و بازو یم یورشبه طرفش  دوباره

 _ پس اون دختر... 

 پرد:  یحرفم م یانکند و پابرهنه م  یرا قطع م کالمم

که   یدیمفهم یرو وقت  ین_ مشکات دختر توست جهاد...دختر تو و اسما...ا
 ! یمازدواج اقدام کرد یشآزما یبرا

گنگ   یشود، فقط صدا یو تار م یرهافتد و نگاهم ت یبه شماره م یمها نفس
 زند:  یشنوم که کنار گوشم لب م یو نامفهوم راغب را م

  ی؟کردم خوشحال بش  یشد جهاد؟ چرا حالت بد شد؟ فکر م ی_چ 

 " جهاد ۲۰۱۲" قاهره 

گره خورد،   یمارستانب  یها  یرا به زحمت باز کردم و نگاهم به مهتاب   یمها  پلک
 یژهو یروهایاز ن یتخت دستبند زده بودند و گروه  یمچ دستم را به دسته 
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 یستادهراغب در کنار دکتر ا یدند،کش  یانتظارم را م یاز اتاق بستر  یروندر ب 
 داد.  یتاسف تکان م یبود و سرش را به نشانه 

 یشاتآزما  یجکرد، دکتر نتا  یام را چک م  یاتیآمده بود و عالئم حکنارم    پرستار 
 لب زد:  یدانهانداخت و نا ام یرا نگاه 

لگن از کار افتاده  ی_متاسفانه از شدت ضربه به ستون فقراتش، دستگاه حرکت 
 فلج هستن.  یتا مدت نامعلوم یشونو ا

دم و ناگهان به فکر کر   یر دکتر به اتفاقات چند روز اخ  یتوجه به صحبت ها  بی
روشن شد و خدا   یگریپس از د  یکیذهنم    یو نوال افتادم، چراغ ها  یتر پ  یاد

افتاده بودم اما از کشتن آن  یر گ  یتیامن یروهایرا شکر کردم...اگرچه در دام ن
 خوردم.  ینم یتاسف  یچکردم و ه  یم یتدو خائِِِن احساس رضا

 گوش راغب زمزمه کرد:   گذاشت و کنار   یشدکتر احمد پرونده را مقابل لب ها

  ی؟کن  یبراش کار  یتون   ی...نمیهقهرمان مل  یهکه جهاد    یدون   ی_ خودت هم م

حفاظت  ی یشهاطالعات که از پشت ش یبه بچه ها ینگاه نامحسوس راغب
 جواب داد:  یکردند انداخت و به آرام  یشده ما را نگاه م

. دولت سقوط کرده ینهسنگ  یشونا  یکرد دکتر...پرونده    یشکار  یشه_ فعاًل نم
بوده و نوال  یسیس یقرف یتر پ یکرده، از طرف   یداعالم حکومت جد یسیو س

 ... یمُُِرس یکاناز نزد

 رژه رفت و دوباره سوال کرد:  یچند قدم دکتر 

 نه؟  یا یکن  یبراش کار یتون  یم یشه؟م یچ  یعنی_
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 احت صحبت کنند و راغب مردد پاسخ داد: ر   یالرا به خواب زدم تا با خ  خودم 

به جرم  یدفعال با ینه،اتهاماتش سنگ یبراش کرد ول یشهم یکار دونم چ ی_نم
اخوان  یتجمع یسی،ژنرال س ینکهو نوال بره دادگاه ضمن ا یتر قتل پ
اعالم کرده و سر دسته هاشون مثل  یرقانونیرو غ یلو شش آور ینالمسلم

 بازداشت شدند.  یمو کر  یهاد

 فرو رفتم...  یقعم یشد و به خواب  ینسنگ یمپلک ها دوباره

 *** 

وارد زندان شدم، باورش  یژهو ینبازداشتگاه باز شد و به کمک مامور درب
نداشتم، زندان خانه   یوجه احساس بد  یچها سخت بود اما به ه  یلیخ  یبرا
بود که به  یا یبرق  یلچر قبل و یمن بود و تنها تفاوتش با دفعه ها یابد ی
 شدم.  میرا زدم و وارد بند عمو یلچر و یکرد، دکمه   یعمل م یمپاها یجا

