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 1فصل 

 

ادینبورو با سرعت تمام در حرکت بود. هرچه بیشتر از لندن فاصله می گرفت، التهاب و  -قطار سریع السیر لندن

نگرانی سروین بیشتر می شد. از هنگانی که ایستگاه کینزکراس را ترک کرده بود، مرتب به ساعتش نگاه می کرد و 

و شدیدی شده بود که وجود الغر و ضعیفش را به لرزه درمی  انتظار می کشید. ناباورانه دچار دردهای پی در پی

آورد. دستهایش را زیر شکم قرار داده بود و به این وسیله می خواست از تکانهای شدید طفلش جلوگیری کند. 

باورش نمی شد که در چنین موقعیتی درد زایمانش شروع شده باشد. باورش نمی شد که فرزندش در این وضعیت 

ه دنیا بیاید. هر لحظه انتظار داشت که درد پایان یابد و او را به حال خود بگذارد. هر لحظه منتظر بود که نابسامان ب

همه چیز به حالت عادی برگردد و دست کم تا رسیدن او به مقصد اتفاق دیگری نیفتد. اما گویی کودکش بی تابانه 

 هستی را داشت. خود را به جلو هُل می داد و به طور جدی قصد ورود به دنیای

بعد از دقایقی، که در نظر سروین ساعتها طول کشید، دیگر نتوانست تحمل و بردباری بیشتری نشان دهد و بی 

اختیار شروع به فریاد زدن کرد. به خاطر نداشت که در تمام عمرش دچار چنین درد وحشتناکی شده باشد. بی اختیار 

اد. با صدای فریاد او دیگر مسافران وحشت زده نیم خیز شدند و اشک می ریخت و سرش را به دو طرف تکان می د

چی شده، »توجهشان به او جلب شد. زن جوانی با سرعت از صندلی اش برخاست و خود را به او رساند و پرسید: 

 «عزیزم؟ فکر کنم کوچولوت تو راهه، نه؟

نم فکر نمی کردم به این زودی به دنیا بیاد. نمی دونم، نمی دو»سروین با چشمهای نمناک و چهرۀ دردمند جواب داد: 

 و دوباره جیغ بلندی سرداد و صورتش از اشک خیس شد.« کمکم کنین، کمکم کنین.

آرامش محیط به هم خورده بود. همه بالتکلیف بودند که چه کنند. در حالی که فریادهای او هر لحظه بیشتر و بیشتر 

ا شد. به محض فهمیدن موضوع، رفت و دقایقی بعد همراه مرد جوان و بلند می شد. باالخره سر و کلۀ مأمور قطار پید

قدی که چشمهای ریز و مهربانی داشت برگشت. هر دو شتابان به سوی سروین رفتند. مرد جوان به آرامی گفت: 

 «خانم، نگران هیچ چیز نباشین، من پزشکم و می تونم کمکتون کنم.»

ی که داشت، از لهجۀ مرد جوان فهمید که اسکاتلندی است و قصد کمک به او سروین با وجود پریشانی و درد شدید

 «دکتر، کمکم کنین، دارم می میرم. دارم می میرم.»را دارد دستهایش را به سوی مرد دراز کرد و با التماس گفت: 

توران که نزدیک رسچند نفر دیگر نیز به کمک او شتافتند و بدن لرزان و دردمند زن جوان را به سوی واگن کوچکی 

قطار بود، راهنمایی کردند. صندلیهای قطار به صورت ردیفی و پشت سر هم قرار گرفته بود. بعد از چند ردیف دری 

وجود داشت که آن قسمت را از قسمتهای دیگر جدا می کرد، اما اثری از واگنهای جداگانه دیده نمی شد. محل 

باندند. گویی محل استراحت کارکنان قطار بود، زیرا تخت باریک و کوچکی هم که سروین را در آنجا روی تخت خوا

 ناراحت به نظر می رسید و برای خواباندن زن حامله چندان مناسب نبود.

پزشک جوان دستپاچه به نظر می رسید. او به خانمی که کمکهای اولیه بلد بود و باالی سر سروین ایستاده بود، نگاهی 

 «ینه ش کنم. ممکنه مجبور بشیم بچه شو به دنیا بیاریم. دردها شدید و پی در پی شده.باید اول معا»کرد و گفت: 
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در هر حال اول از همه رضایت خودش مهمه. شما نمی تونین بدون »زن نگاهی به سروین کرد و با خونسردی گفت: 

مک هستین دکتر بهتون کخانم جوان، راضی »بعد بالفاصله رو به سروین کرد و گفت: « رضایت اون اقدامی بکنین.

 «کنه و بچه رو به دنیا بیاره؟

حتماً، حتماً خواهش می کنم. خواهش می کنم کاری کنین که انقدر درد »سروین با درماندگی سر تکان داد و گفت: 

 «نداشته باشم. نمی تونم، نمی تونم تحمل کنم. دارم می میرم. ای خدا، کمکم کن.

خت. خوشبختانه جز او و زن همراهش، همگی آنجا را ترک کرده و آنها را تنها پزشک جوان نگاهی به اطراف اندا

گذاشته بودند. او، که مایک نام داشت، با درماندگی نگاهی به کیف کوچکی که در دست داشت انداخت و به آرامی به 

ندارم. تو جوونی، ببین، عزیزم، تو باید مقاومت کنی. من هیچ وسیله ای برای آروم کردن دردهات »سروین گفت: 

 «قدرت داری. باید با شهامت درد رو تحمل کنی تا کوچولوت به دنیا بیاد.

 «نه، نمی تونم، نمی تونم این دردها رو تحمل کنم. کمکم کنین.»سروین با گریه و استغاثه فریاد زد: 

. اش را از آن بیرون آورددکتر دست به کار شد. کیفش را روی صندلی کوچکی گذاشت و درِ آن را باز کرد و گوشی 

بالفاصله شروع به معاینۀ زن جوان کرد. دستور چند مالفۀ تمیز و آب گرم داده بود. زن همراهش با عجله مشغول به 

کار شد. دردها مرتب شده بود، و در فواصلی که سروین درد کمتری داشت. دکتر با آرامش و محبت با او صحبت می 

او را معاینه کرد و از تپش قلب بچه مطمئن شد و وضعیت رحم و چگونگی قرار گرفتن کرد. پس از اینکه کامالً شکم 

ا دوست دارم ب»بچه را فهمید، دستکشهایش را درآورد، دستش را با محبت روی پیشانی سروین قرار داد و گفت: 

 «دقت به حرفهای من گوش کنی. باشه؟

 سروین با سر جواب مثبت داد.

 «ه بپرسم اهل کجایی؟می ش»دکتر ادامه داد: 

 «ایران. از ایران اومده م.»سروین به آرامی پاسخ داد: 

 «چه جالب! من اطالعات زیادی راجع به کشور شما دارم.»چهرۀ پزشک جوان از شادی شکفت و با لبخند گفت: 

آگاه از درد و در این هنگام دوباره دردها شروع شد و فریاد زن جوان اوج گرفت. چهرۀ مایک درهم رفت و ناخود

 ببین، خانم»رنج بیمارش زجر می کشید و دلش به حال او می سوخت. به آرامی دست او را در دست گرفت و گفت: 

جوون، تو هیچ راهی جز تحمل و بردباری نداری. من نه می تونم تو رو بیهوش کنم و نه دارویی دارم که بتونه دردتو 

 «فسهای عمیق، بلند و پشت سر هم. هر کدوم عمیق تر از قبلی.تسکین بده. سعی کن آروم آروم نفس بکشی. ن

نگاه درمانده و نگران سروین به صورت دکتر جوان خیره ماند. ناگهان احساس امنیت و راحتی کرد. احساس کرد 

ناه پ می تواند به این پزشک جوان اعتماد کند. شاید از بی کسی و بی پناهی اش بود که نیازمند این مرد شده و به او

آورده بود. در هر حال احساس کرد بهتر است هر چه او می گوید انجام دهد. صدای دکتر گرم و اطمینان بخش بود. 

دستهایش حمایتگر و مهربان بود و چهره اش دنیایی از محبت و همدردی را به او نشان می داد. سروین شروع به 

و چشمهای سیاه و مضطربش همانند دریای سیاهی تنفس کرد. اشکهایش از دو طرف صورتش بر بالش می ریخت 

 متالطم و دگرگون جلوه می کرد.

دکتر مرتب صحبت می کرد. گویی حرفهایش بی پایان بود. او کامالً احساس کرده بود که بیمار جوانش نیازمند 

ی گرم و آرامش دلگرمی و حمایت است. احساس کرده بود که زن جوان چقدر تنها و بی پناه است. همان طور با صدا

او را راهنمایی می کرد و به او قوت دل می داد. سروین نزدیک به یک ساعت بود که درد می کشید. زنی که همراه 
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دکتر بود چند بار به او پیشنهاد کرد در ایستگاههای بین راه بیاستند و او را به اولین بیمارستان برسانند، اما دکتر 

است بچه به دنیا بیاید و تکان دادن بیمار به صالح نیست. زن با سوءظن نگاهی مخالفت کرد و گفت که هر آن ممکن 

اما دکتر، می تونیم زودتر تماس بگیریم و سفارش کنیم که فوری یه آمبوالنس به ایستگاه بعدی »به او کرد و گفت: 

 «بفرستن و این دخترو به بیمارستان برسونیم.

ی به خود گرفت و دوباره مخالفت کرد. زن دیگر صحبتی نکرد و ترجیح اما پزشک اسکاتلندی ناگهان قیافه ای جد

 داد سکوت کند.

__________________ 

سروین همچنان درد می کشید و اشک می ریخت و نفسهای عمیق می کشید. دکتر آرام آرام دست به کار شد. 

شده به او کمک کند و کودکش را به  همچنان که با بیمارش حرف می زد و او را دلداری می داد، سعی کرد هر طور

دنیا آورد. قطار همچنان با سرعت سرسام آورش حرکت می کرد. سروین دیگر رمقی به جانش نمانده بود. موهای 

بلند و سیاهش خیس عرق شده و پیراهنش به بدنش چسبیده بود. دیگر چیزی نمی فهمید. نمی دانست چه مدت 

احساس ناراحتی کرده بود، اما باورش نمی شد که صبح با این سرعت دچار است که درد می کشد. از شب قبل کمی 

 درد زایمان شود و کودکش را به دنیا بیاورد.

سرانجام در میان هیاهو و جنجال حرکت قطار و مسافران، با فریادی دلخراش که از اعماق گلویش بیرون دمیده شد، 

که سنگین ترین بار دنیا را بر زمین گذاشته است. دکتر در با فشاری ناگهانی و شکنجه آور، سروین احساس کرد 

دیگه راحت »حالی که پاهای نوزاد را به دست گرفته بود و ضربه ای به تهیگاهش می زد، با خوشحالی فریاد زد: 

 «شدی. پسر کوچولوت هم راحت شد و از دنیای کوچیکش خالصی پیدا کرد.

نمی شنید. حتی ضربه هایی هم که دکتر به آرامی به گونۀ او وارد کرد تا اما سروین دیگر چیزی نمی فهمید و صدایی 

او را به هوش آورد، نتوانست کوچکترین تغییری در جسم و جان او به وجود آورد. گویی سالها و سالها از وضعیت 

ل پرواز می فعلی اش دور شده بود. گویی پرواز می کرد. آن قدر احساس راحتی و سبکی می کرد که خود را در حا

دید. در حالی که مجروح و غرق خون روی تخت افتاده بود و کودکش در دستهای دکتر تکان می خورد و گریه می 

کرد، بی هوش و ناتوان در آسمانهای دور زندگی اش به پرواز درآمده بود و کوچکترین توجهی به اطرافش نداشت. 

ذرانده بود. انگار تمامی مشکالت و رنجهایی را که زاییدۀ اقامت انگار نه انگار که هفت سال را در غربت و بیگانگی گ

هفت ساله اش در انگلستان بود به دست فراموشی سپرده و موجودی رها و بی غم بود. با سرعت پرواز می کرد و به 

ها ز آنسالهای نوجوانی و کودکی اش برمی گشت؛ سالهایی که در طول هفت سال اقامتش در غربت، هزاران هزار بار ا

 با آه و افسوس یاد کرده بود و حسرت بازگشت به آن روزها را داشت.

گویی زنی بیست و پنج ساله و مادر پسرکی کوچک نبود. فکر می کرد همان دخترک کوچک و خوشبخت دوران 

گذشته است که مورد محبت و عشق خانواده اش قرار داشت. احساس می کرد همان کودک هفت، هشت ساله ای 

که میان درختهای نارنج باغ قوام می دوید و جیغ می کشید و می خندید. حتی می توانست بوی آن بهارنارنجها است 

را احساس کند. چه دوران زیبایی بود. چه روزهای شیرین و قشنگی را پشت سر گذاشته بود؛ روزهایی که هرگز و 

ش ارمغان دیگری بر جای نگذاشته بود خودش هرگز بازگشتی نداشت و جز نگاه حسرت بار و آه سوزان سینه، برای

را می دید که دامن سپید و چین داری پوشیده و دست در دست پدرش روی سنگفرشهای براق و بزرگ باغ خانه 

و پر طراوت با سماجت تمام سرک کشیده و بیرون خزیده بود، راه می رود و  ###شان که از ال به الی آنها چمنهای 
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پدرش، گرم و مهربان، دستهای کوچک او را می فشرد و با صبوری به پرحرفیهایش گوش می شیرین زبانی می کند. 

 داد. بوی خوش ادوکلن و سیگار پدرش در مشامش پیچید و زن جوان بی اختیار نفسی عمیق کشید.

مید. در این هنگام پزشک جوان احساس کرد که بیمارش زیر لب نجوا می کند. اما هرچه گوش فرا داد، چیزی نفه

سروین به زبانی خارجی پدرش را صدا می کرد و او را نزد خود می خواند. اما نه تنها در آن لحظه، بلکه بعد از آن هم 

هرگز صدایی و یا پاسخی از پدرش نشنید، زیرا محمود صباحی سالها بود که چشم از جهان فرو بسته و خانواده اش 

 را تنها گذاشته بود.

ه بود و ثروت و دارایی چشمگیری داشت. پدرش از ثروتمندان و مالکان شیراز محسوب محمود پسر ارشد خانواد

می شد و غیر از او دو پسر و سه دختر دیگر داشت. محمود تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در شیراز به اتمام رساند 

مدرکی همپایۀ لیسانس به و مانند سایر جوانهای فامیل راهی دیار خارج گردید و بعد از چند سال تحصیل، با 

کشورش بازگشت و در فرمانداری شیراز مشغول به کار شد. برادرهای او هر دو درسخوان و ساعی بودند. یکی از 

آنها بعد از گرفتن دکترا در دانشگاه شیراز به تدریس روی آورد و دیگری به خارج رفت و هرگز به وطنش 

دیگری دبیر دبیرستان. سومی که از همه کوچک تر بود، زود بازنگشت. از سه خواهر محمود یکی پزشک شد و 

ازدواج کرد و خانه نشین شد، اما همگی آنها از برکت مال و ثروت پدرشان در رفاه و راحتی زندگی می کردند و هیچ 

کدام نگران معاش و زندگی خود نبودند. آنها روی هم رفته فامیل بزرگی را تشکیل می دادند که در شهر بسیار 

 سرشناس و معروف بودند و هر کدام از آنها بر مسندی تکیه زده و دارای مقام خوبی بود.

