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نام خدابه

سخن مترجم
که با ادبیات اي ادب پارسی بیش از هزار سال استهیچ مبالغهبی

از آن تأثیر پذیرفته و یا بر آن اثر گذاشته اسـت.  ،عرب آمیخته شده
دنوبـه خـو  ادبیات معاصر مصر، لبنان، سوریه و فلسطین هر یک بـه 

در . پس شـناخت ادبیـات عـرب،   استگوهرهاي تابناکی پرورانده
هاي مختلف آنها در این بزنگاه پرحادثـه تـاریخی   درك بهتر دیدگاه

اي است.عامل موثر و یاري کننده
و را هم اکنون در دست دارید تصویر زندگیکتابی که ترجمه آن

و تحوالت اجتماعی مردم مصر را درزوال طبقات اجتماعی قدیمی
کند.ي نخست قرن بیستم منعکس مینیمه

اریختو درمتولددر قاهره 1911سالدسامبر11درنجیب محفوظ
در رشـته فلسـفه از   يوفرو بسـت.  جهانچشم از 2006اوت 30

نوشتن آثار هاي تاریخی بهناالتحصیل شد. او بعد از رمدانشگاه فارغ
هاي بلند و کوتاه، اثرشامل داستان54نجیب. روي آوردواقع گرایانه 

اثـر  جاي گذاشت. مشهورترینبهمجموعه داستان و سناریو از خود 
جایزه ادبی نوبل را 1988در سال کهاست» ي ماهاي محلهبچه«او 

. کرداز آن خود 



هاي اخیر برخـی از رویـدادهاي سیاسـی و جنـگ     ون در سالچ
تحمیلی عراق علیه ایران باعث جـدایی فرهنگـی بـا همسـایگان و     

ه بازگردانی آثار دالیلی ببربیشتر مترجمان بناشد،کشورهاي عربی 
از این روسـت کـه   ؛اندکردهنویسندگان مغرب زمین همت و بسنده

بـا اکنون براي تبادل اندیشه و آگاهی بیشتر خوانندگان فارسی زبان 
ادبیات منطقه، این کتاب را که از نظرگاه مسایل اجتماعی اشتراکات 

امیـدوارم  ام. به فارسی برگرداندهي ما دارد برگزیدهزیادي با جامعه
مورد پسند خوانندگان قرار گیرد.

یاسینکاظم آل
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1
گفتم:وبا مهر و محبت به او نگاه کردم

آورم.میاد یمن تو را خوب به- 
خاطربا چشمان تارش به من زل زد. بهزم خم شد ویميرویکم

ییسودم که چشمان کمیاش و کوشش جانکاهش فهمندهیجوچشمان 
بلنديبا صداآنسکوتو یکم ما و اندازه اتاق خالرغم فاصلهدارد. به
گفت:يناهنجار

ست و باالتر از همه چشمانم ینگر قابل اعتماد یام دحافظه؟!واقعاً- 
.نندیچمیالس یآلبالو گ

ست.ینیفراموش شدن»خان جعفر«محله يروزهایول- 
!ياسالم، پس تو اهل همان محله- 

ند:یکردم و از او خواستم تا بنشیرا معرفخودم
ستند. ینیزها فراموش شدنیچیبعضیم ولیستیسن نهم- 

گفت:ننشستحالدر
به صورتم زد که یسک زشتروزگار ماوعوض شدمیکلمنیول- 

ست!ساخت اوبلکهستیساخت پدرم ن
کرد:یخود را معرفینداشت ولیبه معرفیلزوم

.يراويآقام ی، جعفر ابراهيجعفر راو، »يراو«- 
ن وضع یم روشن است و تناقض بیل افتخارکردن به اسمش برایدال

. گفت:داردن امریاد بریبلندش تأکيفالکت بار و صدا
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خانيهادر محلهياندوزخوش و تجربهيز روزهایتو خاطرات عز- 
.يرآویادم  میهن مقدس را بیجعفر و حس

ب.یعجيهاز و داستانیانگجانیهيماجراها- 
تکان خورد که يش طورنزاربدن دراز و دم.یبلند خنديبا صدا

د و بهیسفيکه موهایپاره شود. درحالاشمندرسدم لباس کهنه ویترس
ش را بلند کرد ویموپرسرسوخته وچهره،نداخاریماش رادهیهم چسب

گفت:
نیبخوشحق دارمامه عادالنهیحل قضيو برامیتبارل ویاک یما از - 

!مشبا
دم: یز کردم و از او پرسیپرهيریاز مقابله و درگ

؟يخوریقهوه م- 
د و با جسارت گفت:یبدون ترد

.رسهیمنوبت قهوه همم و بعدیکنچ شروع یاز ساندو- 
اً خورد و بعدیولع غذا مبا داشتکردم کهیبه او نگاه میدر حال

خود صاف نشست وياجدن سریخوردن و نوشن شدم. بعد ازیغمگ
گفت:
شک رم. بدون ین بگیش از ایخواهم وقتت را بیکنم، نمیمتشکر-
؟؛ نظرت چه هستيمطلع شدکارمات از فهیوظطبق

با تأسف گفتم:
ده..ی. قانون اوقاف اجازه نمهنداريادهیفا- 
.همثل آفتاب روشنحقمیول- 
عوضزیچاعتقاد دارم همهیلوگذاشتمیم ماحتراقانون بهشهیهم- 

..شهیم
.عوض نشدهجز قانون اوقاف که تا حاال - 

د:زاد ید و فریعربده کش
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ست.ینیع شدنیحقم ضادناد بدیاوقاف باياداره- 
د، آرام شد و گفت:یآرامش مرا دیوقت

رکل برم.یاجازه بده نزد مد- 
ن موقوفه یتربزرگين وزارتخانه موقوفه راویاست، در اه روشن یقض- 

يها، انجمن(ع)نیمسجد امام حس،نیفین شریاست. درآمدش وقف حرم
چ وجه یهبهرویده. اموال وقفشهاخانمانیو بهاهیه، مدارس، تکیریخ
.نداشه به مردم برگردینم

حرف مرا قطع کرد: يتندبه
.اج دارمیاحت1»لمیم«کیبهوم. ايمن نوه و تنها وارث راو- 
!هفاقاویول- 
کنم.یمتیشکا- 
.هنداريادهیفا- 
چون آه در بساط ندارم مشاور اماکنم. یمتل مشوریوککیبا - 
دارم.الزمیمجان
هااز آنیکیکهبدهمیبینم ترتاتویدارم، میدوستانهالین وکیب- 
هدر نده.یمحاليآرزوخاطروقت خود را بهیولینیببرا 

!یکنیرفتار مبچهک یتو با من مثل - 
ست.ینمو ال درزشکه گفتموترا بهیقتیپناه برخدا، حق- 
. استیآسانکار هم ثابت کردنش او هستم ويمن نوهیول- 
.شدهوقفيکه امروز ماترك راوهنیمهم ا- 
کنم؟ییگداوول بشم عادالنه است - 

__________________________________________________
.از اجزائ لیره واحد پول مصرمیلم یا میلیما .١
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، یه باشط داشتیاشراگرمثل تو اداره مقرر کرده که ییهاآدميبرا- 
يسرصدقهکیانهیماهیبکندرخواستویثابت کنارتاصل و نسب

.دنیمتو به
ادامه وهستندیظالميهاوانهیکرد، صدقه؟! چه دیمرتب تکرار م

داد:
حاال . استیوانگین دی! اهواقف درخواست صدقه کنکه استدرست- 
؟هچقدرشمقداربگو 

د کردم، سپس گفتم:یچند لحظه ترد
..هشیمهم بعداً اضافه ،رهیپنج ل- 

شد، سپس دهیداهش یمانده سیباقيهاد و دندانیخندبا تمسخر
گفت:

طان یواداشت که شییزهایبه چنومیکنم، زندگیباورکن، مبارزه م- 
ازموخودکشم تا حقوق کاملیمبارزه دست نمداد. ازیهم انجام نم

رم!یگبزرگ ملعونم براث پدریم
کنم و گفتم:يدن خوددارینتوانستم از خند

.ه، خدا رحمتش کنشریخيکارهاخاطربه- 
د و گفت:یکوبي میزبه لبهاشیاستخوانبا مشت 

.هنداريریخهکنفراموش ااش رکه نوهیکس- 
؟يکردتو چهفراموش کرد؟اچرا تو رجعفر،- 
ا زود یر یاش زد. احساس کردم که دچانهدهد دست بهپاسخ کهآنیب

ند از نوادگان یآیکه نزد ما مییهاشتر گدایشود. بیتند باد پراکنده م
یکیچ کس بدون سبب یاعتقاد من هن، امرا و پادشاهان هستند! بهیخوان

.کندیمحروم نماز ارثاز فرزندان خود را
دست نگاه کرد و گفت:به دور
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ت یمحروم،هیریامور خيوقف برامثل ییاز کارهایاو مخلوط- 
مثل ارشانجام داد. قدرتیمختلفر و شریخيرهاکااز ارث وگران ید

مبارزه شاتین منم که در زمان مرگش مثل حیو اهبریکار مبهحاال
رم.یکنم تا بممی

2
آن را یشد. تنها بود و آمادگیمین من و جعفر محکم و صمیرابطه ب

احساسم مرا به که به او لبخند بزند ملحق شود.یکسداشت تا به هر
رااش عدم ثبات اویشانیپرکرد.یق میتشويع زود گذریسرییماجراجو
يزهایچی. بعضرسدیکردنش آسان به نظر میو راضدهد ینشان م

او کشاند. مثالً خاطرات گذشته، يسواش مرا بهیو درونيظاهر
که ز جعفریآمجنونيآن و کارهايو ماجراهايز بودن خانه راویسحرآم

م  بهیز بودن ظاهرش و دلسوزیانگن با وجود نفرتیها بود. همچنزبانورد
و یبدبختاگراو کشاند.طرفمرا بهیلیعمرش مآخریخاطر بدبخت

داشت.یميبا وقاريریپش نبود با قد بلندشیمارید بیشا
دم:یپرسیابان محمد علیپاچه درخبعد ازخوردن 

؟یکنیمیزندگروطجعفر، چ- 
سرگردانم..هاابانیخدرشب يهامهیروزها تا ن- 
؟یکنیمیکجا زندگ- 
خرابه..تو - 
خرابه؟- 
پدریمیقديمانده خانهیباقخرابهشد. تصرف کردم و مالمرانآ- 

!هبزرگم
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خرابهدانستم که خانه بهیو نمه بودمبه آن محله نرفتيادیمدت ز
شده.لیتبد
؟يدارهم زن و بچه - 
کنند.ین را پر مید زمیشا- 

ت گفت:یلبخند زدم. او با جد
کار.دارم هم خالفیقاضبچههم - 
؟یهیمنظورت چ- 
م.تنهاينها من تنهایبا تمام ا- 
!هییحرف زدنن چطوریا- 
هاوهنو هابچهه کینیبمیبرگردان آن موقع منرا بهبشنو، موقوفه - 

.ینیبیمنها شه تیهمنومو گرنهرند یگیموردور و برم 
؟يدوست داررانم که دو پهلو حرف زدنیبمی- 

خنده کرد و گفت:
نیطور نفرنیدوست دارم همومن لقمه چرب و نرم و موقوفه ر- 

.دکننیکه وقف مییهابه آنکردن
؟يداريدرحال حاضر درآمد

دست دوست ی؛ وقتشومسبز دارم. سر راه هرکدامیمیدوستان قد- 
قراردستم درست اوامت کرچههر، شهیک دراز میعلسالم ويبرا
.امهافتادآسماناصل ازدریولغلتمیخاك م. گرچه من دررهیگیم

گفتم:یبا ناراحت
س.یبنوورتقاضا ، زود ينداریخوبیزندگ- 
کن. تجربهاآن ریتوانمیاست اگر یل و انسانیاصیک زندگین یا- 

حقيداراجیر نشمار، آنچه به آن احتیباکانه بزن. خود را حقیدرها را ب
يهاد ازعادتیبا.هاستننسااا مال تمامی. دنياوریکه به دست بتوست

.هوجود دارکهاست ییزهایها تمام چنیا. يبد دست بردار
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؟یبزرگت را برگردانماترك پدريآرزو دارها تو نیبا تمام ا- 
د و گفت:یبلند خنديبا صدا- 
وجودم درتناقضات يانکن. دستهمسرزنشاتمخاطر تناقضبه- 

را مها گول ظاهریلیستم. خیساده لوح نهست. فراموش نکن که من 
ورم.غوطهیمیقديک دعوایدربزرگمن با پدرخورند.یم

کرد؟تچرا از ارث محرومدوست دارم بدانم که- 
هابچهیکنیفکر مطور که تو همان. ستدعوان همان یاعجله نکن،- 

ها نآند،کنیدنبالم مم ها سرگردانابانیخدرکه یو موقعطورنیهم هم
،کنمیخلوت مکه یوقتمن حرف زدن را دوست دارم وکنند؟یمچه فکر

شدم چرا ریکنند؟ حاال که پیمها چه فکرآن،زنمیمبا خودم حرف
که من باورکند؟ دارنیبر نمخانه دست ازسؤال کردن راجع به اخراجم از

رغم بودم. بهيرعادیخرابه غکاخ و دردر،هاکوهدرم. اير عادیشخص غ
یبه کسدنیا ام.ستادهیاروزگارو مبارزه جلو يبا سربلندییگداويولگرد

.هکنییاعتنایکه به آن بنیمگر اهگذاریاحترام نم
وپاره پورهلباس وجودبااوکهم کردزدم فکریکه لبخند میدرحال

:مطلبد. سپس زمزمه کردیز را به مبارزه میاش همه چسوختهپوست
ن برتو!یآفر- 
بایبلکه ارتباط محکم،نکردمرابطه برقراربا انسان فقط تنها- 

.داشتميگر تمدن بشریدعناصروهاطانیش،هايپراجسام،
د:یر داد و پرسییدفعه حرفش را تغکی
؟يکرددایپيل قابل اعتمادیوک- 

با التماس گفتم:
را فراموش کن.یه وهمین قضیخاطر خدا اجعفر، به- 
ستم؟ینيم راویابراهيآقايم نوهیمگر من جعفر ابراه- 
..هوجود ندارياهیقضیبله.. ول- 
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اد زد:یفر
..هکنرا وارونه یکنم که نظام جهانیبه پا میانقالبپس 

نیاحلين راه برایترکین نزدیس، ایرا بنوتقاضاعالف نشو- 
.هموضوع

با خنده گفت:
ز موقوفات مایرخردهازراامورات خودن وزارتخانهیاشما در- 

د.یبدهصدقهماد بهیخواهیمحاال و دیگذرانیم
س..یرا بنوتلف نکن، تقاضاوقت را - 

که با نیم. سپس مثل ایخود و ساکت شدیقه از خود بیچند دقيبرا
زد گفت:میخود حرف 

!رهیفقط پنج ل- 
.یک اتاق در طبقه باال اجاره کنیبا آنیبتواناگر یحتآن را بپذیر، - 
که مناست. یگار و لباس کافیغذا، سين مبلغ فقط برایهرگز. ا- 

کنم..یاجاره کنم؟ خرابه را ترك نمیسرپناهدیم چرا بادارکاخ 
سم و ینویرا متقاضاکنم،فکر. بگذارهعجله وجود نداريبرایلیدل- 
ل به یو وکتقاضاکه بدون ستید نیکنم. بعمیمشورت هملیک وکیبا 

ست.ینکاردرياخود ادامه دهم. عجلهیزندگ
.یبه هر جهت راهت را شناخت- 

گفت:يتندبه
یکه از زندگیهستییهاآناز . توهتفاهم وجود نداريبرایراه- 

لرزه را بهاء توی. تصور اشمکنیمییاعتنایبیزندگبهاما منترسندیم
خدا ازتو که ییزهایدم. تمام چیها درد کشمن از آنیولهآریدر م

فتم.استقبالشان ره من ب،فتدیاتفاق نتیبرایخواهیم
.هییعالیلیجعفر، خ- 
؟خوشت آمدمیهاحرفاز - 
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بله، واقعاً.- 
؟يبشنوشتریبيدوست دار- 
نان کامل دارم.یها اطمنیبه تمام ا- 
منبهيادیزيهاکمکندهیآيو در روزهايمن دادبهیشام عال- 

بچه محل دهد کهینشان مدرِ سبزيخانههقهوهمه. باالتر از خواهی کرد
م.یهست

یباستانگنبدرکنام از یادفتاراه یمیقديمحلهيسوشانه به شانه به
دن یم و شروع به کشینشستم.یدیرسخانه هقهوسبز م و به درِیگذشت

تا یک شب آرام و طوالنیحرف زدن در.میدکرو خوردن قهوه انیقل
افت.یمه شب ادامه یاز نیپاس

3
آرامخانههقهوگستراندیمدر ِسبزنقابش را برکه شب یهنگام

فتگان در یگردند؛ شیرد. گداها دسته دسته به منزلگاه خود بر میگیم
يابهیچ غریهچد.یپمیدرونشدربخوريزنند و بویاطراف آن پرسه م

ند، جعفر گفت:یآیبه آنجا نمشاندککشانیقلیشگیان همیجز مشتر
حرف بزنم..اسطورهاندوري دربارهجازه بده که ا- 
.هیید منظورت دوران کودکیشا- 
ی، دوران کودکرا قطع نکنم حرفمیخواهم بگویدانم چه میمن م- 

ر یغبسا و چهيادیزینیریا  که وجودش را با شیاسطوره و رؤیهست ول
ل یها معموالً به دلنیتمام ا. وجود داردهمکندیل میتحمخود رایواقع

وهرچه افتدیمم اتفاقریضمها دردردناك و انعکاس آنيهاتحمل رنج
د یعت اسطوره تأکیطبها هستند که برنیابم. ایینميزیچزنممیبهم 
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و مادرم، اطالعات ، پدریاصليهاتیدانم که درباره شخصمیکنند.یم
خاطر ندارم.ها بهآنازيزیمن چیوليداريادیز

کردند؟تترکيبودبچهکه یموقع- 
هستام حافظهاش درآورم، نه چهرهیاد نمیبدون شک پدرم را به - 

درست يگریدکه بچه نیاورم. قبل از ایبشادیاز او مانده تا یو نه عکس
من گردنم را دراز کرده که،گفت. جز روز جشنرایغزل خدا حافظکند،

تیجمعبود مشرف» رجوشم«که به يااز پنجرهاششانهيبودم و از باال
يگریدچ نشانهیه- دیآیخاطرم ماما بهچند مبهم هر-کردم یرا نگاه م

است، یعطوفت و مهرباننشان دهندهکه یتیوضعست.یندر ذهنماز او
بودند. ینوع خاصت ازیاز آثار اسطوره است. اما جمعياثر،محلنه؟مگر

» ریسعد کب«زنده شد و سر»باب خلق«دفترم درک روز دریآن خاطره
اد زدم و گفتم...یفر

من حرف او را قطع کردم:
!رون نرویآن بم از یهستحاال ما درون اسطوره- 
!د و بند را دوست ندارمیحرف بزنم من قياجازه بده که با آزاد- 
انسان اد یبهرایخوبيهاخاطره،داستانیکنیف میتعریوقتیول- 

آورد!یم
د و گفت:یخندبلند 

خوب، ؟!کنميبازداديکه مرا  بازيروزگاربا یاجازه بدهاگر - 
يهاتیگر، واقعوانه نشد، اجسام عشوهیدکه يم به اسطوره، پریبرگرد

آورم و یاد نمیتو گفتم که پدرم را به. بهیقیحقياهایف و نرم، رؤیلط
کنم.یهرگز دست مادرم را فراموش نم

دست مادرت؟- 
دم یفهمکه بعدطوردانم، آنیو چرا پدرم مرد؟ نمروطچصبر کن،- 

يخانهیبودم؛ حتکوچکترا یمرد. من چهار ساله یدر عنفوان جوان
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از داالن واشيورودکهبودیآنجا اتاقدرآورم.یاد نمیرجوش را بهم
ياپلهتختبودپهنيبلندتختيرویرختخواب،بوديادو پلهردبانن

بود تا يکناربهگنجهيرویانیقل،بودز یانگوسوسهيبازيارکه بداشت
که انواع یکین تاریر زمی، ز1»جندره«دستم به آن نرسد، گربه ناز پرورده، 

آن ساکن بودند؛ بخوردان، زاج اه دریسيهاو موشياقسام جن، پرو
منقل وآن شناور بود، درییمویکاشته شده و لینیکه وسط سیاهیس

وجود داشتند. پسندخودمغرور وو خروسهاغرپر از زغال، ميهایگون
ي توانم دربارهی؟ فقط مبودهکارهچدانمینممرد؟ ورودانم پدرم چطینم

اگر هستم.شو از سازندگانآن استاددررایخود مرگ با تو حرف بزنم ز
که خشم یموقعمن است.با، حقامیزندگيگفتم که من بخشندهيروز

باز یکیتاريبلعد درهایرا میآسمانيهاگردد و زبان واژهیمورشعله
یطان با کاروانید خود شیکنند و شایها رخنه ماز آنهاسیشود و ابلیم

. بعد از آن جعفر ندیآیشده مدورهان یس و زندانین که با قضات، پلیآتش
کند.یاسم، لقب و پوست خود را عوض ميراو

:دمیپرسخواهش با
؟يآوریاد میهبرا پدرت افهیق
یخواهیم.يبرین میاز بانسان رابخشالهامقوهرا ببخشد.خدا تو-
دانم؟ یمآن چهي بارهبود، درپدرت همان طور اگر مرد، روطکه چیبدان

هیهمسايدار و متوجه شدم که مادرم مرا بغل کرده به خانهیبیکیدر تار
را دار شدم خودیبکهصبح.ه بودمرا با خود بردبدون شک خواب برد.یم

؛ سراغ م آوردیغذا براه یه کردم. زن همسایگردم،یدییآشنانايجادر
.گرفتمرامادرم 

ت را بخور.یگردد. غذایحاال بر مییرفته جاتمادر- 

__________________________________________________
معین)(فرهنگ هاي پوشیدنی آماده سازند.هموار ساختن رختاي که بجهت کوفتن و چوب گنده.١
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وجاریم ولیدشنیمییم. صداهادخوریمرا ام غذا یرغم ناراحتبهو
ا روز بعد به خانه یبود. شب يما عاديمحلههلهله دريو صداجنجال

را یروبرو شدم که راز دردناکياک وضع دلتنگ کنندهیبرگشتم و با 
ن یا:شدمو نگران زدهوحشتوخبر بودمیکرد که از اصل آن بیفاش م

اش اه، چهرهیساويها! لباسرکردهییچقدر تغ،خود مادرم هست
و نداشتي! خانه وضع عادش خاموش و پژمردهو نگاهمارگونه و زردیب

را از دست داده بود.اشیشادمان
ه؟شدمادر چه - 
کن..يز خوب است، بازیهمه چ- 
پدرم کو؟- 

گفت:وگرداندبرش رایرو
اد سؤال نکن..ی. زمال توئهکن. پشت بام يرفته مسافرت. باز- 

کم یکمشد و مادرمبا من میخشونت باهمراهيدیجدرفتار
ش من بود یکرد. تن او پی. مادرم از من فرار مدادیمنشان من هبیتوجه

کرد. پدرم از سفر یه میگرمخفیانه بود. يمن فرارازچشمانشیول
، يدربارهییزهایاو چداشتم.یکممن جاهل نبودم و اطالعاتبرنگشت.