بودند،  یکردند و از من فرار  یها مثل طاعون زده ها نگاهم م یزندان   ی  همه
شدن به من را نداشت،  یک جرئت نزد یکس یبود ول یبا آنکه بند عموم

 یستادهنه چندان دور کنارم ا  یه  افتاد که با فاصل  ییآشنا  ینگاهم به دو چهره  
 دادند.  یشان م یدلدار یادیز یتبودند و جمع

شان ترمز زدم و  یراندم، مقابل پا یهرا به حاش یتطرفشان رفتم و جمع به
کنار هم   یدسف ییبا موها یمو کر  یشان مرا هم گرفت، هاد یبرق نگاه آشنا

سرشان  یو از شدت استرس تمام مو یدندکش یم یگار بودند و س یستادها
 شده بود.  یدسف
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را   یهاد  یناخن ها  یشده بود و تمام  یاهشکنجه س  یادیبر اثر ز  یمکر   صورت 
 من به طرفم آمدند و مقابلم زانو زدند:  یدنبودند، با د یدهکش

 جهاد؟  یکن  یم یکار چ ینجا_ تو اهادی

و  یاز مرس یم،داد یتو گوش م یکاش به حرفا  یم،_ به خدا اشتباه کردکریم
 ! یمطرفدارهاش رو دست خورد

 زدم و گفتم:  یشانبه گفته ها پوزخندی

شروع به  یهاد ید؟هست یخته_ حاال که کار از کار گذشته...چرا انقدر به هم ر
 کرد و پاسخ داد:   یدنلرز

 _ حکم هر جفت ما اومده... 

 : یدمسشدم و پر  یرهخ یشانبه چشم ها مردد

  ی؟_ چه حکم

 و گفت:  یدکش  یشبه موها یدست  کریم

 _ قراره هر جفت مون رو اعدام کنند! 

از   یمو کر   یجان دادن هاد  یزد و هنوز صحنه    یچنگ م  یمبه گلو  یبد  بغض
طول بازداشتگاه را  یژه،و ینرفت، به کمک مامور یکنار نم  یممقابل چشم ها

دستبند و پابندم را  یدم،کردم و مقابل اتاقک مورد نظر رس  یط  ییبازجو یبرا
 باز کردند و وارد اتاق شدم. 
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را  یمآورد، اشک ها ییبازجو یز و خودش مرا تا م یستادا یممقابل پاها راغب 
 یتعداد  یاسینشدم،    یرهبازداشتگاه خ  یک تنگ و تار  یپاک کردم و به پنجره  

 ورقه مقابلم گذاشت و لب زد: 

 وبه جهاد؟ _ حالت خ

 دادم:  یرونب یو هاد یمکر   یادبه  یو آه حسرت بار یدمکش  یقیعم نفس

 تو...  ی_ نه به خوب 

 و ادامه داد:  یدکش  یکالفه ا  پوف

پرونده رو شخصًا به عهده گرفتم فقط  ینا یی_ بس کن جهاد، اگه بازجو
 بخاطر تو بوده... 

  کرد:  یام م یوانهآخر د یدر لحظه  یممعصوم کر چشمان

 اسما؟  یا_ بخاطر من بوده من

 ورقه ها را برداشت و مقابلش مرتب کرد: راغب

 _ ال اله اال اهلل! 

 : یستمافتادم و سخت گر  یهاد یاد به

 . یدکاش به اهلل اعتقاد داشت  ی_ ا

 : یددستگاه ضبط را خاموش کرد و پرس راغب

را پس زدم  یمبعد؟ اشک ها یبرا یمبذار یخوایم یست؟_ اگه حالت خوب ن
 و گفتم: 
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 بکشم.  یگار س یخوام...میست_ حالم خوب ن 

 و لب زد:  یدبه طرف سرباز بازداشتگاه چرخ یاسین

 لطفًا...  یگار _ س

دانست اعتراض   یرا در داخل بازداشتگاه م  یاتدخان  یتکه حکم ممنوع  سرباز 
 کرد: 

 _ اما جناب بازپرس... 