سروین کوچک ترین فرزند محمود بود. غیر از او، محمود داری دو فرزند دیگر بود که سهراب و سروناز نام داشتند. 

م زادۀ بزرگ بود که نسبتی دور با همسر او، سرور، نیز از خانواده ای همانند فامیل خودش بود. وی نوۀ دختری قوا

پدر محمود داشت. در هر صورت آنها زندگی خوب و استواری داشتند و زوج خوشبخت و کاملی محسوب می شدند. 

پسر بزرگشان، سهراب با دخترخاله اش پیوند ازدواج بسته بود. سروناز هم مثل بیشتر دخترهای فامیل با پسر یکی 

آنها داشت، ازدواج کرده بود. سروناز با وجود اختالف سنی ای که با شوهرش داشت، از آشنایان که نسبت دوری با 

دیوانه وار او را می پرستید و عاشقش بود. شوهر سروناز که بیش از ده سال از زن جوان و زیبایش مسن تر بود، به 

م از این قاعده مستثنی نبود. واسطۀ تیپ و قیافۀ جذابی که داشت، مورد عالقه و توجه همگان واقع می شد. سروناز ه

شوهر او، ساسان انصاری، مردی بود که عالوه بر موقعیت اجتماعی مهمی که داشت. بسیار باشخصیت و مؤدب بود. او 

به دو زبان زندۀ دنیا تسلط کامل داشت و همیشه شیک پوش و آراسته بود. ثروت زیادی داشت و بیشتر اوقات 

مدت خارج از کشور می رفت که بیشتر جنبۀ شغلی و مأموریتی داشت. هنگام  همراه همسرش به مسافرتهای کوتاه

 ازدواجشان سروناز هجده سال داشت و ساسان حدوداً سی ساله بود.

یکی از خاطرات شیرین و به یادماندنی سروین، شب عروسی خواهرش بود. او در آن هنگام شانزده سال داشت و با 

دمدمه های صبح رقصید و همراه دیگران پایکوبی کرد. وای که چقدر همه چیز زیبا و لباس زیبایی که پوشیده بود، تا 

دوست داشتنی بود. سروین فارغ از هر غم و رنجی چقدر شیرین و شاد زندگی می کرد و چقدر از غمها و 

ود فقر و کمب محرومیتهای زندگی به دور بود. چقدر کلمات درد و محرومیت برایش بی معنا و ناشناس بود و چقدر از

و عقده های اجتماعی بی خبر و بری بود. تنها ناراحتی اش درسهای دبیرستان بود. او شاگرد زرنگی نبود و همیشه با 

کمک معلمهای سرخانه و سفارشهای عمو و خاله، به هر صورت نمرۀ قبولی می گرفت و به سال باالتر می رفت. 

ها می نشست و به موسیقی گوش می داد. عاشق شعرهای حافظ بیشتر اوقاتش به تفریح و ورزش می گذشت. ساعت
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بود و مرتب به حافظیه و یا باباکوهی می رفت و فال حافظ می گرفت. اما در هر حال به او تفهیم شده بود که باید 

 هرطور شده درسش را بخواند و به دانشگاه راه یابد.

ت داشت فرزندانش تحت اوامر و آداب او تربیت شوند. مادر سروین، سرور، زنی بسیار سختگیر و جدی بود که دوس

خود، زن زیبا و ظریفی بود که بزرگ ترین سرگرمی اش کشیدن تابلوهای نقاشی بود. او نقاش ماهر و زبردستی بود. 

 اتمام دیوارهای خانه از هنرنماییهای او پوشیده شده بود. بعضیها با دیدۀ تمسخر به این کار او نگاه می کردند، زیر

عقیده داشتند که دیوارهای منزل یکنواخت و کسل کننده جلوه می کند، و بعضی دیگر از هنر و استعداد او تعریف و 

تمجید می کردند و او را می ستودند. در هر حال سرور هر کاری دوست داشت انجام می داد و به حرفهای اطرافیانش 

ایی داشت. دختر کوچکش، سروین، بسیار شبیه مادرش توجهی نداشت. او صورتی گندمگون و چشمهای سیاه و زیب

 بود و در بین دختران فامیل از زیبایی و جذابیت زبانزد بود.

سرور از وضع درس و مشق دخترش راضی نبود، اما چون سروین کوچک ترین فرد خانواده محسوب می شد و تنها 

در موردش سختگیری نمی کردند و به همین سبب  فرزندی بود که اوقات تنهایی پدر و مادرش را پُر می کرد، زیاد

او کمی لوس و خودسر بار آمده بود. به خصوص بعد از ازدواج سروناز و رفتن او، محمود و سرور بیشتر احساس 

تنهایی می کردند. آنها دوست نداشتند خانه را خلوت و سوت و کور ببینند و از رفتن دختر بزرگشان به شدت 

ند و از این بابت وجود سروین را بسیار عزیز و مغتنم می شمردند. محمود صباحی دوست احساس دلتنگی می کرد

داشت دختر کوچکش برخالف سروناز که زود ازدواج کرد، بعد از اتمام دبیرستان به دانشگاه شیراز برود و همان جا 

یران خارج شود، به خصوص ادامۀ تحصیل بدهد. او و همسرش به هیچ وجه تصمیم نداشتند اجازه دهند سروین از ا

که دانشگاه شیراز دانشگاهی بین المللی محسوب می شد و از اعتبار خاصی برخوردار بود. با وجود اینکه سروین در 

دبیرستان همان دانشگاه درس می خواند، والدینش مطمئن نبودند که بتواند کنکور را با موفقیت پشت سر بگذارد. 

ان فشار بیشتری بر دختر جوان وارد می کردند و او را مجبور می نمودند بیشتر بنابراین در سالهای آخر دبیرست

درس بخواند و بیشتر به فکر آینده اش باشد. ناخودآگاه نوعی رقابت و حس چشم و هم چشمی در فامیل به وجود 

 آمده بود و همگی دوست داشتند قبولی و موفقیت بچه هایشان را به رخ همدیگر بکشند.

سروین به سال آخر دبیرستان رسید، خودش هم تصمیم گرفت آن سال را به طور جدی درس بخواند و از وقتی که 

سد کنکور بگذرد. یکی از عموهایش که رئیس دانشکدۀ مهندسی بود نیز به او قول داد که تا می تواند کمکش کند و 

طبیعی را انتخاب کرده بود، فقط دوست  نمونۀ سؤالهای سالهای قبل را نیز در اختیار او بگذارد. سروین که رشتۀ

داشت در دانشگاه قبول شود. برایش چندان مهم نبود که حتماً پزشکی بخواند و یا در رشتۀ دندانپزشکی و یا زیست 

شناسی قبول شود. خودش می دانست آن قدر توان درسی ندارد که بتواند تا آن حد سطح نمرات باالیی داشته باشد. 

از آغاز سال تحصیلی نگذشته بود که سروین احساس کرد نمی تواند آن طور که شاید و باید هنوز دو سه ماهی 

درس بخواند و از عهدۀ گذراندن امتحانات با نمرات خوب برآید. به خصوص در رشتۀ ریاضی که شامل جبر و 

ندان رضایت آنها را مثلثات بود، بسیار احساس ضعف می کرد. نمره هایی هم که به پدر و مادرش نشان می داد، چ

جلب نمی کرد. مثل سالهای قبل، پدرش تصمیم گرفت معلم خصوصی ای استخدام کند تا بتوانند در درسهای عقب 

افتاده به سروین کمک کند. محمود دوباره دست به دامن برادرش شد و از او تقاضا کرد معلمی خوب و کارآزموده 

یر از ریاست دانشکده تدریس چند کالس را به عهده داشت. در برای دخترش معرفی کند. احمد، عموی سروین، غ

ضمن به بعضی از امور دانشجویان نیز رسیدگی می کرد و به هر ترتیب بود سعی می کرد کمکی به دانشجویان ممتاز 
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د تا ننماید. این کمکها بیشتر شامل حال دانشجویانی می شد که از نظر مالی در مضیقه بودند و به دنبال کار می گشت

 کمک هزینه ای به دست آورند.

در بین شاگردان دکتر صباحی، پسر جوانی بود به نام پیروز مفتاح که از ماه پیش تقاضای کار کرده بود. دکتر 

صباحی در نظر داشت در سلف سرویس دانشگاه کاری برای او دست و پا کند، اما وقتی فهمید برادرش به دنبال دبیر 

گردد، فرصت را مغتنم شمرد و چون مطمئن بود که پیروز شاگرد خوب و درسخوانی است. ریاضی برای سروین می 

تصمیم گرفت او را برای تدریس ریاضی به برادرزاده اش معرفی کند. کاری که بارها و بارها برای دیگر بچه های 

ر رستد و تا از شخصیت و رفتافامیل انجام داده بود. او می دانست که چه اشخاصی را به خانه های دوستان و فامیل بف

 آنها مطمئن نمی شد، هرگز بی گدار به آب نمی زد و هر کسی را راهی خانه های این و آن نمی کرد.

روزی که قرار بود پیروز به خانۀ محمود صباحی برود، عصر یکی از روزهای آخر پاییز بود باد سردی می وزید و 

و درختهای لخت و عور آن چشم دوخته بود. به هیچ وجه حوصلۀ  سروین دلخور و غمگین از پشت پنجره به باغ

درس خواندن و تحمل دیدن معلم خصوصی اش را نداشت. او و خانواده اش همیشه به دانشجویانی که به تدریس می 

 پرداختند، با نگاهی بی اعتنا نظر می کردند. سرور با این عمل برادرشوهرش مخالف بود و عقیده داشت آنها که می

توانند بهترین معلمهای خصوصی را استخدام کنند، چه علتی دارد که پای دانشجویان دانشگاه را به خانه شان باز کند. 

اما دکتر صباحی معتقد بود که این دانشجویان با حوصله ترند و برای اینکه بتوانند رضایت شاگردانشان را جلب 

نها عمل ثوابی هم انجام می دهند و به این گونه به دانشجویان کنند، از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند، و در ضمن آ

 با استعداد و کم بضاعت کمکی هم می نمایند.

در هر حال آن روز همان طور که سروین از پنجرۀ اتاق کار پدرش به باغ چشم دوخته و به فکر فرو رفته بود، 

است. هیچ کنجکاوی ای برای دیدن او نداشت. ناگهان با صدای زنگ در از جا پرید و فهمید که معلمش سررسیده 

می دانست که مادرش بی صبرانه منتظر معلم جدید است تا با او صحبت کند و تمام شرایط را بگوید و بعد به او 

اجازه دهد که کارش را شروع نماید. انتظار سروین به درازا کشید. صدای مادرش به گوش می رسید که هنوز داشت 

لم بیچاره را از نقاط ضعف سروین آگاه می نمود و باالخره سکوت برقرار شد و بالفاصله سر و صحبت می کرد و مع

سروین جون، ایشون آقای مفتاح، معلم »کلۀ سرور همراه با مرد جوانی پیدا شد. سرور با صدایی بلند اعالم کرد: 

تو قرار دادم. امیدوارم بتونی خوب  جدید ریاضی هستن. من باهاشون صحبت کردم و کامالً ایشونو در جریان کارهای

 «از معلوماتشون استفاده کنی.

سروین صحبتهای مادرش را می شنید و به ظاهر سر تکان می داد، اما محو چهره و هیکل پیروز مفتاح شده بود و با 

ند، یز نشستتعجب و تحسین او را نگاه می کرد. لحظه ای بعد که مادرش آنها را تنها گذاشت و رفت و هر دو پشت م

سروین حالت دگرگونی داشت و قلبش به شدت می تپید. از ترس اینکه مرد جوان حال و روز او را درک کند، سرش 

را پایین انداخته بود و جرئت نگاه کردن به او را نداشت. قرمز شده و گونه هایش گل انداخته بود. تمرکز حواسش 

ودش عصبانی بود. او دختر هجده ساله ای بود که همیشه اهل را از دست داده بود و از این گیجی و سردرگمی خ

معاشرت و دید و بازدید از فامیل و دوستهای دور و نزدیک بود و با جوانهای هم سن و سال خودش اوقات زیادی را 

گذرانده بود. در بین دوستهایشان پسرهای زیادی بودند که از هر نظر خوب و شایسته به نظر می رسیدند، اما 

وین هرگز در مقابل هیچ کدام از آنها تا این حد مبهوت و دستپاچه نشده بود. غیر از عشق زودگذری که در سر
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شانزده سالگی به سراغش آمده و خوشبختانه دیری نپاییده بود، او از هیچ مرد جوانی خوشش نیامده و دل به کسی 

 نباخته بود.

انم صباحی، به نظر من بهتره از اول کتاب ریاضی شروع کنیم و خ»ناگهان صدای پیروز او را به خود آورد که گفت: 

 «پیش بریم. چطوره؟

باشه. هر طور که روش کار »سروین آب دهانش را قورت داد. قیافه ای جدی و بی احساس به خود گرفت و گفت: 

 «شماست. همون طور عمل می کنیم.

راستش، سروین جون، »د، رو به دخترش کرد و گفت: بعد از جلسۀ اول، سرور که متفکر و ناراحت به نظر می رسی

 «این پسره به درد معلمی نمی خوره. خیلی خوشگله نکنه مادرجون عاشقش بشی؟

آه، مامان، حالمو به هم زدی، این چه حرفیه که می زنی؟ مگه آدم »سروین اخمهایش را درهم کرد و با نفرت گفت: 

 «عاشق هر پسر خوشگلی می شه؟

از نظر من، دختر عزیزم، این پسره شکل »وجه به عصبانیت دخترش، ابروانش را باال برد و پاسخ داد: سرور بدون ت

مجسمه های میگل آنژ می مونه. بهتره مواظب باشی. اگه هم صالح می دونی، بهش بگم دیگه نیاد. معلم که قحط 

 «نیست. یکی دیگه میاریم.

 «خواد بکنین. من که اصالً ازش خوشم نیومد. هر کاری دلتون می»سروین با بی اعتنایی گفت: 

 «مطمئنی؟»سرور دوباره ابرویی باال انداخت و پرسید: 

سروین نگاه غضب آلودی به مادرش کرد و با عجله به طرف اتاقش رفت. وقتی تنها شد. تمام بدنش می لرزید. نمی 

ر هر حال سعی کرد مرد جوان را به دست دانست به چه سبب می لرزد. از حرفهای مادرش یا از مالقات پیروز؟ د

 فراموشی بسپارد و دیگر به او فکر نکند.

اما فردای آن روز به محض اینکه وارد دبیرستان شد و چشمش به افسون افتاد، او را به گوشه ای کشاند و برایش 

ن و چند سالۀ سرویتعریف کرد که معلم ریاضی جدیدش دارای چه تیپ و قیافه ای است. افسون، که دوست صمیمی 

به به، مبارکه، سروین خانم. تا حاال ندیده بودم انقدر تحت تأثیر »بود، با شنیدن حرفهای او خنده ای کرد و گفت: 

 «پسری قرار بگیری. حاال که این طوره، حتماً باید کاری کنی من هم اونو ببینم.