خود ي دربارهییزهایچنانهیگغمیخ و حتدوزبهشت و...هاطان... جنیش
چهره مادرم به یک!؟شتگیپدرم برمیمن گفته بود. کبههممرگ
از ومنتظر پدرم ماندم؟یچقدر با نگران!؟شتگیمگذشته خود بريصفا

روچط!ش غافل شدم؟چطور فراموشش کردم و از!د شدمیآمدنش نا ام
ها را ؟ تمام آنفتادهینیاتفاقچیکه هنیام ادامه دادم و مثل ایبه زندگ

و ثبت آن وجود ندارد. اما ممکن يآورادیبر یلیفراموش کردم و دل
ست که دست مادرم  فراموش شود..ین

؟يرا تکرار کردآن ويحرف زدست مادرت ديدربارهچند بار - 
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ها و گرفتم و با هم در محلهیرا ما دستشیو گرفت یرا ما دستمی- 
م.یرفتیراه مهابازار
ا گردش؟ید یخريبرا- 

دیرسیمنظر. بهها انس گرفتمپشت خرابهجعفريبا روح بر افروخته
ش را گوش یهاکه با عالقه حرفیان و به دست آوردن کسیکه از شام، قل

گفت:. بودید راضکند و دنبال ده
دا یپيزیچیاورم ولیخاطر برا بهکنم چهره مادرمیمیسعیگاه- 

کهیتر از او بودم و زمانکوتاه،عتاًی؟ طبطور مثال قدش چقدرهکنم، بهینم
قدش را شهیها نمنیاز ایکردم ولینگاه مرازدم باالیبا او حرف م

ک یندارم. ها و رنگ پوستشوزن، رنگ چشميدربارههمينظر.دیفهم
ده یکه شنیگنگيهاییو با صدایچ خط و نشانیبدون هير عادیتصو

ییهاو سرزنشهاک شده، لبخندها، خندهیتحریبا احساساتشود وینم
اگر با بود.یم که او زیتوانم بگومیاما .شبانه وجود داردياهایمثل رؤ

به هیکه زن همساطورافتاد. همانینماتفاقیبدبختنیااش نبودییبایز
»استییبایخانم زجعفر پسر«گفت:ياک مناسبت فراموش شدهی

دهم، فقط دستش تا يتا بتوانم او را در قلبم جااد عمر نکردیزمادرم
ده و یسرپوشيهاان راهی، ازمنجا و آنجای. مرا به ان ساعت با من ماندیهم

، نزدهاحیو ضرهاهی، تکها، جلو مغازههايباز، مردان و زنان، خرها و گار
در بردیمهافروشياسباب بازوینیریان، شیگوبیها و غسیدعانو

دفع يشده که جلو آن دعايدوزيمن لباس بلند با کاله زرکهیحال
ک یش شعرگونه بود و با هر یهازان بود به تن داشتم. حرفیچشم زخم آو

امبران، ی، پخدابا کرد. او یماز موجودات به زبان خودش صحبت
حرف مردگان پرندگان، اجسام وشان، یهاحیاء و ضریاولیفرشتگان و حت

آن زمان درکرد.یاهش مناجات میخاطر اقبال بد و سآخر به. دردزیم
و به ندگرفتیمراسؤال،بودندآگاهمردمواي بود زندهيایدنما،يایدن
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د.دنکریروزانه مشارکت میدر زندگپنهانياو با ارادهدندایآن جواب م
یقاهره نبود، حتیمیقديهاو دروازههدهد، يح، پرین ضریبیفرق
نیخاطر تمام امن بهکردند.یمز خود را نرم یتمسخرآميهاحرفهاجن

.جان بدر بردميشماریبيهازها از مهلکهیچ
رم و با یرا بگافتم نتوانستم جلوه خنده خودیيرا جدکه اویوقت

د:یپرساز من ت یهمان جد
؟يخندیچه ميبرا- 

پوزش خواهانه گفتم:
ر آن را یر و تفسیحاال تعبن یهمکه یکنیف میرا تعریتو خواب- 

..یدانیم
با غرور گفت:   

.یدانیدانم تو هم میا میدني تصور نکن که نصف آنچه را که درباره- 
.طورنیکه ا- 
بدون غرورم!يایمن در- 
.يگذاریقت و خرافه فرق نمین حقیبیول- 
که متأثر از یقیحقایطور مطلق وجود ندارد ولخرافات بهق ویحقا- 
مثل هااسطورهوجود دارد.،ستو قدرت درك مایزمانمختلفيهادوره

هستند. مثال یقیحقا،یعصبيهاخ و تمام دستگاهی، تاریاضیعت، ریطب
ان قبور یارت قبر پدرم که میک روز مادرم مرا به زیزنم، میت یبرايازنده
نیترعاشقيا«گفت:میاو با مناجات بهآزاد قرار داشت برد.يدر هوافقرا 

از خداوندفرستند و میتو درود ن مردم، زن و فرزندت بهیترو بخشنده
تو بهامییطر تنهااخبهکنند. منیتو طلب ميرحمت و آمرزش برا

عهیما به وديعاشق با محبت، خداوند غم را برايام، کنیت میشکا
و دنینفس کشيم را به قبر چسباندم صدایهاگوشیوقت». تگذاش
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امت مبارك و یتو تا روز ق«به مادرم گفتم او گفت:ودمیرا شنیینداها
».بودیخجسته خواه
دم:یاز او پرسيبا دلسوز

تو چه گفت؟پدرت به- 
!گمینمتو بهیکنیرا باور نممیهاچون حرف- 

از یرا با لعابیخواهد شوخیکه او ممن دست داد بهیاحساس
اش مطابقت داشته باشد و خود را خشن بپوشاند تا با اسطورهيهاواژه
کند:یراض

ر لب گفتم:یشدم و زمیتسل
.هوجود دارییدانادانا داناتر از هر- 
آن در اها دریبود. عواطف، آرزوها و رؤيازندهيایما دنيایدن- 

وان و اجسام ی، انسان، جن، حي، غم و شادیشوخويحرکت بودند. جد
ساخت و کالم برتفاهم و تعامل استوار بود.میرا همگون 

؟یکنیدرك مها را آنيتو همه- 
اصرار.ویبا تمام حواسم، دلباختگ- 
؟یترسینم- 
ا یمالک دنوشدمآشناحمله و دفاع ي هاسلحبازود ی، ولیگاه- 

کردم. یميبازییمویلوینیک سیباداشتملبه پنجره يرویشبشدم.
. کردیمن نگاه مدم که بهیددر کوچه را يک دفعه از پنجره موجودی
د. یدرخشیمیکین کاشته شده بود و چشمانش در تاریش در زمیهاپا
تسکوادمیو فرکف اتاق افتادم،و به پشتعقب عقب رفتم دم شج یگ

ن یاد به ینبادم که مالقات انسان  با جن ی. بعداً فهمهم شکستدرشب را
امارا حفظ کنم.» هیصمد«دیبامن گفت . مادرم بهردیشکل صورت گ

به وبودند طبع ند شوخ ردکیمیزندگمانن خانهیرزمیکه در زییهاجن
ا غذا کم یند و ردکیر را با عسل مخلوط میند. آب پندرسانیآزار نمیکس
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که ییهاچراغکه در شب نیا ایشان بماندیبرايشتریبيغذاتا ندیدکشیم
ل یها تبدآنین شوخیبدترند وردکیخاموش مبودهگذراندست ردر
اها به کابوس بود.یرؤ

؟ییبگوهاجنيدربارهيزیچیتوانمی- 
پنهان شدن باگری، از طرف ديقبول آن را نداریهرگز، تو آمادگ- 

هاآنيند. انسان به زودوشمیخارجانسان یاز زندگهاجندوران اسطوره 
به شکل خود را که هر روز نیکند بلکه با وجود ایرا نه فقط فراموش م

و شرهاآنده گرفتنیناد.ردیگیمدهیدها را ناآندنآوریمدرانسان 
ن یکه جن خرافه است، اي. تو اصرار دارهکنیدرست ميادیزیناراحت
که در دامن مادرم بودم و آسمان را نگاه یدرحالدر شب قدرست؟! یطور ن

بهیباز شد و نور درخشانيانم! روزنهیکردم، توانستم نور مبارك را ببمی
.ستارگان را محو کردیو درخشندگدیتاباخلد

که در نیند مگر ایبیرا نمشب قدریچ انسانیکه هشودیگفته م- 
.نوشته شده باشدیخوشبختشرنوشتس

گفت:کرد ويصدا دارخنده 
. دريشکستم داديالحظهيبران دفعه یارسد که فقط مینظر به- 
کار معلوم آخرم، اما عبرت و پند دریگویمیبدبختي قت من دربارهیحق
من .رمیگیمرا در بهشت شجوابان کار نامعلوم است ویپایلشود ومی
د. زیحرف مکارشناس با منک یبا بهشت دارم. مادرم مثل یخ طوالنیتار

کرد و عقلم مافسونکهی. موقعداشتمیدوست مایدنياز همهترشیاو را ب
، هکنیراب میکه خدا با چشم سيطورهماند.درخشانم شياید رؤیقاپرا 

است یی، بهشت جادوهکنیو با زبان خطاب مونهرسمیبا گوش به سمع 
یولشه جوان.یهميهاو انسانها، نغمههايبا جوهستیآنجا باغدرکه 

سؤالن یکرد؟ ایمیزندگروطمادرم، بعد از مرگ پدرم او چم بهیبرگرد
. هر روز از خانه دا کنمیپرا جوابشنتوانستم یخاطرم آمد ولبعداً به
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م یدیکشیك مها سرم به مغازهیکردیارت میرا زهاحیم، ضریرفتیرون میب
خانه او غرق درم.یگشتیخانه بر مم و بهیدیخریمراالزميزهایو چ

رفتم. ما یها مها و گربهان مرغیام مینیبهشت زمبه شد و من یکارها م
یا ثروتید. آزیما سر مبهه یم و فقط زن همساینداشتيشاوندیخو

اه را از تن یخبرم . بعد از مرگ پدرم لباس سیداشت؟ تا امروز از آن ب
ر کردم و راز یچند بار او را غافلگ.کردیمهیگرخلوت در و اوردیدر نخود 

دم:یدم و از او پرسیرا فهمشدن پدرم میقااو ويهیان گریم
؟رفتهکه پدرم نزد خداییگویمگر نم- 

دم:یبا موافقت سر خود را تکان داد، پرس
؟یکنیه میچه گريپس برا- 

گفت:
. ندیآین جور میهمهااشکیجعفر، اشتباه است ول- 

و وقت خود را شتدایروزانه باز نميهاییها مرا از ماجراجونیتمام ا
را دنبال هام، موشردکیم: تخم مرغ جمع مدگذرانیو سرور ميبا شاد

پدرم ک سال بعد از مرگ یم. تا یدطلبیوها را به مبارزه میم، دردکیم
1ربابيهاداستانکهبودياخانهقهوه،پنجرهریزرا گذراندم.یشخویزندگ

دادم. یمها گوش آنمرا مجذوب خود کرد و تا حد امکان با دقت بهآن
يهادعواکردم و از همان پنجرهیمرا تماشا متعصباشخاصيهايریدرگ

ه شدهافته جنیکه شطور. هماندمیدیمهایعروسدرراهایمشتداش
دم یدیشدن را میمشتداشخواب یدم و مدتشهایبودم عاشق داش مشت

کردند.عاجزدن شجنمرا از هاآن خوابیول
دم:یاز او پرس

ت محقق نشد؟ایکودکيهاایاز رؤیکچیه- 

__________________________________________________
یک نوع آلت موسیقی زهی..1
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عشق در دوران ي خواهم دربارهیمکن،نکن و صبر اممسخره- 
م.یبگويزیچتواسطوره به

ست..یدوران اسطوره دوران  عشق نیول- 
.اوردیاد دوام نیعشق زیول. مشدعشق آشنابا یشش سالگمن از- 

: ردمکیميداشت و من با آن بازيس بلندیگادرمآید که میادم می
یدادم. شکیو مثل طناب تاب مکردمیمزدم، بازمیبافتم، گره می

ن یگرفتار ااصالً نبوداشییبایاگر زچون . هبا بودیزحتماًمادرم،ندارم
.شدمینمیهمه بدبخت

..بگومن بهاتیکودکدورانعشقي درباره- 
گفت:ودیخند

گمینمیولاستياگمشدهیسرگرمح ویتفررسد کهمینظر به- 
ست..ینیسرمستبهکینزددیشدیارادگیبکیکه 
!هیير عادیغ- 
،گذشتهو درتند مزاج نبودمد کنم که یم تأکتوانیمبه هر حال- 

رغمو بهی. اما در دوران کودکنکرديام بازیدر زندگیمهمنقش،جنس
ن همه اسطوره دچار یبا ااسطوره نقش داشت.ساختندر شکممدت 
مداریک روز صبح مادرم بید. یگرديانشدهینیش بیپيکشندهيضربه

صورت يدم و رویدار شدم. مادرم را غرق خواب دینکرد و خودم ب
هم که شده بارکیيدر عمر کوتاهم براده بود. خوشحال شدم کهیخواب

یش کردم ولیدار کنم. دهانم را کنار گوشش بردم و چند بار صدایاو را ب
م را بلند کردم و بعد یاو را تکان دادم و صدایداد. به نرمیاو جواب نم

دارش یکه بمدداد. اصرار کریاو جواب نمیدتر شد ولیشددادنمتکان 
د یامده بود. نایفایبید ولیچیم در اتاق پیتا صداداد زدمقدر و آنکنم
کنار یعسليرون رفتم. از باالیاز اتاق بل کردم و رختخواب را و،شدم

يهاپوستش را کندم و دانهپشت بام رفتم.يبرداشتم و بااليوار انارید
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کردم. زن یها تف ممرغيآن را برايدم و تفالهیجومیرنگش را ییکهربا
شرح ش ید. من وضع او را برایدم، او حال مادرم را پرسیرا دهیهمسا
طرفبهد ویه دویزن همساتا در را باز کنم.؛ به من دستور داددادم

د که ینکشی. طولستادمیاو خم شد، من هم دم در ايرومادرم رفت و
آمد و بعداً، »، مادر جعفریچه خبر تلخ«د: یاد کشیاش زد و فرنهیسيرو

من خت.یرمخاطر آن حرکت دلم بهبهاش برد.بلند کرد و به خانهمرا 
م:دکراد یفرداد واد آوردم.یشدن پدرم  بمیقارا در موقع همان حرکات

بود اسطوره ين روزهایکه از بدتريدو روز».. خواهمیمادرم، مادرم را م«
گفت:منبا مهربانی بهروز دوم او در شبِواندممهیهمسايدرخانه

ن نباش، خدا بزرگ و بخشنده است.یجعفر غمگ- 
گفتم:يدیامبا نا

.هپدرم رفتشیپدانم که مادرم میمن - 
گفت:یر لب میر شد که زیاشک سرازیاز چشمان زن

.هزیما همراه توست، او پدر، مادر و همه چيخدا- 
زد گفت:میش را مسواك یهاکه دندانیحالشوهرش در

م.یرویحکومت مشیپم. اگر الزم شد یکنيکاردیبا- 
همسرش گفت:

!هشیسنگ هم نرم میحت- 
هیکه زن همسانیچند روز گذشت و من بدبخت و سرگردان بودم تا ا

م آمد:طرفشادمان به
!يرویش پدر بزرگت می، تو پفرستادزم، بشارت، خدا رحمت یعز- 

دم.ینفهميزیچ
دم.یشنمین بار یاوليآن واژه را برا
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4
دم:یاز او پرستعجببا 

ن بار؟!یاوليبرا- 
ن بار.یاوليبرابله، - 
؟اش نگفته بودهردربایمادرت حرف- 
.هردکیمیم که او در همان محله زندگیدانستیم.مطلقاً- 
نگفت؟يزیتو چپدر بزرگت بهيدربارهچرا مادرت - 
ه بهیحال زن همساهر و ناراحت بوده. بهیدست او عصباند ازیشا- 

از مرجوش دور اش پدر پدرم و خانهیعنی. هپدر بزرگماومن فهماند که
ن یحسمقامارتیکه با مادرم به زیبود. موقعآشنا م یبراخانه .ستین
دیواريدربارهبارکیم. یرد شده بودشوار بلندیدکنارم بارها ازیرفتیم

دم یاز او پرسبودین خانه قاضیزمریزيروبهکه رويادهیسر به فلک کش
درآنيتومجرمان عمر خود را که یی، جاهزندان«من گفت:با عجله به

يهاخانهیمیقديهادور افتاده نبود، در محلهخانه». گذرانندیمیکیتار
ا باغ جز یخانه ازيزی، چرونیاز با نبودند.سوثروتمندان و فقرا از هم 

شد. یده نمیا قلعه است دیمانند زندان که اش یدراز سنگوار بلند وید
دم، منیدم اول باغ رایوارد شدیوقتشد. یباز مطرفکیبهدرلنگه 

آنجا یخانه قاضکهیدانیميتودرخت بلوطر ازیغده بودم یندیقبالً باغ
ها ک گنجشکیک جیآواز بلبل و جيصدا.»قرافه«يتوو کاکتوسبود

ها را پر کرده شاخهپرندگانرنگارنگيهاجوجهخورد. یمبه گوشم
نهر کوچک دور برج پشت داربست مو که مشرف بهکبوتريا. دستهبودند

یدند. در وسط نهر باغبانیچرخیم،کردینصف مبود و باغچه را از عرض
اي تويدستکالهوبوددر نهرزانوش تا یپاهاستاده بود کهیايطور
د.شیمختلف بهشتياز بوهاپریستحد سرمم تا دماغداشت. شدست



27دل شب/ 

طرفبزنم. در راه بهفریاددلمک بود از اعماقیکه نزدخوشم آمدقدرآن
مستماطراف آن يهاگلبويم کهرد شدییان راهرویمازییرایسالن پذ

يتومن دل و جرأت داد و را فشرد و بهمیهاما دستي هیهمساکرد.
گوشم گفت:

تازه توست..ي خانهن یجعفر، ا- 
که ياهدشيکاریکاشبلنديسکويج بودم. پدر بزرگم رویکامالً گ

با او مان هیهمساآنبعد ازنشسته بود.،قرار داشتییرایوسط سالن پذ
و ها، گلهاگنجشکيکه از جادویوقت.د و رفتیرا بوسشزد دستحرف

افتم. در یدگان او ینهر کوچک به هوش آمدم، خود را تنها در مقابل د
د. او با لباس فشریمقلبم را آنيهاهنشست که دندانیاعماق دلم غم

شانه يروياشدهيگلدوزيد بلند و گشادش چهار زانو نشسته، عبایسف
دراز و الغر و یصورتپوشانده بود.يدین سفیسرش را عرقچانداخته و

اش ینیاش بلند بیشانیآرام بود. پشگون داشت و نگاهگندمياچهره
کرد. بهیاش را لمس منهیه و سختیرگردنش يد و رویش او سفیدراز، ر

نظرم آمد به.دمیمانش ندشدر چیز ترسناکیچ چیم، من هینگاه کردهم
در خور یاو صاحب باغست. اونشانه نجابت و متانتاشيریکه اوج پ

.بودز یانگتوجه و شگفت
چشم زخم يام که دعاشدهين گلدوزیعرقچ،با لباس بلند راه راهم

ر یزکهیلباسيبقچهپا داشتم و که بهیزان بود، کفش رنگیآن آوبه
ستادم.یش ایروبهرومبودزده بغلم

فرار وجودم را فرا گرفت. مثل يبرایلیشد، میچون نگاهش طوالن
شوم.کیکه فکرم را خواند، لبخند زد و به من اشاره کرد تا نزدنیا

با حرارت گفتم:
.وممادرم برشیپخواهم یم- 
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شدم. شکیدستش را دراز کرد، من هم دستم را دراز کردم و نزد
جلو خودم را گرفتم. از تماس یه کنم ولیک بود گریتکان خوردم و نزد

گفت:یدستش بدنم گرم شد. او با مهربان
.يخوش آمد- 

خود نشاند و گفت:کنارمرا 
، از باغ خوشت آمد؟یخودت هستيخانهيتو- 

خم کردم:قیتصدبه عالمت را سرم 
را دوست دارم.حرف زدنحرف بزن، من - 

: مردمن کو من 
بله.- 
م؟ایمن کیدانیم- 
پدر بزرگ.- 
؟هییآن چیمعن- 
پدر پدرم..- 
؟یکنیمباور - 
بله.- 
؟يرداخاطرپدرت را به- 
ممادریکرد ولیمرا بلند مشد یکه از کوچه رد مدن کجاوهیديبرا- 
د:یدم. او به پشت من زد و پرسکره یک دفعه گریرم.. داخاطر را به
؟يخاطرداربهیچاز پدرتهگید- 
سر قبرش رفتم.- 

د:ید و پرسیعقب کشیصورتش را کم
؟یهیچتاسم- 
جعفر.- 
؟یچجعفر- 
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م..یجعفر ابراه- 
؟یچبعد - 
م!یابراهجعفر- 
، تکرار کن..يراويآقام یجعفر ابراه- 
.يراويم آقایجعفر ابراه- 
تو را خلق کرد؟یک- 
خدا.- 
؟یهیغمبرت کیپ- 
دنا محمد.یس- 
؟يشدنماز را بلد - 
.دانمینم- 
؟ياز قران چه حفظ کرد- 
قل هواهللا أحد.- 
؟يسوره فاتحه را حفظ نکرد- 
هرگز.- 
؟یگرفتادیچرا، قل هواهللا أحد را - 
.هاجنشکست دانياستفاده از آن برا- 
؟يارتباط دارهابا جن- 
ها کنند و شبیمیمان زندگن خانهیر زمیها در زاز آنیلیبله، خ- 

ند!کنیاشغال متمام مرجوش را 
؟يدیدتها را به چشم خودآن- 
اد.یزیلیخ- 
.یگیدروغ مبه پدر بزرگت يدارتو - 
..بر قرار کردمارتباط هابا آندم وید- 
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او اد. من بیخطوط صورتم کشيش را رویهاو دقت انگشتیبا مهربان
او کمتر از من بود. گفت:یدستپاچگ. وس شدمنأم

جعفر، دروغ نگو من دروغ را دوست ندارم.- 
.گمیمقت را یحقمنیول- 
تصور نکن..ستینکه رايزیبا چشمانت نگاه کن و چ- 

دم:یاو پرسشد و ازمنوبتاو ساکت شد و حاال
پدر بزرگ..- 

من ادامه دادم:،من نگاه کردبهياگرانهبا چشمان پرسش
؟يامدیدن ما نیچرا به د- 

به باغ نگاه کرد و سپس گفت:
.هریپدر بزرگت پینیبیکه مطور همان- 
؟يت دعوت نکرداخانهچرا ما را به - 

جواب داد:يگریاز سکوت دبعد 
!خواستینمپدرت - 

دم:یاز او پرس
؟مانممینجا یشه ایهميبرا- 
ن خانه توست.یجعفر، ا- 
در باغ؟ يو باز- 
ست، تو شش ینيات بازیتمام زندگی، ولیکنیميبازدر باغ- 
..شروع بشهيطورنید ایبامیات یو زندگهتسال

د شروع شد.یجدیو زندگ
  *  **

:و گفتمن نگاه کردستاد و بهیزد، ایحرف ميتندکه بهیدر حال



31دل شب/ 

مرا از ی، صاحب اوقاف است، چه قانونياو همان پدر بزرگم، راو- 
؟هکنیمحروم ممحق

با خواهش گفتم:
م!یدت برگردیجدیبه داستان زندگ- 
حق با من است. من روشنفکر .مستینادان نیکنیکه تصور مطورآن- 

سم صحبت کنم...یو کمونیدمکراسيهانقصي توانم دربارهمیهستم و 
ي حاال دربارهحرف بزن. همهاآني داستانت دربارهگفتندرخالل - 
دت بگو. یجدیزندگ

ش را باال انداخت و با تأسف گفت:یهاشانه
از عمرم یصباحچند .شومیمکوريک روزیو مشدسو چه بد! کم - 
م و یریمیکشند. ما میدرد میاز رنج و نگرانهانمانده. انسانیباق

ز یشود. هفت چیفراموش میم ولیگذاریپشت سر مرامانیآرزوها
یخواهیو تو مکندیرا بر ما حرام مکه تا روز مرگ خواب هستیمخف

یهم به آسودگيو کارکندیرا راضوتکنم که فیتعريداستانم را طور
..يخاطر من ندار

با خواهش گفتم:
مانده عمر یصباح باقچندتا درکنهیما حکم مبهب ینظم و ترت- 

م..یداستان تو را جمع و جور کن
بود. گذشته را فراموش کردم و دل یینويایدم رؤیجدیزندگ- 

کیکرد.روم فراموش یگر سر قبرش نمیرا که درزممایخدا بخائنم مادر 
ه کردم یگرفت و گردار شدم دلم یاز خواب بیو وقتآمدمخواببهشب 

.دهندیمیزود خود را تسلبرعکس قلب حکما کوچک يهاآدميهادلیول
وهابلبل،هاها، گنجشکقورباغه،مو، عناب، نخلیدرختان حنا، لنهر،

ذهن خود را با رختخوابزیکردند و نمشغول خود فکرم را بهکبوتران
يها، پردهواریدينه بزرگ روی، کمد لباس و آیرانیايها، فرشیصورت
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چک، حمام یاز پیگرم و نرم و بالکن با سقفیراحتيها، مبلرنگارنگ
ک یيادر هر گوشهدم.کرب آن  مشغول یو انبار عجیبزرگ با چراغ نفت

کردم.یکشف ميزیانگاسم و شکل دلو بهید با ارزش باستانیز جدیچ
قت درخانه ید. در حقغلبه نکردنبر دلم یند ولکردمسحورها مرا نیتمام ا

خر جز يزیچ چین خاطر هیا، بهشدینمتوجهکودکان يهاازینبه 
که یلاافتم. درحیاو را دوست و سرگرم کننده من اثر نگذاشت.برباغبان

پشت او سوار بررايادیزدر گذر مدت،دمبودرختان يهاشاخهمواظب
مجسمه طاووس . چاه آب، پمپ، حوض وگذراندمحال رفت و برگشتدر 

یصورتان سال، مهربان و بایرا زن ممیکارهاکرد.اموسط آن شگفت زده
سرعت بهماداد و روابطمید انجام گفتنیم»بهجت«اوبهکه يبرنز

ي دربارهيادیزيزهایمختلف چيهاناسبتمبهو کمکم.شددوستانه
وغزل را گفتهقبل یمادر بزرگ مدتم دیفهممن گفت. تولدم بهيتراژد

احاطه شده بود.حشموخدمي لهیوسهبو د رکیمیپدر بزرگ تنها زندگ
و تنها پدرم زنده دنسن بلوغ مرددن بهیپدرم قبل از رسهفت برادر بزرگ

ياید و رؤیاو تنها ام،بزرگنظر پدر بهرد.رون از خانه میهم باوماند که 
که آمدیاو دلش نماد متولد شد.یزیبود که بعد از ناراحتاشندهیآ

رون کردن از ی، بیهمراه با دشمنيپسرش را تا حد قطع رابطه کامل، دور
ک نایخاطر مگر به،کنده یراث تنبیو محروم کردن از مخانه و خانواده

است که از پدر يزیچن همانینظر من اآور بدتر از مرگ. بهرنجيدیام
گذشت، رحمت و خوشازیت او نشانیشخصدرساخت.ییبزرگم معما

یا سنگ سختیطان یت به شیبر اثر عصبانیولشود دیده میيرفتار
اودر اصل.ر بودیگاو را شناختم که در خانه گوشهیوقتشد.یل میتبد

االزهر را بهيمندعالقهو،کار،ادیثروت زاجدادشاز پدر و و1»يازهر«

__________________________________________________
در قاهره» االزهر«منسوب به مسجد و دانشگاه .١
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مشغول یا آموزشیيعادینین جهت به شغل دیابه ارث برده بود و به
، ینیعلوم دي اوقات فراغت دربارهنشد. کارش اداره امالکش بوده. در

ن خاطر او محل یاکرد و بهیات مطالعه میاست و ادبیفلسفه، اقتصاد، س
ات بود.یاست و ادبیتصوف، سن، یاهل دمردان یدار و تالقید

*   *   *

دم:یاز او پرس
؟نداشتیگسندینودریپدر بزرگت دست- 
نوشت... از مضمون میروزانه خود را مرتب يهاادداشتییهرگز، ول- 
. ندارمیاطالعها آن

بودند؟يطورنیپدر و پدر بزرگش ا- 
ه یآزاد و سرمایعلما بودند و تنها او بود که زندگجزء بزرگان- 
داد.یمحیدر امالك خود را ترجيگذار
که منشاء ثروت اجدادتازيریو فقيا شخص خودساخته، عادیآ- 

؟یشناسیمراخانواده بود
م!آنينوایبن ید من اولیو شابودندمندو ثروتدارنین خانواده دیا- 

ه زد و سپس ادامه داد:دم، او قهقهیمن خند
بزرگ شد و ینیت دیبه راه و روش خانواده با تربپدرم طبق تعهد - 

گردش و درس به اروپا بروديخواست برایپدرم مد.یرسیبه رتبه جهان
موافقت کرد و پدرم به فرانسه رفت.بعداًیولپدر بزرگم دو دل بود. یول

. بعد از آن گرفتادیرا یو الهوتیفلسفآزاديهادرسفرانسه وزبان
یآمادگگشت و اعالم ررساله به وطن بنوشتن ا یو مدركون گرفتن دب

او ن کار بهیاجازه ا.کمک کندبه پدرخواهد در اداره امالكیمکرد که
که پدر یفرستاد و در زمانمیهاروزنامهيبراییهامقالهیگاهداده شد.