 : یدکش  یادحرفش را قطع کرد و بر سرش فر راغب

 هست.  یژه_ اما و اگر نداره، بگو دستور بازپرس و

به طرفم برگشت   یاسینو با عجله از اتاق خارج شد،    یدبه هم کوب  ییپا  سرباز 
 و دستش را به طرف ضبط صوت برد: 

 یدمپرس یکنم، هرچ   یم ییتراهنما یهحرفات رو ضبط کنم  ینکه_ قبل از ا
تا حکم تبرئه   یمصحبت کن  یحرفه ا  یلوک  یهتو دادگاه با    یدمر کن، قول مانکا

 . یریمبرات بگ

 کردم و ادامه داد:   سکوت

 یمچطوره؟ دوباره اشک در چشم ها  یم،خر   یپرونده رو با اسما م  ی_ اصاًل قاض
 حلقه زد و داد زدم: 

بهتر  یرممسخره رو تمومش کن جناب بازپرس، من بم یویسنار ین_ زودتر ا
 که به دست شماها آزاد بشم.   ینهاز ا
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  *** 

 یاحساس م  یداً شد  یمو کر   یهاد  یخال  یداخل بازداشتگاه برگشتم اما جا  به
حال خودم را   یگر رفت، د  یجسرم گ  یلحظه ا  یشد، نفسم تنگ شده بود و برا

 به هوش آمدم...  یمارستانتخت ب یتا بر رو یدمنفهم

 یادکرد، دکتر ز  یو مرتب با دکتر احمد صحبت مبود    یستادهکنار تخت ا  اسما
 گفت:   یجمله م یک گرفت و فقط   ینم یلشتحو

و شما  یشهحالشون خوب م یاسین،شدن خانم  یدچار شوک عصب یشون_ ا
 ... یداعدامش کن یدتون یو رفقاتون م

 ید،خارج شد و در را محکم به هم کوب  یاز اتاق بستر   یترا گفت، با عصبان  این
تاسف تکان داد، نگاهم   یدست به کمر گذاشت و سرش را به نشانه    یکاسما  

 تخت افتاد و لب زدم:  ی یرهبه دستبند دستگ

و  یدناباورانه به طرف من چرخ یاسین؟خانم  یایب یدنمکردم به د  ی_ فکر نم
 : یدبه طرفم دو

 به ذوق و شوقش زدم:  یجهاد؟ پوزخند ی_ تو به هوش اومد

  ی؟_خوشحال شد

 کرد:   یک به اطرافش انداخت و سرش را به صورتم نزد نگاهی

شدم؟  یخوشحال م ید...نبایخب شوهرم یگی؟م یدار ی_ معلوم هست چ 
 زدم:  یتک سرفه ا

 ! یقبول دار یکه ما رو به همسر   یهشکرش باق ی_ باز جا
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 کنار تخت نشست و عطر خوشش فضا را معطر کرد:   یصندل روی 

  یندازی؟م یکهت ی_ دار

درونم  یندیشد و حس خوشا یم یقدرون سرم قطره قطره به بدنم تزر ایع م
 کرد:   یم یجادا

 . یستبرام مهم ن یگهفکر کن، د یلی_ هرطور ما

 شد:  یرهاطالعات گرفت و به چشمانم خ یروهایاز ن نگاه

 جهاد خان!  یدکش  ینم ینجاکار به ا  یکرد  ی_ اگه به حرفام گوش م

 هم گذاشتم:  یرا رو میبه او کردم و پلک ها پشت

 یتو که بد نشد، امثال تو چوب دو سر طال هستند، با هر حکومت  ی_ حاال برا
 برد برد...  یمعامله  یک سازند... یم