مادرش دوست ندارد در ساعاتی که سروین سروین پاسخی نداد. می دانست که چنین کاری امکان پذیر نیست و 

معلم دارد و یا باید درس بخواند، پذیرای شخص دیگری باشد. به خصوص که هر لحظه امکان داشت سرور معلم 

 جدید را نپسندد و به بهانه ای او را مرخص کند.

اه ویی دیگر، ناخودآگسروین سعی می کرد کمتر دربارۀ پیروز حرف بزند و کنجکاوی مادرش را تحریک نکند. از س

به دروس ریاضی عالقه مند شده بود و با سعی و عالقۀ بیشتری به مطالعۀ آنها می پرداخت. حدود ده ماه از آمدن 

پیروز می گذشت و سرور شاهد پیشرفت چشمگیر دخترش بود و چون هیچ گونه تغییر و تحول قابل مالحظه ای در 

نگران کننده باشد، آمد و رفت معلم ریاضی ادامه پیدا کرد. سروین  اخالق و روحیۀ سروین به چشم نمی خورد که

مغرورتر از آن بود که نشان دهد تا چه حد شیفتۀ قیافه و شخصیت پیروز شده. پیروز هم هرگز به خودش اجازه 

رای وین بنمی داد جز وظیفه ای که تقبل کرده بود و باید آن را انجام می داد، فکر دیگری در سر بپروراند. پدر سر

سپاسگزاری و تشویق مرد جوان، حق التدریس او را بیشتر کرد و باعث شد پیروز با عالقه و دلگرمی بیشتری راهی 

خانۀ او شود. از آنجا که جز سروین و مادرش و خدمتکار خانه شخص دیگری در منزل نبود، محیط خانه همیشه آرام 
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یس ریاضی می شد، آرامش و سکوت در همه جا حکفرما بود و و بی سر و صدا بود. وقتهایی که پیروز مشغول تدر

 سرور صدای آنها را از کتابخانۀ بزرگ منزل که بیشتر وقتها درِ آن باز بود، به راحتی می شنید.

آقای صباحی هنگامی که دخترش معلم خصوصی داشت در خانه نبود. او بیشتر اوقاتش را در خارج از خانه به سر می 

ی برای ناهار هم به منزل نمی آمد. سرور می دانست که شوهرش سخت مشغول کار و مسئولیتهایش برد و حتی گاه

می باشد و از این مسئله گله ای نداشت. از سویی، خودش دوست داشت که بیشتر تنها باشد و نقاشی کند. در واقع 

ای دیگران و برتر از تمام اثرهای سرور عاشق نقاشی و تابلوهایش بود و به طرز خودپسندانه ای کارهای خود را سو

دیگر می دانست. او حتی از نظر شخصیتی و فرهنگی خود را بسیار برتر و باالتر از دوستان و فامیل خود احساس می 

کرد. رفتار ظاهری و طرز سخن گفتنش نیز او را متمایز و مشخص جلوه می داد. طنین صدایش آرام و زیبا بود و 

لباس می پوشید و آرایش می کرد. در نظر اول بی اختیار باعث جلب احترام و توجه همگان همیشه آراسته و مد روز 

می شد و همه او را زنی محترم و متشخص می دانستند و برایش احترام خاصی قائل بودند. شوهرش نیز او را زنی 

هم ذره ای از  کاش دخترهایت»ممتاز و برتر می دانست و همیشه در خلوت و تنهایی به همسرش می گفت: 

 «شخصیت و غرور تو را به ارث می بردند.

اما این چنین نبود. در وجود هیچ کدام از دخترهای سرور، چه سروناز و چه سروین، جاذبه و شخصیت مادرشان 

وجود نداشت. آنها بی پروا و آزاد بودند و به هیچ وجه قید و بندهای مادرشان را در روابط اجتماعی و خانوادگی 

ت نمی کردند. سروناز معتقد بود که غرور و تکبر بی حد مادرش تمام دوستان و فامیل را از اطراف آنها پراکنده رعای

کرده است. هر چند در ظاهر معاشرتها و رفت و آمدها ادامه داشت، همه ترجیح می دادند کمتر با سرور رو به رو 

سی چیزی بروز نمی داد و سرور فارغ از چگونگی حال و شوند و کمتر با او برخوردی داشته باشند. با وجود این، ک

 احوال اطرافیانش، به زندگی آرام و بی دردسر خود ادامه می داد.

این آرامش و سکون، یک روز با هجوم تابهنگام سروناز با سر و صورت خونین و ورم کرده به هم خورد و موجب 

روین با معلم خصوصی اش مشغول سر و کله زدن با دگرگونی بزرگی در زندگی سرور گشت. از قضا آن روز، س

معادله های ریاضی بود. صدای شیون و گریۀ سروناز همه را متعجب کرده بود. از خدمتکار خانه گرفته تا سرور و 

حتی پیروز که به سکوت و آرامش آن خانه عادت کرده بود، گوشهایشان را تیز کردند تا متوجه شوند موضوع از چه 

سرور به محض دیدن دخترش با آن سر و وضع مجروح و خونی، زبانش بند آمد و از حرکت باز ایستاد. قرار است. 

سروین به سرعت از کتابخانه بیرون دوید و فوری دست خواهر بزرگ ترش را گرفت و او را به طبقۀ باال و به یکی از 

 اتاق خوابها برد و در را به روی او بست.

بود که از مشکالت خواهرش با ساسان اطالع داشت و می دانست که شوهر سروناز دستِ او، برخالف مادرش، مدتها 

بزن دارد و گاهگاهی چقدر وحشی و غیرقابل تحمل می شود. با وجود این، سروناز او را دوست داشت و بعد از 

ز برای خواهر گذشت دو سال هنوز کسی از روابط آنها و دعواهای گاه به گاهشان خبری نداشت. اگر خود سرونا

کوچک ترش درد دل نمی کرد و رازی را که در دل داشت برای او فاش نمی کرد، سروین هم هیچ گونه اطالعی از 

دعواهای آنها به دست نمی آورد. ساسات عاشق قمار بود. شبها تا صبح پای میز قمار می نشست و مشروب می خورد 

کرد، دیگر اختیار زبان خود را از دست می داد و حرفهایی و مست و الیعقل به بستر می رفت. او وقتی مست می 

اهانت آمیز می زد و به شدت سروناز را می رنجاند و او را آزار می داد. زن جوان اگر در خلوت این حرفها را می 

شنید، به روی خودش نمی آورد، چون می دانست این حالت شوهرش موقتی است و فردا همه چیز را فراموش می 
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ما ساسان بیشتر اوقات جلوی همه حرفهایی می زد و حرکاتی می کرد که باعث تحقیر همسرش می شد و کند، ا

 هرگاه که او اعتراضی می کرد، کارشان به دعوا و کتک کاری می کشید.

آن روز ساسان بعد از دعوای شب قبل، به محض بیدار شدن از خواب دوباره شروع به بهانه جویی کرده و دامنۀ دعوا 

ا حتی تا بعدازظهر ادامه داده بود سروناز می دانست که شوهرش در کارش دچار درگیری و مشکل شده است و ر

دنبال بهانه می گردد که دق دلی اش را سر او خالی کند. او همچنین اطالع داشت که شوهرش به خاطر سهل انگاری 

درجا زده است. او حتی می ترسید شوهرش  و عیاشیهایش چه شغلهای مهمی را از دست داده و در کار قبلی خودش

 با این رویه ای که در پیش گرفته، شغل حسابی کنونی اش را هم از دست بدهد و کار بدتر شود.

سرور حتی در خواب هم نمی توانست ببیند که داماد متشخص و مؤدبش تا این حد بی ادب و وحشی باشد. ساسان 

ب و تواضع دست او را می بوسید و حالش را جویا می شد، چگونه می که هر بار مادر همسرش را می دید، با اد

توانست تا این حد تغییر شخصیت دهد و ناگهان به حیوانی وحشی و خونخوار تبدیل شود که این گونه سر و صورت 

 زن جوانش را زیر مشت و لگد بگیرد و او را با چنین وضعی روانۀ منزل پدرش کند؟ در هر حال آن روز بعد از

گذشت دو سال، سرور با این راز وحشتناک زندگی دخترش رو به رو شد و ناگهان تمام آرامش و خوشبختی زندگی 

اش را از دست رفته دید. احساس کرد که پایه های زندگی محکم و استوارش به لرزه درآمده و نگرانی از آیندۀ 

بعد از رفتن پیروز، اولین مسئله ای که به  فرزندانش جایگزین آن اطمینان و خوشبختی همیشگی اش شده. آن روز

ذهن سرور آمد این بود که از سروین بپرسد مرد جوان متوجه گریه و زاری سروناز شده یا خیر. سروین مادرش را 

 مطمئن ساخت که او چیزی نفهمیده و متوجه حقیقت ماجرا نگشته است.

را همراه خود برد، اما دعواها و اختالفات آنها به پایان  روز بعد ساسان پشیمان و شرمنده به دنبال همسرش آمد و او

نرسید. روزهای تلخ و سیاه زندگی سروناز تازه آغاز شده بود. محمود از رفتار دامادش به شدت عصبانی و دلخور 

 شد. اما واکنش شدیدی نشان نداد با این حال ناخودآگاه نسبت به ساسات سرد و بی اعتنا شده بود و نمی توانست

مثل سابق رفتار گرم و صمیمی با او داشته باشد. محمود از جدایی و طالق واهمه داشت و آن را در شأن خود و 

خانواده اش نمی دانست، اما ضمن صحبت با همسرش متذکر شد که اگر رفتار دامادش به همین منوال ادامه یابد، 

 و رنج رهایی می بخشد.هرچه زودتر طالق سروناز را می گیرد و او را از این همه درد 

بعد از آن روز، بارها و بارها سروناز با چشمهای گریان و متورم و صورت سیلی خورده به خانۀ پدرش آمد و با باری 

 از درد و رنج به خانه اش برگشت، اما محمود هرگز موفق نشد دخترش را از آن همه غم و ناراحتی رهایی بخشد.

__________________ 

 2فصل 

 

پاییز به پایان رسید و زمستان آمد. آن سال زمستان شیراز سرد و یخ زده بود، اما گرمای وجود پیروز و عشق و 

محبتی که در دل سروین به وجود آورده بود، وجود دختر جوان را گرم و تب دار کرده بود. البته او جرئت کوچک 

ش را تسخیر کرده بود، نداشت. جز خودش و ترین ابراز و بازگویی این عشق بزرگ را که تمامی قلب و روح

خُدایش، هیچ کس از عظمت و بزرگی این عشق خبر نداشت. حتی خود مرد جوان هم هرگز در باورش نمی گنجید 

 که چه انقالبی در روح شاگرد جوابش به وجود آورده است.
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بود و چشمهای درشت و سروین می سوخت و می ساخت و همانند شمع آب می شد و تحلیل می رفت. الغر شده 

سیاهش برجسته شده بود و بیشتر خودنمایی می کرد. غمی پنهان و دلنشین در این چشمهای همیشه نم دار نمودار 

شده بود که بی اختیار دلِ هر بیننده ای را به لرزه درمی آورد. ساکت شده بود. سکوتی سرد و پرمعنا در حرفها و 

دقتی قابل درک بود و انسان را به فکر فرو می برد؛ به این فکر که مگر چه حرکاتش به چشم می خورد که با اندک 

اتفاقی افتاده و چه شده است که این گونه این وجود زیبا و جوان را دگرگون کرده و به عمق دنیایی دیگر فرو برده 

 است؟

آن قدر مشغلۀ فکری و  اما سرور گرفتارتر از آن بود که بفهمد دختر کوچکش گرفتار چه مسائلی شده است. او

ذهنی داشت و آن قدر تمام ساعات روز و شبش از مالقاتها و یا کارهای شخصی اش انباشته بود که کمتر فرصت می 

کرد بنشیند و ساعتی با تنها فرزندی که در خانه داشت صحبت کند و از حال و روز او باخبر شود. سرور همین قدر 

خواند و معلمهای سرخانه سر وقت می آیند و وظایفشان را انجام می دهند، که مطمئن بود سروین درسهایش را می 

خیالش راحت بود. پیش از این الزم نمی دید که موشکافی کند و به تغییر روحیه و حال و روز دخترش پی ببرد. با 

رف می تر و شوهرش صاینکه معتقد بود وجود سروین تنهایی خانه را پر می کند و شبها با اشتیاق شام را به اتفاق دخ

کرد، بیش از هر چیز غرق در کارهای نقاشی و تابلوهای رنگ روغنش بود و تمام هوش و حواسش صرف این می 

 شد گه چه طرحی بکشد و چه تغییری در روند کار و هنرش به وجود آورد.

شد و بیشتر غرق می به این ترتیب، سروین راحت و فارغ بال در رؤیای مواج و عمیق عشقش بیشتر غوطه ور می 

گردید. به طوری که امکانِ بازگشت و نجاتی در آن به چشم نمی خورد. با وجود این باز هم سکوت می کرد و دم 

نمی زد. می ترسید راز درونی اش فاش گردد و بر سر زبانها بیفتد. و بیش از هر چیز از سرانجام این عشق می 

رگز مورد تأیید خانوادۀ او قرار نخواهد گرفت برایش آشکار بود که ترسید. برایش مسلم و معلوم بود که پیروز ه

مادرش چه واکنشی نشان خواهد داد و پدرش چه خواهد گفت و چه خواهد کرد. راه به جایی نداشت مجبور بود 

سکوت کند تا دست کم بتواند هفته ای دوبار صورت مردانه و جذاب پیروز را ببیند. باید سکوت می کرد تا این 

دیدارها ادامه یابد و از کنار پیروز بودن و با وی صحبت کردن لذت ببرد و بیشتر در دنیای خودش فرو برود. می 

دانست اگر راز او را بفهمند. اولین کاری که می کنند بیرون کردن پیروز است. می دانست که بی درنگ مانع ورود او 

هند. و سروین هرگز نمی توانست حتی تصور ندیدن پیروز را می شوند و با اهانت و تحقیر راه خروج را نشانش می د

 بکند، چه برسد به اینکه او را ترک کند و باعث رنجش و حقارت او گردد.