د عاشق یدیاالزهر تدارك مخِیبزرگم مقدمات ازدواج او را با دختر ش
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داشت؟یبیمادرم چه ع؛گران با او ازدواج کردیتوجه به دیشد و بمادرم
نه خاله، نه دور و یینه دااز او سراغ ندارم،یش و قومیمن خور بود؟ یفق

به یمهلکين شد و با دستش ضربهیخشمگيهر حال راوبهک.ینه نزد
با يتصور کردند آل راوهایلیخد.رون کریبو او را از خانه دزتنها پسرش 

يپدرم آل راوي. بدون شک براه استن رفتیاش از بیخیتارسوابقتمام 
را ثابت کند. شوجوديگریشکل دخواست بهی. او منداشتیتیچ اهمیه

امو سالیکم سنعلتبهکه ایناز فته او شدم و یاز تو چه پنهان که من ش
کنم متأسفم.يعزادارمرگشرايبه بودمنتوانست

*   *   *
دم:یپرس

نوشت؟یمییهاچه مقالهها در روزنامهکه پدرت یدانیتو م- 
و ها حولها گشتم. موضوع آندنبال آنهاروزنامهیو بعضیدر آرش- 

مید بگویباتعصبیزد. بمیو فلسفه دور ن، علم یان دیمیهماهنگحوِش
حساب آوردم. او بعد از برال بهیو پدرم را لدانستميرا امروزهاکه آن

د یآمیادم یرد. ککار» فجر«عنوان مترجم در روزنامهمستقل شدن به
دوستانه ک جلسهیدريدا کردم، روزیبحث کردن را پییکه توانایموقع

دم:یپرسپدر بزرگاز
از یبا زنیعروسخاطر چطور دلت آمد که پدرم را به،پدر بزرگ- 

خلق و خوشنتیطپاكزگار، ی؟ تو مرد پرهیرون کنیبنییطبقه پا
دلت آمد؟روط، چیهست

داد:جوابیامد ولیمعلوم بود که  خوشش ن
و انسانانسان خدانم:یبیمشکلرا دو هاتصورت خطاست من آدم- 
کند و انسان یمیخدا زندگخاطربهاست که یکسخدا. انسان يماد
ا.یدنيبرايماد
بود؟پدرم بد - 
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بود..يفقط ماد- 
ل بود..یمادرم خوب و اص- 

گفت:آهسته
!هخدا رحمتش کن- 

مکث کرد و ادامه داد:یکم
ناراحتن ویغمگیلیخیستم ولینهم مان یاشتباه نکردم و پش- 

شدم..
خاطر من نرم را اگر غمش نبود دلش بهیاز اندوه او مطمئن بودم، ز

من گفت:شد. بهینم
د یبایز مال تو شود ولیتو باز کردم تا همه چيدلم را براخانه و - 

کنم، کار اول من اداره یا دعوت نمی. من تو را به ترك دنيشوخداانسان 
امالك است.

اد یمن ن، زبان و حساب بهیداصولیتا معلمدادیبیاز روز اول ترت
مخاطره، ن ید:بوداد دادهیمن ر از آنچه مادرم بهیغینیداصولبدهد. 

حفظ و شرح ت،یبا آموزش و جداصولن یا.ا و شبحیاسطوره، معجزه، رؤ
و ياست نظرینیدشود. یم، تسلط بر قواعد و نماز و روزه شروع هاسوره

داد. یکه هفته به هفته به پدر بزرگم گزارش ميجدیو با معلمیعمل
:من گفتروز بهکیبود و یمعلم از دست من راض

ادیزرا نعمتش دهد ویتو برکت مبهخدا،یهستیمبارکتو پسر - 
.دکنیم

پشت سر پدربودم.کاردوستداروداشتمیو درك خوبيحافظه قو
که ها باعث نشد نیتمام ایگرفتم ولیخواندم و روزه مینماز مبزرگم

يانباشته شد و صدایمیقديد روین جدین اولم را فراموش کنم. دید
معلم در . یک روزگرفتیکرد و آرام نمیآمد و تکرار میمادرم از اعماق م

من گفت:ن بحث بهیب
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شده.ساختهصاحب جسد ياست که رویساختمانبارگاه- 
با اصرار تمام گفتم:

.رهینمنیه است و از بزندز یهمه چ- 
او لبخند زد و گفت:

م.یکنواگذارشتر یبعلمزمان و يبرااختالف خود را - 
ن یتحسسته یشرفت کردم که شایقدر پرسد که من آنمینظر به

در به مدت کمی داد یمزان معلوماتم اجازهیمبا توجه به. پدر بزرگمباش
ي دربارهيادیزيزهایها چآن. شرکت کنما یدنن و یدبزرگانجلسات 

يمردان ممتازها را آن؛انداختممیو من باد به غب غب ند گفتیماکانم ین
معروف یز اخالقیبرانگنیتحسيهاعلم، بخشش و خصلتکه بهمدانستیم

وردندآیان نمیاز پدرم به مینامکردندیکه تملق مهمان اندازهبودند. به
یِتلخگذاشتمیمسنو هرچه پا بهپوشاندمیچهره مادرم را یکیتارو

به مادرم فکرکنم و خود را قانع شتریبشد کهیق باعث مید و عمیشد
ینیمات دیتعلول و خالفمعقریاو و پدرم حادثه غيه تراژدکردم کیم

پدر بزرگم رفتار یگاه.کنمیآن عمل مو بهه بودماد گرفتیاست که 
م به یرا برااشيتراژدن ویدیمادرم رفت ولشد!ین میدیبيهامانند آدم

.ماندخواهد یدر روحم باقيادید مدت زیارث گذاشت و شا
اش یمحبت و دوست،دکریت مرا دنبال میرفت و موفقشیپپدر بزرگم 

گفت:یموکردینثارم مرا سخاوتمندانه 
خود را يها!  دستیما هستمباركد نسل یسته تجدیجعفر، تو شا- 

.بکندخواهیمدلت بگذار و حرکت کن و بعد هرچهدر دست حکمت
د اجتهو اییشوایمبارك است. پکندن یاحکام دبندیپاکه خود را یکس
باشد!میبه عرش دنیرسيبرايالهیوس

گفت:ینیخوش ببایسرمستيو از رو
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را تو، يشویف میت تو مبارك است و زود وارد االزهر شریموفق- 
؟کنهیخوشحال نم

با صداقت جواب دادم:
و بعد از آن دوست دارم که به اروپا سفر هکنیم مجداً خوشحال- 

کنم.
د:یخواندم از من پرسمیرا در چشمانش یکه نگرانیدر حال

تو را به سفر عالقمند کرد؟يزیچچه - 
!کردپدرم که يثل کارم- 

ر لب گفت:ید و زیدش دست کشیش سفیبه ر
دلت خواست يکارو بعد هريشومسلحیالهید به وحیبامی- 

بکن.
دم:ید کردم، سپس پرسیتردیکم

با مادرم نبود؟یعروستنها گناه پدرم - 
گفت:تشر زد ومن اخم کرد و به

گذشته است.،گذشته- 
را کم تشرشيزیخواست تیکه منیبست مثل ايچشمانش را طور

و گفت:کند
!یبفهمیخواهینمیشرح دادم ولتیبرا- 

دم بدتر ازآن بود، او بهیآنچه دیکرد ولو تخم اخم اوتو گفتم کهبه
سفت عضالتش ،مثل سنگاشظاهر شد. چهرهید و ترسناکیجدیشکل

ده یندنم که قبالًیبمیرا يگرینظرم آمد شخص د. بهعوض شدو رنگش
کیو ازبلند کردهدوششيرورا ا یکه تمام خشم دنیدشمنبودم.

ییگذرايلحظهیول.ا خود مرگ استیبگو صاعقه ؛باشدآمدهآتشفشان
سنگدل، رار از آن لحظه اویخود برگشت. غحال سابقسپس به ؛بود

بود و اشنشانهت عطرآلود و عشق یانساندم. ین ندیا سرسنگیترسناك و 
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مخودبهبارهام سخت بود و یکه با پدرم کرده بود برايباور کردن کاریحت
اجل در عنفوان یعفو کند ولد او منتظر فرصت بود تا پدرم را یشا«گفتم:
کهکردن ترسناکش و تخم بعد از اخم یحت».به سراغ پدرم آمدیجوان
او را یتلخخاطرهيآورادیازرا کهيدرد،»گذشته است،گذشته«:گفت

کرد یمشبیتعقاصراربا کهاز آنیناشیمانیآورد و پشیجان در میهبه
او از مفرط باشد.سمیآلدهیاازیبسا عذاب او ناشحدس زدم. چه،را

.خواستیموجودشناختبهشیاگرو،، کمالتمال، سیبزرگ،انسان
يدر تکامل بشريو پس رویرا آن را فروپاشیکرد زیر میضعف را تحق

میو مستقروشناو یمهربانيسوقانع شدم که راه بهطورنیادانست.یم
يش رفت و سالم سازیپ،يرومندین،انباشته با صبر و تالشیولاست
از آن رنج » یالهانسان «است کهيزیهمان چنیاو بنا به گفته اواست

.دیکشیم
يهاواز و سرودگوش دادن به آيمردم برا،ادیو اعیدر مراسم مذهب

که از شدیه مانینغمه آواز صوفپر ازد و باغشدنیمجمعیمذهب
یقی. پدر بزرگم عاشق موسآمدیرون میبگمنامافرادییطاليهاحنجره

ماندم و یمداریتا صبح بداشت.ی. صاحب ذوق بود و آواز را دوست مبود
ن ینمنتظر چ،عاشقک یاق یدادم. با اشتمیو آوازها گوش هابه سرود

که اد آنی«ر کرد:یمرا غافلگبار در حال آواز خواندنکی.بودمییهاجشن
»است را تکرار کنیدوست داشتن

آواز را ،خید از شینشسته بودم و با تقليریحصيمو رویردرخت لیز
، بااستمرا پوشاندهياهیکه ساک دفعه متوجه شدمیکردم. یتکرار م

اوستادم، یش ایرودم و با احترام روبهیو شرم دست از آواز کشیدستپاچگ
گفت:آهستهلبخند زد و 

ست..یت بد نی؟ جعفر، صدایکنیچکار م- 
د:یخم کردم. او پرسشت و برکتیخاطر رضارا بهسرم 
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؟یخوانیچه متدر خلوت- 
جواب دادم:

.یمیقديهاآواز- 
؟یمثل چ- 

مردد ماندم، سپس گفتم:یکم
گنجشک من، مادرم، گنجشک من.- 

گفت:زدیلبخند مکهطورنیهم
.یکنیمبارك را حفظ میمذهبيهانجا سرودیتو در ا- 

آمد.ینظرم با عظمت و نورانبه راه خود ادامه داد. بهدن باغ یديبرا
ا یخواندم،یما آوازیدادم،یبهجت گوش ميهااوقات فراغت به قصهدر

یچباغبان، آشپز و درشکهيهابا بچههمیکردم وگاهیميدر باغ خرسوار
رفتن به محله را داشتم. مگر ممکن يکردم. در تمام مدت آرزویميباز

م دست مرا محکم گرفته که مادریحالقاهره را دريهااست رفتن به محله
رون رفتن از خانه را با صراحت با پدر بزرگ در یاد ببرم؟ موضوع بیبود از 

من گفت:ان گذاشتم، بهیم
گردش شبانه، همراه من سوار درشکه شو.يبرا- 
کنم.يبازخواهم در محله می- 
ست؟یباتر از محله نیمگر باغ ز- 

با حرارت گفتم:
کنم.يمحله بازيهاخواهم با بچهیم- 

وار سر خود را تکان داد و گفت:میتسل
و وقت نماز را از دست يکه از چشم بهجت دور نشونیبه شرط ا- 
.ینده
رون رفتم.یکه از آن وارد شدم بیاز راهيطورنیا
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د. کریمتمراقباز مننشست و از دورمییصندليبهجت دم در رو
که 1»سوارس«ه و اول از همه پسر راننده یهمسايهابا بچهيزودبه

يو پاینیبیدرشتا وجودآشنا شدم. او بد،شیده میمحمد شکرون نام
دارخندهیداشت. روز اول مرا به مسابقه پرش که با روشییبایلنگ چهره ز

دیطلبیمبارزه ماستقامت بود دعوت کرد. نقص عضو خود را به همراه باو
. آدم دیپریميقابل تصورریمسافت غیطانیشیجهشبا ک لحظه یدر و

من گفت:و بعد از برنده شدن بهبودیحیصرنرمخو و
ما يد برایبامثل تو کسیيثروتمندویخ بزرگ هستیتو نوه ش- 

بخرد..2»ایسوب«الحقوم و راحت
:خواندن پهن شد و آوازیزميدن رویبعد از خوردن و نوش

شنوممیرا هانغمهيصداهاهیکوهپاياز باال«
اثر ندارهگر ید،املهیحبراي دختراو

»..هاهیهپاکوياز باال
داد. در یشدت تکان مداشت که روح انسان را بهیخوشياو صدا

رغم بهیبا او رقابت کنم ولآوازتوانم در یدم که نمیهمان لحظه فهم
ر دپيهاحرفکه یدرحال،کرده بودم خواندمها آنچه را حفظنیتمام ا

:او گفتدیچیپمیبزرگم در گوشم
ست!یت بد نیصدا- 

او گفتم:به
.يداریبخويشکرون، صدا- 

گفت:یبا الف زن
.ینیبیممرا جزء خوانندگان بزرگ يروز- 

__________________________________________________
یک نوع وسیله نقلیه..1
.یک نوع نوشیدنی.2
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ماه يهاینید. در شب نشیگردیق و عاطفیعمزود ما یعالقه و دوست
شب شرکت در يمن از او براما بود.تجمعیآواز محور اساس،رمضان

اندازهیب،شد دعوت کردمیممان اجراکه درخانهیمذهبيسرودهاینینش
گران یدها برر آنیو تأثیی، توانافند یدن آواز اساتیشد. از شنخوشحال

د یگردیدگیتا حد عشق و شوروجد آمدنشبهن امر باعث ید. اششاد 
که یموقعد.رل کیمحخود را به مجلس تيفوق تصورماصورتکه به

خاست یکرد، محمد شکرون از جا برمیسرود خوان قطعه خود را تمام م
ماه شب چهارده که روح يايخوش آمد«خواند:یخوش ميو با صدا

خود اش بهیخوشِ نوجوانياو شنوندگان را با صدا.»یهستییبایز
پدر بزرگم یحتد.یخوانان و مهمانان گردجذب کرد و مورد توجه سرود

طاهر «که بودیخیان مهمانان شیدر مخود را پنهان نکرد.یفتگیش
و از یشرقیقی، آهنگساز و استاد موسیشد او صوفیخوانده م» یبندق

اد یاد عالقمند شد با او زیپدر بزرگم بود. به شکرون زیمیدوستان صم
دست آورد. ش بهیتبار و آرزوهال ویاي دربارهیو اطالعاتصحبت کرد

ییما نغمه سرايها براشود تا جنیآواز است که باعث مين جادویا
مرجوش ادعا کردند که یاز اهالیم. بعضیها آواز بخوانآنيکنند و ما برا

دند.یشنیرا میآواز جنيقبل از طلوع آفتاب صدا
با خواهش حرف او را قطع کردم.

مان کامل یاعالوههبم. یهستيدر خانه راوحاال را ول کن.هاجن- 
.یکنیها را باور نمدارم که تو آن

.ندیآیخاطرات مانند باران م- 
درست یفه توست که نهر صافیباران هستند و وظمثلدائماًهاآن- 
.یکن

د و ادامه داد:یکشیآه



/ نجیب محفوظ42

دن پدر یبه دیبندقخ طاهریش،شکرونییک هفته بعد از ماجراجوی
اد بدهد. او با ییقیخواهد به شکرون موسیکه مگفتاو بزرگم آمد و به

عهده هت او را بیم و تربینه تعلیموافقت و تعهد کرد که هزیخوشحال
ک ین یم ثابت شد و ایاو آواز بریقیق پدر بزرگم به موسیعشق عم.دریگب

خود را میکه تصمین او ندارد. موقعیبه تدیاست و ارتباطیعالقه مستقل
او گفتم:من اطالع داد بهبه

!يرا دوست دارموسیقی شک بدونپدر بزرگ، - 
د:یلبخند زنان پرس

..استروحیمیدوست صمیقیچرا که نه؟ موس- 
؟يادهیشنهمرابزرگد یاساتآوازپدر بزرگ،- 
دوستان. يدر خانهمباركيهابله، در مناسبت- 

يکه به فقرایمبالغشتر از یکرد بینه میهزشکرونيکه برایمبلغ
.نبودداد یمحله ما م

*   *   *

گفتم:حرفش را قطع کردم و
!با گل آراستر، آن رایامر خي، براشبا وقف تمام امالک- 

اد زد:یجعفر فر
!نبودبر شر یر مبتنیمگر آن خ- 
..کردمیعذر خواهاز قطع کردن حرفش - 
.یکنیعذر خواهکه زدي حرفیخاطر است، بهتربه- 
؟!بخواهمعذر- 

د و ادامه داد:یرون دمیخشم خود را ب
ق ما یعمیخاطر دوستخ طاهر شد و بهیمحمد شکرون شاگرد ش- 

باز ش یرا به روتیبودم که موفقيابان دروازهدرد. من آوراو رو انس بهش
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ن امر خوشحال شدم و جلو پدر بزرگم مبالغه کردم تا او یقدر از اد. آنکر
د:یمن نگاه کرد و پرسد بهیبا شک و ترد

؟یکنینمیقاطیت را با خوشحالیدوحس- 
گفت:یتیاو با نارضایشدت آن را رد کردم ولبه

تو از بابت آن و سال و افراد هم سن استیک پستیحسادت - 
شه یندارند. جعفر دروغ نگو، همياچ بهانهیدروغ هيبراهرچندمعذورند 

را دوست یو پاکینکن، او درستیعصبانگو باش. پدر بزرگت را راست
به دوستت داده. یخوشيبه تو و صدايدارد. خداوند عقل و هوش برتر

يرا به خاطر آنچه ندارخلوصتو خوشحال باشتو داده که بهيزیاز چ
تواند میباشد هم اگر رفتگریحتیبه برکت خدا هر انسان.نکنرهیت

.يشواالزهر بهدورود آماده یشود. اما تو باخداانسان 
گفتم:ا صداقتب
تیحرفه روحانن است که در یمن اين آرزویترپدر بزرگ، بزرگ- 

موفق شوم..
فوق را که قدرت و پدر بزرگم کردميدحسویکنم که کمیرد نم

احساسیحال کمهربه.مناراحت کردداشت،افکارمخواندندرياالعاده
ابد و یمیيبرترکه داردين شکرون با استعدادیحسادت کرده بودم. ا

یآشفتگخاطرن منم که بهیندارم و ااودن به یکوشش و رسيبرایمن راه
میآرزوهاگریديکشم. از سویرنج م،قلب دردمندميو بردباراحساسات

دست داد منبهید. احساسزیدور مامیحرفه روحانن و یدشحول و حو
اد بهیاق زیو با اشتمنتظر من است یتن رسالیکه در حوزه مقدس د

وارث آن خواهم بود از خاطرم يکه روزیراث بزرگیو مرفتمیمطرفش
کار .پول نقدها و ساختمان،ده از علفیپوشيهاجلگهینیریشرفت،ینم
پدر بزرگ، درجایگاه من خواب رسالت و نشستن بلکهمهم نبودمیبرا
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در اوقات مهم و يکارهاي ا، بحث دربارهین و دنیاستقبال از مردان د
دم.یدیرا مهامطربآواز بایهمراهوآواز خواندنفراغت 

*   *   *

حرفش را قطع کردم و گفتم:
اد یهن بلند و ردا بیآواز خوان لنگ و تو را با لباس گشاد آست،من- 
آورم..می

د:یبا غرور از من پرس
؟ هخلق کردییکوینصورت قشنگ وکه خدا مرا با ینیبیتو نم- 
.يبا رو بودیواقعاً ز- 
که یسن نوجواندرویعاليو با آرزوهاتینبا رو، پاك یزیجوان- 

کیوارد االزهر شدم. مثل.بودمینورانیانسانيرویک نیتیحمامورد 
و یکه فقر، بدبختیلیاصیمردميک محلهیرا در خودبا شکوهشاهزاده 

در وجودشد مگریت محقق نمیانسانآنوافتم ین نبردهیبرا از غم آن
با تعداد .آموختهفرسا و دانشطاقتیتالش، يقويابا ارادهیپدر بزرگ

يشهرجنوباد یبهمرا.دوست شدمهایلیآشنا و با خهاشاگردازيادیز
تبار غم بار لیامرجوش، دست مادرم ویاهالخودشان، خرافات ودنب

را هاداشتم و هر جمعه شب آنآنان را دوست،نیبا وجود ا.انداختندلم یاص
آنان با من ياهکردم. در ماه رمضان نخبهیدعوت ممانشام به خانهيبرا

ن افطار تا سحر وقت خود را یخوردند. در بیميکردند و سحریافطار م
اد کرد و مرا یمعلوماتم را زهابحثنیام ویگذراندیوگو متبه بحث و گف

پدر شد.یفراهم نمياچ طلبهیهيبرايطور عادکه بهرسانديابه درجه
من گفت:د بهیمرا دیخوشحالچونبزرگ

رایف باشد و نعمتیشريفقرابابرحذر باش. دلت ياز خودپسند- 
.داده فراموش نکن.تو که خدا به
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د و یدرس توحخِیداد. شمیش قرار یت مرا مورد ستایشه موفقیهم
؛ از کردندیمف یاو از من تعرشیپد فقه، علوم و منطق یطور اساتنیهم

کار خوشحال شد و گفت:نیا
.يشویميخ ممتازیش- 

سپس حرف خود را اصالح کرد:
...یحرکت کنیپاکطرفدائم بهطور د بهیتر از همه تو بامهم- 

او گفتم:به
دانم چطور، شور و ینمین کنم ولیام را وقف دیخواهم زندگمی- 
ل کارها ندارم.ین قبیس و از ایوعظ، تدريبرایشوق
م ین برایدمان و عشق تو بهی، فقط اراده پاك، اهنداریتیها اهمآن- 
و تا با حکمت، زبانهکنمیت باز یرا به روحکمتخدا راه.هدارت یاهم

است.یالهیزندگن همانیو ایبکنریخيکارها،عمل
مان و یز از ایلبرین درجه برد. با قلبیباالتربهاق مرا یشور و اشت

یام مانند پدر بزرگ بود. مدت کمیدرخشندگکردم.یشرفت میخلوص پ
بحث و آواز گذراندم.بهدوستانوبا و پرباریزیبا زندگ
اد رنجیکه از آن زپدرميدیتبعیزندگشدم و بهمیافسرده یگاه

ده بود فکر یم پوشیاش برایمادرم که زندگیدم و درد و ناراحتیکشیم
شدتبهو در ذهنم او راشدیور مه پدر بزرگم شعلهیو خشمم علکردم یم

تمامکه از يازادهست مگر اشرافینيزیم که او چکردیمبازخواست
است.یکند که مقدس الهیشود و ادعا میمند مبهرههایخوب

ان یرا با او در ممدلراز م تا ردکیدا نمیجز محمد شکرون را پیکس
بگذارم.