 : یستادرا دور زد و مقابلم ا تخت

کنند، خواهشًا  یدادنت اقدام م یفرار یبرا یک گروه چر  یه_ آخر امشب 
 . یاز کشور خارج بش یکن تا بتون   یو باهاشون همکار یار در ن یقهرمان باز

 : یدمپرس مردد

 _ مقصد کجاست؟ 

 قدم برداشت:  یو دامن قرمزش را مرتب کرد و به طرف درب خروج  کت

...تو که یشنچون بهمون مشکوک م یم...فرانسه...بهتره معطل نکنیس_ پار
...فقط خر یشتپ  یامکنم و م  یاونجا منم چند ماه بعد کارهامو مرتب م  یرفت 
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حکمت اعدامه...تا اوضاع  یبمون  ینجاکن، ا یها همکار یکنشو و با چر  
 . یمفرار کن یدشلوغه با

آمدنش عمل نکرد اما صحبت   یمن از کشور خارج شدم و او به وعده    اگرچه
 یهمکار  ییفدا  یها  یکسرشب آن شبش دلگرمم کرد و باعث شد با چر   یها

 الزم را به عمل آورم. 

 ... یانیاپ پارت

 " اََِسما ۹7 ین_ فرورد۲۰۱۸مارس  یس؛" پار

زنم، طول  یکند، همان طور که مشکات را بغل م یام نم یاری پاهایم
نگاهم به محمد   یرم،گ  یقرار م  یکنم و مقابل اتاق بستر   یم  یرا ط   یمارستانب

 یشاناند و اشک در چشم ها  یستادها  یکدیگر افتد که عاشقانه کنار    یم  ییو آال
 ندارد.  یادیزند، حال من هم با آن دو تفاوت ز یحلقه م

خواهم   یاست که من هنوز رفتن جهاد را باور ندارم، هنوز نم  ینفرقش ا  تنها
زنگ  یکه صدا  یر او آمده ام، انقدر د ینبه بال یر شده است، د یر قبول کنم د

فرو برده  یمعظ یه شوک ما را ب یرسد و همه  یکاروان مرگش به گوش م
 سوزد.  یتنها دلم به حال دلبرکم م ینب یناست و در ا

 یقعم  یچشم باز کرده پدرش به سفر   یسوزد، از وقت   یبه حال مشکاتم م  دلم
در بدن ندارد و لحظات  یکرده است جان   یدارفته و حاال که او را پ یو طوالن 

 کند.   یم یآخر عمرش را سپر
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شوم، با  یم یژهگذرم و وارد بخش و  یراغب م سست از کنار  ییقدم ها با 
کنند تا   یراهم را باز م یعالمت دست دکتر احمد، دوپرستار بلوند چشم آب 

 یمرود، پلک ها  یضربان قلبم باال م  یفتد،جان جهاد ب  یپاک و ب   یکر نگاهم به پ
 کنم.   یشود و هجوم خون به صورتم را حس م یداغ م

کشم و کنار خطوط کج   یاتاق م  ید و سنگ سر   یها  یکسرام یرا بر رو  پاهایم
او سال   یم؟دار  یمن و جهاد چه رابطه ا  یبه راست   یستم،ا  یم  یتور و معوج مان

سال عمرش را صرف اعتقاداتش کرده است و من در کسب شهرت بوده  یها
 ام! 

رسد و قهرمانشان را فرا  یبه گوش م یسپار یممق یها یشعار مصر  صدای
ها که چه عرض   یدر بدن ندارد، رمقش را خود  یخوانند اما اسطوره رمق   یم

ماسک  یر تخت افتاده است و از ز یحال رو یها گرفته اند. ب  یخود یکنم ب 
 وانمت  یفهمم و نم  یدهد، حال خودم را نم  یم  یلمتحو  یلبخند محو  یژناکس

 ز عالقه کنم. در حضور دکتر و پرستارها به او ابرا

کوچکش   یرینش یو با همان لهجه  یردگ  یرا م یموحشت زده بازو مشکات
 کند:   یاضافه م