هرچند مرد جوان کوچک ترین حرفی نزده و هیچ گونه عالقه ای نشان نداده بود. سروین از نگاهها و حرکات او می 

م همانند او در تب این عشق می سوزد و دم برنمی آورد. سروین درک فهمید که عشقش یکطرفه نیست و پیروز ه

می کرد که پیروز دیوانه وار او را دوست دارد و می پرستد. هر بار که مرد جوان دیده به او می دوخت، در عمق 

ی و گستاخچشمهای تیره و گیرایش هزاران حرف ناگفته و پنهانی خوانده می شد؛ حالتی از تمنا و خواهش، حالتی از 

جسارت، و نگاهی که در انتها به درماندگی و ناباوری ختم می شد. آری، سروین تمام حاالت او را درک می کرد و می 

فهمید. آنچه مرد جوان را آسیب پذیر و عاصی می نمود، غرور بیش از حدش بود. وای اگر متوجه اهانتی و یا 

می دانست واکنش او چه خواهد بود، و سروین بیش از هر تحقیری از جانب خانوادۀ معشوقش می شد، دیگر خدا 

 چیز از این موضوع واهمه داشت.
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پیروز که سال آخر مهندسی را پشت سر می گذاشت. از شاگردان برجسته و ممتاز دانشکدۀ مهندسی بود. او جوان 

مظهر جذابیت و مردانگی می درسخوان و ورزشکاری بود که نه تنها در دانشکدۀ خودش، بلکه در تمام دانشگاه او را 

دانستند. او غیر از تدریس خصوصی، کار کوچکی هم در قسمت پذیرش دانشگاه داشت. به هر ترتیب بود سعی می 

کرد کمتر به خانواده اش فشار بیاورد، زیرا می دانست وضع مالی پدرش به او اجازه نمی دهد که بدون صرفه جویی و 

مه بدهد. پدر پیروز کارمند اداره بود و غیر از او، دو فرزند دیگر نیز داشت که دریافت کمک هزینه، به تحصیلش ادا

همگی درسخوان و زرنگ بودند. مادرش خانه دار بود و تمام وقتش صرف امور خانه و بزرگ کردن بچه هایش می 

ی بزرگی محسوب م شد. چشم امید مادر به پسر بزرگ خانواده، یعنی پیروز دوخته شده بود. پیروز برای او افتخار

شد. مهناز، مادر پیروز، هنگامی که هجده ساله بود با شوهرش، جواد، آشنا شده و با او ازدواج کرده بود. آنها زندگی 

متوسطی داشتند که با وجود تالش و دوندگی زیاد جواد، چندان پیشرفتی در آن حاصل نشده بود. مهناز از زندگی با 

کوه و شکایت نمی گشود، اما با وجود اینکه بیش از چهل و دو سه سال نداشت شوهرش راضی بود و هرگز لب به ش

و هنوز طراوت و زیبایی دوران جوانی اش را حفظ کرده بود، احساس جوانی و سرزندگی نمی کرد او از کار زیاد و 

هرچه زودتر مداوم خانه و وضعیت مالی نه چندان خوبش خسته و دلسرد به نظر می رسید. آرزو داشت که پیروز 

مدرک مهندسی خود را بگیرد و مشغول کار شود. اما پدر پیروز، جواد، عقیده داشت که پیروز به تحصیلش ادامه 

دهد و در صورت امکان از کمک هزینۀ تحصیلی استفاده کند و تا دکترا پیش برود. مهناز همیشه در مقابل این 

لباً با جواد مخالف بود، باز هم هیچ واکنشی نشان نمی خواستۀ شوهرش سکوت می کرد و حرفی نمی زد. اگر هم ق

 داد. گویی حال و حوصلۀ بگومگو و مجادله نداشت.

پیروز شباهت زیادی به مادرش داشت. زیبایی صورت و قد و باالی بلند و خوش قامتش را از مادرش به ارث برده 

ایند نصیب زیادی نبرده بودند. پیروز همیشه در هر بود. حال آنکه خواهر و برادر دیگر او از این زیبایی و ظاهر خوش

حال به فکر مادرش بود. او می دانست که مهناز زندگی سختی را پشت سر گذاشته و با صرفه جوییهای زیاد و پس 

اندازهای اندک توانسته تا حد امکان به زندگی آنها سرو سامانی بدهد. پیروز همیشه آرزو داشت روزی برسد که 

ی به خانواده اش بکند و مادرش را از آن همه فکر و خیال برهاند. مرد جوان هرگز لباسی زیبا و یا بتواند کمک

جواهری ارزنده که زینت بخش زیبایی مادرش باشد، بر پیکر او ندیده بود. پیروز دنیایی از آرزوهای سرکوفت شده 

برسد که بتواند دست کم درصد کمی از  و امیدهای واهی را در چشمهای غمگین مادرش می دید و آرزو داشت روزی

 خواسته های مادرش را جامۀ عمل بپوشاند و رنگ شادی و شیرینی زندگی را در چشمهای او ببیند.

در طی سالهایی که پیروز در شیراز درس می خواند، مهناز حتی بضاعت اینکه بلیتی تهیه کند و از تهران به شیراز 

ماههای متمادی دلتنگ و منتظر چشم به در می دوخت تا تعطیالت بین دو ترم و  برود و پسرش را ببیند، نداشت. او

یا تابستان فرا برسد و پیروز به تهران بیاید و موفق به دیدارش گردد. عشقی دو طرفه و محبتی پایان ناپذیر بین این 

 مادر و پسر وجود داشت که از نظر هیچ کس پنهان نبود.

انتظار پایان ترم و تمام شدن دورۀ دوری و جدایی از پسرش بود و دل به این خوش آن سال مهناز بی صبرانه در 

کرده بود که امسال زمستان آخرین جدایی او از پسرش خواهد بود و با تمام شدن بهار، پیروز را برای همیشه در 

رش چیزی نگفته کنار خود خواهد داشت، دیگر دوست نداشت فکر دوری و ندیدن پسرش او را آزار دهد. به شوه

بود، اما قلباً به هیچ وجه مایل نبود پیروز برای ادامۀ تحصیل او را ترک کند و برود. از طرفی، مطمئن بود که گرفتن 

کمک هزینۀ تحصیلی از دانشگاه چندان آسان نیست و امکان اینکه پسرش بتواند به راحتی و بدون هیچ گونه 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دیر آمدیچقدر 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 3  

 

وجود ندارد. اما از وجود دختری به نام سروین و عشق بزرگی که این سفارش و آشنایی موفق به گرفتن آن بشود، 

دختر در قلب پسر او به وجود آورده بود، روحش هم خبر نداشت و هرگز در باورش نمی گنجید که این عشق 

 چگونه زندگی او و پسرش را دگرگون خواهد کرد.

همراه با آرامش و آسایش بیشتر در کنار او، مهناز در آرزوی آمدن پسرش می سوخت و از رؤیای روزهای آینده 

لبخند به لب می آورد و غرق در افکار شیرینش می شد. مهنار آرزو داشت مسئلۀ سربازی پسرش هرچه زودتر حل 

شود و کار خوبی پیدا کند و کمک و یاری همیشگی برای او گردد. او حتی دورادور دختری را در نظر گرفته بود که 

و خانواده اش می دانست و معتقد بود که می تواند همسری خوب برای پسرش باشد و او را هم به وی را مناسب خود 

 عنوان دوست و یا مادری دیگر قبول داشته باشد.

با وجود این، وقتی آن سال زمستان پیروز به تهران آمد، مهناز با وجود عشق و عالقۀ بی حد و اندازه ای که به پسرش 

و بی حواسی پسرش نشد و در طول آن دو سه هفته ای که پیروز نزد او در تهران به سر  داشت، متوجه سردرگمی

 می برد، تمام مدت محو جذابیت و جوانی او بود و با عشق و محبت نگاهش می کرد و از آینده سخن می گفت. 

د. او تصمیم داشت اول پیروز نمی خواست کاخ آرزوها و رویاهای شیرین مادرش را به یکباره فرو بریزد و خراب کن

از طرف سروین و خانوادۀ او مطمئن گردد و بعد موضوع را با مادرش در میان بگذارد. از همان جلسۀ دوم و یا سومی 

که پا به خانۀ محمود صباحی گذاشت، احساس کرد حالتی خوشایند و گرم او را به سوی دختر جوان می کشاند که بر 

وانست بگذارد. مرد جوان محو چشمهای سیاه و سحرانگیز سروین می شد و از این حالت نامی جز نام عشق نمی ت

 دیدن

__________________ 

حرکات و واکنش های آرام و شیرین او قلبش به تپش درمی آمد. پیروز هرگز نمی توانست و نمی خواست در این 

اقع شده و از نگاه های شاگردش می باره کلمه ای بر زبان آورد. خودش حدس زده بود که مورد توجه و عالقه و

فهمید که او را با تحسین و تمنا نگاه می کند, اما جرات نمی کرد حرفی بر زبان آورد. تفاوت فاحش سطح زندگی او 

با سروین سد بزرگی بود که باعث می شد پیروز نتواند عشقش را بر زبان آورد. خانه بزرگ و مجللی که او هفته ای 

می گذاشت, با خانه کوچک و محقر پدری او تفاوت بسیاری داشت, و همین موضوع باعث می شد  دو بار پا به آنجا

که او مهر سکوت بر لب بنهد و منتظر و آرزومند چشم به لبهای سروین بدوزد. چگونه می توانست ثابت کند که هیچ 

ق پاک و بی غل و غش خود را چشمداشتی به مال و اموال پدری دختر مورد عالقه اش ندارد؟چگونه می توانست عش

 به اثبات برساند؟

به هر ترتیب بود, دوری چند هفته ای از سروین را تحمل کرد و بعد با اشتیاق سوار اتوبوس شد و به سوی شیراز 

 حرکت کرد.

حال و روزگار سروین هم در آن سه هفته تعطیالت زمستانی تعریفی نداشت.او که هنوز در دبیرستان درس می 

و تعطیالت بین دو ترم شامل حالش نمی شد, مجبور بود همچنان به مدرسه برود و دوری پیروز را تحمل کند.  خواند

ترجیح می داد بیشتر اوقات تنها باشد. به بهانه درس خواندن خودش را در اتاقش حبس می کرد و ساعت های 

 دد و دوباره موفق به دیدارش شود. دیگرمتمادی به فکر فرو می رفت. بی صبرانه انتظار می کشید که پیروز برگر

حال و حوصله حرف زدن و درددل کردن با افسون و یا سروناز را نداشت. دیگر برایش مهم نبود که سروناز از 
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دست شوهرش چه می کشد و آیا روابطشان خوب شده یا هنوز در حال جنگ و جدال هستند. تنها مونس و همدمش 

 هر وقت خیلی احساس دلتنگی می کرد, به خانه مادر بزرگش پناه می برد. تنهایی و خاطرات پیروز بود. و

عزیز جون مادربزرگ پدری سروین بود که تک و تنها در خانه ای بزرگ مشجر با یک خدمتکار پیر زندگی می 

به کرد. او سالها پیش شوهرش را از دست داده و تنها شده بود. در بین فرزندان و نوه هایش, عالقه مخصوصی 

سروین داشت.دختر جوان نیز با گرمی و اشتیاق بسیار پاسخگوی این محبت و عالقه بود. روابطی گرم و صمیمانه بین 

مادربزرگ و نوه جوانش وجود داشت که از چشم سرور پنهان نمانده بود. او گر چه ظاهرا حرفی نمی زد و چیزی به 

ضی نبود و به دیده انتقاد به آن می نگریست. عزیز جون روی خودش نمی آورد, قلبا از این صمیمیت و نزدیکی را

بدون توجه به نارضایتی سرور و یا دیگر نوه هایش, دل به مهر سروین بسته بود و گهگاهی دور از چشم دیگران 

هدایایی کوچک و قدیمی به او اهدا می کرد. آنها ساعت های متمادی نزد یکدیگر می نشستند و با هم صحبت می 

رف های عزیز جون تکراری و پایان ناپذیر بود , اما سروین از طنین صدای پیرزن و احساسی که در آن کردند. ح

نهفته بود لذت می برد و صبورانه به سخنان او گوش فرا می داد. عزیز جون همیشه و در هر حال کتاب حافظی با 

خواند و دوباره به سخنانش ادامه می خود داشت و در بین حرف هایش, آن را باز می کرد و غزلی وصف الحال می 

داد. حافظ مونس همیشگی و شبانه روزی او بود. آن قدر غزلیات حافظ را مرور کرده و خوانده بود که بیشتر آن ها 

را از حفظ شده بود. خانه بزرگ و قدیمی اش همیشه تمیز و مرتب و آماده پذیرایی از مهمانان بود. حیاطش بزرگ و 

م الجثه و کهنسال بود. آدمی به محض مشاهده آن همه درخت و پیچک های به هم تابیده, به دارای درختان عظی

و خزه بسته  ###قدمت و ارزش آنها پی می برد. حوض بزرگی در وسط حیاط وجود داشت که بیشتر وقت ها آبش 

مین الدوله بیداد می کرد بود و سطح آن را برگ های درختان پوشانده بود. روزهای بهار عطر یاسمن ها و پیچ های ا

و زمستان ها گل های یخ در اطراف و اکناف باغ عطرافشانی می کرد. شب های تابستان شمیم محبوبه های شب 

مشام را بوسه می داد و عزیز جون در حصاری از گل های یاس و محبوبه های شب, در زیر پشه بند قدیمی اش تا 

 صبح به خوابی ناز و دلپذیر فرو می رفت.

با وجود این, او همیشه از زندگی اش ناراضی و دلخور به نظر می رسید. همیشه از دوران جوانی و روزگاران گذشته با 

اندوه و افسوس یاد می کرد و مدعی بود که عمرش بیهوده برباد رفته و هدر شده است. او نه تنها برای سروین, بلکه 

 ز روزهای جوانی و عمر تلفبرای فرزندانش و نوه های دیگرش بارها و بارها ا

 24تا  22

شده اش تعریف کرده بود. همگان به مجرد شنیدن حرفهای تکراری عزیز جون نگاهی با یکدیگر رد و بدل می 

کردند و با بی صبری منتظر تمام شدن درددلهای او می شدند. اما سروین با لبخند به حرفهایش گوش می داد و 

این سوالها عزیز جون را به شوق می آورد و او را ترغیب می کرد بیشتر در عمق قضایا گهگاه سواالتی از او می کرد. 

 فرو رود و نکات دیگری را بازگو کند.

آن روز عصر سروین آن قدر دلگیر و افسرده بود که بی اختیار دلش هوای عزیز جون را کرد و راهی خانه ی او شد. 

وین در تب دیدارش بی تاب شده بود. عصر جمعه بود. سروین دوره بیش از دوهفته از رفتن پیروز می گذشت و سر

ی زنانه داشت و محمود با چند تن از دوستانش به خارج به خارج شهر رفته بود. بهترین فرصت بود که دختر جوان 

م دیداری از مادربزرگش تازه کند و از محیط سرد و یکنواخت خانه دور شود. قدیمها بعضی از روزهای جمعه تما

فامیل در منزل عزیز جون جمع می شدند و ناهار را با همدیگر صرف می کردند. اما مدتها بود که این رسم هم از بین 
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رفته و منسوخ شده بود. هر کسی برای خودش برنامه ای داشت و کمتر پیش می آمد که همگان بتوانند مانند سالهای 

 ایی بخشند.قبل عزیز جون را از تنهایی و سکوت عصرهای جمعه ره

سروین سرزده وارد خانه ی مادربزرگش شد. عزیز جون در یکی از اتاقهای بزرگ و مفروش خانه که دور تا دور آن 

را مخده های نرم و مخمل گذاشته وروی یکی از آنها لم داده بود. مشغول خواندن حافظ بود به محض دیدن نوه اش 

و از شادی جیغ کوتاهی کشید. زانوانش تیر کشید و درد گرفت.  در چهارچوب در، بی اختیار روی پاهایش بلند شد

» اما چیزی به روی خودش نیاورد و مشتاقانه سروین را در آغوش کشید. اشک در چشمهایش جمع شد و گفت:

 «خوش اومدی! چرا بی خبر؟

برق  شمهای سیاهشلباس بلند و راحتی پوشیده و چارقد سپیدی زیر گلویش گره زده بود. سبزه و نمکین بود و چ

می زدند. زن زیبایی نبود اما شیرینی و نمک خاصی داشت که او را دلنشین و دوست داشتنی جلوه می داد. سروین با 

محبت نگاهش کرد و ناگهان بی آنکه بداند چه می کند، زد زیر گریه و هق هق کنان خودش را در آغوس او 

» ید، نوه اش را به آرامی از خود دور کرد و با کنجکاوی پرسید:انداخت. زن بیچاره هول کرد. در حالی که می لرز

 عزیز جون قربونت بره چرا گریه می کنی؟ طوری شده؟ بابات حالش خوبه؟ چیزیش نشده؟« الهی بمیرم! چی شده؟

 سروین اشک ریزان سر تکان داد و دوباره گریه اش اوج گرفت.