یطیسختبهرابزرگيهامطربباام هراه پر ازدد کهیرسمیبه نظر 
او ادامه داد:کرد.می
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کردیرا فراموش نمشیهایخوبداشت و یپدر بزرگم را دوست م،محمد
گفت:یماويو درباره

.هندارينندمثل و مااهللاان خلقیو در ماست ل زاده یاو اص- 
دم:یاز او پرس

؟هییچکرد با پدرم که يکارينظرت درباره- 
من گفت:به

یده است. گاهیچیپشبودنیهیرغم بدپدر و پسر بهيرابطه- 
شود. یهمراه با خشونت متوقف میکند و گاهیز میمحبت در آن سر ر

کرد منت بهیبر اثرعصبانکه پدرم یجز آفتيزیچینیبیمرا که میلنگ
.هشیمدهیسنجگران یدرابطه باانسان دریقیاخالق حقیست ولین

بدون شک نظر او مرا قانع نکرد و گفتم
!ستیک نیتفکلبو قااستيز واحدیک چیاخالق هر انسان - 

بحران یولگذرا بودند و نه ثابتییایخولیآن افکار مالهرچند که
که به راه تقدسیبود: بحران نوجوانیبحران جنسمنآن دوره یقیحق

تعجب کردم که چگونه .وحشتناكز یبا غرایمبارزه دائمدروپا گذاشته
کرد یمبحث آمد با من مینظرم که بهیتمام خاطراتي پدر بزرگ درباره

کرد.یمیه بود چشم پوشور کردرا شعلهکه وجودمیاز بحران بلوغیلو
. وجود داشتندیر سه زن در پنجاه سالگیپر از بهجتیدر خانه ما غ

گرفت. شور و شوقم به خدا باالتر یام آرام نمزهیوجدان و غرانیمبارزه م
درکه یش شکست داد و با قدرتقدرترا با تمامطانیشز بود و یاز همه چ

م.کردغلبهام وسوسهبود بر قیتشوخور
صراحت گفت:بهوشدنگراندلسوزيمانند مادربله، بهجت 

او تیرضاشک بی.يدست آوردبهز یت او همه چیخاطر رضابه- 
د از آن ینهفته است که بایاست. در وجود او خشميشکرگذارمستحق

.یدانین را میو تو بهتر از همه ایبر حذر باش
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من کردم:و من یبا شگفت
پدرم؟!- 
ه ازدواج فکر باست. چرا یقیک نماز حقیو نمازت یتو مؤمن،بله- 

را برآورده تیکه آرزوهااستياو مسئول ازدواج تو با دختر؟!یکنینم
!کندیم

گفتم:یمگیبا سراس
عالوه من ده، بهینظرم وقت آن نرسام و بهآن فکر نکردهتا حاال به- 

ن ترس از گناه را دوست ندارم!یگزیده ازدواج جایا
در یکمک خواستدر امر ازدواج اگریولکنمیدرك نمرا من تو- 

.خدمتت هستم
اطالعام شد و از بحران و مبارزهبا خبرمحمد شکرون از بحث ما 

:ه بودگفتمن به. شگفت زده بود و بارهاداشت
ییهمتایبيهاا در آنجا فرصتیبین جهانیايهابا من به خانه- 

.یعوض کنامات را در خانهیروحاند لباس یبامی، فقط هوجود دار
را رد کردم هاعزت نفسم تمام فرصتخاطر غرور و دم، بهیخنداریبس
ره شوم یچهاي ناشایستکاردرد بکشم و برنیددر راهکهنیو از ا

خودم گفتم:کردم و بهیمیاحساس خوشبخت
. من کنمیمغلبهس یبار بر ابلکیيحال من، حداقل روزخوشا به- 

م..هستیخوبيندهیسزاوار آ
دم :یکردم و از بهجت پرسفکريدیجديهازیچبار به نیاوليبرا

مرد؟یمادر بزرگم ک- 
او رحمت فرستاد و گفت:يبرا

ش.یست سال پیحدود ب- 
ل بود؟یپدرم در آن دخيتراژدا یآ- 
ها فقط دست خداست.انسانیزندگ- 
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چرا بعد از مرگ او پدر بزرگم ازدواج نکرد؟- 
.هخودشن مربوط بهیا- 

؟ به خاطر »داشتیخاصیبزرگم زندگپدر ایآ«دم:یو از خود پرس
بروز يدیجدیطبق عادت هر وقت بدبخت. دمیلرزسؤالمبودنبیعج
به«ن با خود گفتم:یهمچن.خواندی، زود افکارم را از چشمانم مکردمی

پدر بیدر تعقاز وجودم یمینشهیکرد همپدرمکه بايخوردربخاطر
توانمینمیطورکلست. بهیخالصانه ناومن بایو دوستاستمبزرگ
بهجت اصرار کردم تا باالخره بهقدر بهآن». پدرم را فراموش کنميتراژد

از کرد.یبود که به منزل ما رفت و آمد ممستخدمیمادرم دختر ،من گفت
گفت:یل، جواب نه داد وداشتیبدنامخانوادها یآدم، یاو پرس

!هپدر بزرگت افراد گمنام را قبول ندار- 
ت و اعتراض گفتم:یبا عصبان

گمنامند.یتعداد کميام مردم به استثناتمیول- 
ییخدايهاانسانباییایخواب دنمگر اوپدر بزرگيهابر حرفبنا

؟هشیعاطفه خود نمیبيایرؤد، پس چگونه متوجهیدینم
رجب، شعبان و رمضان را روزه يهام گرفتم که هر سال ماهیتصم

گذشت و پدر بزرگم با یت، تالش و پاکیبا جدیزندگيمجرارم. یبگ
گفت:یر لب مید و زبوم یهاکارال مراقب یخیعالقه و آسودگ

م!یاهللا العظماشاء- 

5
گله زدم،میقدم هیعلمي مدرسهک یهمراه محمد شکرون نزد

گله- مادر و دخترنداًلباکه غ- طرف ما آمد که دو زن چوپانبهيگوسفند
از دو یکیم.یباز کردهاآنيم و راه را برایکنار رفت.راندندمیجلو بهرا 
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ده و زنار به یدر دست داشت و لباس بلند و گشاد پوشیسیرزن دوك نخ
يگشادياه و روبندهیش برهنه و خود را در شال سیپا؛کمر بسته بود

شد.یده میاه دیده بود و از گوشه آن دو چشم سیچیپ
*   *   *

دم:یکه پرسنیساکت شد تا ایمدتيبرا
افتاد؟یجعفر، بعداً چه اتفاق- 

گشت:طرفم بردر حال گفتن به
پرسم.میآن اتفاق ي من هم درباره- 
؟یهیمنظورت چ- 
لیتبدیکاملمجنونبهچشمان دختر نگاه کردم و به،بگویمخالصه-

ت شرح یآنچه اتفاق افتاد را براحاال، اش حرف بزنمبگذار بعداً درباره، شدم
چ یکه هامهشديدیام و شخص جدردهدهم. احساس کردم که میم

که قلبش ماالمال از شوق و يگریشخص مست درده ندارم.آن مبا یارتباط
دم که محمد شکرونیبود. شنيریو درگییارویرويالعاده برافوققدرت

گفت:یم
؟یبدهراهت ادامه بهیخواهیمیک- 

گفت:آهستهر نظر داشت، سپس لبخند زنان یشدت زمرا به
!چوپانهه یفقط او- 

زدم گفتم!میله که لهیدر حال
.نوشت باشدد سریشا

؟یکنیبه چه فکر م- 
.اش کجاستنم خانهیببد یبا،ستینياچاره- 
سرت را فراموش نکن!يرويخوب، اما عمامهیلیخ- 
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گله جز اراده من زمام امور را در دست گرفت. پشت سريگریقدرت د
احساس .میگذشت» هیلیوا«و» هیه، عباسینین،حسینحاس«م، از یراه افتاد

و زیآمجنونیدوستم رحم نکردم. با قدرتیکردم و به لنگینمیخستگ
جودم منفجرودرییماجراجويانتهایبيهاراه رفتم و سرچشمهیسرمست
دادم:میاو گوش يهاشکوهمحمد شکرون و يهاحرفشد. به

؟ دختر متوجه شد که دنبالت افتادیبرایخدا تو را ببخشد. چه اتفاق- 
؟یهخوایطان بدترند. بگو، چه میند و از شهستیها کول. آنیهستاو 

شد که اشعه » عشش ترجمان«ي محلهوارد یحالباالخره گله در
مردم وهاد و با الونکشیمپنهان و خارج زشیانگدان هولید از میخورش
یخدا حافظ،اندازدیمییها و شهر جداان آنیکه ميدیو تبعيبدو،یوحش

م را گرفته بود گفت:یکه بازویکرد. محمد شکرون در حال
.هییبیب و غرینجا محل عجی، انروجلو گریدک قدمی- 

دن ادامه داد:یازه کشیدر حال خم
شدند:یمان خونیپاها- 

گفتم:گریداز عالم یبا احساسات
کرد.یبا من خدا حافظياکه پنهان شود با نگاه جانانهنیش از ایپ- 
.همبارک- 

سپس با خواهش گفت:
م.یشویسوار سوارس منبرگشت

مه شب با من در خانه ماند.یهمان شب محمد مرا تنها نگذاشت و تا ن
د:یپرسومن نگاه کرداد بهیو زا،شدیکه باورش نمنیمثل ا

کرده؟مستتيزیچه چ- 
:گفتمیبا ناراحت

؟ینیبیچه مبا چشمانت- 
.دانمینم- 
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.شدموانه دختره یمن د
؟هافتیاتفاق ميزین چیچنسرعتنیابهمگر- 
اتفاق افتاد.- 
.هاو چوپانیول- 
.هسرنوشت است و راه فرار از آن وجود ندار- 
گفت:آهسته میفکر کرد ویکمشکرون - 
ر وچط!استعداد دارند؟قدرهچن کاریدر ا!؟اثرکرداش وسوسهچطور- 

،دیر ممکن ما را به مبارزه طلبیز غیم؟ اگر چیریرا بگییلو رسواج
م؟یچکارکن

اد گفتم:یبا اصرار ز
. خواهمیکه شده او را میطیدر هر شرا- 

مدرسهک ینزدیوقت گذرانيبراییتنهاا بهیتنگ غروب با دوستم و 
در اطرافمهابزغالهنشستم. گوسفندها، بزها ومییسنگيروهیعلم

ده به یاو که چسببهیکو دزددند، کتاب منطق در دامنم باز بودیچریم
که بهییهايکردم. محل جز از فرارینگاه مبودیسیدر حال نخ رمادرش

سمتآفتاب بهکهیبود. وقتیباً خالیتقر،گشتندیشرق قاهره بر ميهاتپه
غم کیخوداي جبهرفت ومیخود را شد گله راه روزانه یل میغرب متمام

مسجدنماز بهيرا پر کند. براآنتوانستیز نمیچ چیکه هذاشتگیمباقی 
شدم.یر مضرفتم و سپس سر درس منطق حایمیاصل

م کنم.یم قایرداب یدر جیوانیم گرفتم که لیتصم
او وان را بهیک مادر رفتم لیرا جمع کردند نزدهاکه علفنیبعد از ا

،زدصدانام بهکه مادرش او را نیبعد از ادم.کرر یدادم و درخواست ش
وان پر از یسپس ل.دکردن آن یسمت بز رفت و شروع به دوشبه»مروانه«
او گفتم:در حال خوردن به.ددامن ر را که حباب آن را پوشانده بود بهیش

.همروانه، دستت درد نکن- 
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خوردم مادرش میر یکه من شیمن لبخند زدند و درحالچشمانش به
گفت:آهستهمن نگاه کرد و سپسد بهیبا شک و ترد

نوش جان!- 
گفت:يداریاز او تشکر کردم، با کلمات معن

د.یما هستيمردان خداهاخیشما ش- 
گفتم:با تشکر

خدا را شکر.- 
شدم و تاخوشحالو رد و بدل شدن کلمات یدوستياز برقرار

بر گرفت.مرا دریر قابل وصفیغيشادییجدايلحظه
:ن کرده بود گفتیکه کمییاز جامحمد شکرون

یفساد و پستهرباها م آنیگومیتو ، بهيق کردیتحقیاندازه کافبه- 
.افتدیمآبدهانتخاطرشبهکهيزیچهستند مگریکنیکه فکر م
ر گفتم:یبا تحق

، ت هستنددوستیکنی، هرچند ادعا ميشنومییجوابها یاز بعض- 
.یفهمیآن را نمتویول

وامهشدپادشاه پادشاهان که منراکالممجان نهفته دریاندازه هاو
کرد.یدرك نم،کرده بودسرخ مستمفوران جنون 

خاطر. بهگره زدهم بهيشندهکُابریشمی ي را با رشتهر ما یشوان یل
اورا لمس کردم و بهشسرانگشتانلیوان هنگام گرفتن ، مناد اویتحرك ز

گفتم:
!يامروانه، تو بخشنده- 

من نگاهطنت بهیو با شیر چشمیز.دیچیپخود را دور سرش يروسر
سوختم گفتم:یها مدر واژهکه من یدرحال.کرد
باست!یقدر زچچشمانت - 

رفت گفتم:یکه مو همچنان 
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م!یآیمنجایاخاطر تومن فقط به- 
نیزمياز رويازهیستاد. سنگ رید و ایکشیسندگیمادرش دست از ر

او نگاه د که پرسان بهیسمت کوه پرتاب کرد. مرا دبرداشت و آن را به
کنم. گفت:یم

حشرات و خزندگان است:دفعيبرایمناسبلهیوس- 
د گفتم:یبا شک و ترد

ن نگه دارنده است..یخداوند بهتر- 
ت گفت:یبا جد

د با شر به زبان خودش حرف زد.یبایول- 
*   *   *

:ادامه داددم، او یمن خند
.نگاه نکنرا باور کن. ظاهرم دیبدون تردمیگویمتو بههر آنچه را - 
جز غم يزیچمتولد شدم و یداندر زبالهکندیفکر مند یبیکس مرا مهر

؟هییعشق چي م. نظر تو دربارهاهام نداشتیزندگدره وو اند
ک دفعه گفتم:یسؤاليخاطر دشواربه

کنم.یمرند باویگویآن مي دربارههعشق همان عشق است و هر چ- 
ب یب و غریعجيزهایتواند معجزه و چیکه عشق میکنیباور م- 

؟کنهدرست
که زن چوپان پا برهنه ،عشقت و نوع آني جعفر دربارهیول.بله- 

..، حرف بزنآوردیخون را به جوش م
يااد کنندهیفريصدا؛خونيبراییندا؛بودییگویطورکه مهمان- 

هاپنجرهدرها و و به کندیحرکت ماسارتجنون و يسوکه شتابان به
کند.یمیباالخره خودکشکند و یت میبرد، جنامیحمله 

گفتم:یبا شگفت
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.يتو از بندگان صالح خداوند بودیول- 
دفعهکیکن، تصوریرا درك کنامیتجربه زندگیکه بتواننیايبرا- 

!ياهشديدیگرو شخص ياهحافظه خود را از دست داد
کند.یر مییج تغیدرتکنم انسان بهیر مفک- 
رو شدم!آنرو به نیاز ابارهکیهرگز... هرگز... من - 
افتد.یتو اتفاق میاز آگاهدورو یکیدر تارییزهاید چیتردیب- 
زم، یکند. عزیاز آن گذر میآورد ولیوجود مانسان منطق را به- 
رد!یپذمیشرفت را یو هم پیر ناگهانییهم تغعتیطب

بگو.يجعفر، هرچه در چنته دار
او ادامه داد:

نم و یتا بنشاز من خواستبزرگم مرا نزد خود خواند وروز پدرکی- 
د:یسپس پرس

؟هاوضاع درس و مشقت چطور- 
ي ن دربارهیمرا خواسته، چون مدرسيگریز دیچيدانستم که برایم

او جواببه.نددادیاو گزارش مبهيگریپس از دیکیام یشرفت درسیپ
هستم، گفت:يطورکه انتظار دارهماندادم 
سخت است:بسیارراه دراز و - 

گفتم:یجان ساختگیبا ه
.هترسیسخت نميهاانسان مؤمن از راه- 
.بهترهحرفعمل از یولهییخوبسخن- 
.هییحقحرف- 

درنگ کرد و سپس ادامه داد:ايچند لحظه
که یدم و زمانیدی. من خوابنفکر کردن داربهاجیاحتکارها یبعض- 

بکنم.يگرفتم کارم یدار شدم تصمیب
؟ستیآن خواب چ،پدر بزرگ- 
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ماند یشود و آنچه میسرعت فراموش مبهها. خوابهنداریتیاهم- 
که گرفتم:است یمیتصم
من است؟م مربوط بهیپدر بزرگ، آن تصم- 
بله و تو را خوشبخت خواهد کرد..- 
واقعاً؟!- 
درآورم.يازادهم گرفتم تو را به ازدواج دختر حاللیتصم- 

روط، چدهیفهمز را یاو همه چ«خود گفتم: ج و ساکت شدم و بهیگ
خود نظرها را بهينوه راويشبانهيعادریش غردک گیدم که ینفهم

دا یپیو باالخره داوطلبهشیاز آن میگوناگونيرهایو تفسهکنیجلب م
هکنیمیسعوهز با خبری. او از همه چهکنموضوع را گزارشتاهشمی

»ده.بنجات هآنچه را قابل نجات
؟شده استپسرم تو را چه 

د.یآینظرم نمبهيزیچ- 
نظرت خواهد آمد.پس به- 
...یول- 
بهیخداوند نعمت.هکنیازدواج نميل قهریخاطر دالک جوان بهی- 

عقب شود را مین شناخته یکه نصف دنعمت ازدواجتو داده پس چرا 
؟ياندازیم

فکر کنم!یبده کماجازه- 
گذارتو واآن را بهقبولکنم و یت انتخاب میرا برايعروس نادر- 

!کنمیم
پلک نگذاشتم! يجان زده به اتاقم برگشتم و تا اذان صبح پلک رویه

ور شوم و وارها حملهیخواستم به دی. مکردمن غلبه بریمیعظيروین
م م گرفتیمسلط شد و تصممن بریگردنکشيشدت بکوبم. خوآنها را به

آورم. چنگن دختر را به آزندیم برخانه و تمام محله بر سراگریحت
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شق اکند و هنوز هم عگناهش فکري دربارهخواست یچون پدر بزرگ نم
خته شد و با یانگه او بریام علحد و اندازهید خشم ببوتسلط و خشونت 

علت افکار متضاد و خواب و هها بنی. همه امادر و پدرم مناجات کردم
ان آمد.یبه م،دانمینمدرست ا روز که یشب يایرؤ

رم.یپذیپدر بزرگ. من نم- 
؟یکنمیمرا رد دست- 
کنم.ینه، من خشونت را رد م- 
اگر از طرف من باشد؟یحت- 
اگر!یحت- 
ن کار را ی، چرا ایکنیانت میخیو پاکییبایز، بهینافرمان هست- 

؟یکنیم
!يآزاد- 
.ههمان دختر چوپانخاطربهکه نه، بلکهيآزاد- 
پاك.يو هوایخون، آوارگ- 
ند.یآیرون میاز آن بییهاوانهیم است که دییمیقدين جنون خانهیا-
شد.امیوانگیباعث د،یراحت- 
.یهستتنیوالدتخم و ترکهتو الحق که - 
کنم.یتو افتخار ممن تا ابد به- 
.ردیبگانتقام د از منخواهیمتو نصف- 
خواهم فکر کنم، اجازه بده عمل کنم.ینم- 
شود؟یبه و ردا چه مج- 
آورم.یآنها را در م- 
؟يپس کافر شد- 
خواهم.یعنوان حرفه نمن را بهید- 
؟یبکنیخواهیچکار م- 
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خواهم عشق، جنون و قتل را تجربه کنم!یم- 
کردم و یر میآلودم را تعبن بحث حالت دردیمن با اد کهمآینظر مبه

که اسرار خود را به محمد شکرون گفتم مات و مبهوت شد و باور یزمان
د:ید از من پرسیت مرا دیجدیوقت.نکرد
؟یکنیپدر بزرگت را رد مدستخاطر مروانه بهواقعاً- 

جواب مثبت دادم:
؟یکنیرا ترك مخانههچوپانخاطر دخترا بهیآ- 
بله- 
؟هداریین کار چه معنایا- 
وانه فرض کن.یاگر دلت بخواهد مرا د- 

؟یابیبآوارهو خود را گدا و هتو را از ارث محروم کنیترسینم
.هاحتمال دار- 
.هندارراين همه فداکاریاسزاوارکسچیه- 

او گفت:.تکان دادميزیرآمیطور تحقم را بهیهاشانه
کنم.یتو را درك نم- 
.هتی، واقعهشیله به درك تو مربوط نمأمس- 
؟هآنجا وجود داردري؟ رازستیل آن چیدل- 
آن هستم.مجنوناست و من یجنون درخشان- 
شود.یمتتیصبر باعث موفق- 
.هارزیز هم نمیک پشیت یموفق- 
، به درس خودیت پدر بزرگت بمانیمار چتر حیکه زهستیامکان- 

.يبپردازهم ات یو به عشق جنونیادامه ده
هستند. من راه خود را يمتضاديهايزینها چیهرگز. اهرگز.- 

انتخاب کردم.
؟کدام راه- 
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خانه و االزهر را ترك کنم.- 
.ستینن کاریابهیضرورت- 
ن کار را یکنم، اگر ایمشروعيدیجدی، زندگهیهم ضروریلیخ- 

هم.دیها را از دست مآنيتانکنم دو
ن جوان را نظر زده!یایچشم- 
پدر بزرگ بماند. اما يتواند در خانهیکس نمچیهیالهانسان جز - 

دنگ و ن همه یمان ایرا دوست نداشتم. اکارچ وجه آن یهمن به،االزهر
خواد.ینمفنگ
.يکردیول میبا ارزشز یخاطر چها را بهنیتمام ایکاشک- 
بهتره.یوانگیبهتره. دییماجراجو- 

با اصرار گفت:
کنم.یرا درك نمتجانیمن شور و ه- 

با تمسخر گفتم:
یخداحافظاتبا گذشتهآن دختر خاطر که تو  بههنیآن ايمعنا- 

.یکنیم
بدون یقتاً باور دارد که بدبختیم شد. احساس کردم حقیمحمد تسل

يامانند خوانندهیهرعاشقکهنیاعتبار ابهوجود ندارد ویقیحقیوانگید
و نظر کمکم کندمن قول بدهدمجبور شد بهدارد ک وردستیاز بهین

یاگر کار خالفکهنشان دادشقاتیا شود، تحقیمروانه و مادرش را جو
ت گفت:یشد. سپس با عصبانممروانه کشته خواههمراه مانجام ده

به خورد و اجیاحتهم ان آزادهیماجراجویشود؟ حتیات چه مندهیآ- 
خوراك دارند؟

آن موضوع فکر نکرده بودم.بهیکافياندازهکه من بهز آنیانگشگفت
ینیو دیعرب،ینیر دیغک مدرسه یدر که د ینظرم رسک دفعه بهی
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ز یانگفتنهییط ماجراجویکه با محده را ین ایسرعت ابهیولس کنمیتدر
آن را گرفت و گفتم:يجايگریده دیهماهنگ نبود کنار گذاشتم و ا

کنم؟!یس میتأسیمذهبيسرودهایگروه ترانه خوان- 
بعد هم و یس کنیتأسیگروهید بگذرد تا بتوانیبايادیزمان ز- 

. راه دیآیش میپيگرفتارياگر موفق شدو يست که موفق شویمعلوم ن
در حال حاضر مناسب حال تو یولیکار کنیکه با گروهنه یادرست

اد فکر کردم و گفتم:یبه موضوع زست!ین
دهم جزء گروه تو باشم.میح یترج- 
گروه من؟!- 
.  تبهتر استدر گروهياخوانندههر يصداازتويچرا نه؟ صدا- 
...یولینعمت من هستیتو ول- 
اقل ده ماه حدن تو دریاعالوه بر،یولیبیول،کنمیخواهش م- 

.هت تو رو به رشدیو موفقیکنیقرار مکنسرت بر
جان ادامه دادم:یشکرون ساکت شد، من با ه

کشم.یدست نمهمینیل گروه دیاز تشک- 
ینیدیقیموسيهاواسطهبا ین الزم است، من هم از دوستیا- 

هنوز .یکنیآن را باور نمخواهد بود،ایکنم. توافق ما مثل رؤیاستفاده م
.کنیمیبررسيگریشکل ده را بهلأتوان مسیاصرار دارم که مهم 

با اصرار گفتم:
با گروهت کت و یهمراهيگذارم. برایک گام پا پس نمییحت- 

گذارم. یمينبويهاسرودگروهيدا را براکنم. جبه و ریه میتهشلوار
ست؟!یر نیمگر دلپذ

د:یمن نگاه کرد و پرسدر سکوت شب به
؟یکنیمتا چه اندازه باور- 
ز را باور کنم.یچهمهدارد تا یمکه مرا واراهن پاره کردمیپقدر آن- 
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را باورمیهاحرفهایلی. خیکنبها باورنیشتر از ایخواهم مرا بمی- 
درد دم.یکشهم دردوخوشبخت شدمهم يناباورن یخاطر اندارند. به

به شاهد اجیباور کردنش احتم منحصر به فرد بود ورا کاریدم زیکش
خواهم و یمنبود. منیم باور کردنشجاعتداشت و خوشبخت شدم چون 