 آقاهه بابامونه...؟  ین_ مامان؟ ا

 یم ییدزند و با عالمت سر حرفش را تا یچنگ م یمگلو  یخب یبیعج بغض
 کنم: 

 _ پس چرا انقدر کچله؟ مشکات
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 یدناندازم، احمد با د  یاش م  ینهس  یشود و خودم را رو  یم  یجار  یمها  اشک  
شوند،  یبه دنبالش خارج م یز کند و پرستارها ن  یم یصحنه اتاق را خال ینا

زند و من در آغوش  یدورمان بال بال م یمشکات همچون مرغ پرکنده ا
 زنم:  یجهاد زار م

 . یشیشده اما تو خوب م یر د یلیدونم خ ی_ منو ببخش جهاد...م

دلبرکم   یرد،خواهد مشکات را در آغوش بگ  یفهماند که م  یعالمت سر بهم م  اب
جهاد  یبسته  ی ینهنشانم، دستان پ یکنم و کنار دست پدرش م  یرا بلند م

کشد، اشک در چشم   یاو را در پنجه م یفظر  یخورد و انگشت ها یُسُر م
 آورد.  یشود و صورتش را باال م یجمع م یشها

به زحمت  یشکنم تا بتواند دخترش را ببوسد، لب ها  یمشکات را خم م سر 
 چسبانم:  یگوشم را به دهانش م  یخورد و به سخت  یتکان م

 ...هه توئه. ی_ ش...شبجهاد

 دهم:  یحرفش تکان م ییدتا یزنم و سرم را به نشانه  یم زار 

 یکار چ یبمن و مشکات تو مملکت غر  ی_ تو رو خدا نرو جهاد...تو بر من
 . یمندار یراه برگشت  یم؟کن

 زند:  یدهد و لب م یخدا را نشان مان م یعنیعالمت دست سقف  با

 _ اَِاَل...به... ذکر اهلل... تطمئن... القلوب. 

را نوازش   یشو موها  یردگ  یرا با همان دست سرم به دست در بغل م  مشکات
 چند سال است که  یاکند و گو  یپدر لوس م  یکند، دخترمان خودش را برا  یم
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صحنه دلم به  ینا یدنکند، از د  ینم یبیشناسد و اصاًل احساس غر  یاو را م 
 کنم:   یافتد و آن دو را هم زمان بغل م یلرزه م

...مبارک نباشه، یکتاتورهد یکتاتور،. دیم_ حق با تو بود جهاد...ما اشتباه کرد
 . یشهم یکتاتور نفس ماست که د ین...ایسینباشه س یمُُِرس ی،مُُِرس

 کند:   یدر گوشم زمزمه م یحرف، جمله ا ینگفتن ا  با

 . یدآخر کنارم بود یلحظه  یندوستتون دارم...ممنون که ا یلی_ خ

 ینکشد...ا  یدر گوشم زبانه م یباز یانمثل سوت پا یتور بوق ممتد مان صدای
 من آخر  یجا برا

شود و مشکاتم در آغوشش به خواب  ی...چشمان جهادم بسته مدنیاست
 : یرمگ  یهق هق در دهان م ینروم و آست یرفته است...قدم قدم عقب م

 . یکن  یم یمثل گذشته با من شوخ  ی...داریجهاد...تو زنده ا ی_ نه تو نمرد

 : یدآ  یکند و کنارم م  یرا باز م یشپلک ها مشکات

 مگه نه؟  یده_ مامان...بابا خواب

دکتر احمد وارد  یاز پرستارها به سرپرست  یشود و گروه  یاتاق باز م درب
 یلخت او م یها ینهرا به س یشوک برق  یشوند، چندبار یم یژهبخش و

 یم  یجشود و سرم گ  یو تار م  یرهت  یمشود...چشم ها  ینم  یچسبانند اما خبر 
 خورم...  یآن ُسُِر م یدهم و رو یم یهتک یوار رود، به د

 جعون! را یههلل و اِِِنا اِِِل اِِِنا