محترم، محترم زودی یه شربت بهار » اتاق بیرون رفت و فریاد کشید: عزیز جون او را نزدیک خود نشاند و با عجله از

 بعد فوری خود را به سروین رساند و کنارش نشست.« نارنج درست کن بیار. زود باش.

و  سروین می نشست به هن #####کمی چاق بود و حرکت گردنش کند و با طمانیه انجام می گرفت. بنابراین وقتی 

 نفس می زد. بدون اینکه حرفی بزند، نگاهش را به او دوخت و منتظر ماند.هن افتاده بود و نفس 

محترم که در را به روی سروین باز کرده بود و از آمدن او خبر داشت، با دلسوزی تمام شربت را به دستش داد و 

 «محترم برات بمیره. مبادا اشکتو ببینم. مگه من مرده م که تو گریه می کنی؟» گفت:

 «محترم، کاش کمی گل گاوزبون هم دم کنی.» با نگرانی نگاهی به او کرد و گفت:عزیز جون 

هر دوی آنها با لهجه ی غلیظ شیرازی صحبت می کردند. آن دو سالها بود که تک و تنها با یکدیگر زندگی مسالمت 

ا شریک بود. او آمیزی داشتند. محترم در واقع عضوی از خانواده ی صباحی محسوب می شد و در غم و شادی آنه

 بعد از شنیدن دستور عزیز جون اتاق را ترک کرد و آنها را تنها گذاشت.

سروین سعی کرد بر احساساتش چیره شود و مهار اعصابش را به دست بگیرد، اما نمی توانست. گریه امانش نمی 

و حرکات را از خود نشان  داد. هنگامی که راهی خانه ی مادر بزرگش شده بود، به هیچ وجه قصد نداشت این رفتار

دهد. او هرگز نمی خواست کسی از ماجرای عشقش به پیروز خبردار شود. اما در آن لحظه دل به دریا زد و تصمیم 

گرفت راز قلبی اش را با عزیز جون در میان بگذارد. عزیز جون بارها از ازدواجش برای او سخن گفته بود. بارها و 

ا بدون کوچک ترین عشق عالقه ای شوهر داده و مجبورش کرده بودند سالهای بارها تعریف کرده بود که او ر

متمادی با مردی خشن و بی احساس که پدر پچه هایش بود و بزرگ تر خانواده ،زندگی کند و دم برنیاورد. عزیز 

. گرانه بپرهیزدجون همیشه به سروین یادآور شده بود که باید با عشق ازدواج کند و از ازدواجهای قراردادی و حساب

شاید همین صحبتها و حرفها بود که سروین را بر آن داشت اسرار درونی خود را برای او فاش کند و از او راه حلی 

 بخواهد.
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بعد از دقایقی سرانجام ساکت شد و اشکش بند آمد. عزیز جون با صبوری شربت بهار نارنج را به دستش داد و 

 «اال می شه بگی چی شده؟تو که منو زهره ترک کردی. ح» گفت:

هیچی. چیزی نشده. فقط باید بهم »سروین لیوان را از دستش گرفت و در حالی که جرعه ای می نوشید، پاسخ داد:

 «قول بدی پیش خودت بمون. باشه؟

 «خاطرت جمع. تو که منو می شناسی» عزیز جون بوسه ای بر گونه اش زد و گفت:

 «نشده. فقط... فقط عزیز جون، من عاشق شده م. هیچی، چیزی» سروین بالفاصله گفت:

 «به به، چه قشنگ! چی بهتر از این؟ اینکه گریه نداره.» گل از گل عزیز جون شکفت وبا لبخند گفت:

 «چطور گریه نداره؟» سروین نگاه غمگین و دردمندی به او انداخت و گفت:

اده و معمولیه که به زور خرج زن و سه تا بچه شو می من عاشق پسری شده م که آه در بساط نداره. پدرش یه آدم س

 کار می کنه که بتونه خرج تحصیلشو در بیاره و کمترسر بار باباش باشه. گریه نداره؟ ##ده. خودش هم بیچاره مثل 

چرا، عزیزم. گریه داره. چون تو نمی تونی به اون برسی. چون » عزیز جون نگاهش افسرده شد و به آرامی پاسخ داد

بابایی داری که مثل پدرش خودخواه و بی رحمه. آره، محمود هم مثل باباش آدمی لجوج و پول پرسته و مال دنیا 

 کورش کرده.

 «می گی چی کار کنم، عزیز جون؟ چه خاکی به سرم بریزم؟» سروین با در ماندگی پرسید:

و روح و قلبش به سالهای گذشته  اما عزیز جون دیگر آنجا نبود که پاسخی به سروین بدهد. چشمش به سروین

 پرواز کرده و مشغول مرور خاطراتش بود و خاطراتی که یک عمر او را سوزانده و رنج داده بودند.

می دونی، سروین فقط پونزده سال داشتم . باور می کنی، » همان طورکه به نقطه ای چشم دوخته بود، به سخن آمد

منو که مثل پرنده ی کوچکی توی قفس بودم و جرات پرواز نداشتم، با  دخترم؟ فقط پونزده سال. پدر خدابیامرزم

جبر و زور به مهدی داد. اون بیست سال از من بزرگ تر بود. اما انگار برای پدرم فرقی نمی کرد که دامادش چند 

صت جونم شساله و چی کاره باشه. فقط همین که پولش از پارو باال می رفت و برو بیایی داشت کافی بود. سروین 

سال تمام سوختم و ساختم. انقدر برام بچه ساخت و پشت سر هم حامله شدم که وقتی به خودم اومدم، دیدم اثری از 

طراوت و جوونی در من باقی نمونده. سه تا از بچه هام از دست رفتن، که داغ اونها هم دردی بود بر دردهای دیگه م. 

ی دارم کلفت و نوکر دارم، اما هیچ کس، هیچ کس از درد دلم باخبر همه فکر می کردن خوشبختم، پول دارم، زندگ

 «نشد که نشد. آخ، چی بگم... اصال هیچ کس حرفها و دردهای منو نمی فهمه. من...

 می دونم. می» سروین که بارها و بارها از دهان مادربزگش تمام این خاطرات تلخ را شنیده و از حفظ شده بود، گفت:

چقدر رنج برده ی وزجر کشیده ی. دیگه گذشته ها گذشته. به من بگو من چی کار کنم؟ تو یه راه دونم، عزیز جون 

 «حلی نشونم بده.

مبارزه. تنها راه نجات تو مبارزه س. تو »عزیز جون نگاه غمیقی به صورت جوان و زیبای او انداخت و با قاطعیت گفت:

من از زمین تا آسمون فرق می کنه. خاطرت جمع، من پشتت  داری توی این دوره زندگی می کنی. حال و وضع تو با

 «هستم محمود هیچ غلطی نمی تونه بکنه.

 «راست می گی ،عزیز جون؟» سروین از تعجب چشمهایش گرد شد و پرسید:

 راست می گی که کمکم می کنی؟ آخه چه طوری؟ فکر می کنی بابا به حرف تو گوش گنه؟
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مجبورش می کنم، به قرآن قسمش می دم. بهش می گم وگرنه » بعد پاسخ داد:عزیز جون لحظه ای سکوت کرد و 

روین ببینم، س» بعد مثل اینکه چیزی به یادش آمده باشد، پرسید:« عاقش می کنم و شیرم و بهش حالل نمی کنم.

 «جون، گفتی پسره رو کجا دیده ی؟

که هنوز هیچ حرفی از عشق و عالقه ای که به  سروین از اول آشنایی اش با پیروز را برای او تعریف کرد و گفت:

پیروز دارد بر زبان نیاورده و حرفهای آنها در محدوده ی درس و موضوعات ساده ی خانوادگی دور می زند و بس.. 

 گفت از خالل حرفهای او فهمیده که پدرش چه کاره است و وضعیت خانوادگی شان در چه سطحی است.

آخه عزیز دلم، شما که هنوز هیچ حرفی با هم رد و بدل نکرده » بود، بالفاصله گفت:عزیز جون که به هیجان آمده 

 «ین. از کجا انقدر مطمئنی که پسره هم تو رو دوست داره؟

عزیز جون، این چه حرفیه که می زنی؟ خب معلومه، من می فهمم. از » سروین با درماندگی سر تکان داد و گفت:

 «دستهاش، خالصه... چطوری بگم... می فهمم دیگه!نگاهش، از چشمهاش، از لرزیدن 

آره راست می گی سروین جون. تو » پیرزن دوباره نگاه غمگین و ژرفی به دختر جوان انداخت و با شرمندگی گفت:

حق داری. من چقدر خنگ و نفهمم که این سوالو ازت کردم. زبون سکوت و زبون نگاه خیلی معنی داره که فقط 

 «فهمن. حق با توئه.آدمهای عاشق می 

 «عزیز جون، پس می تونم روت حساب کنم، نه؟» سروین با امید نکاهی به پیرزن انداخت و گفت:

البته، عزیزم. بهت قول می دم تا جون دارم ازت دفاع کنم. باید بدونی اگه بدون » متدربزرگ سر تکان دادو گفت:

 «ی.عشق ازدواج کنی، هرگز، هرگز رنگ خوشبختی رو نمی بین

سروین که پشتیبان و حامی پرقدرتی پیدا کرده بود، قلبش ار احساس دلگرمی و نشاط به طپش در آمد. در حالی که 

عزیز جون، به طور حتم که تو با زور و اجبار زن بابابزرگ شده » لبخندی بر لبهایش نقش بسته بود، با تعجب پرسید:

و نچشیده ی. اما طوری صحبت می کنی که انگار از دل من ی هیچ وقت رنگ عشق رو ندیده ی و طعم دوست داشتن

 «حرف می زنی. کاش مامان سرور هم مثل تو احساس منو درک می کرد.

از کجا می دونی طعم عشق رو » عزیز جون با تمسخر لبخندی بر لب آورد و با لحن سرزنش آمیزی پاسخ داد

م زمانی با طراوت و زیبا بودم. قلبم می تپید و خون توی نچشیده م؟ درسته که حاال پیر و عجوزه شده م، اما من ه

 «گونه هام می دوید. مگه می شه توی دنیا آدمی پیدا بشه که ندونه عشق چیه؟

 «یعنی... یعنی بعد از اینکه زن بابابزرگ شدی، عاشق شدی؟» سروین با تردید نگاهی به او کرد و به آرامی پرسید:

نیای یادها و خاطراتش غرق شد. به یاد نمی آورد که درباره ی اولین و آخرین عشق پیرزن سکوت کرد. دوباره در د

زندگی اش با کسی حرفی زده باشد. سالهای دراز آن را مانند رازی سر به مهر در سینه اش حفظ کرده بود. اما اکنون 

آالم خود شریک نماید.  احساس می کرد دیگر برایش مهم نیست که آن را فاش کند و نوه ی جوانش را در دنیا و

دیگر برایش اهمیت نداشت که شخص دیگری غیر از خودش این راز را بداند و به آن پی ببرد. گویی ناگهان تمام 

ارزشهای زندگی اش زیرورو شده بود. به خاطر آورد زمانی بخاطر فاش شدن این مطلب مو بر اندامش راست می 

ورد احساس نمی کرد. سکوتش به درازا کشید. به طوری که سروین از شد. اما حاال کوچک ترین حساسیتی در این م

حرفی که زده و سوالی که کرده بود پشیمان شد و با شرمندگی چشمهایش را به زمین دوخت. اما بر خالف تصور او، 

 مهمدخترکم، خودت می دونی که سوال بیجایی کردی. اما دیگه » عزیز جون با رویی گشاده رو به او کرد و گفت:

نیست. دیگه هیچی برام مهم نیست. راستش، سروین جون. من از زمانی که به خودم اومدم و احساس کردم بزرگ 
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شده م، علشق پسر داییم بودم. اون به بهانه های مختلف توی خونه ی ما رفت و آمد می کرد سه چهار سالی از من 

عد از دوره ی ابتدایی دیگه به من اجازه ی درس بزرگ تر بود و همیشه در درسهای مدرسه کمکم می کرد. پدرم ب

خوندن و مکتب رفتن نداد.اما غالم برام کتاب می آورد و تشویقم می کرد اونها رو بخونم. غالم عاشق درس و مدرسه 

بود. همیشه شاگرد اول می شد. حافظ خوند و اون و به من داد. وای، سروین، چقدر دوستش داشتم و چقدر آرزو 

منو به غالم بده.مادر خدابیامرزم هم از ته دل به این وصلت راضی بود. غالم وقتی دیپلمشو گرفت،  داشتم پدرم

مجبور شد برای ادامه ی تحصیل به تهرون بره. من اون موقع چهارده سالم بود. غالم به من گفته بود که دوستم داره 

که پدرم تو سرش چه فکر و خیاالتی داره. نمی و می خواد منو بگیره. وضع پدرش هم بد نبود. اما من نمی دونستم 

 «دونستم که ته دلش چقدر از فامیل مادرم، مخصوصا داییم نفرت داره واونها رو آدم حساب نمی کنه.

در این هنگام عزیز جون سکوت کرد و چشمهایش را پرده ای از اشک فرا گرفت. سروین با حیرت و ناراحتی به او 

مید که مادربزرگش چرا آن قدر دلش پر درد است و به چه دلیل این همه می نالد و زاری نگاه می کرد و تازه می فه

 می کند.

__________________ 

عزیز جون با دستها یش اشک چشمانش را سترد و ادامه داد: درست یک هفته قبل از رفتن غالم، دایی و زن داییم و 

جایی که با همدیگه تعارف و رودرواسی نداشتیم، شب بی خبر در غالم برای خواستگاری به خونه ی ما اومدن. از اون

خونه ما رو زدن و وارد شدن. پدرم از اومدن اونها خبر نداشت، اما من و مادرم می دونستیم و چشم انتظار بودیم. 

حترامی ادایی جون یه جعبعه شیرینی بزرگ آورده بود و غالم لباس مرتبی پوشیده بود. پدرم هیچ وقت به اونها بی 

نکرده بود و رفتار ظاهرا خوبی باهاشون داشت. اما اون شب به محض دیدن جعبه ی شیرینی و کت و شلواری که تن 

غالم بود. انگار حدسهایی زد و اخمهاش توی هم رفت. خالصه چه درد سرت بدم، دختر جون، هنوز دایی بیچاره م 

ها رو از خونه بیرون کرد. هنوز که هنوزه، بعد از گذشت شصت دهن باز نکرده بود که پدرم با فحش و بد و بیراه اون

سال، قیافه ی مبهوت و وحشت زده ی مادرم یادم نمی ره. غالم به تهرون رفت اما یواشکی برای من نامه می داد. تا 

 «اینکه... اینکه پدرم منو شوهر داد و به حساب خودش به خونه ی بخت فرستاد.