ک یبله قلمداد شوم.ير عادیک انسان غیعنوان بهکهبخواهمدارمحق
ول یسادگبهرا که داشتمیتواند ناز و نعمتینميانسان چون انسان عاد

کند.
خاطر عشق؟فقط به- 
دردگاریآفراست که یجنون،خود عشق؟! نبودبس ییتنهاعشق به-
ت!گذاشمانهاد
!با بود؟یا مروانه زیآ- 
.شوداي است که زده میجرقهه ئلمس؟ستیچییبایز- 
؟یپدر بزرگت را از تنها وارثش محروم بکنیخواستیا نمیآ- 
يوار بود و خواستهياما حرکتم پر،کردینمولپدرم مرا يتراژد- 

کرد.یلوده نمآرا آشکار و پنهان انتقام آن
بر یالهعنوان انسان که بهیخشنیالعمل به سرکوبد عکسیو شا- 

؟!يخودت روا داشته بود
درست ؛بوديواريتو گفتم حرکت پرکنم. بهمین را هم رد یا- 

يمادشکل ا در آن بهیاست که رؤينور،عشقجام. یمانند آواز صبحگاه
قدر و برد.یمحملهآن خانه و آغاز حرکت بهب درِیتخريو برادیآیدر م

طلبد تا در خاك جاودان مادر بغلتد،  ید و بندها را به مبارزه میمنزلت و ق
را ترك یکرد کاخیرا قانع نمیکه کسیلیدلبودا بهيطور که روزهمان

که ذهنت را پریافتد. اما رشد و ترقیاتفاق مدفعهک یکار نیا.کرد
يا. مثال زندهخلقتاتفاق یکردن عملدارشهیرجزست ینيزیکند چیم



61دل شب/ 

تقاضام گرفتمیتصم؛دهمیشرح متیبراافتاداتفاقحاال نیکه هم
.سمیننو

؟هییمنظورت چ- 
پدر يهاافت کمک بالعوض از موقوفهیدریعنیتقاضامقرارت طبق - 

بزرگم!
ست؟ینیحاصلیبيهیگشت به قضازن بیا- 
!تقاضاو نه هستياهینه قض- 
!یول- 
.یولیبیلو- 
را ادامه بده..تکنم داستانی، خواهش مبعديم برایبگذارموضوع را - 

طبق عادت قهقهه زد و گفت:
بهلنگان لنگان که من دنبالش بودم یمحمد شکرون درحالروزک ی- 

بلند شد. محمد بهترسر زن رفت، او دوکش را کنار گذاشت و با یطرف پ
او گفت:

!هخواهد طبق سنت خدا و رسول با دخترت ازدواج کنیدوستم م- 
. محمد شکرون ادامه دیدويدوريجاو مروانه بهتعجب کردزن - 
داد:
م.یار شما هستیما در اختحاال- 

زن برخود مسلط شد و گفت:
م.یر بته خارج نشدیم و از زیدارقوموشیما خو- 

بود و نداشتند که نسبتش با آنان معلوم يشاوند دوریخوآنها
م.یدیدیست او را میبایم

بود.یبیروز عج
د واردنکه کشته شونیادون م که روز روشن بیبودییهابهین غریما اول

ما بهیانهجوتمسخرکنان و مبارزهي. چشمان شرورمیشدعشش ترجمان 



/ نجیب محفوظ62

از حرکت باز قهیک دقیمدت بهگاهاطراقز دریهمه چره شده بود. یخ
دن پشم گوسفندان، وزن کردن مواد مخدر، ی، چهامونیستاد: آموزش میا

مسروقه و طبل نواختن.يو جال دادن کاالهاکردن ز یتم
خ جعفر درودیو به شنوجوان در اطراف ما جمع شدنديتعداد

».همونیمدستارر یز،را سفت ببنددستار«زدند:میاد یفرستادند و فرمی
و هکه در شرف مرگمثل اینوکه جلو آلونک خود نشسته يرمردینزد پ

باهم دست ومیرفت،بوداده ستیک او ایمادر مروانه آماده به خدمت نزد
کرد و گفت:یش دستی. مادر مروانه پمیداد
د:یگومیآمد شما خوشبه- 
ر مرد به پشت او زد و گفت:یپ
.یکه موافقنیلعنت بر تو مثل ا- 

محمد شکرون گفت:
است.با اصل و نسبدوست من - 

گفت:کردمیکه تف یر مرد درحالیپیول
!1طظ- 

محمد شکرون که در تنگنا قرار گرفته بود گفت:
.هکنیاو کار م- 
رمرد حرف او را قطع کرد:یپ
!هنداریتیما اهميکار برا- 
.اخالقش..- 
کرد:حرف او را قطعدوباره ر مرد یپ
!هنداریتیما اهمياخالق هم برا- 

شکرون حوصله به خرج داد و گفت:

__________________________________________________
توهین آمیز.ايکلمه.1
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(ص)رسولخدا وطبق سنترا، ما دختر شماد بگمیو مفمختصر- 

م.یخواهیم
د:یدندانش را باز کرد و خندیر مرد دهان بیپ
.حرف بزنه یمهري . دربارهیبه سالمت- 
.یتو بزرگ ما هستتو حرف بزن.- 
رمرد باد به غبغب انداخت و گفت:یپ
د.یدستم بگذاريتوره یده ل- 

ر مرد را یحرف پوکرديمادر مروانه حرکت مرموز،دستش را باز کرد
قطع کرد و گفت:

م.یسوره فاتحه را بخوان- 
.دیچیپهلهله در اطراف ما يصدا

.حرف نزدک کلمه ییحتمنخاطر احترام به محمد شکرون به
ت یخود را با موفقتحصیلحل اکه مریگرفتم مانند جوان بالغم یتصم

تم. او ک او نشسینزدییرایاتاق پذرو شوم. درگذرانده با پدر بزرگم روبه
از توقع و انتظار يکنم جوی. تصور مانداختیح میدر کمال آرامش تسب

که با یخاطر هوشمن به آنچه در دل داشتم و او به.د آمدیان ما پدیم
اش را کرد:یشگیگران را بخواند. پرسش همیتوانست افکار دیآن م
؟هحالت چطور- 

جواب دادم:یدر حالت آشفتگ
خوبم.یلیخواست خدا خبه- 

گفت:یآرامبه
شود!یان ماه رمضان اعالن میسه ماه بعد از پاينامزد- 

که به دست آورده بودم مصمم يدیجديرویبدون شک بر اساس ن
گفتم:

را انتخاب کردم.يگریدهمسرخواهم. من یمعذرپدر بزرگ، - 



/ نجیب محفوظ64

بر او نگذاشت.یپرسشا عالمت یو يریگونه تأثچیحرف من ه
واقعاً؟- 
.هخداونديهرحال ارادهبه- 
؟هد درستیمن رسکه بهيپس آن خبر- 

د:یاو دوباره پرس.نگفتمیچیه
چوپانه؟!- 

گفتم:یسادگبه
بله پدر بزرگ.- 

د و گفت:یکشیآه
.یدانیو مصلحت خود را بهتر ميتو بزرگ شد- 

دم:یت از او پرسیبا جد
؟یباشیدوارم از دست من راضیام- 

دم:یح گرداندن خود ادامه داد، پرسیبه تسبیآرامبه
د خانه را ترك کنم؟یکه بااستنیاشمعنا- 

بر نگرداند.مفطربههرگز ش را یرو
دم و رفتم.یرا بوسشبلند شدم دست

م یشنهاد کرد برایآلود بود. پدردناك و اشک،با بهجتیخدا حافظ
ره یره ذخیش از صد لید، رد کردم و گفتم بکنبپول يدرخواست مقدار

کرد گفت:یه میکه گریدارم. درحال
شود.یبا ازدواج آغاز مهان خانه غمیدر ا- 

در گوشم گفت:
.هخوابیمدر شب ک ساعتیفقط . اوهپدر بزرگت بد اقبالباور کن.- 

او گفتم:صادقانه به
پسندم!نمیراشافکاریلمن دوستش دارم و- 

کرده بودم ترك کردم.یدر آن زندگیکه چهارده سال با پاکياخانه
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من يکه محمد شکرون برا» رنفشخَ«د دریبا عروس به آپارتمان جد
ک یم: از دو اتاق خواب و یرفتبود،کرده م آن کمکزیتجهه و در یکرا

با و یزیلید که مروانه با لباس نو خیرسینظر مل شده بود. بهیسالن تشک
ماند و مرا تحت یگر باقش بلند و سلطهیصدابود.شدهزیآمکیتحر

را عطوفتتم که نه افییر قدرت کسیخود را اسدرآورد.خودشسلطه
خود ز بود. بهیانگاز آتش فتنهياآرامش را. فطرتاً مانند زبانهشناسد نه یم

يهاگليکه دامن خود را روطورهماند ویبالمیشش یخوو قوم و
يایرم و حد. شیکشیدنبال مش خود را بهیقوم و خودیکشیمیوحش

ز، ی، فتنه انگيقویدم که در برابر زنیبود. از روز اول فهميروشن و عاداو
شدت بر بهحضور او شدم و در میجو قرار دارم. من تسلجادوگر و مبارزه
هوش و یمست، بياوانهیا دیب شده و یافتم. مثل تعقییضعف خود آگاه

ان دوستانم پخش شد و مرا یام میخانوادگخبر اوضاعاط بودم.یاحتیب
از هشدار و یلیدند. سینام» فیخوشبخت ضعمرد«ای» مرد خوشبخت«

ر شد.یم سرازیسوبههیتوص
تیرا فراموش کنم و با جدد خودیماه عسل باعث نشد که کار جد

من دم.یترسیکممحشور شدميدیبا قشر جدکهیمشغول شدم. زمان
یبود. موقعيبازویرگرمسشانغمکه هم و شدميدیط جدیوارد مح

کردند:یماز من استقبالکنانادیرفتم فریها مکه نزد آن
!يخوش آمديراونوه- 

رفتمیکه مییهر جابههیدار بود و مانند سایمعنآن مرديصدا
تکرارهمه جاگروه محمد شکرون و در میان کرد، در خرنفش،یمبمیتعق

سرعت ، بهیا مذهبییمردمیقید، موسیط جدیبا توجه به شراشد. یم
یعروسک جشن یگرفتم. در ماه عسل در یمادیسرودها را حفظ و 

کت و شلوار و کاله ن بارینخستيشرکت کردم، برا» درب احمر«در
اد زد:یمحمد شکرون فریدم، حتیپوش
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!قدرت خداما شاءاهللا به- 
ج شدم. یگخوردمیگران غوطه مان مهمانان و تماشایکه در میموقع

. محمد شکرونخواندیمیمآوازگروه بودم کهياز دو نفر اعضایکیمن 
من داد و گفت:بهايالهیپ

است.يرد ضروریت نگیکه صدانیايبرا- 
يشناختم. با صدابا چیزهایی آشنا شدم که قبالً نمیک هفتهیدر 

انداز نیطنییم دوم بود و با صدایکردم. صدایبلند و منظم آواز را تکرار م
آوازِمحمدآن را تکان داد. ودم یگروه دمبهيدیروح جدیناکطربو 
خواندیم» یوحشت انداختمرا به،توستکه روح من متعلق بهیدرحال«

ي متلکی به من گفت وموقع مردبا استقبال مردم مواجه شد. همان که
طرفم خم شد و گفت:. محمد بهدیچیدر محل پو خندهاهویه

.با آنان بخند- 
که من کردندیاد فکر کردم، مردم تصور میآن مرد زحرفي درباره

خود يطور نبود، فقط حرفهنی. هرگز. افاسد شدمبودم و بعداًیخ خوبیش
شتر هم یچ بلکه بیمانم متزلزل نشد که هیدم. فاسد نشدم و اکرعوضرا 

د یشود. شایالهتواند انسان یشد. مگر خود پدر بزرگم نگفت رفتگر هم م
ور شده بودم و آن زمان عمق و پر سر و صدا غوطهیان عاطفیک جریدر 

درك نکرده بودم. با وجود حاالام مثل بعد و جربهگذشته و حال تحجم 
دانستم.ياظالمانهیآن را شوخجان درآمدم ویهبهمردانن از حرف یا

صبر یمدتد ینان شروع کردم. بایت و اطمید را با موفقیهرحال کار جدبه
گروه عنوان سرپرستو بهمیبسرایمذهبيهاکردم تا بتوانم سرودیم

ه افکند.یسامزیهمه چت و یام بر موفقیخوشبختصاحب اعتبار شوم.
يایزوایمناسبتکردم. در هریام افتخار میزندگخوشبخت بودم و به

صورت که بهنیکردم، تا ایمفیبلند تعريآن را با صدايایده و مزایپوش
ناقد کیعنوانبودم بهیغرق در خوشبختکه یدرآمدم. زمانیالمثلضرب
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يپدريهان نشانهیام نگاه نکردم. با نخستیطرف به زندگیک انسان بیا ی
رو شدم.روبهینیدیمثل سرمست
وجود دارد.ياگول زنندهيهالحظهیخوشبختيدر روزهایواقعاً، حت

؟ندسته هگول زننده چيهالحظهیول
کنار ياتپهي، رويشویجدا میزندگانیکه از جرییهاهمان لحظه

.یکنیآن نگاه مرت بهیو با حیستیایساحل م
من و بهکندیممرا مسخرهیک کسیکردم که یدر آن لحظه حس م

د..نزیرنگ مین
افتاده.یدم ، چه اتفاقیپرسیاز خودم م

دفعه حس انتقام در من کیو کردمیمروانه نگاه مبهیا با شگفتیو 
شد.یور مشعله

آن چه بود؟یمعن
زار شدم.یمقدمه از او بیباره و بکیکه نیاگویا

ش نبود، سپس یبییگذرايعضله لحظهیانند گرفتن ناگهانماما
عشق آغشته یشگیهميهان خود که با نفسیریبه راه شیان زندگیجر

.گشتیشده بود بر م
. او پا برهنه خودم تعجب کردمياز بردبارینظمیخاطر تحمل ببه
دن یديکرد. برایزه میستتوفانفوق تصور مقاوم و با رفت و مایراه م

بهرید تا آن پیکشمیدستم را نیاطیشيمحلهدر خرفتریمادرش و پ
د:یبخندد و بگومن
؟یک مسجد کار کنیست به عنوان امام جماعت در یبهتر ن- 
:گفتیمکرد ویر میخيکه در شکم مروانه است دعايابچهيا برای
ان یمیدزد و قاچاقچبس کهاز.شوآدمکشو بیا یتو شرف ما هست- 

م!یخسته شدهستما
گفت:یکرد و میل مرا مسخره میا اصل و نسب اصیو 
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تو یقی؟ من پدر بزرگ حقیهکسیچه،يپدر بزرگت راومگر - 
دادم.تو بهییبایزهمسرهستم. 

او گفتم:به
پدر بزرگم از مردان خداست.- 

دن گفت:یدر حال خند
رنده بزرگ، خالق یم، او انتقام گیواقعاً از مردان خدا هستهمه ما - 

ها از کند، آنیاشاره ممحلهها نگاه کن، به نیادوزخ و زلزله است. به
باشند.یمردان خدا هستند و نشان دهنده چهره با عظمت و انتقام او م

مالقات کردم. » نین الصوریب«مادرم دريهیدر همان روزها با همسا
و کردم، شگفت زده شدیمرا نشناخت، راه را بر او بستم و خودم را معرف

دانم همانطور که یادم آمد که اسم مادرم را نمیاد دعا کرد. یم زیبرا
کردم و او یمادر صدا ماو را دانست. تا موقع مرگش یبهجت آن را نم

دم نام مادرم چه بود. گفت:یه پرسیداد. از همسایپاسخ م
نه بود!ی. سکهخدا رحمتش کن- 

يشتریبيهادست داد و دوست داشتم سؤالیفتگیاحساس شمن به
خاطر احترام به د بهی. شاکنمباش هنامیاصل و نسب و زندگي درباره
و به راه خود ادامه با او خداحافظی کردم احساسم را فرو خوردم. هاخاطره
دم.یفهمیطور اتفاقهن نام مادرم را بیچننیدادم. ا

يهاشعلهشدنبعد از خاموش، یزندگچهار پسر حاصل ازدواج ما بود. 
د.یفرا رسییو جداییآور، تنهامالليدا کرد و روزهایان پیجراولیه

د ینین جوان را ببیگفتند، ایگران میخوشحال بودم که دیتا زمان
خواند. یميآواز عشق و آزادخانه پر ناز و نعمت را ترك کرد و اکنون

گروه محمد شکرونيکه براییهامروانه از ساختن قطعهیوقت
و هاهدیکردم ناراحت شد، من او را از قصمیحفظ ساختم ومی



69دل شب/ 

ها و سرودن آنمتنفر بود راحت کردمشانساختم و ازمیکه ییسرودها
را کنار گذاشتم

دم و احساس نموکردمبا فقر مبارزهکوششودر تمام مدت با کار
کرد.یممرا از صبح تا صبح در خود غرقزاردان کارین میا

دم و گفتم:یآه کش
!هییو احترامیچه بندگنیا- 

د.یفرا رسییو جداییآور، تنهامالليروزها
همتا بود مثل یبيتازو تركیدرازدستو در، مبارزه جويقو،مروانه

.بودخلق شده يریمبارزه و درگيکه برانیا
او گفتم: بار بهکی
.همرد احترام دار- 

گفت:
.هزن هم احترام دار- 

نانه گفتم:یغمگ
فراهم شیآسال یتو خانه و وسايکه برايمردیخوبجوابا یآ- 
؟نهیهم، هکرد

:دیسر من داد کش
.متنفرمدر خانه ش یو آسایاز راحتمن - 

م. محمد یبه راه خود ادامه دادییو جداییمالل آور، تنهايدر روزها
مواظب من بود، گفت:یشکرون با ناراحت

ترسم.یز میآمرا دوست دارم و از عشق جنونيروانهیم- 
کرد گفتم:یکه اندازه آن را درك نمیبا اندوه

.هستمیمن قربان- 
هان دورهیگذرد. ایمیگونه سختماریبيهااز دورهییزناشویزندگ-

از به درمان دارند.ین
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گفتم:یآزردگبا دل
د!یرسيآورأسیحالت ما بهیزندگ- 
آشکار در حال یده و گاهیپوشیگاهن رامامشتركیزندگیعنی
جانیه از حالت جنون همروانیافتم. وقتیشدن به جنگ و دعوا لیتبد
شد.یمیناراحتدچاریل مشخصیافت، بدون دلییمییرهازشیانگ

، شکستیدم دستش را ميزهایشد تمام چیمیعصبانهروقت
کرد، یرا از پنجره به هوا پرتاب ممیهاهسرودکرد،یم را پاره میهالباس

زدم:میاد یانداخت. سر او فریدعوا راه موکشیدیاد میمن فرسر
.يمتنفرش از مرگ از من یتو ب- 

: یزنیسرم داد م
.يترزیانگتو از چرك هم نفرت- 

ویآشتهاخاطر بچهاغلب بهودیکشیمطول یمدتيورزنهیدوران ک
د. یگردیل از نو بر افروخته میميگذرايهاکرد و شعلهیسازش م

دور.ياهایکرد، بله رؤیدر من زنده ميدورياهایرؤ
*   *   *

دم:یت از او پرسیبا جد
ن برد؟یت را از بمشترکیزندگيزیچه چ- 
ح ندادم؟یتوضفیتعرآن را ضمن مگر- 
.هح داریتوضبهاجیاحتک آن ینظرم که نه، نکات تاربه- 
آن حالت رفت خود یز مرا با او مرتبط کرد، وقتیآمک حالت جنونی- 

شک با ی. بدمینداو با یزندگيبرایلیدلگریدافتم ویياهبیغررا با زن 
جان آورد.یهو او را بهشتر شد یجنونم ب،ت پنهانماتوجه به احساس

گفتم:
که هستند.هابچهیرود ولمین یز از بیآمحالت جنون- 



71دل شب/ 

توانستند در یکردند اما نمیطوالنمشترك ما را یزندگهابچه- 
نبودیبه تمام معنو خانممه کنند. مروانه زنیآن را بیمقابل گرسنگ

او خلق شده بود تا دار،نه مادر بود و نه زن خانه،داشتجان یبلکه فقط ه
.دیبزاید هم راهزنانیشاویمردان
تو را دوست نداشت؟- 
يک حادثهیا اکتشاف یگذرا و یختگید برانگیکنم، شایفکر نم- 

ش را داشت. ازدواج ما ینبودم که او آرزویکسز بوده. من آنیآممخاطره
يروال عادبهییکه دوران ماجراجونیمحض اان بود و بهیجمع ماجراجو

؟!هضوع روشننظرم مومرد، بهیست میبامیل شد یتبد
بله، متشکرم. - 
زم. یت بگریداشتم، آرزو داشتم از خانه و واقعیپنهانيهاخواب- 
شدندیمیپنهان مخفيایرؤن یفرزندانم در ایکردم. حتیمییتنهايآرزو

سرود اطرافم نگاه کنم. افرادبهتادادیاجازه نممن تا کجا؟ کار بهیول
يزیبه چمنیولرمیآنها الگو بگازتابلند پرواز نبودنددور و برم خوان 

.شتمت ندایرضانبودم و نع اقه بوددادخداوند که
دم بلکه مروانه هم یدیخواب نمییبه تنهامناز همه مهمتر- 

یشد و قهر کرد و راه  آشتیعصبان،ک دعوای. بعد از ده بودیدییهاخواب
انه گفت:یجوسرد و مبارزهیبست و با نگاهرا

م؟ید نظر کنیمان تجدیزندگي د دربارهیبا- 
گفتم:آهستهتپش افتاد و افتم؛ قلبم بهیا یپویمیاو تصميهافحردر

مان؟یزندگ- 
جمعر سقف خود ین ما را زیش از این خانه است که بیاظلم به- 
.دکن

گفتم:محبتبا ودنبال کردمرا هابچهيسر و صدايبا دلسوز
.هطورنیهمرفتار تمام زن و شوهرها - 
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گفت:یبا آرامش ترسناک
خواهم بروم.یمن میول- 

دم:یبا حماقت از او پرس
به کجا؟- 
ام!خانوادهشیپ- 

دم:یو پرسبه اعصاب خود مسلط شدمتم یعصبانبا وجود 
ست؟یت نن خانه مورد پسندیدر ایزندگ- 

جواب داد:یبا درشت
توست!بیعن همان یو ايسر من منت دارکه یکنیفکرمهرگز، تو -
کردم.يفداکاریلیخکنمیفکر م- 
هستم!ین قربانیاولمن - 
بشنو.- 

اد زد:یفراولب نگشودم،يریاز درگيریجلوگيبرا
م!متنفرین زندگیاز ا- 

کردم گفتم:یکه فوت میدر حال
.ها. بچههابچه- 
ببرم.مها را با خودکه آنه حقم- 
ترجمان بزرگ شوند؟!ي محلهتا در- 
ن!یایتا مرد بار ب- 

!ياوانهیتو د
مانند یعاقلمردچ یه.حاضرم قسم بخورم، ياوانهیدکهیین تویا- 

!هکنیاش امرار معاش نمزنان با استفاده از حنجره
ده است.یفایحرف زدن با تو ب- 
بگذار بروم.- 
من بگذاريرا براهاتنها برو و بچه- 
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و يشویمداریظهر از خواب باز؟ تو بعدیچکارکنیخواهیها مبا آن-
داندیفقط خدا مويگردیخانه بر مبهآن ا بعد ازیصبح و يهایکینزد

؟یگیچه مینودیمکنن؟ یبا تو زندگبگو چگونه،یحالچه با
نانه گفتم:یناراحت شدم و غمگ

شکل بماند.همین ست خانه بهیبامیها خاطر آنبه- 
کنم.یمن رد م- 

.دیجه نرسیجر و بحث به نت
یخوبیدم که با من زندگیجه رسین نتیابهو اد فکر کردمیزهابه بچه

د صبر یها باخاطر آنبهیم گران است ولیهر چند برانخواهند داشت.
صبح به يهایکیان داد. نزدیشه کنم. مروانه کار را به روش خودش پایپ

رون یآنجا نبود. بدرياچ جنبندهیافتم و هییخانه برگشتم، خانه را خال
بهعشش ترجمان رفتم. قبل از طلوع آفتاب يسوک راست بهیآمدم و 
دم.یآنجا رس

گفت:نزد من آمد ویعبوسيمادر مروانه با چهره
بار در طول عمرت مردانه رفتار کن!کینجا برو و یسالمت از ابه- 
.هابچه- 

ر گفت:یبا تحق
ما هستند.يهاها بچهآن- 
آمد و گفت:یاز مردان وحشیر مرد با گروهیپ
ات.، برگرد برو خانهیهستیتو مرد ناکام- 

رمرد یهمهمه کردند. احساس خطر کردم. پیمردان با کلمات نامفهوم
گر گفت:یدبار

حفظ يکنم برامیحت یتو نصطالق و حقوق کامل او را بده و به- 
برونجا یااز. قبل از طلوع آفتابخود بگذریو شرعیجانت از حقوق قانون

پا خواهم کرد.هبیدم شر بزرگیو اگر تو را در روز روشن د



/ نجیب محفوظ74

طالق دادن او رفتم.يک راست برای
دن یتا به سن بلوغ رس،حق من بودکه يافکر کردن به مسأله