هق هق دردناکی سر داد. سروین هم پا به پای او گریه می کرد و لب می گزید. در این  عزیز جون به گریه افتاد و

هنگام محترم با یک سینی و چند عدد استکان و یک قوری گل گاوزبان دم کرده وارد شد. چیزی که باعث تعجب 

ک می ریخت، سر سروین شد این بود که مادربزرگش هیچ واکنشی در قبال ورود او نشان نداد و در حالی که اش

دیگه هیچ خبری از غالم نداشتم. بعد از چند سال فهمیدم که رفته خارج و دکتری می خونه. هیچ » تکان داد و گفت:

وقت موفق نشدم دوباره ببینمش. دورا دور فهمیدم که از خارج برگشته و توی تهرون به طبابت مشغوله. اما... اما 

ه اون بیچاره توی عمر کوتاهش زن نگرفت و هیچ وقت یاد منو از قلبش چیزی که قلبمو بیشتر سوزوند این بود ک

پاک نکرد. بیچاره غالم پنجاه سالش نشده بود که سرطان گرفت و مرد و داغشو برای همیشه به دل من گذاشت. 

نمی  وشاید اگه زن می گرفت و بچه دار می شد و مثل هر مرد دیگه ای خونه و زندگی تشکیل می داد انقدر جیگر من

سوزوند. شاید اگه دیگه اسم منو نمی آورد و فراموشم می کرد، انقدر زجر نمی کشیدم و غصه نمی خوردم. مادر 

 «بیچاره ش بعد از فوت اون به مادرم گفته بود که غالم از عشق و غم مه لقا مریض شد و دق کرد.

ن گل گاوزبان در استکانها شد. گویی بارها محترم سر تکان داد و با دستهای استخوانی و چروکیده اش مشغول ریخت

 و بارها این داستان را شنیده بود.
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تاسفم. م» سروین آن قدر تحت تاثیر حرفهای عزیز جون قرار گرفته بود که بی اختیار او را در آغوش گرفت و گفت:

میرم، تمل کرده ی الهی ب خیلی متاسفم، عزیز جون. من نمی دونستم تو توی تمام این سالها این درد بزرگو تو قلبت

 بعد سر و روی او را چندین بار بوسید.« عزیز جون.

باید مبارزه کنی. باید هر طور شده به عشقت » عزیز جون تکه ای نبات در اسکانش انداخت و با قاطعیت گفت:

ه. آدم حسابیبرسی. خدا رو شکر پسره نه آدم بی سر پاییه و نه بی سواد و الت توی کوچه! برای خودش مهندسه.

پدرت دیگه چی می خواد؟ حتما باید روی گنج نشسته باشه هر کسی که می خواد تو رو بگیره؟ اما دختر عزیزم، از 

من می شنوی عجله نکن. بذا کنکور قبول بشی و بری دانشگاه بعد من کم کم موضوعو به پدرت حالی می کنم. 

 «فکرشو نکن.

 «موقع چی، عزیز جون؟ من دیگه تحمل دوری شو ندارم. تا اون» سروین با نگاهی نگران پرسید:

کاری نداره. بهش بگو دوستش داری باالخره هفته ای دو بار که همدیگه رو می » عزیز جون به سادگی پاسخ داد:

بینین. هر وقت هم خیلی دلت براش تنگ شد و خواستی ببینیش، یا برین باغ دلگشا که از محیط دانشگاه دوره و 

 «، و یا... یا بیارش همین جا. خاطرت جمع، کسی نمی فهمه و آب ازآب تکون نمی خوره.خلوت تره

راست می گی، عزیز جون؟ بد » سروین با چشمان گشاده نگاهی به محترم وسپس به مادربزرگش انداخت و گفت:

 «نیست بیارمش اینجا؟

ببرش توی باغ رو نیمکت با همدیگه چه بدی ای داره، عزیزم؟ » عزیز جون نگاه پردردی به او کرد و گفت:

حرفهاتونو بزنین. تو باید دختر عاقلی باشی و بدونی که چی کار داری می کنی. اما برای اینکه دهن ننه و بابا تو 

 «ببندی، باید هر طور شده بری دانشگاه. تازه توی دانشگاه بیشتر می تونین همدیگه رو ببینین.

درازش شده بود که دیگر حوصله نکرد برای مادربزرگش توضیح دهد. چه بسا  سروین آن قدر غرق در افکار دور و

پیروز فارغ التحصیل شود و برای همیشه از شیراز برود. با وجود این، حرفهای عزیز جون اثر عجیبی روی او گذاشته 

 بود و او را در تصمیمش راسخ تر و امیدوار تر کرده بود.

ون رو ترک می کرد، گویی انسان دیگری شده بود. جرقه های امید قلبش را شب که خانه ی بزرگ وقدیمی عزیز ج

گرم و پر تپش کرده و به او جسارت و جرئت دیگری بخشیده بود. همان طور که خیابان قصرالدشت را طی می کرد 

همه و او به سوی خانه گام بر می داشت، لبخند شیرینی صورت غمگین و زیبایش را زینت بخشیده بود دیگر هیچ و

ترسی از پدر و مادرش نداشت. دیگر هیچ نقطه ی کور و تاریکی در عشقش مشاهده نمی کرد. مادربزرگ پیر چنان 

شهامت و شجاعتی به داده بود که می توانست به پشتگرمی او یک تنه در برابر خانواده ی خود بایستد و مبارزه کند 

یمتی پیروز را از دست بدهد؛ به هیچ قیمتی. حتی اگر شده به و به مرد زندگی اش برسد. دیگر حاضر نبود به هیچ ق

 قیمت از دست دادن پدرش، مادرش، و تمام خانواده اش.

 4فصل 

با فرا رسیدن بهار و شکوفایی شکوفه های درختان سرسبز باغهای شیراز عشق پیروز و سروین هم شکوفا شد . 

د و فوق لیسانس خود را بگیرد. دکتر صباحی، عمی سروین پیروز تصمیم داشت به هر ترتیب شده ادامه تحصیل ده

بی آنکه از رابطه ی او با برادر زاده اش اطالعی داشته باشد بزرگوارانه به او قول کمک داده بود و حتی سعی داشت 

 کاری کند که پیروز در حین خدمت سربازی در دانشگاه درس بخواند و فوق لیسانس مهندسی خود را بگیرد.
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ز عزیز جون، افسون هم کما بیش در جریان عشق و عالقه ی آنها قرار داشت و می دانست که سروین در چه غیر ا

 تب و تابی به سر می برد.

در یکی از جلسات درس، سروین به دلگرمی حمایت مادربزرگش، خیلی راحت و ساده رو به پیروز کرده و به گفته 

به او چشم دوخته و ناگهان با یک دنیا شور و دلدادگی به سروین گفته بود که دوستش دارد پیروز در کمال ناباوری 

 بود که اوهم مدتهاست در بند و اسیر این عشق پنهان است، اما جرئت بازگویی او را نداشته است.

از آن به بعد جلسه های ریاضی سروین با حال و هوای دیگری آغاز می شد و به پایان می رسید. زوج جوان جرئتی 

ا کرده بودند و گهگاه یکدیگررا خارج از خانه مالقات می کردند. بهار شیراز که به هر جا پا می گذاشتی بوی پید

شکوفه ها و درختان بها ر نارنج انسان را دیوانه می کرد و احساسات درونی را به اوج شکوفایی می رساند، آنها را 

بیشتر شدت گرفتن و استواری عشق ممنوعشان می سرمست و دیوانه به سوی یکدیگر می خواند و باعث هر چه 

گردید. دیگر هیچ چیز برایشان مهم نبود. هر چه بیشتر در این محبت و مهر غرق می شدند بیشتر آماده ی رویا 

 رویی و مبارزه می گشتند.

 ولدیگر برای سروین اهمیتی نداشت که مادرش چه بگوید و پدرش چه واکنشی نشان دهد.مادربزرگش به او ق

مساعد داده بود که در صورت مخالفت مادر و پدرش، خانه ی بزرگ ومشجر خود را با پس انداز قابل توجهی که 

دارد همه را یکجا در اختیار سروین قرار دهد. او دیگر چه می خواست؟ هیچ ترسی از آینده و هیچ نگرانی از فردا 

ست پایدار بماند و سانجام به هر حال دست آشتی به یش نداشت. به قول عزیز جون مخالفت پدر و مادرش نمی توان

 سوی او دراز می کردند و سروین و شوهرش را پذیرا می شدند.

اواخر بهار بود که امتحانهای آخر سال و و بعد از آن زمان کنکور فرا رسید. این امتحانها برای سروین حکم مرگ و 

بود پدرش در مورد او تصمیم دیگری بگیرد و او را به خارج زندگی را داشت. اگر در دانشگاه قبول نمی شدع ممکن 

بفرستد. اما آن سال گویی سال اقبال سروین بود. زیرا نه تنها امتحانات دیپلم را با موفقیت پشت سر گذاشت، بلکه 

شی، در رشته ی روانشناسی دانشگاه هم قبول شد. پیروز هم قرار بود بعد از گذراندن یک دوره ی دو ماهه ی آموز

به شیراز منتقل شود و ضمن گذراندن بقیه ی خدمت سربازی در آنجا، واحد های فوق مهندسی اش را بگیرد و 

مشغول تحصیل شود. مهناز مادر پیروز بی خبر از همه جا باز هم یک دوره ی دوری دو ساله از پسرش را به امید 

 روزهای خوب و آینده ی بهتر برای او، پذیرا شد.

سروین پا به دانشکده ی ادبیات گذاشت، برایش فراموش نشدنی و خاطره انگیز شد. دانشجوهای رشته  روز اولی که

ها ی مختلف، دروس عمومی خود را در دانشکده ی ادبیات می خواندند. سروین هم از این قاعده مستثنی نبود. با 

زشی سربازی پیروز را تحمل کند. اما از وجود اینکه می دانست باید تا چند روز دیگر دوره ی دو ماه ی دوره ی آمو

اینکه در دانشگاه قبول شده بود و پیروز هم قرار بود بقیه ی دوران خدمتش را در شیراز بگذراند، از خوشحالی در 

 پوست نمی گنجید.

 هنوز هیچ کس از رابطه ی او با پیروز خبردار نشده بود. سروین همچنان رابطه ی نزدیک خود را با مادربزرگش

حفظ کرده بود و عزیز جون او را تشویق می کرد که در راه این عشق همچنان کوشا و مصر باشد. موضوع عشق و 

عاشقی سروین گویی تحرکی جدید و دگرگونی و تحولی تازه در زندگی پیرزن به وجود آورده بود و او چها تاخت 

ول این مدت موفق نشده بود دوبار پیروز را می تازاند که نوه اش را به سرمنزل مقصود برساند. عزیز جون در ط

 ببیند. او بعد از دیداری با مرد جوان، به سروین حق داد که آن طور عاشق و شیفته ی او گردد.
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هر چه زمان می گذشت، سروین ضمن وابستگی شدیدی که به پیروز پیدا می کرد، کم کم باور می کرد که ازدواج 

گان است. عزیز جون بارها و بارها به او گفته بود که محمود با این وصلت آن دو امری طبیعی و مورد قبول هم

موافقت خواهد کرد و کمال بی عقلی و حماقت است که فقط به خاطر وضعیت مالی پیروز، وی را مناسب دامادی خود 

ردی مناسب و نداند و طردش کند. سروین هم هر چه فکر می کرد و شرایط پیروز را سبک و سنگین می کرد، او را م

بی نقص می دید و امید زیادی داشت که مادر و پدرش بی چون و چرا با این ازدواج موافقت کنند. حتی گاهی فکر می 

 کرد که بی جهت زمان درازی را در نگرانی و ناراحتی به سر برده و خودش را بی سبب عذاب داده است.

رساند و مستقیما به دفتر دکتر صباحی، رئیس بخش مهندسی  مهر ماه بود که پیروز شاد و خوشحال خود را به شیراز

رفت. دکتر از دیدار مجدد او خوشحال شد و به هر ترتیب بود، برنامه ی کالسهای او را که با ساعات خدمت سربازی 

اش جور بود برایش ردیف کرد در ضمن کمک هزینه ی کوچکی را هم از محل کمک هزینه های تحصیلی برای 

 ممتاز در اختیار او قرار داد.دانشجویان 

پیروز دیگر سر از پا نمی شناخت. می توانست راحت و فارغ بال معشوق زیبا و سیاه چشم خود را مالقات کند و 

مدتهای طوالنی با او راز و نیاز کند. می توانست شبها تا آخر وقت کتابخانه در کنار سروین بنشیند و ضمن مطالعه ی 

و لذت ببرد. اما هر دوی آنها خوب می دانستند که این وضع نمی تواند پایدار بماند و باید هر دروسش، از گفتگو با ا

 چه زودتر به آن جنبه ی قانونی و شرعی بدهند.

گذشته از سروین پیروز هم می دانست که مطرح کردن موضوع ازدواجش در خانواده چندان راحت و آسان نیست. 

ارد و مادرش تمام چشم امیدش را یه او دوخته است. با وجود اینکه وضع مالی می دانست که پدرش آه در بساط ند

پدر سروین خوب بود این موضوع برای پیروز کوچک ترین اهمیتی نداشت و در هر حال خودش را مسئول زندگی 

ندگی ز آینده ی همسرش می دانست. حال آنکه درآمدی کافی و قابل ذکر در اختیارنداشت که حتی بتواند مسئولیت

 همسرش را به عهده بگیرد، چه برسد به اینکه به خانواده اش هم کمک کند.

هنوز زمستان به پایان نرسیده بود که سرور خبردار شد دخترش تازگیها در دانشگاه با پسرس دیده می شود و 

سروین راحت مشخصات مرد جوان کامال با پیروز جور در می آمد. سرور که فکر می کرد دیگر خیالش از جانب 

شده و او به دانشگاه راه یافته و فقط مشغول خواندن دروس دانشگاه است، با شنیدن این خبر تکان خورد و کنجکاو 

شد که بفهمد آن جوان همان پیروز است یا خیر. او از جریانهای پشت پرده ی عزیز جون و دخالتهای او هیچ گونه 

وستی تا چه حد عمیق شده است. سرور فکر می کرد که می تواند خبری نداشت و باورش نمی شد که ریشه ی این د

با چند تهدید و قول و وعده دخترش را سر عقل بیاورد. سروین خواستگاران زیادی داشت که از نظر سرور همگی بر 

پیروز برتری داشتند و دختر جوان می توانست هر کدام را که بخواهد انتخاب کند. بنابراین سرور تصمیم گرفت 

قبل از اینکه شوهرش چیزی بفهمد، موضوع را با سروین در میان بگذارد و سر و ته قضیه را به قول معروف به هم 

 آورد.