من از ،کنخواهد فکرمیهرجور دلت ن فرزندم به عقب انداختم. ینخست
ت دنبال یمن با جد.معقب انداخترامسألهایکردمها فرارترس آن
یدشمنیکه با مردمبودن یآن ایمعنطرف یکاز. نبودمفرزندانم

ند و از اددمیل ین قاهره را تشکیاز آنها مجرميادیکه گروه زمردکیم
گرداندم. ید، توجه و مراقبت برمیامیبیک زندگیرا بههابچهگر یدطرف 

است و یها تباههستند و هر جا باشند سرنوشت آنيراويهانوههانآ
کل اجتماعدرنشده است مگرنوشتهیتیموفقها در سرنوشت آن

طور رفت و داستان عشق، جنون، نی. مروانه ارخ دهدیرات اساسییتغ
قدرت وزیانگرتیر از خاطره حینه را با خود برد. غی، جفا و کیناکام

و آن خاطره مانند توفان ترسناك نماند.یباقاواز يزیچییجومبارزه
به درونم یبا از دست دادن فرزندانم اندوهاست.یه شگفتیمارانگریو

وندد.یبار مادر و پدرم بپد تا با خاطرات غمیخز
فتاده است.ینیکه اتفاقنیگذراند مثل ایبه آرامرا یتوان زندگینم

ر نظر داشت، یمرا زیزندگياط و دلسوزیمحمد شکرون که با احت
د:یک روز پرسی

بار ادامه دهی؟به این زندگی ذلتیخواهیمیتا ک- 
داشتم، اما اکنونیکاملیزندگتقریباً ، هابا مروانه و بچههر جهتبه
را باور نداشتم:حرفمیاو گفتم ولرسد. بهمینظربهیعقالنسؤال
تا مرگ!یحت- 

اد گفت:یت زیبا جد
.يده که نزد پدر بزرگت برگردیرسوقت آن- 

گفتم: 
م مرده است.یبرايخ جعفر راویش- 
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م.ید از نو تالش کنیبامی، یممکن است از نو شروع کن- 
کنم.یتالش را رد م- 
؟یخاطر خود خواهبه- 
ت زنده.یم به واقعیتسل- 
؟!یتیمرد، چه واقع- 
گر یرا رد کردم و دینی، من حرفه دهکنینمیپدر بزرگ مرا راض- 

یرفتنین کرد پذییم تعیبزرگ براکه پدریست. زندگیقابل برگشت ن
د شرط آن برگشتن به حرفه ریپذبهم ، و اگر دریپذیست. او مرا نمین
است.ینید

؟هبگذارتد آزادیشا- 
. خودم را خواریشناسیشناسم تو نمیطور که من او را منآهرگز، - 
.کنمیرا رد مشنهادتیکنم و پینملیو ذل

آن نبود گفت:دریکه شکیتیمحمد با خلوص ن
تتیشخصسته یم رفتارت شایبگوهو بر من واجبیمزیتو دوست عز- 

ي دربارهيشتریت بید با جدیو نه آهنگساز، بایهستست. نه مطربین
.یات فکرکنیزندگ
ن کار را بکنم!یاهدورتر از پدر بزرگم ممکن- 
نم.یبینمحالتو را خوش- 
دست زدم و تا موقعيزیآمجنونییک ماجراجویمن بهید، ولیاش- 

ا یت و یشکاوشکوهیکنم که بیز افتخار میکنم و نیآن افتخار ممرگ به
باچهکنم یزندگآسایشبا چهکنم، سازش مییبا هر نوع زندگیضعف
چنگ يولگردیمن به زندگ.ینیبمیمرا شاد و پر نشاط شهیهم،ییگدا
ا یخ محترمیک شینقش. گردمینمبربه خانه پدر بزرگ یزنم ولمی

ع یرفآداب و رسوم اجرا کنندهایدعا خوان و ایشوهر با اصل و نسب 
.کنمیرا رد میاجتماع



/ نجیب محفوظ76

شود؟یات چه مندهیآ- 
م.ایاهر بندقطخ ینزد شيو آهنگسازیقیموساد گرفتنیدر فکر - 
.هر ممکنیغيبدون بلند پروازیزندگ

بود. عادي یقبول زندگيبراياگذشته بود. او بهانهیمروانه راز زندگ
ام یحاال واجب است که در زندگافتم. یان یاو رفت من خود را عریوقت

د نظر کنم.یتجد
آشنا شدم.» قیصديهد«پر آشوب با يدر آن دوره

6
در وقت استراحت . کرداجرا یکنسرت»لبتون«محمد شکرون در باغ 

اوق برود.یصديژ مخصوص هداز او دعوت شد تا همراه افراد گروه به لُ
یاه پوستیکنارش زن سو دربودنان نشستهیاز اطمیحاکيبا لبخند

.ستوخدمتکار اکه که از رفتارش آشکار بود بود 
ووهبا، شکیکه بر من اثر کرد ظاهر زياج کنندهیز گیچنیاول
وقار همراه بات یاز جذابيالههاکرد ویکه از حد نزاکت تجاوز نمیمباهات

.بودیدر چهل سالگاو ن یقیطوربه.بود
کامل، یبا لباس نو، سالمتمن . ن اثر را بر من گذاشتیشتریظاهرش ب

ستاده بودم.یان همکارانم ایمتکبرانه مییو بلند باالیجوان
کرد. رو به محمد شکرون منوشابه تعارفم و ینیدعوت کرد که بنش

کرد و گفت:
که هستميامن از خانواده.استالعاده و گروهت فوقهییت عالیصدا- 

.نخوش را دوست داريصداها
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بلند از يکرد. با صداید و تشکر میف و تمجیمحمد مرتب از او تعر
شه خاطرهیاران هنر و هنرمندان همدکه دوستاد کردیپدر مرحومش 

از او داشتند و گفت:یخوب
او پناهگاه يدم که خانهیشنیخ طاهر بندقیبارها از استادم ش- 
بوده.یشرقیقیموس

یمان چند بار تالقیهازد. چشميت لبخندیق با رضایخانم صد
من اشاره کرد و با افتخار گفت:کردند. محمد شکرون به

است.يراويآقايهمکارم جعفر، نوه- 
زد:يامشتاقانهلبخند 

واقعاً؟!- 
هنر و هنرمندان را دوست دارد.او - 
؟استیبزرگ راضيراویباست، ولیز- 

جواب دادم:
!هت داریاش رضااز نوهیندرت پدر بزرگبه- 

ق به محمد نگاه کرد و گفت:یخانم صد
.مینیگر را ببیدبهتر است هرچه زودتر  هم- 

ح داد:یشکرون توضم، محمدیاز هم جدا شدیبا خوشحال
م.یشویاش دعوت مدر خانهیکنسرتياجرايبرايزودبهیعنی- 

و با عالقه ادامه داد:
ثروتمند و با ياوهیاست. بیق و دختر مرد بزرگیاو از خانواده صد- 

.هفرهنگ
:گفتخود را مرتب کند، سپسيهاساکت شد تا واژهیکم

.ل کردهیتو منظرم بهبه- 
دم:یزده شدم و پرسجان یه
؟بخوانینگاه زنان را یتوانیم- 
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کرد.ینمتو نگاه شناخت چند بار بهیتو را نماگر بله، - 
.ستنییدوست من، حدس تو باور کردن- 

با هشدار گفت:
.استیاو خانم محترم- 

ز یچ چیبود و هیبا ارزشزناد فکر کردم. بدون شک یاو زي درباره
نظرم سنتر بود. بهکه ده سال از من بزرگنیکرد جز ایارزش او را کم نم

ورک روز مرا غوطهیکه یگمانم جنونن کرده بود. اما بهیادش او را نمکیز
کرد هرگز تکرار نخواهد شد.

محمد شکرون گفت:
!هییفرصت خوب- 
؟ستهه منظورت چ- 
.هییعالنز- 
فرض کن او را دوست ندارم؟- 

ازدواج کرد و در با زنیمحمداو ادامه داددم.یبلند خنديبا صدا
موفق شد.یزندگ

*   *   *

» هیحلم«ق در یآل صديبه خانهياختنه کنان پسر بچهجشن يبرا
تر و ادم آورد. باغ کوچکیهو باغ، خانه پدر بزرگم را بخانه م. مهمانیرفت

کرد.یطرف پنهان نمهرتر بود و خانه را ازکوتاهشواریديبلند
که نشانه بهار در باغ نصب کرده بودند، عطر گل نارنجییهابانهیسا

همه جا پخش شده بود.بود
م،یکردیجان تکرار میخواند و ما با هیآواز ميمحمد شکرون با شاد

بعد از » قلب من با تو و قلب تو با من است«شد:رساترم از همهیصدا
م، خانم نشستیر درخت پرتقالیزگیج شد وکه سرم یقسمت دوم وقت
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ک یو صحبت نزد ما آمد. بلند شدم و نزدیپرساحواليق برایصديهد
گفت:آهستهفتم. او یبود ب
!ينداریتوحال خوب- 

با تشکر گفتم:
.انداخته استن حال یامرا بهیوجد و شادمان- 

اورند، سپس گفت:یم بیمو برایلبآوانیک لیدستور داد تا 
!دکنیام مفتهیشییروح ماجراجو- 

کند. گفتم:یدرگروه شکرون اشاره مبارموضع فالکتحس کردم که به
کنم.ین مییاراده خودم تعسرنوشتم را به- 

در حال لبخند زدن گفت:
! هانسانهرحقییماجراجو- 
؟ ستههخانم محترم، منظورت چ- 

و گفت:آن راه زدخودش را به
من بهيزیانگجانیاختالف تو با پدر بزرگت اخبار هي درباره- 
.هدیرس

م گفتم:یبا تسل
رود.مین یاز بییان روشنایدر مکهياگمراه کنندهشهرت - 

بر لبانش نشست و رفت.یحیلبخند مل
م باز خواهد شد.یبه رويدیجدراهیزندگدراحساس کردم کم کم 

برد و به» باب خلق «يخانهمحمد شکرون مرا به قهوه،بعد از جشن
من گفت:

.یرا مرتب کنتد خودیبا- 
دم:یدم و پرسیحرف او دويتو

؟خودم را مرتب کنمچهيبراب،یعندل- 
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تو يته و تودم که یفهمقیصديهانزن، از حرفیخود را به نفهم- 
.را شناختند

ز را؟!یهمه چ- 
داشت.يادیزیسؤال معن- 
!هداریمیجواب عواقب وخو - 
ها.نیبا وجود ا- 

من زل زد و ادامه داد:با عالقه به
، یکه در باغ لبتون با او مالقات کنيز تو دعوت شدیرغم همه چبه- 

نم!وام را برسغیمن مأمورم تا پ
ر لب گفتم:یشگفت زده شدم و ز

!همافوق تصور- 
.هقت محضیحقیول- 
بله.- 
م.یکنيزید برنامه ریبا- 
؟يدینپرسيزیاز احساساتم چیول- 
ست!یز نیآمنظرم خصومتبه- 
بدون شک.- 
گرفتار يطور که تو روزنظرم خانم عاشق شده همانبس کن، به- 
.يشد
مبالغه نکن.- 

؟هکنیمن بگو، ازدواج با او تو را خوشبخت نمبه
؟هفکر ازدواجبهیکنمیتصور - 
بله، او زن شرافتمندي است.- 
؟!هازدواج کنره ضحایاوغلالغوز و عزبیه آدمیبا - 
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کاخياآوارهدخترازدواج با يدانم که برایرا مياداستان شاهزاده- 
را ترك کرد.خود

د:یپرساودم،یخند
؟هگیدلت چه م- 
مشک ارتباط با او خوشحالیاش هستم. بییبایت و زیفته او، شخصیش- 

.هکنیم
عشق.يبرایخوبیا آمادگیاز عشق و ینوعا ین خود عشق است، یا- 
.یول- 
.ياو احترام بگذاربهباید ش یخاطر بزرگواربه- 
بده.يشتریح بیکنم توضیخواهش م- 
تا يشویدعوت کرد. منتظر موتبرداشت و ازاول رااو بود که گام - 

نده ش شروع کنیخاطر بزرگواربه؟هبازکنبا توراازدواج صحبتسر او
.یباشتو د یبا

؟یمتوجه- 
و یک خانم به تمام معنی، او قه استیو سلمسئله ذوق اول و آخر- 

نکن باش را فراموش نکن. شکیست. فداکارهان خانوادهیاز ثروتمندتر
خواهد شد. مقاومت در برابر همه گسستهاش یازدواج با تو روابط خانوادگ

خواهد.میيادیز شجاعت زیچ
کردم.ینگذرانده بودم باور نمرایتجربه تلخاگر من - 
ادت ی. یهمان تجربه را پشت سر گذاشتهماست، توبله درست- 

، شوهر سابق شدهقطع يراوات بارابطهکه نیابه با توجهباشد که او 
ن یخواهد. ایتو را ميو چهار فرزند در عشش ترجمان داريبودمروانه 

شود.یاست که دارد ممکن میر ممکنیکار غ
گفتم:.دمیرا سنجشتمام جوانبوشدیکه عقل و دلم راضنیبعد از ا
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گروه را ترك مجبورمرد یز صورت بگیانگن ازدواج شگفتیاگر ا- 
کنم؟
.استيک کار ضرورین یا؛دیبدون ترد- 
يگریکار دخانه شوم وداماد سرکنم یرا راضمچطور خودیول- 

!نداشته باشم؟
نان گفت:یبا اطم

يادیزيداشت؟ کارهایخواهيباالخره کاریدانم ولیحاال نم- 
؟ين توان را داریخواهد و تو ایه و تالش میکه سرماهست

کرد:یق میکه مرا تشونیاگویاسپس، 
نو را تجربه کن.ییک ماجراجویا یبزرگ، بيماجراجو

گفتم:یحالیبا ب
ن گام فقطی. اما ااستوانهیدکیادیفرپاسخ بهیقیحقییماجراجو- 
،شومیرو مرو به آننیکه من با آن از ایمنطقوتفکرتأمل،بازيفضادر
د.یآیدست مبه

!يوضع بهترسويبه- 
و نو هستم. زیانگجانیهيزهایام دنبال چیشگی، طبق عادت همیول
شمردن مشکالت دارم. مگر ریحقط و یبا محيدر سازگاریبیعجییتوانا

کنم یمنیزندگيابد طورییام نمیکهنه دلم که التيهابا وجود زخم
ام؟!که چهار فرزندم را فراموش کردهنیمثل ا

*   *   *

به باغ لبتون رفتم.يدن هدیديدر زمان مقرر برا
از هاتفاوت.ش رفتمیسومحکم بهيهاگامنان و یاطمبا شجاعت،

صورت گرفت.ين زن و مردیبیو مالقاتان رفتیم
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تر از ما دورز اویکن»نیمادر حس«م و یبان نشستیر سایزيزیدور م
و گفت:او را فرا گرفتيدیشک و ترد،اشینشست. با وجود بزرگ منش

دعوت ناراحتت نکرده باشم؟نیاخاطردوارم بهیام- 
نان گفتم:یبا اطم

.هکنیرا برآورده ممیآرزوهان داشته باشیقی- 
د:یپرسيازنانهعشوهبا 

واقعاً؟- 
کنم.اش برآوردهروطدانستم چینمیش را داشتم ولیآرزو- 
چه؟يبرای. ولیواقعاً؟ ول- 
یراضش یهادن حرفیشنبه ه. حاال بهترشودیمیطوالنسخن - 

شوم.
د و گفت:یکشیآه

؟یرا داشتشیست، چرا آرزویمهم ن- 
گفتم:اقیاشتبا 

. ه باشددوست داشتم قلبیکه تو را از صممانند آرزوي مردي - 
ت ویبا رضاسکوتدروش سرخ شدیهارا بست، گونهچشمانش

به افق نگاه کرد.یخوشحال
بله، با تمام وجودم.- 

افتم. عقل و دلم یدرآن نيآورز خجالتیاد آوردم، چیموضوع را بعداً ب
آمد گفتم. از بود. ارتباط با او را بدون طمع به ثروتش خوشیراضآنبه
د قبول یگر بایطرف دازو نان داشتم که مرا دوست داشتیک طرف اطمی
ها من نیاحترام بگذارم. باالتر از ااوش بهتیشخصخاطرکردم که بهیم

.که دروغگو شمرده شوم دروغ نگفتميااندازها بهیدروغ نگفتم و 
صراحت گفتم:با 

قطع شده با پدر بزرگم مجدداً بر قرار نخواهد شد.هرابط- 
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.هکنینمماز تمام ماترك محرومو ادامه دادم:
سپس صراحتاً گفتم:

شوم.ین میکار بمانم غمگیاگر ب- 
با لبخند و آرامش گفت:

راث و پدر یم.هکنینمجادیایمانعیقیها برابر عشق حقینگرانن یا- 
دانم که مرد بدون یکار، من ماما در مورد ندارن. یتیم اهمیبرابزرگت 

.هنکیتواند زندگیکار نم
سپس در حال خنده ادامه داد:

؟يآوریحساب مبهیقیرا کار حقیقیت در گروه موسیا فعالیآ- 
ن تمام ماجراست.یبزرگ و اییک ماجراجویبود در یحرکت- 
تمام موارد با تو موافقم.در- 

اد فکرکردم.یمان زعشقي بارهدر
با، عاقل و با یزیبا زنيانشدهینیبشیدار پیه خودم دیاز ناح

سمت او داد و من هم بهياستهیخوب و شایوقارداشتم که قول زندگ
ارتباط را دوست داشتم.نیادهیل شدم و ایمتما

سرگردان، يه کرد؟ من مردیرا توجنآتوان میاو چگونه طرفاما از 
ازدواجن یتوان امینده بودم. پس چگونه یکار و بدون آیرانده شده، شبه ب

ه کرد؟یرا توج
و مافوق تصورباورقابل ریغیاو بود. عشقیقیقت عاشق حقیدر حق
رها کند و از نو زنده یمرا از سرگردانخواست یمن عشق ید ایاست. شا

نجات يبرامادريِحقیقیل یاناً میاحدر این عشق، نیهمچند.ینما
ازدواج من با هدي باعث گسسته شدن روابط .م وجود داردهگرانید

خانوادگی او شد.
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يرا طورآنودرك کنمیروشنرا بهافکار توانستم آنیآن روزها نم
که بر اثر رفتن مروانه یکند و اهانتیراضراامیکردم تا غرورجوانریتفس

من وارد شده بود جبران کند.به
ام که یقیگروه موسين با اعضایمحمد شکرون و همکارانم و همچنبا 

شرکت در يکردم. برایزدند خدا حافظمیدستيهرکاربهداوطلبانه 
مراسم را يو شادیکردم. محمد با خوشحالها دعوت از آنیجشن عروس

م و آن را پشت ییگویبدرود ميکه با دوران سبکسرنیاجراء کرد و مثل ا
گذارم.یسر م

به محمد شکرون گفتم:
ز ما را از هم جدا نخواهد کرد.یچ چیه- 

ش نازك شد و با احترام گفت:چشمان
ن مردم، پناه بر خدا.یترزیعزيا- 

يچ کدام از بستگان هدیه بر پا شد. هیحلمدريجشن در خانه هد
دوار ید. محمد امیه محدود گردیهمسايهاآن شرکت نکردند و به زندر

ا دسته یو ياهیا هدییامیکه شده پدر بزرگم با ارسال پيهر نحوبهبود 
م.یاوردیبه دست نيزیجز سکوت چیت خود را اعالم کند ولیرضایگل

محمد شکرون نزد پدر بزرگم رفت، (ص)غمبریپمناسبت هجرتبه
د وگفت:یدستش را بوس

تو بدهم:بهیخوباخبارجعفري هردرباخواهمیم- 
محمد ادامه داد:دن زد،یرا به نشنخوداو 

یبا اصل و نسبزنکهقیصديبا هدرايدیجدیجعفر زندگ- 
.ه استشروع کرد،است

يگریصحبت موضوع ديو براه بودادامه دادیالیخیببه پدر بزرگ 
.بوددیبرگز

من گفت:محمد شکرون به
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منقبض شدن ها، من حالت تأثر او را لمس کردم، مثل نیبا تمام ا- 
ا اگر صاحب فرزند یو ن از توزمان نام بردا ی،ح کردنیدستش هنگام تسب

برم.یتبرك نزد او ميبچه را برايشو
.شتندایتیم اهمیتش برایو رضامبودیاز دست پدر بزرگ عصبان

یکه به زندگنیکه انسان قبل از اییم. روزهایوارد ماه عسل دوم شد
که یخوشيروزها.رودمیشتر در اعماق آن فرو یبرگردد هرچه بيعاد

.»گذراندیرو به رشد میبا احساسات گرم و عشقرا آن«عروس و داماد 
دو زنی که از هريان مروانه و هدیسه مین خود را در مقایبا وجود ا

و احساس اطمینان، هابا تمام اینولی افتم.ی،جهت متفاوت بودند
احساسات زیاد و شور و شوق لبریزم، جهنم ابدي رغم بهوماستواري کرد

مروانه را یاد کردم.
گفت:يهدیک روز 

.یکار نمانیک روز بییدوست دارم حت- 
دم، با هشدار گفت:یتشکرکنان او را بوس

يوازبلند پربه و فقط شودینممحسوبامالکم هم کار يادارهیحت- 
.هکنیمامیراض
دم:یپرسیمهرباناب
؟يداريابلند پروازانهيبرنامه،پس- 
؟یتمام کناالزهر را درتمه تمامیدرس نيدوست ندار- 
هرگز.- 
چرا پدر بزرگت تو را به آنجا فرستاد؟- 
انسانينظر او را دربارهيخاص خودش را دارد و روزد یعقااو - 

تو خواهم گفت.بهخدایی 
.یدرس بخواند در خانه یبام، یگویتو مبهصراحتبه- 
؟بیترتدرس با نظم و - 
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یحقوق ادامه دهيدر رشتهراخودالت یتحصیپلم و حتیبله، تا د- 
.يل شویبرسد که وکيتا روز

خواهد.یده سال وقت م- 
ست و پنج سال سنی. بهکارش یکندن خوداچرا که نه؟ درس خو- 
.یابییمفهم و درك يبراییایمزاآندرويدار

خوشحال شدم و گفتم:شادهیاز ا
یتیمن درس خواندن را دوست دارم و هرچه از عمرم گذشت اهم- 
.يفه عادیک وظیخواهم نه یمیآن من کار حساب. عالوه برهندار

من چون ،رون آمدمیبیقیحقيکاریکننده و بقانعيکاریاز دوران ب
ا یرات و یتعمر، نظارت بهاهیکرايآورصر به جمعمنحکه رااداره امالك

دانستم. درس خواندن یکار نم،ل بودیلزوم گرفتن وکالعندو ينوساز
را از من گرفت.يکاریاحساس ب
کردم.ياشرفت قابل مالحظهیو پن کمک گرفتمیمعلمیاز بعض
م.یرفتیم،داشتي که او دوست میبه تئاتريمن و هديکاریدر اوقات ب

محمد هر وقت مرا با نیبنابراهمیشه رفتار خوبی داشته باشم که 
کردم را تركآنینیآهنبا اراده.دآوریم مادیبهرامقسمدیدیشکرون م

د یخندک روز محمد شکرونیو دوران حرج و تنگنا را پشت سر گذاشتم. 
و گفت:

.ياو در انطباق با استقامت فرشتهیطانیشیکشتو در عربده-
به او گفتم:

.برسمییجام دارم به یتصم- 
طرفکی. از پشت سر گذاشتميزیانگطور شگفترا بهامگذشته

پدريخانهخلوص گر یافتم و از طرف دیدوران اسطوره را باز یخوشبخت
افت.ییماز اثبات وجودم در من گسترش یناشینگرانیول.بزرگم را



/ نجیب محفوظ88

ا یرومند؟ یک مرد قانون نیبه به کجا؟یبرسم ولییخواهم به جامی
ل موفق؟یک وکی

انسان پختهکیییشدم. با توانایمختلفيهادرسيفتهیقتاً شیحق
يهادم. درسیها گردجذب آنینیشتر از علوم دیگرفتم و بفرارا هاآن
را ییو علوم اجتمایخ، فلسفه، روانشناسیکردم و تاریرا حفظ میاصل

قت بودم.یکردم و با شتاب دنبال حقیآزاد مطالعه م
 **   *

د و گفت:یبلند خنديبا صدا
بکن! نظرت یقیک عشق حقیيسووها را بهیدياهایرؤرفتن تصور - 

؟ه هستچ
گفتم:

.یو عالیاد ماندنیبیمسافرت- 
یو پاکییگراتینین دقت، عیشتریبيکه دارایاسلوب خاص علم

یزندگيازهایر نیسام با همان روش بهیتوانمیا یکرد. آامفتهیشاست 
گراییتینیاست را با همان دقت، عین و سیهن، دیاجتماع، مم؟ وینگاه کن

م؟ینگاه کنیو پاک
ک مدرسه یل یمن کمک کرد. او روشنفکر و فارغ التحصبهيهد
ک معلم یرا نزد یزبان عربوگرفته بودات را فرایادبوبود. زبان یخارج

بهیشتر از هر معلم خصوصیهوش بود و ببایلیآموخته بود. خیخصوص
گفت:یمن ممن کمک کرد. او به

شناخته شده يلهیتنها وسیندارد ولیتیاهمییتنهاخود مدرك به-
د.دایمل یتحصبهيادیت زی. عالوه بر آن او اهماستکارانتخاب يبرا

گاه از کمکچیهرکندییار تغیو ویخاطر حاملگکه طبع او بهنیقبل از ا
.غ نکردیدرمن به



89دل شب/ 

یل دوستیتند، تفاوت سن و سطح تحصيها، واکنشهابا وجود هوس
شد.یشتر میشتر و بیروز بوز بهما ر

پاك و یک زندگیپر هرج و مرج همراه با مواد مخدر بهیک زندگیاز 
یلیق مرا از خینظم دقنیال علم منتقل شدم. یآبرومندانه همراه با تحص

ییهاراهو در برابرمبار گذشته نجات دادنکبتو یسطحیاز مظاهر زندگ
که یرساند. آگاهیماوج بهیباز نمود که انسان را با آگاهيآزاديسوبه

يهایاد به بدبختیزاگر با دقتیشود حتیانسان آزاد از آن خوشبخت م
پنهانش نگاه کند.یزندگ

*   *   *

حرفش را قطع کردم و گفتم: 
بگو:یو بدبختيقت، آزادیحقي را دربارهات تجربه- 

با خنده گفت:
که وجود استیقت مخاطب تو انسانیدرحق؟هییت با کحرف- 
در باب »ودود«يخانهکه اکنون در قهوهاي سایه. از او جز هنداریجخار

را که در درونم ی. مرد؛ تمام کساننماندهیباقيزیچسبز جلو تو نشسته 
.نماندیباقسایهر از یغيزیم و چکنار زدکردند مییزندگ

دم، او ادامه داد:یگر خندیبار د
.گذاشتهيبر جااز خود يکه آثارياهساییول- 

خود را صاف کرد و گفت:يصدا
قت را دنبال کردم. ین خاطر حقیاعاشق عقل و قداست آن شدم و به

نظر کند تا بهیمو تجربه عمليکارن عقل است که با منطق، مالحظهیا
کند و من یوارد نميکاربه منطق، تجربه و مالحظهیدرست برسد و خلل

ینسبیزه و احساسات مخلوقیقت گذاشتم. عقل نسبت به غریآن را حق



/ نجیب محفوظ90

را ک خدمتگزارینقشز یش غرایزه و افزایغريماندگارو نسبت بهاست
د..یانمیميباز

رد سپس یگیم میماول عقل تصشوند؟میخوب، چگونه اوضاع وارونه 
رد؟یگیز را به خدمت میغرا

خاطر که بهییهاقانع کند؟ آنیتواند خود را به خودکشیمیا کسیآ
کندیمفکرکه درست یکسیولردندايحصرشوند حد و یز کشته میغرا
يهین هدیترفیشرعقل کهنیاعتبار ابهرساند. من یرا به قتل نمیکس
به دوش را با سلطه مطلق شدم و در تمام مدت آنشاست عاشقیاله

ر از یغیچ هدفیجز عقل و هیحرکمچ یدم که هیدیم. خواب مدیکش
يایگرفت. رؤیجز از عقل سرچشمه نميچ رفتاریم و هیداشتیعقل نم

نیز در پائیرا داشتم که عقل در نقط اوج سلطه و غرایالنعقیک زندگی
از «مثل ییهافرمانبردار و برده آن باشد. آرزو داشتم که واژهن نقطه و یتر
از یر زندگیتعب«ا یو » من الهام داداحساساتم به«ا ی» فهممیدلم ميرو
شعور و يرا از فرهنگ لغت خط بزنم و خشم خود را به سو» وجدانيرو
ر آب مانده نثار یاش زکه جز قله» دیفرو«يهاشهیو کوه انديشعوریب

خواستم عقل میست بلکه مسأله ارزش است. ی. پس مسأله اندازه نکنم
و ییغذايهاازینیحتزیاوست حاکم شود و بر همه چيانسان که قله

نشود یخود عشق راضابد. اگر عقل بهیطره یسیجنس
خواهد ماند و بعد از اشباع از یدارد؟ عشق کور همچنان کور باقیچه ارزش

م عقل در شتآرزو داکرد.میام با مروانه را تکراریبدبخترود و مین یب
گراییتینی، عیکند که کار با آگاهيرا بازنقشیمانه همان یما صمیزندگ
نمایو آرزوهاهاشور وشوق،د آوازهایبامیان یکند. در پایميبازیو پاک

ر کند.ییتغ
بسا ضعف کنم که توانستم خود را به آن سطح برسانم. چهیادعا نم

ده گرفتن یگران را به نادی. دکرديبازیجاد بدبختیدر ایمن عنصر مهم
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جستن از يفته دوریشیکنم ولیز دعوت نمیکم گرفتن غراا دستیو 
یابیخود را ارزیخواهقت هستم. بدون خودیبرحقهارانگر آنیآثار و

وطن ر آنچهیکه تحت تأثنیهن خود را بدون ایا میکردن را تصورکن و 
انسان م یطور که قبالً آرزوهمانیطور کلکن. بهیابیم ارزیناممییپرست

م انسان کامل شد.یآرزوبودیاله
او گفتم:به

يهادر کتابهایاز جهان است که بعضیعقالنيک چهرهین یا- 
.استیترسناکيچهرهقتیو در حقم کردند یخود آن را ترس

سرانهو سبکگونهماریبک،یشکل رومانتبهها را آنیدانم. زیم- 
ز و یانسان را از غرايمان دارم عقل روزیایولمعالجه کردندموضوع را 
خواهند شد.زائد ،سیها مانند آپاندکند و تمام آنیاز مینیاحساسات ب

ض یض به نقیک نقیاز در درون تون انقالب خطرناكیچطور ایول
اتفاق افتاد؟يگرید

وار حرکت جهشیمن در زندگتو گفتمکه قبالً بهيطورهمان- 
ن یقیفته شدم. یآن شه کشف کردم و بهدفعکیعقل را يای. دنکنمیم
کردم و االن از من دعوت شده که در یمیدا کردم که در خأل زندگیپ

.استیقیحقییک ماجراجوین یکنم. اییعقل ماجراجويایدن
دم:یبا عالقه پرس

؟ستهه چيآزادي نظرت درباره- 
آنچه با ثلميازهیاز غریاناً نی. احاستییمانند ماجراجويآزاد- 

ر یکه زاستیبردگک یقت ی. در حقبردممیآن بهره کردم و ازیمروانه م
ام و اهداف آن و یبه عقل، پیآگاهیقیحقي. آزادپنهان شدهينقاب آزاد

يق آن به سویم دقیکامل و تنظيبا آزادیکیمحدود کردن عوامل نزد
» لیمن«در .به تن کردهیلباس بردگکهيآزادیعنی. ستد و بندهایق

مطالعه يبرایبه تبادل نظر، ساعاتیساعات،ن گذشتیچننیام ایزندگ



/ نجیب محفوظ92

آن یر طوالنی. در مسيح و عشق ورزیبحث، تفريبرایآزاد و ساعات
م.یش برافراشته بودیهاپرچم عقل را بر ستون

گفتم:اونجا بهیدر ا
بگو؟يتراژديحاال درباره- 

رون داد و گفت:یرا بخودنفس
طور عام صبر داشته باش. اول دوست دارم نظر خود را بهیکم- 

که عقل نیقبل از اانسان عاقل.يتراژدیعنی، میبگويتراژديدرباره
يریک درگیبا یاش منسجم بود. زندگیبا خود و زندگانسان خلق شود 

يبراايچارهرسدینظر مکه بهاتوانیحيریدرگمثل،وحشتناكيزیغر
که عقل خلق شد و آغاز به ساختن ی. موقعشروع شدآن وجود ندارد

ت حمل آن را یکه او صالحهرچندد،یدوش کشتمدن نمود و امانت را به
ک یبا وکندیت شانه خالیلر بار مسئویتوانست از زینماما او،نداشت

ن یزميروها درانسانیزندگيوجود تفاوت ظاهرباکرددرك یکلنگاه 
زه یهمچنان دوران گذار را که  عقل و غریول؛استکسانیها آنیزندگ

د خالف یگویمد. آنچه عقلینمایمیکند طیدر آن با هم حرکت م
عامه مردم یزه بوده است. در زندگیغربايروزیتا امروز پوزه استیغر

زه یغريسلطهر از آن او تحت یغ.علمدانیمدرشود مگریروز نمیعقل پ
خاص خود را يهابلعد. عقل واژهیثمره علم را مز یغرایرد و حتیگمیقرار 

استفاده خود غرایز و عواطفازانسانهاونیلیمکه درحالیبردکار میبه
ياهایرؤها و گمراهی،ی، نژادپرستیهنیميآوازها،یعموميتراژد.کنندیم

عقل رساتر شود و يروند که صدامیسرخ آن زمان کنار ي. ابرهاپست
بروند.یستیو نیسمت پژمردگز بهیغرا

مان محکمم به خدا نشأت ین عقلم و ایبيریخودم از درگيتراژد
گرفت.
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تو شود، چگونه از يعقل راهنمایبه ذهنم آمد، اگر بخواهیسؤال
؟!یکنمیمانت محافظتیا

و دشسست مدليهاحرفمان مخصوص خودم و به ینانم به ایاطم
کند.بعقل مشکل را حل باید

ن یگزیهاد جانشیو پگریز دیاست نه چیناتوانگفتار اعتراف بهخود
به يگریاعتراف دخودمیناممیبودن یعیطبایو دليکه هواراآن

.استیورشکستگ
*    *    *

؟تو چه گفتعقلت به- 
ل یجز تحميزیراه گریولا تصور آن ناتوان ماندیاز درك وکامالً- 

ن یند که ایاست. هر چند مردم بگوين همان تراژدیخود نداشت و ا
کرد. همه یآن زندگتوان بدون فکر کردن بهیاست و میمسئله ساختگ

يال، اراده و شجاعت برایخود را از دست داد هرچند با قوه خيز معنایچ
را یبا عظمتیکه زندگیکساناي م. من بریخلق کنییآن معنا

کنم.یحسادت نم،رندیمیميتمندیگذرانند و با رضایم
بود و یم با خبر کردم. او زن مؤمنیفکريرا از مشغلهيهديروز

شد. گفت:ینمتركاش چ وقت نماز و روزهیه
وسته خلق یان پیجر، مگر یرا بدون او قبول کنیهستیتوانینم- 

نشیآفرتوان در قدرت ی؟ نمینیبیرا نمها نوانات و انسایاهان، حیگ
.شک کرد

او گفتم:به
خواهم.یم1+1=2مثل ياک و متقاعد کنندهیزدرابطه ن- 

گفت:يهد
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ید بدانیبایمان است ولیم که سرچشمه ایزنیما از دل حرف م- 
قت عقل سرچشمه و یدرحقپرستد.یر از انسان عاقل نمیغیکسخدا را

ای- اواز دركینسبیناتوانخاطربهانسانیمان است ولیاساس ا
يگریز دیمان خود را به چیا،فرار از تناقضایو- اواش بهيآزمند

برگرداند.
او گفتم:به

يبراياهیعقل فرضو از، مرگ و ترس را حس کردیانسان زندگ- 
خواست تا خدا را یخود موسیحت.نجات دهدرادیساخت تا امخود

ند!یبب
*   *   *

دم:یبعد از آن از او پرس
؟هت چطوریمان امروزیجعفر، ا- 

یستارگانيسوش را بهیسود کمیعقب چرخاند و دسرش را در هوا به
شد یده میدیمیقديهابام خانهن و پشتیحسمسجدان مناره یکه از م

برد و گفت:
!کافر شومخدا تر از آنم که بهکوچکمن - 

ادامه داد:سپس
اد شد، یام زیلیبه دست آوردم، مدارك تحصهاي زیاديیتیموفق- 

ين دورهیصاحب چهار فرزند شدم. بهترياز هدافت وینشم گسترش یب
ام را گذراندم.یزندگ

که فرزند یرساند و زمانمیمحمد شکرون نفقه را به مادر مروانه 
م گرفتم برش یتوانستم او را داشته باشم تصممید که یرسیبزرگم به سن

معلوم شد یولان گذاشتم، مخالفت نکرد.یدر ميگردانم. موضوع را با هد
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شد یها رفته. و گفته ماز دشتیکیها به که مروانه ازدواج کرده و با بچه
ن شدم.یغمگخیلیرفته. من یبیکه به ل

ن یجمعه با هم در مسجد حسيحمد سست نشد. روزهامرفاقتم با
مان او به نماز جمعه یم. ایخوردیه نهار میم، سپس در حلمیخواندینماز م

ط یامت هنرمندان با توجه به شرایگفت در روز قیمن ممحدود شد و به
یولاو ترقی چندانی نکرد. دهندیپس میشان حساب نرمو حرفهیزندگ

اششد. با خانوادهت پخشیصفحه ضبط و با موفقياو رویمردميآوازها
ادگار یاز خود به ینسلچ ینقل مکان کرد و ه» روض فرج«به محله 
نگذاشت. 

ش از من فارغ یکه پ» خان جعفر«ازیکه با همکاراننیقبل از ا
مشغول هستند یا معلمیشغل وکالت و اند و اکنون بهل شدهیالتحص

یبر من خواهرادیر دوستان جدیدوستم بود. بعداً تأثاتنهاو آشنا شوم 
د.یفهم

، و با شاداب یخوشحال شدم. ززیهمه چشتر ازیبهابچهوجوداز
بود.يپدر بزرگش راونسخهمبودند. پسر بزرگسالم 
رون یسالخورده شده بود. جز رفتن به نماز جمعه از خانه بوریپ،خیش

اختصاص داده دانیدار با دوستان و مریديرا براشبکیرفت و فقط ینم
یکه با چه کسانحدس بزنمتوانستم یو مبود بر او غلبه کرده يریبود. پ

وبود خود را فراموش کردهيگذشتهيفکريکرد. او مشغلهیممعاشرت
.باشماد او ماندهیدر ياعنوان خاطرهبهیشک داشتم حت

خود را یکه مدرك کارشناسنیت گذشت تا ایبا تفوق و موفقهاسال
قوق گرفتم.حدر رشته 

دان یدر میو دفتر وکالتاد بهره بردمیزيمن از ثروت و کمک هد
که ییرایکتاب و اتاق پذپر ازياد. آن را با کتابخانهباز کرم یباب خلق برا
مجهز کرد.دک بویهیپايهالیمخصوص وک
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د.شآغاز امیاز زندگيدیجديمرحلهن یچننیا

7
که است یکوچکيل مسئول دفتر همه کاره و واسطه انجام کارهایوک

کردم.یر دستش کار میزدر حقیقت. منبودل تازه کاریدر شأن وک
درس يها راهنمااز آنیکه بعضبودیدفتر کارم محل تجمع دوستان

در آنونبودندیشگیو همیمیصميها رفقاقت آنیحق. درشدندقانونم 
افت.یراه است به درونمیها بود که ستجمع

گانه نبودم. در یاست بین با سمم، یخواهم بگویمبر خالف تصورت 
اهل هميکردند، تعدادیکه به خانه پدر بزرگ رفت و آمد میان کسانیم
شیستارد ومرایو حکومتبودند خواصازها همفکر وآناست بودند،یس

هن ینفع خود، مردم خرده پا و مکردند به یدادند که فکر میقرار م
کهنیايد، نه برایچرخیمیل قانون اساسها حوتمام بحث آندانستند.یم

سند د خود در برابر حاکم ییتأيبلکه برا،ت از آن مردم شودیحاکم
يگریبازهادهیحاکم و برگزدان کارزار جزیدرآن م.خواستندیمیقانون
نبود.

خوشم شانمرتبيهاشیپرپشت و ريهالیسبوقار،که ازنیاز اها آن
ت، علم، یم و تربی، تعليو محبت دربارهیآرامبهبودند.آمد خشنودیم

کردند که مردم به یمدیتأککردند. یبحث مینیشه دیو اندينوآور
تا بتوانند در سطح از دارندینمستمر يدار سازیمدت و بیآموزش طوالن

مشارکت کنند.یاسیدر امور سیمتوسط
د:یپرسمیدم پدر بزرگم یبار شنکی
ه؟گران ممنوعیدياست مانند تصوف برایسورود به،پس- 

د:یافت کرد. دوباره پرسیجواب بله، در
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؟هکنین میمردم را تأمعامهمنافعیچه کس- 
اهل زراعت، تجارت و صناعت ،یقیحقو شاغل ما که صاحبان منافع- 
دست آوردن نان هخدمات و بیخرده پا از ارائه برخمردمکار م. اما یهست

کند.یر تجاوز نمیبخور و نم
عنوانم امور بهیتنظيه رو آوردم و براین نظریاآن زمان بهدر
و خواصخاطر انتساب بهان بهیم آن شدم. در پایشفابخش تسليانسخه

کردم.یخدا را شکر مينه مردم عاد
د تا یچیپیآن مدريگذشت و نام مردم عاديزیانگجانیهيروزها

حرکت درآمدند و منبهیرا پرکرد. مردم مانند امواج خروشانفضاکه نیا
ها بودم.  مراقب آنيرت و شادیبا حاز باال
ر یتحت تأثياگاه با قدرت قابل مالحظهچید که هیرسینظر مبه

را با تمام یتوانم زندگیممان آوردم کهیاست قرار نگرفته بودم و ایس
است بگذرانم.یسش بدون ورود بهیهایو تلخها ینیریش

*   *   *

و یاتفاقطوربهاست ین بار در دفتر کارم در باب خلق سینخسيبرا
کرد.ر خود یشدت مرا اسبا 

، یسمی، آنارشیستی، کمونیستیالی، سوسیبرالیدر اتاق کارم با افکار ل
ییصداسر وپرير شدم. خود را در گردونهیدرگیتسیو فاشینیدیسلف

م شمردیافتم که سرم را به دوران انداخت. به عقلم که آن را مقدس می
پناه بردم.

سعد «م استاد یکردیمیرا بررسهام مکتبیکه داشتیدرحاليروز
یقیو اثر عمام داشت یکه در زندگینقشخطرناك بودن خاطربه،»ریکب

د: یاز من پرس،کنمیمذکر نام او بسندهبهفعالًه بودگران نهادیدرکه ب
؟یهستیتوک- 
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د گفتم:یتردیبعد از کم
.یچچیه- 

ت گفت:یبود و با عصبانیش حساس و عصبییرغم باهوشاو به
مرگه.- 
که عقل را مقدسمهستیل کرده و مجتهد و از کسانیمن تحصیول- 

دانند.یم
ابراز یحکومتيهاوهیشيکه نظر خود را دربارهنیاز اقبل ا عقل یآ- 
ده؟یمنخود را از دست يمحتواهکن

ه.است تابع منافعیسی. ولیول- 
. اما عقل هکنیت میطرف احزاب خود هدارا بهيمنافع، مردم عاد- 

.ددهبز یتمطلتواند حق را از بایاش ميبا روشنگر
دم:یزنان پرسدلبخن

؟دبرینظرت منافعم مرا به کدام سو مبه- 
.يگذربات یت کنونیاز موقعیتوانیبا عقل م- 
خواهم.یدن میشیانديبرايشتریهرحال مدت ببه- 

کردم یپنهان نميزیکه دوست اولم بود و از او چيرا به هدام ینگران
د گفت:یبدون ترد. ان گذاشتمیدر م
.دانمیرا فاسد کننده عقل ماستیس- 

:کردیمنعکس مکه شعله برافروخته درونم را نیو مثل ااو گفتم به
.هداریخود عقل بستگز بهیهمه چ- 

گفت:از صمیم قلب
ند.یبمیعقل خود را گرفتار ،استیدر س- 
ست.یراه فرار نیول، دیشا- 

آنچه در دفتر کارم .ام شده بودینفک زندگیدن جزء الیشیاندالحق
بادم.یپرسیها از خودم مآني د و دربارهیطلبیمبارزه ممرا بهدمیشنیم
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در آن همیشد و شکیو بدل مان ما ردیکه میوجود احساسات گرم
د.نردايام نگاه خصمانهایها به وضع طبقاتیکردم بعضنداشتم، حس

مثل . دمیدیاسیسیزه نزاع اجتماعیا انگرت ین وضعین بار اینخستيبرا
افتم.ییآتشفشانيکوههيدار شدم و خود را باالیباره بکیکه نیا

بسته به طبقه فئودال هستم و منافع من با ام پس وايچون نوه راو
ها و کمونیستسم مطابقت ندارد و یبرایبا لدارد.یهمخوانخواصمنافع
موش و یدرست مانند دشمن؛ام هستندیدشمنان طبقاتهاستیالیسوس
امکان دارد از ،ن همهیبا ا«دم:یطور فکر کردم و از خودم پرسنیاگربه.

کهنیاایو قرار دهم؟یطرفیعقل را داور ب،ن همه مکتبیان ایم
هوشمند ياعنوان بردهانت خواهد کرد و از آن بهیمن خاحساسات به

؟»کنماستفاده 
بریولکنمشهیپست راه سالمت را ایز سايم بود که با دوردر توان

نستن آن جور در عقل و مقدس دااحترام بهي ن باور بودم که با فلسفهیا
آمد.ینم

است.یزندگاست خودیس
ییجوشد و در رفتار او مبارزهیر قطع نمیسعد کبان من ویبحث م

افتم که با تمام وجود در برابرم قرار داشت.ییقیحق
او گفتم:ار بهبکی
فته آن یشهامکتبرهبران است و تمام یوحشتناکيایاست دنیس- 

هستند!
اش درهم شد و گفت:ف و سبزهیظريبایزيچهره

تخم يده فرصت روین ایايد برایتردیبده شد،یشک تو آمرز- 
.یدن داشتیخواب
نم.یبیمیخیشه تاریفرهنگ و راصالت،،خواصمن درصبرکن،- 
.کنندمیده صعودیگزه برمردم به درجک حکومت عادالنهیدر - 
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فکر کردم و گفتم:
است ییبایکه نشانه زیی، حقوق بشر و ارزشهايسم آزادیبرایدر ل- 

.دوجود دار
ک طبقه است.یها در خدمت نیتمام ا- 

با همان صداقت گفتم:
ست.یکه قابل شمارش نهداريبرابرياین مزاید- 

اد زد:یخت و فریهم راعصابش به
ن!ینفر- 

اد زدم:یت فریو عصبانیمباالتیببا
ست هر چند مغلطه به درازا بکشد.یقت نیاز حقيزیگر

؟ینچه نگرايبرايهد- 
با صراحت گفت: 

ن یاکردن است ویاسیت سیاست به دنبالش فعالیسفکرکردن به- 
ست.ینيخطریکار ب

آه کشان گفتم:
ه.ترت مهمیهست که از امنییزهایچیدرزندگیست ولبایت زیامن- 
ه.م درخطریکه خانه خوشبختکنمین خاطر احساس میابهیگاه- 

گفتم:به او
م.سشنامیطور که تو را شجاع باش همان- 
ست شوند.ین شده که جوانان کمونیمد روز ا- 
.هت نداریم اهمیکنم و مد روز برایمن فکر م،زمیعز- 

دنبال کردم.دن را یشیدرس انددر کنارمن 
 ***



101دل شب/ 

تمام دلباختگانقهقهه سرداد که يبلند طورينجا با صدایدر ا
دم:یپرسرا ناراحت کرد.یخیتاريک محلهیتگانخفتو

تو را خنداند؟يزیچه چ- 
زم یهمسر عزیچ کس حتیکنم که تا حاال به هیرا فاش ميراز
ام.نگفته
رهبران یام و بعضیزندگن یبییهانظرم آمد که شباهتبار بهکی

شتر یکه سنش از من بینسببا زن با اصل وچون ا وجود دارد!یبزرگ دن
م یفکر کردن و درس خواندن برايبرایط خوبیشرا.بود ازدواج کردم

یب رسالتزل حیتشکينظرم آمد برابهکردم،موضوع فکربهفراهم شد.
دارم.