بر خالف تصور او، سروین به محض شنیدن حرفهای مادرش، صاف و پوست کنده پاسخ داد که بیشتر از یک سال 

یا فراموش کردن او نیست. حتی به مادرش گفت که  است که پیروز را دوست دارد و به هیچ قیمتی حاضر به ترک و

قرار ازدواج را هم گذاشته اند و پیروز حاضر است هر وقت بگویند، به خواستگاری بیایند. سرور نگاه تحقیر آمیزی 

باورم نمی شه. باورم نمی شه با دیدن این پسره این طور خودت و موقعیت اجتماعی تو » به دخترش انداخت و گفت:

 «کنی و به تمام ارزشهای خونوادگیت پشت پا بزنی. فراموش
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بس کن دیگه، مامان انقدر از ارزشهای خونوادگی حرف نزن. » سروین لبخند تلخی زد و سرش را تکان داد و گفت:

یکی از این ارزشها همون ساسان خان عزیزته که هر روز خواهر بیچاره مو زیر مشت و لگد می گیره و با هزار 

 «نت روانه ی این خونه می کنه.توهین و اها

بسه دیگه خجالت » سرور اجازه نداد سروین حرف دیگری بزند. جلو رفت و سیلی محکمی به صورت او زد و گفت:

بکش، یه موی گندیده ی ساسانو با هزار تا مثل اون پسره عوض نمی کنم. پسر ه ی گدای بی سر و پا معلوم نیست 

یر ما بود که توی خونه مون راهش دادیم و دلمون براش سوخت و پول اضافی باباش چی کارس و مادرش کیه. تقص

 « توی جیبش گذاشتیم. حاال دیگه انقدر پرو شده که از دخترمون خواستگاری می کنه.

سروین کما بیش منتظر همین واکنشها از سوی مادرش بود. بنابراین میدان را خالی نکرد و در حالی که بخاطر سیلی 

مامان براتون » ده بود از مادرش رنجیده و آزرده شده بود، نگاه تحقیر آمیزی به مادرش کرد و گفت:ای که خور

 و قبل از اینکه مادرش حرف دیگری بزند، او را ترک کرد و به سرعت از منزل خارج شد.« متاسفم، واقعا متاسفم.

اجرا باز شد. سرور برادر شوهرش را مقصر از آن روز به بعد، خواه ناخواه پای پدر و حتی عموی سروین در این م

اصلی می دانست که پیروز را به خانه ی آنها فرستاده و ناشناخته به او اعتماد کرده بود. اما احمد به هیچ وجه زیر بار 

نمی رفت و آن را اتفاقی ساده و معمولی قلمداد می کرد که بر اثر مرور زمان حل خواهد شد. بعد از مدتی سر و کله 

 عزیز جون هم در این ماجرا پیدا شد و نقش او در تداوم این عشق بر مال گشت.ی 

سروین و پیروز هر روز یکدیگر را در دانشگاه می دیدیند و با خونسردی ناظر کشمکش و جنجالی بودند که در 

حمد شده بود، ا اطرافشان به راه افتاده بود. سرانجام یک روز در یک جلسه ی خانوادگی که در غیاب سروین تشکیل

از نظر من پیروز هیچ عیب و نقصی نداره. بهتره آزادشون بذارین تا این دو تا جوون راه » با صراحت تمام گفت:

 «زندگی شونو انتخاب کنن.

واقعا که! تو بهتره این لقمه ها رو برای دخترهای خودت بگیری، نه » سرور با تغیر و عصبانیت رو به او کرد و گفت:

 «ما.

من از خدامه. چی از این بهتر؟ پیروز جوون شایسته و زحمت کشیه .پدرش هم » د با خونسردی پاسخ داد:احم

کارمند دولته و شغل آبرومندی داره. تنها عیبش از نظر شما اینه که فقیره و خونه و زندگی و ماشین آخرین مدل 

 «نداره، که این هم از نظر من قابل قبول نیست. دیگه خود دانید!

ببین، احمد جون تو نظرت برای خودت خوب و قابل احترامه لطفا » حمود اخم کرد و با ترشرویی به برادرش گفت:م

توی زندگی من دخالت نکن تا حاال هم هرچی بوده، گذشته. بعد از این اجازه بده خودم راجع به دخترم تصمیم 

 «بگیرم.

 این سخن محمود باعث شد بقیه سکوت کنند و حرفی نزنند.

محمود تحقیق کامل راجع به پیروز کرده و هیچ نقطه ضعفی در او مشاهده نکرده بود. اما وی آدم جاه طلب و ظاهر 

بینی بود که دوست داشت دامادش عنوان و اصل و نصب خانوادگی داشته باشد. از آنجا که سروین خواستگاران اسم 

 رفته بودند، محمود دلیلی نمی دید که پسر یک کارمند و رسم دار زیادی داشت که بیشترشان تحصیلکرده و دانشگاه

ساده از تهران بلند شود بیاید شیراز و ادعای دامادی او را بکند. جالب اینکه او در این مورد کوچک ترین توجهی به 

 احساسات و عواطف دخترش نداشت و همه چیز را از چشم پیروز می دید.
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او به مخالفت برخاستند و او را تحت مراقبت شدید قرار دادند عزیز جون  هنگامی که پدر و مادر سروین آشکارا با

بیش از آن سکوت را جایز ندانست و به طور علنی وارد ماجرا شد و حمایت و پشتیبانی خود را از نوه اش اعالم کرد. 

 ی روزمره اشسروین قهر کرد و به خانه ی مادربزرگش رفت.عزیز جون که انقالب بزرگی در زندگی کسل کننده 

 بوجود آمده بود با جان و دل او را پذیرا شد و حتی تشویقش کرد که هرگز پا به خانه ی پدرش نگذارد.

سرور به مرز دیوانگی و جنون رسیده بود. محمود در خواب هم نمی دید که مادرش دست به چنین اقدام احمقانه ای 

 ه صبرش به انتها رسید و راهی خانه ی مادرش شد.بزند. هنوز یک هفته از قهرو فرارسروین نگذشته بود ک

نزدیک ظهر بود و سروین به دانشگاه رفته بود. محمود قبل از آن چندین بار تلفنی با مادرش صحبت کرده بود، اما 

نتوانسته بود او را مجاب کند. هنگامی که به خانه ی مادرش رسید، پیرزن گویی منتظر او بود. موذیانه لبخندی زد و 

 «به به، چه عجب! پسرم اومده ناهار رو با مادرش بخوره. چه خوب که یاد من کردی!» فت:گ

محمود کنایه و رنجشی را که در سخنان عزیز جون بود کامال درک کرد و آزرده خاطر شد. پیرزن حق داشت. 

ر این خانه ی بزرگ و محمود مدتهای مدیدی بود که یادی از او نکرده بود با وجود اینکه می دانست مادر پیرش د

قدیمی تنهاست و یگانه مونس او محترم است، باز هم همت نمی کرد که دست کم هفته ای، دو هفته ای یک بار به 

عزیز »دیدارش بیاید. اما اکنون آن قدر کالفه و عصبی بود که حوصله ی جر و بحث نداشت.بنابراین بی مقدمه گفت:

ر چنین موقعیتی به جای اینکه کمکم کنی، نیش زبون می زنی؟ با دختره دست جون، تو رو به خدا سر به سرم نذار. د

 «به یکی کرده ی و علیه من وارد عمل شده ی؟ آخه کدوم مادری در حق پسرش این کارها رو می کنه؟

و بدون اینکه منتظر « چای می خوری؟» عزیز جون به جای هر جوابی جلو رفت و صورت محمود را بوسید و پرسید:آ

 جواب او باشد، صدایش را بلند کرد و به محترم دستور داد چای آماده کند.

بوی غذا همراه با کره و روغن حیوانی در فضای خانه پیچیده بود. آن روز عزیز جون به سروین گفته بود که برایش 

ری ناهار را با او و غذای دلخواهش را می پزد و اگر پیروز هم توانست زودتر از محل کارش بیاید، بهتر است دو نف

محترم صرف کنند. به همین خاطر بر خالف دفعه های قبل، هیچ اصراری نداشت که محمود را برای ناهار نگه دارد و 

 سعی داشت هر چه زودتر او را مرخص کند.

محمود روحش هم از این گونه دعوتها و پذیراییها ی مادرش خبر نداشت و باورش نمی شد که مادرش تا چه حد 

ببین  »سروین را مطمئن ساخته و به او پر و بال داده است. بعد از نوشیدن چای، قیافه ای جدی به خود گرفت و گفت:

عزیز جون، تو مشااهلل عاقل و فهمیده ای. من قصد نصیحت و اندرز ندارم. اما برام عجیبه که چرا و چطوری به خودت 

وی من و مادرش بایسته و قهر کنه بیاد اینجا. آخه این کار اجازه می دی این طور این دختره رو جری کنی که جل

 «درسته؟ خودت بگو.

کار اون درسته. کار شما غلطه.دختره حق داره عاشق بشه. اون پسره رو با اون » عزیز جون با خونسردی پاسخ داد:

انتظار دارین غیر از این  قد و باال و چشم و ابروآورده ین توی خونه و تک تنها توی اتاق با دخترتون گذاشته ین،

 «بشه؟ واال من هم بودم عاشق می شدم. چه برسه به یه دختر جوون!

بس کن، عزیز جون. واقعا خجالت داره. می دونی که اعصابم ناراحته و اصال طاقت » محمود با ترشرویی پاسخ داد:

ومدم اینجا ازت خواهش کنم این دختره شنیدن این جور حرفها رو ندارم. در ثانی، دیگه کار از کار گذشته. امروز ا

 «رو نصیحت کنی و بفرستیش بیاد خونه. مادرش داره از رفتنش دق می کنه.
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بیخود داره دق می کنه. سرور عاشق اون نقاشیهای کج و کوله » عزیز جون گوشه ی لبهایش را پایین آورد و گفت:

 «ینجا نمی کشید.ایه که می کشه. اگه از اول حواسش به دخترش بود، کار به ا

خواهش می کنم.عزیز جون ازت خواهش می کنم این کار و به » محمود با درماندگی نگاهی به مادرش کرد و گفت:

خاطر من بکن، نه سرور. آخه تو نمی دونی این پسره چقدر بی چیز و نداره. اگه خونه ی پدرشو ببینی، گریه ت می 

 «ین خونه و زندگی سروین چشمشو گرفته، نه خودش باور کن.گیره من مطمئنم به خاطرپول اومده سراغ سرو

فرض کنیم این طوری باشه حاال که دخترت اونو دوست داره و » عزیز جون شانه هایش را باال انداخت و گفت:

عاشقشه از کجا می دونی؟ به نظر من پسره هماونو دوست داره. پسره هم خوشکله و هم تحصیلکرده و باهوش. 

محمود هر لحظه بیشتر عصبی می شد. احساس « خوای؟ مردم آرزو دارن همچین دامادی داشته باشن.دیگه چی می 

کرد حرف زدن با مادرش فایده ای ندارد. اما در هر حال نمی توانست دست روی دست بگذارد و آرام و ساکت 

ز جون ونم حق با توئه عزیمی د» تماشاگر باشد. به هر ترتیب بود سعی کرد بر اعصابش مسلط شود به آرامی گفت:

فقط ازت خواهشی دارم اجازه بده این دختره بیاد سر خونه و زندگیش آخه خوب نیست مردم چی میگن؟ برای ما 

 «افت داره که دخترمون قهر کنه و از خونه بره.

ته. مگه کجا اومده؟ خب اومده خونه ی مادر بزرگش. جای بدی که نرف» عزیز جون وسط حرف او دوید و گفت:

 «مردم غلط می کنند حرف بزنن.

درسته جای بدی نرفته. اما باالخره کار درستی نیست. حاال قول می دی تا شب نشده » محمود بالفاصله پاسخ داد:

 «بفرستیش بیاد؟ اگه هم خواستی، خودم میام دنبالش.

 «ه ی؟ببینم میشه بگی چه نقشه ای براش کشید» عزیز جون چشمهایش را تنگ کرد و پرسید:

هیچی یه خدا. چه نقشه ای؟ می خوام فقط باهاش حرف بزنم. » محمود قیافه ای معصومانه به خود گرفت و گفت:

 «همین.

آره تو گفتی من هم باور کردم! تو درست مثل پدر خدا بیامرزت » عزیز جون خندید و سر تکان دادو گفت:

من طرفی فهمیدی؟ من نمی ذارم این دختره بدبخت  هستی.حرف حرف خودته. اما باید بدونی این دفعه دیگه با

بشه. اونهایی که تو دور و برخودت جمع کرده ی و فکر می کنی به درد دخترت می خورن، یکی از یکی پر مدعاتر و 

پروترن. هیچ کدوم قدر سرینو نمی دونن. ولش کن، دختره رو به حال خودش رها کن. بزار با مردی که دوستش 

زندگی کنه. زندگی بی عشق از زهر هالهل بدتره. تلخه. یه عمر باید بسوزی و بسازی وآه بکشی. نه، داره و عاشقشه 

 «من نمی ذارم دیگه این دختر بدبخت بشه.

محمود در سرحد انفجار بود. احساس کرد سینه اش تیر می کشد. از جا بلند شد و قصد رفتن کرد. همان طور که 

تا امشب، فقط تا امشب فرصت داره برگرده خونه. وگرنه کاری می کنم » گفت:خصمانه به مادرش نگاه می کرد، 

 «پشیمون بشه.همین. بهش بگو. بهش بگو که چی گفتم.

عزیز جون که عجله داشته هر چه زودتر پسرش را راهی کند تا مبادا باسروین و پیروز برخورد کند. سر تکان داد و 

کنم. اما در هر حال باید بدونی با زور و جبر هیچ کاری نمی شه از پیش برد. باشه. تا ببینم چی کار می تونم ب» گفت:

 «دیگه میل خودته.

محمود که عصبانی آمده بود عصبانی تر و ناراحت تر برگشت.هر چه فکر می کرد، نمی فهمید چرا مادرش در این 

 کار دخالت می کند و از همه بدتر طرف سروین را می گیرد.
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عزیز جون با خوشحالی به طرف بوفه ی ظرفهای چینی اش رفت و یک دست از قشنگ ترین آنها  به محض رفتن او،

را انتخاب کرد و روی میز غذا خوری چید. از دیدن چینیهای سفید که با گلهای قرمز و آبی تزئین شده بود لذت می 

داد، با خودش زمزمه کرد: این ظرفها  برد. همان طور که دستمال سفره ها و قاشق و چنگالها را کنار بشقابها قرار می

رو همه رو می بخشم به سروین تمام نقره ها رو هم که این بچه های طلبکاربهشون چشم طمع دارن، همه رو می دم 

به سروین و پیروز. بعد ناگهان ساکت شد. روی صندلی نشست و به فکر فرو رفت با خدش فکر کرد که تمام 

ده می کند و آنها را به عقد یکدیگر درمی آورد و بعد هر دو را به خانه ی خودش می مقدمات ازدواج دو جوان را آما

آورد. می توانست چندین اتاق بزرگ و راحت در اختیارشان قرار دهد. می توانست هر روز صبح با آنها صبحانه 

 ن روشن و گرم سازد وبخورد و ظعر به انتظارشان بشیند. می توانست شبهای سرد و تاریکش را با وجود آن دو جوا

شام خوشمزه ای را که سفارش می داد بپزند. همراه آنان با خنده و گفتگو صرف کند. چقدر زندگی اش شیرین و 

سرگرم کننده می شد. می توانست ماشین کوچکی برای پیروز بخرد و گاهی همراه او و سروین به پیک نیک و خارج 

د می گرفت و روزهای آخر عمرش با شادی و سرگرمی می گذشت. شهر برود. آری، زندگی اش رنگ دیگری به خو

با مرور این افکار به نقطه ای خیره شد و لبخند می زد. محترم با یک پارچ دوغ و کاکونی وارد اتاق شد. به مجرد 

 «..مه لقا خانم، باز که رفته ی توی فکر. دیگه چه نقشه ای تو سزت داری؟» دیدن او گفت:

__________________ 

چی بگم، محترم جون؟ اگه خدا فرصتی بهم بده، دلم می خواد این دو تا جوونو »عزیزجون به خود آمد و پاسخ داد: 

 « به هم برسونم.