دم:یخندان پرس
مانند رهبران بزرگ؟- 
فته خود یمرا شيزودده بهین ایایولست،یها ندرست مانند آن- 

رنگ یو خود را از نمه دادمدن را اداکرفکردرس و آن شدم.ریاسکرد و
یب و نقصیشه خود را از هر گونه عیکردم تا اندیز و احساسات دور میغرا

حفظ کنم.
مسؤل ست وینیما منطقیکه نظام اجتماعدمیرسهیاولجیانتبه

است و برخالف تصورم از خواصيماریما مانند فقر، جهل و بيهايماریب
ف اعتراض کرد و ین توصیبه ايهدام.وابستهيگریدگروهستم بلکه به ین

فرصت ه،یدهلیبقازراثروتعواملمن د.یکشرخماصل و نسبش را به
که نیتا ال کردم یتحله ویاست تجزییگوزور و ستم ویکشبهره،یطلب

وجود ندارد.کلمهیواقعیبه معنیثروت مشروعخود را قانع کردم 
ق کرد وگفت:یر مرا تشویسعد کب

مطالعه بیشتري دیبایول.هداریان خوبیاست و پایش خوبیگرا- 
.بکنی
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نان گفتم:یبا اطم
کنم و یها رفتار مجور با آنکیند و کسانیها م تمام مکتبیبرا- 

ک یبهدیباچهيبرا. ستینهان مکتبیاز ایکیجز يزیسم چیمارکس
؟دنکیل میتحميکتاتوریچه خود را با زور و ديبرال شود؟یتبددهیعق

فرود آمده يست بلکه از آسمان تأمل و تفکر نظرینهااز مکتبیکی- 
استحقاق آن نسان بدهد.ابهيد نویق گردد و امیمردم تطبیتا بر زندگ

ل شود.یتبددهیک عقیدارد که بهرا 
به ستوه آمدم و گفتم:

عقلی که خداوند داده باالترین چیز است.- 
ر گفت:یبا تحق

!ییگراهنوز هم آرمان- 
اد زدم.یبا خشم فر

را مراعات کن.ییگراتینیع،در بحث.گنده نگويهاحرف- 
به آرامش خود بر گشت وگفت:

.ياز دارینيشتریمطالعه بمطالعه بکن، به- 
گفتم:

ک یرا یدارم. عالوه بر آن عدالت اجتماعنقبول را ين تئوریامن - 
.هنداريتئوراز به یدانم و نمییهیز بدیچ

مثل جهنم شد.يزاردان کاریام منهیو س
آن زمان کمتر با. درو فکر کردن گذراندمو مطالعهدرس را بهیمدت

نظرم بردم. بهیبهره نمیجز لحظاتهابا بچهيهمسرم بودم و از لذت باز
ز مسلط و در یکه بر همه چاستيدارندهیآيرویمانند ن،يآمد رهبر

!رو خود را وقف نجات مصر نمودمنیاز ان حال ساده است.یع
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سمتدادم که مبادا افکارم بهیخودم هشدار مکردم و بهیمرتب فکر م
که نیايبرار شود.یسرازیکهنه موروثد یاحساسات و عقايهایبیشاسر

دم نمودم.یاداشت کردن عقایکارها روشن شود آغاز به 
دم:یاز جعفر پرسیبا دلواپس

؟يانجام داد- 
بله.- 
؟يآن را چاپ و منتشرکرد- 
حوادث از من جلو افتاد.هرگز،- 
؟ياد داریخالصه آن را به- 

در حال خنده گفت:
از کردم،نیتدویاجتماعویاسیسيهامکتباز یکوتاهخیتار- 

ویاجتماع،یام را به سه شالوده فلسفسپس برنامهسم.یسم تا کمونیفئودال
را به هواداران واگذاشتم،یانتخاب شالوده فلسفنهادم.بنا یروش حکومت

حاصل ازیت خصوصیلغو مالک،یت عمومیبر مالکآنیشالوده اجتماع
هر «آنين نمونه رفتاریبهترکامل.يو برابریکشهر نوع بهره،ارث

یاما روش حکومت».ازشیاندازه نکس بههراندازه قدرتش وکس به
ها و يآزادتمامن یتضم،اک قویتفکاحزاب،يآزاد،یبر دمکراسیمبتن

است وارث شرع اسالم،یحکومتیکلطوربه.یانسانيهااحترام به ارزش
ک نسخه از دست نوشته را به سعد ی.یستیکمونانقالب فرانسه و انقالب 

ر دادم و گفتم:یکب
ه من.ین هم نظریا ایب- 

گرفت و گفت:یآن را با شگفت
واقعأ!- 

با اصرار گفتم:



/ نجیب محفوظ104

ترساند.ینمگرا مراسازشکار و تودهات مثل بورژوا،گندهيهاحرف- 
خودم يبرايگر را قبول ندارم پس حق دارم مکتب نویديهاچون مکتب
درست کنم.

گفت:ده شد،یدر چشمانش ديزیآمدیو تردوكشکمنگاه 
نه التقاط.باشدنکه واقعأ درست یشرط ابه- 

ت گفتم:یبا عصبان
.ندستیش نیبیها دکانتمام مکتب- 

دفتر کارم درشتریا بیر دست نوشته را ظرف دو ساعت ویسعد کب
آهسته گفت:د ویکشيسپس آه بلندخواند.

!هنداريادهیفا- 
زد دوباره یکه با خود حرف منیاو مثل امنتظر شدم،يقراریبا ب

آهسته گفت:
!هریتو شریش- 

او گفتم:به
واضح بگو:- 
ر قابل جمع.یغيهازیچيآورگردو اوهام.يال پردازیخالتقاط،- 

ز.یچ چیه
نه:ینظر آخرت هم- 
؟يچه توقع دار- 
.يریبپذام راهیتوقع دارم نظر- 
؟یگه چید- 
م..یحزب بشوأت..یهت..یسپس جمع- 

کرد و گفت:يخنده سرد
!شدفیحچقدر- 

ت گفتم:یبا عصبان
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د!یندارياشما از خودتان فکر و اراده- 
ت گفت:یبا جد

کف را درخودجان م.یهستيکه ما جدیدانیمیکیحداقل تو - 
م.یاعتقاد دارها به انسانم ویانهاده
اصالتکه بهیکنم کسیفکرنمشتر از تو به انسان اعتقاد دارم.یبمن- 

و اميدر ضمن من جدشود.یراضيکتاتوریانسان اعتقاد دارد به د
.م را در کفم قراردهمجانحاضرم 

؟یچکار کنیخواهیم- 
.کنمیس میتأسیا حزبیت و یجمع- 

گفت:یحالیشد با بیکه بلند میر درحالیسعد کب
.هعقب گردوهعقب گرد،هعقب گردیکاین- 

گران دعوت کنم با همسرمیت از دیل جمعیتشکيکه برانیاز اقبل
نگران شد و گفت:یلیم را خواند و خیهادست نوشتهمشورت کردم.

سم جرم یکمونیکه طبق قانون اساسیدانیمویمرد قانون هستتو- 
است.

گفتم:
است.يگریدز یز و مکتب من چیک چیسم یکمون- 
ين امر برایو ایکنیدعوت میستیک نظام کمونیتو مردم را به- 

قانون و وضع کنندگان آن مهمه.
رش یسم که پذیالید نظر کنم و از واژه سوسیممکنه در بند دوم تجد- 

م هخوایمان دارم و نمیخدا اآن بهعالوه براستفاده کنم.دداريشتریب
شک را از من دور ها نیامگر تمامکنم.لیمردم تحمرا بهيزیهر چ

؟دکنینم
ت من تو را واقعأ یمالکمثلیدر مسئله مهمکنمیفکر نمزم،یعز- 

نم.یببست یک کمونی
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.يباور نداررانه که میمسئله ا،يهد- 
کم يزیدانم که چیمیرا نظامیخواهم و دموکراسیمن دموکراس- 

تا به حد کمال برسه و شک ندارم يت مردم عادیت انسانینداره جز رعا
بهتره.ياز شهروند شورویسیشهروند انگلکییکه زندگ

.ستمیده نیبا تو هم عق- 
گفت:یناراحتیبا کم

م،یمختلف با هم توافق داشتيهازیار درباره چیچه بسخوب،یلیخ- 
م!یکندا یپده که با هم اختالف یحاال وقت آن رس

سم قانع کند.یرش مارکسیما را به پذکرد تا یر تالش میسعد کب
محمد شکرون را هم دعوت ؛ خوردندیمان شام مسر سفرهيادیدوستان ز

ازه یکرد و بحث را با خمینمیبا آنها احساس راحتینیاو از همنش؛ کردم
کرد.یدنبال م

را یدا کنم زیر پیدرباره سعد کبيشترید اطالعات بینظرم آمد که بابه
ها تمام مکتب،دوستانآمد.یدفترم مکه مرتب بهبودیتاناز دوسیکیاو 
گران به یشتر از دیاو بکردند.یمیندگیرفته را نمانیسم از بیفئودالیحت

ده،یراسخ درعقام آور،یپیلیوکن بود.ینده من حساس و خوشبیآ
در داشت وتند و محکمیعتیطب،یتوانا در بحث و سخنرانخته،یفره
حرکت وک سیرو در یاست که با تمام نیاز کسانمتعصب،د خود یعقا

را محترم و که عقلیمثل من،ن بردن دشمنانشیاز بيبراکرد ویم
خاطر بهبرد.یل بهره میوساتمامکرد ازیکش میو تحرشمردیمقدس م
دم.یم دیو تسلیفتگیشيز و خشنش در چشمان هدیانگجانیجدل ه
گفت:منمحمد شکرون بهيروز

پسندم.یدوستانت را نم- 
گفتم:ین زبانیریبا ش

ند.هستتینها خوشآنیول- 
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گفت:یحالیبا ب
ست.یشود پاك سرشت نیده میمر نایکه سعد کبآنیولد،یشا- 
.استيانسان ممتازیبه تمام معن- 
هاست.نیاز اتربا هوشید ولیشا- 

او ادامه داد:دم،یخنداعتقاد داشتمکه به حرفش نیبا وجود ا
باز نکن.یکسهر کس و نايات را به رودر خانه- 

ور شد و وجدانم شعلهش حس اعتراض و هشدار لمس کردم،یدر صدا
دم:یاز او پرس

؟هییشکرون منظورت چ- 
از جواب در رفت و گفت:

نه که من نگرانم.یمسئله ا- 
گفتم:يادیبا خشم ز

ح بده!یتوض- 
ست.یو قابل اعتماد ناست ن یبخود بزرگ- 
.هستمورد نظرتيشتریبيزهایچ- 
. هرگز- 

بهظن ش گذشته بر نگشتم و با دقت و سوءیبعد از آن بگو مگو به آسا
م رفتاريهاوهیم گرفتم در شیتم تصمیثیخاطر حبهکردم.یاطرافم نگاه م

دادم خانم یانجام مین کار را ناگهانیشک اگر ایبانجام بدهم.یراتییتغ
که از یدر صورتافتادم،یکردم و از چشم او میمیرا عصبانیمحترم

م یبراشدند،یدر صحبت مچون غرقسوختم.یمیشدت مراقبت و نگران
و کردیمخود فته یرا شيهدکردنشوه بحثید که شیثابت گرد

يد هدیرسینظر مد و بهیبخشیبه او میگرمیو سر زندگیشادمان
گفتم:يبه هدینینشک شبیبعد از بود.ها آن بحثیشگیمشتاق هم

کنم! یتعجب نمیستیکمونیاگر اعتراف کن- 



/ نجیب محفوظ108

د:یلبخند زنان پرس
خته؟یش تو را بر انگیهابه حرفمن توجه - 
.وتر قرار گرفتنیو تحت تأث- 
سوزه!یو دلم براش ماستيرینظیاو آدم ب- 

ساله یر سیشتر و سعد کبیبیا کمیسال پنجاه يدر آن زمان هد
نمانده بود.یق باقیجز رفاقت عمیاحساسيبه هدبود و در دلم

که من شتر از آنیاو ب«دم:یحرف شکرون از خودم پرسيدرباره معنا
رنجيریپبحراناز يا هدیآاز من پنهان کرده؟يزیچده؟ینم دیبمی

حرکات .استیمثال زدناو همچنان محکم و با حکمت یول؟»کشدیم
رغمبه.يانه واژهوینه حرکتيانه اشارهز نبود.یانگبرر هم شکیسعد کب

د.یانفعاالت مبهم گردیمقدسم تکان خورد و قربانلها عقنیتمام ا
***

دم:یپرسحکم فرما شد،یطوالنیسکوت
؟!يتراژد- 

دم:یدوباره پرسنگفت،یچچید و هیخند
؟ی؟چه گفتيتراژد- 
اتفاق افتاد.يل حزب بودم تراژدیدر تدارك تشککهیموقع- 
؟یبعد چ- 
راست را با هم رم و چپ ویرا بپذيریشدم که خطر درگیآماده م- 

به مبارزه بطلبم.
آه کشان به حرف خود ادامه داد:

یم که بحث داغیدر دفتر کارم نشسته بودییتنهار بهیمن و سعد کب- 
معمول ریه من طبق غیز ناحاه او طبق معمول تند بود ویاز ناحدر گرفت.
تند شد.
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جان گفت:یبا ه
.یهستیاسیسیاجتماع،یکیزیکه صاحب مکتب متافیتو متوهم- 
یالزم است ولکارعمر یک خوبک مکتب یوجود آوردن بهيبرا

و شوند میآشناهاا دو سال با تمام مکتبیک یخوانندگان ظرف مدت 
است درستی شه یو اندرفکداراي کنند یها را که تصور ماز آنیکی

هار از انتخاب متناقضیغيزیکه آن کار چیدر صورت،کنندیانتخاب م
م یتوانین حالت میدر ا،تواند آن را انجام دهدیمیست که هر مخلوقین

م!یا مکتب داشته باشیدنيهااندازه تمام با سوادبه
که توقع آن را نداشت:یدر صورت؛ سر او داد زدم

ادب.یبپر رو.- 
من نگاه کرد و آهسته گفت:با تعجب به

؟یچ- 
اد زدم!یمصرانه فر

ادب.یپر رو. ب- 
د:یت پرسیبا عصبان- 
؟!یزنیبا استادت حرف ميکه داريفراموش کرد- 

دم.یاو پريرو
نبود که ما را از هم جدا کند.یآنجا کسدرگرفت.یزد و خورد سخت

ر را بر داشتم.بنفس زنان کاغذتر بودم.يمن قویتر بود ولاو جوان
ن ما گذشت.یبیطوالنیسکوت

م.کردتصور منظره شروع به
سپس ادامه داد:

ربکه کاغذاستیمنظورم زمانکنم؛ یهرگز فراموش نمرا اش چهره- 
يسوشد و بهیاش خاموش مکه چهرهیموقعگردنش فرو بردم،را در
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د و خود را به یچشم پوشيریک درگیاز رفت،میک یتاريگود
ز گذشت.یو همه چافتخار،یرکیزم کرد و از جدل،یتسلياناشناخته

اد زدم:یفر
؟!یشتاو را کُجعفر،- 
قاتل شد.يجعفر راو- 
ف شد!یچقدر ح- 
ز ین میکه بيدر حال فکر کردن به جسديسرد ابدیبا شگفت- 
ک دفعه از بار یستادم و حس کردم که یافتاده بود ایر و کاناپه پوستیتحر
يایه در اعماق دندفعکیسپس و انفعاالت آن آزاد شدم.ین زندگیسنگ

که يناهموار آن شبح تراژديوارهیديروزنهان یور شدم و از معلم غوطه
چ عامل یهکه يگریاره مخالف دیرا در سشود و خود یمدوراز من 

دم که یشنییصداافتم. درآن لحظه یکند یمرا با آن مرتبط نمیانسان
عقل«زد:یمفریاد که مذبوحانه يگریکس ديصداایخودم يد صدایشا

؟»یگذاشتمیچرا تنهامقدس من،
!ياچه فاجعه- 
است حزب تا زندان!یاز ر- 

دم:یسکوت پرسیبعد از کم
کشتن وجود داشت؟يبرایلیدل- 
مناز طرف یلوشتکشتن وجود دايبرایلیشه دلیاز طرف او هم- 

.شتقتل وجود ندايبراياچ بهانهیه
؟يدا نکردیکشتن پيبرايات بهانهیهامنظورم در شک- 

نانه در هم یخاطر حماقتم همسرم غمگقطعأ بهلبته که نه،اباورکن 
که یخواست کسیمکهنیل اتفاق افتاد مثل این دلیابهيتراژدشکست.

ن تمام ماجراست.یاشمرد مسخره کند.ید و مقدس میپرستمیرا عقل
امد؟یان نیت به میهااز شکیموقع محاکمه نام- 
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را در دادگاه موضوعبا تمام وجود از گفتن آن ابا کردم.هرگز،- 
در زندان قتل شده.فرض کردند که منجر بههاستین کمونیبيدعوا

من تا امروز مرا قاتل شمردند.یم ولایاسیسیکردم که زندانیاصرار م
؟هستیدانم، نظرت چیمیاسیخود را مجرم س

!یباشیاسیمه سیمجرم ند،یشا- 
افتاد؟یت اتفاق نمیاست نبود جنایاگر سیول- 
اًدیکه پدر بزرگم شداطالع دادمن محمد شکرون به،قبل از حادثه- 
دن او یدهب،همراه همسر و فرزندانمهبهتر،دکرشنهاد یض است و پیمر

ت شب پنجشنبه یجنایولدار را تا روز جمعه عقب انداختم،یدبروم.
تا د.یرسياشم آمد و نه نامهیپيااز جانب او نه فرستادهاتفاق افتاد.
ا نه.یشدهدارخبرتم یدانم از جنایامروز هم نم

درخواست ،بودیکیيو عادیاسیسیکه رفتار با زنداننیرغم ابه
ن امر مضحکه شدم.یخاطر امحسوب شوم و بهیاسیسیکردم که زندان

بار کیفقط يهدحساب آوردند و شالقم زدند.گر بههم مرا آشوبیگاه
مد..آدنم یبه د

دم:یبا عالقه پرس
؟امدیت نمالقاتبهبعد از آن- 
وست!یرحمت خدا پبه- 

سپس ادامه داد:
من محمد شکرون بهبعداًرا خوردم.هاناراحت شدم و غصه بچه- 

آلمان ش او بهیو پهها شدآنسرپرستمادرشون يخبر داد که عمه
مادرم را فراموش کردم مسنباال رفتن که با طوربدون شک همانرفتند.

يمن گفت برادر مالقات دوم محمد بهفراموش کردند.ها هم مرا آن
جعفر ندارم.يو تا امروز از او خبرودریقا میشمال آفربهیکنسرتياجرا
رد.اطرافش ميایو تمام دنيراو
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یمنفبا جهل،یکردم ولدم تالش یج مکتب جدیترويدر زندان برا
بهفقط او. مأمور زندان را دعوت کردمیحترو شدم.و تمسخر روبهییگرا

رد.کیمیمهربانبا منامیحرفه و بد شانس،و نسبماصلخاطر
با و گوناگون شدميهايمارید و دچار بشسو در زندان چشمانم کم

رون آمدم.یاز زندان بینیبمیکه اکنون يحال و روز

8
ان یمياآمدم قراضهرون یاز زندان بینیبمیکه اکنون يبا حال و روز

ها.قراضه
.یباور نکردنیخاطراتباکور مهیمار و نیبيرمردیپ

و فکريو جادوامهاراده خود را از دست نداديرویو نینیروشن بیول
شود.یده در درونم خاموش نمیعق

ر نخ تمام حوادث را به سکردم یدا میگفتم اگر محمد شکرون را پ
برخورد نکردم که او را یدا نکردم و با کسیاز او پي. اثرآوردمیدست م

اورده بود. در مؤسسه یوجد نرا بهیش نسلیکه با صدانیمثل اسد.شناب
من اطالع داد که او در مغرب سکونت کرد و بعد ک نفر بهییقیموس

اخبارش قطع شد.
که يآن را ساختمان بلنديه رفتم جایواقع در حلميابه خانه

ارث ی، از همسرم مبلغ قابل توجهگرفتهبودمهیک شرکت بیمتعلق به
از آن ماند.یره کردم و فقط کمیگار و غید سیبردم، تمام آن را صرف خر

ک یآن يجابهآن نبود و ازياثرین به عشش ترجمان رفتم ولیهمچن
.بودن ساخته شدهی، باغ و پمپ بنزیمسکونمحله

ه هنوز هم یبازنشسته و بقیبعض؛افتمیاز همکارانم را یتعداد کم
م از دنیها با دازآنکدامچ یم هیصراحت بگوبهمشغول وکالت هستند.
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بندیپاهنوز هم يرفتند و تعدادیپذیمرا به گرمي. تعدادندفرار نکردمن
و یوجود دارند که زندگیها کسانان آنیباشند و در مید خود میعقا

مشغولشان کرده است.ش یازهاین
کجا هستند؟يهديهاند؟ بچهیمروانه کجايهابچهیول

رم یگيزیست و چینيریها خش آنیدا کردن و رفتن پیگفتم از پ
حال خودشان ول کنم. ها را بهآنید بدون ناراحتیباید، پس میآینم

بله، . در خیال داشته باشمم را یهاها و نوهآنیدوست دارم اوضاع زندگ
بسا ش از تصورم وجود دارد و چهید بیا شایو یها راهزن، قاضان آنیم

م یشومیاز کنار هم رد یبرخورد کنم ولهابا آنامدر ول گشتن روزانه
م..یگر را بشناسیکه همدنیبدون ا

غ ین کار فوراً درباره امکان شروع مجدد و تبلیبعد از فارغ شدن از ا
بر خوردم که یبا موانعیل حزب فکر کردم ولیدم و تشکیمکتب جديبرا

افه قابل یام، قیادم، عجز و ناتوانیاز جمله سن ز؛ها آسان نبودحل آن
حالت اشمئزاز درآمده است.ترحمم و چه بسا به

و جذاب داشته يقویتید شخصیرهبر حزب بایدانیطور که مهمان
سرزنده و با نفوذ يهاتیشخصازاست پریباشد. عالوه برآن جوالنگاه س

ام کرد. اگر خستهیآورم ولیمدر یصورت کتابام را بههیاست. گفتم نظر
آن چاپ، نشر و عمل بهين کار را خواهم کرد. برایتوانستم ايروز

قق حشه را منتشر و تین اندید تا ایایاز من بترد شخص توانایشايتئور
ببخشد.

*   *   *

سکوت گذراند، سپس من و من کرد:را بهیمدت
پدر بزرگم به سراغم اومد.يچهرهياز گذشته دور- 

کرد و گفت:یش دستیم او پیتا خواستم لب بگشا
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اومد؟ یاش چسر ثروت و خانه. اما برکه مرده شک نداشتمنیاز ا- 
ها چکیطرف در بزرگ و پستادم. بهیده خانه ایبه فلک کشوار سر یر دیز

افتم مات و مبهوت شدم.یرفتم، چون در را کج 
ساکت شد سپس گفت:يالحظه

که نه انتظارش را یبیعجيهل دادم و رفتم تو، منظرهیکمدر را- 
بود، نه از ياز باغ خبرنهدم.یکردم دیرا مچ وقت تصورشیداشتم و نه ه

ک یک جینه از جخوش وياز بوهاینه از مخلوط، ییرایپذسالن
دم.یاز آشغال و چند ولگرد دییهابا تپهیخرابه بزرگیها. ولگنجشک

اد زدم:یبهت زده فر
ر؟! منهدم شد؟!وچط- 
نبود. يگریز دیاش کرده چاحاطهيوار بلندیجز خرابه که د- 

دم یم کوبین را با پاهایزمکردند.یمن نگاه ماط و شک بهیولگردها با احت
سال کییدمن جستجو فهمیخ گشتم. در حیدان شیو در محله دنبال مر

ه وقف یریامور خيمرده و تمام اموالش را برايشدنم، راویبعد از زندان
ا اعقابش به ارث نگذاشته. خانه ینميما برایلیک مییکرده است و حت

رون بردند. یدشمن بمباران شد و نخاله آن را بییاز حمالت هوایکیدر 
آن موقع درك کردم که از ن تمام داستانم از اولش تا آخرشه. دریا

م یست. تصمینيخبرياستراحت ابدقبل ازياستراحت کوتاه اجبار
کنم. حاال خودبا خانه پدر بزرگم ندارد خانهیگرفتم خرابه را که شباهت

خوابم.ین فجر و طلوع آفتاب در آن میها بطبق عادت مثل ولگرد
رون داد و ساکت شد.یو سپس باز دم خود را بکردیخنده کوتاه

گفتم:يبا دلسوز
.یهمراه با بدبختيریپ- 
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دت اید یشه بای. همکنهيم دلسوزیبرایهرگز، دوست ندارم کس- 
نه که یزم ایسحرآمیبزرگيهانشانهازویزنمیحرف یباشه با مرد بزرگ

ز را دارم!یبا همه چيسازگارییگشاده توانايط با روین شرایدر بدتر
حرف او را باور کردم و گفتم:

که...ياانهیهرحال صدقه ماهبه- 
حرفم را قطع کرد:يتندبه

ام!مم را قبالً گرفتهیتصم- 
باشه.يمت جدیکنم تصمیفکر نم- 
هستم!يکامالً هم جد- 
؟یکنینمنه که تقاضا یمنظورت ا- 
قطعاً!- 
ن جنونه.ین عیایول- 
مم کرد و من واز ارث محرياسمش را بگذار. راویخواهیهرچه م- 

کنم!ییما از آن گدایلیک مییستم حتیهم حاضر ن
خرج زود را اندازتر و پسیفقزوار در رفته،،ریتو پیول،جعفر- 

.یکنیم
ترم.هم سرسختياز خود راویدانم ولیمکامالً- 
سم.یاجازه بده خودم تقاضا را بنو- 
دم.یاجازه نم- 
...یول- 
.یاش حرف بزنشم دربارهینمیراضیحت- 

نده بود و من یاو را که گویه افکند. خستگیسکوت بر همه جا سا
از پا انداخت.،شنونده

د و گفت:یاو خند.دمیازه کشیمن خم
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ها ول ابانیم تا در خیآیميسرگردانم و از خرابه راوينوایمن ب- 
در هرجا ن تا خان جعفر. یو از نحاس» خَرنفش«بگردم از مرجوش تا 

درياتپد و خاطرهیدان خلق میدارم. دلم در ميازیخاطره و راز و ن
کنم تا خود را نجات دهد.یرا دعوت متیه دارم. بشریحلم
!؟و علنیبا مکتبت- 
بله.- 
.یسر برحذر باشدد از دریبا- 

براویپس باکست،یت نیاز جدیدرظاهرش نشان«گفتم: خودمبهو
نیست.

م.یشدم سکوتیخسته و کوفته تسل
بلند شد.یکیتاردر مؤذن يصدایدر لحظه غم و کرخت

خشنش گفت:يکرد با صدایکه تمدد اعصاب میجعفر درحال
وقت رفتنه.- 

م.یدان شدیمم و وارد یگذشتیم از گنبد باستانیکنار هم راه رفتدر
جعفر آهسته گفت:

شه.ین نفس پر از جنون مقدس میتا آخریحتماً، زندگ- 
د.یکشیسرم از سخنان سراسر شب سوت م

پایان
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