 ایشاهلل به هم می رسن. »محترم با خوشحالی گفت: 

دیش دق کنه. تا چرا نرسن؟ دوتاشون بزرگ و عاقلن. تو هم که همه طوره کمکشون می کنی. حاال سرور بره از حسو

 «اون باشه احترام مادرشوهرشو نگه داره.

محترم، فکرشو بکن اگه این »عزیزجون بدون توجه به حرفهای او با نگاهی آرزومند به نقطه ای خیره شد و گفت: 

دوتا عروسی کنن و بیان اینجا چقدر خوب می شه. اینجا می شه لونۀ عشقشون. به خدا من هم هرطور که دلشون 

خدمتشونو می کنم. نمی ذارم آب توی دلشون تکون بخوره. اگه هم بچه دار بشن، چه بهتر. من و تو دوتایی  بخواد

 « بچه هاشونو تر و خشک می کنیم تا بزرگ بشن.

محترم، الغر و تکیده با گونه های گود و چشمهای بی نور، در حالی که چارقدش را روی سرش جابه جا می کرد 

 « انم، فکر می کنی من تا اون موقع زنده باشم؟مه لقا خ»پاسخ داد: 

باز از این حرفها زدی؟ بس کن دیگه. مگه تو چند سالته؟ خودت می دونی »عزیزجون با تندی رو به او کرد و گفت: 

 « از من کوچیک تری. وقتی حرف از مرگ و میر خودت می زنی، انگار جلو جلو منو خاک کردی. فهمیدی؟

خدا نکنه. مه لقا خانم، زبونم »دستهای الغر و پر از رگش را به عالمت پوزش جلو آورد و گفت: محترم دستپاچه شد. 

 « الل! این چه حرفیه می زنی؟

شربت نسترن یادت نره بیاری. می ترسم پسره دوغ »عزیزجون که از عالم قشنگ خودش بیرون آمده بود، گفت: 

 « دوست نداشته باشه.

 ک کرد و عزیزجون را تنها گذاشت. محترم به سرعت اتاق را تر
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نیم ساعت از ظهر گذشته سر و کل ۀ سروین پیدا شد. مثل چند روز قبل عصبی و دلخور بود. تنها آمده بود. 

 « پس پیروز کو؟ چرا تنها اومدی؟»عزیزجون با دیدن او مأیوس شد و گفت: 

ت دو مرخص می شه، اما اگه بتونه، یه ساعت چند بار بگم، عزیزجون، اون ساع»سروین با بی حوصلگی پاسخ داد: 

 « مرخصی می گیره و زودتر میاد.

 « پس میاد؟ نکنه نیاد؟»عزیزجون نفس راحتی کشید و گفت: 

 « میاد، عزیزجون حتما ً میاد.»دختر جوان که کالفه شده بود، تکرار کرد: 

زمان فکر می کرد مشکل اساسی پدر و مادر دوباره سکوت کرد. غمی به سنگینی کوه در دل احساس می کرد. تا آن 

خودش هستند، اما به تازگی دریافته بود که والدین پیروز هم هیچ موافق ازدواج او نیستند. پیروز حتی گفته بود که 

مادرش پشت تلفن آنقدر گریه و زاری کرده و ناآرامی ازخ ود نشان داده که او هرگز تصورش را هم نمی کرده 

ود فکر می کرد که حتی اگر پدر و مادر خودش را به این ازدواج راضی کند، با نیامدن پدر و مادر است. سروین با خ

 پیروز و مخالفت آنها چه کند؟ 

چیزی شده؟ باز هم که زانوی غم به »عزیزجون که او را ساکت و غمگین دید، جلو آمد، صورتش را بوسید و پرسید: 

 « گه نگفتم همۀ کارهاتو خودم روبه راه می کنم؟بغل گرفتی؟ مگه بهت نگفتم غصه نخور؟ م

سروین بغضش ترکید و زد زیر گریه. بی اختیار خود را در آغوش مادربزرگش رها کرد و آنچه را شب قبل از پیروز 

 شنیده بود برایش بازگو کرد. 

بیان خواستگاری. چه غلطها!  ای بابا، به جهنم! اصال ً الزم نیست ننه و باباش»عزیزجون خنده ای ظاهری کرد و گفت: 

دوتایی تون عاقل و بالغین. حاال که این طوره، چشم همه شون دربیاد. به کوری چشم اونها، خودم عقدکنون مفصلی 

راه میندازم و دست به دستتون می دم. بعدش هم دوتایی بیاین پیش خودم. حاال ببینم تا کِی می تونن قهر کنن و ناز 

 « و ادا در بیارن.

مگه می شه، عزیزجون؟ شما یه طوری حرف می زنین انگار به همین »وین با درماندگی به او نگاه کرد و گفت: سر

 « سادگیها می شه عروسی راه انداخت.

 چرا که نشه؟ معلومه که می شه. چی فکر کردی؟ »عزیزجون با عجله گفت: 

 

 

ثل تو گیرشون بیاد. به چی شون می نازن؟ به پول اوالً ننه و بابای این پسره خیلی دلشون بخواد که عروسی م

زیادشون یا ملک و امالک گسترده شون؟ چه افاده ها مردم دارن! آدم انگشت به دهن میمونه. اون هم از پدر و مادر 

 «خودت. حاال که هیچ کدوم راضی نیستن، یا باید قید پسره رو بزنی یا قید فامیل و آشنا رو، دیگه خودت می دونی.

نه، نه، عزیزجون، حتی به لحظه هم نمی تونم بدون پیروز زندگی کنم. حتی فکرش »وین با دستپاچگی گفت: سر

 «دیوونه م می کنه، چه برسه به اینکه...

می دونم، عزیزم می دونم، الهی قربونت برم. اصالً چرا باید قید »عزیز جون با خوشحالی وسط حرف او پرید و گفت: 

 «ی بزنی؟مردی رو که دوست دار

سروین دیگر حرفی نزد و در افکار خودش غرق شد. ساعتی بعد پیروز از راه رسید. لباس سربازی به قامتش 

برازنده و زیبا بود. عزیز جون تا چشمش به او افتاد، بی اختیار لب به تحسین و تعریف گشود و مردانگی و جذابیت 
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روزهای عمر عزیز جون بود. چهار نفری سر میز نشستند و  او را ستود. آن روز یکی از قشنگ ترین و شیرین ترین

ناهار را با اشتهای تمام خوردند. پیروز تا شب نزد آنها بود. عزیز جون تا توانست به آنها وعده و وعید داد و آن قدر 

نند. کگفت و گفت که هر دویشان را مجاب کرد که می توانند بدون رضایت پدر و مادر هایشان با یکدیگر ازدواج 

 شما ها، بچه اصالً »: گفت و گذاشت فراتر هم این از را پا حتی. شد متقبل خودش هم را هزینه و ولیتٔ  تمام مسى

 ینها هم راهش تنها. نکنن قضاوت سنگدلی با شما مورد در طور این که بدین هاتون مادر و پدر به خوبی درس باید

  «.کنین عروسی هم با زودتر چه هر که

از رفتن پیروز، سروین ساعتهای متمادی فکر کرد. خواب به چشمانش نمی آمد. افکار درهم برهم و آن شب بعد 

اوضاع نابسامانش او را رنج می داد. عزیز جون کوچک ترین حرفی از آمدن پدرش به او نزده بود و سروین فکر می 

 می برند.کرد پدر و مادرش به خاطر پیروز، قید او را زده اند و دیگر نامی از او ن

 ترم ود بین ای هفته سه دو تعطیالت آن از بعد و رسید می فرا ترم آخر امتحانهای دیگر ٔ  زمستان بود. تا چند هفته

 تا کند کمکش بود داد قول او به پیروز. کرد می آماده امتحانها برای را خودش بود شده طور هر باید او. آمد می

 را بگذارند. واحدهایش بتواند تر دردسر بی و تر راحت

پیروز بعد از آخرین صحبتی که با مادرش کرده بود و متوجه مخالفت شدید او با این ازدواج شده بود، دیگر به 

خانواده اش تلفنی نزده و تماس نگرفته بود. دلش نزد آنها بود و نگران حال مادرش بود. اما جرأت نداشت بار دیگر 

ب وجدان راحتش نمی گذاشت. احساس می کرد در حق مادرش کوتاهی عذا. بشنود را او ٔ  تلفن کند و آه و ناله

کرده و برای او رفیق نیمه راه بوده است. خودش می دانست در صورت ازدواج با سروین، دیگر هیچ کاری نمی تواند 

ه چیز برای مادرش انجام دهد. می دانست نمی تواند برای او خدمتی انجام دهد و باری از دوش ناتوانش بردارد. هم

را تمام شده می دید. درست هنگامی که می توانست کاری پیدا کند و مونس و غمخوار خانواده اش باشد، آنها را 

ترک می کرد و می رفت. چقدر دلش می سوخت. چقدر برای خواهر کوچکش که به مدرسه می رفت و چشم امیدش 

خندان او می افتاد و یا صدایش را به خاطر می  به او و هدایای کوچکش بود، می سوخت. هر گاه یاد صورت معصوم و

 آورد که او را دادش پیروز خطاب می کرد، قلبش در سینه فرو می ریخت.

اما با وجود تمام اینها نمی توانست حتی تصور یک لحظه دوری از سروین را بکند. او عاشق سروین شده بود و با تمام 

سروین به خاطر او خانواده اش را ترک کرده و دربست خود را  وجود او را دوست داشت. به خصوص که شاهد بود

در اختیار او قرار داده است. از طرفی، حمایت عزیز جون برای او پشتگرمی بزرگی محسوب می شد که می توانست 

به آن تکیه کند. با وجود این، هرگز نمی توانست بدون اجازه و یا دست کم خبر دادن به خانواده اش با سروین 

زدواج کند. هر طور شده می بایست بار دیگر با آنها تماس بگیرد و بگوید به طور جدی قصد ازدواج دارد و نمی ا

تواند از دختر مورد عالقه اش چشم بپوشد. تازمانی که نزد سروین بود و اوقاتش را با او می گذراند، تمام دغدغه ها 

حض اینکه از او جدا می شد، دوباره سنگینی غمها و ناراحتی و مشکالت زندگی اش را به فراموشی می سپرد، اما به م

 از و بنویسد پدرش برای باالیی بلند ٔ  هایش او را عذاب می داد و پشتش را خم می کرد. باالخره تصمیم گرفت نامه

 یچه که شد متذکر نامه در پیروز. نماید جلب را او رضایت و کند صحبت مادرش با مورد این در که کند خواهش او

گونه کمکی از پدرش نمی خواهد و مراسم ازدواج او با سروین به سادگی تمام و با یاری مادربزرگ او انجام می 

گیرد. نامه را نوشت و به انتظار جواب باقی ماند. اما هرگز پاسخی دریافت نکرد و این سکوت بر عذاب روحی و 

 بالتکلیفی اش افزود.
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گرفت امتحانات آخر ترم را بگذراند و اگر باز هم از پدر و مادر پیروز خبری  به پیشنهاد عزیز جون، سروین تصمیم

 قیممست و آمد مادرش ٔ  نشد، مراسم ازدواج را برپا کنند. در طول این مدت صباحی بیکار ننشست و چند بار به خانه

 ٔ  ش هم پا به خانهدختر رضایت جلب برای حتی هرگز، سرور. نرفت بار زیر جوان دختر اما کرد، صحبت سروین با

 نسروی که بود مطمئن محمود. گفت می بیراه و بد و رفت می راه خانه در عصبی و نگران مدام. نگذاشت جون عزیز

 و شب و خورد می را خودش خودش این وجود با. دهد نمی ازدواج این به تن هرگز او رضایت بدون و او وجود بدون

موی سروین هم مخالفتی با این ازدواج نداشت. از طرفی دیگر ع جون عزیز از غیر. گذشت می تلخی به روزش

 واسح و هوش کلی به و بود شده تر گسترده و تر عمیق اش زناشویی اختالفات ٔ  سروناز هم با وجود بارداری، ریشه

 .بود کرده پرت را مادرش

کردند و پس از صرف شام در سرانجام امتحانات سروین به پایان رسید. او و پیروز هر روز یکدیگر را مالقات می 

 فوق یدانشجو عنوان به پیروز که بود داده ترتیبی صباحی دکتر. گشت برمی خوابگاه به پیروز جون عزیز ٔ  خانه

 رد،ک می خدمت ارتش لجستیکی ٔ  اداره در که پیروز عصر روز هر. کند زندگی ارم باغ خوابگاه در بتواند مهندسی

ی دانشکده می شد و سر کالسهای درس می نشست و بعد از آن با سرعت راه اش کاری ساعات گذراندن از بعد

هرچه تمام تر راه منزل عزیزجون را در پیش می گرفت. از هنگامی که نرگسهای شیراز شکوفا شده بود، بیشتر 

وفتها یک دسته گل نرگس شیراز می خرید و برای معبودش می برد. آنها دیگر فرصت دیدار در طول روز و با در 

کتابخانه را نداشتند. از طرفی سروین ترجیح می داد ساعاتی که می توانند همدیگر را ببینند، در محیط دانشگاه 

 نباشد.

 وجه هیچ به کرد احساس برگشت، عزیزجون ٔ  سروین وقتی آخرین امتحان ترم اول را سپری کرد و به خانه

ازدواج دهد. تا آن زمان امیدوار بود که مادر و پدرش  به تن مادرش وجود بدون و تنهایی به که ندارد را آن شهامت

 حتی آنها، ٔ  انعطاف به خرج دهند و دست آشتی به سوی او دراز کنند، اما اکنون می دید که تنهای تنها مانده و همه

 .است کرده ترک را او هم سروناز

ی ندارد. او را به گرمی در آغوش عزیزجون وقتی رنگ پریده و چشمان نگران او را دید، فهمید که سروین حال خوش

کشید، بدن دخترک سرد و الغر بود و گویی هر روز تحلیل می رفت. پیرزن دلش به درد آمد و چشمانش پر از 

 این مبادا که داشت واهمه او. ندارد را سنگین بار این تحمل و تاب دیگر جوانش ٔ  اشک شد. احساس کرد نوه

به پیروز دل بسته بود و او را مادرانه دوست داشت، و از سوی دیگر مصمم  شدت به طرفی از. نگیرد صورت ازدواج

بود که هر ظور شده این دو دلداده را به همدیگر برساند. رنجشی پنهان از بچه هایش به خصوص محمود و همسرش 

ست در دل داشت و دلش می خواست هر طور شده علیه آنها کاری انجام دهد و قدرت نمایی کند خودش می دان

هیجان و نگرانی برای حالش مساعد نیست، اما گویی از همه چیز دست کشیده بود و فقط و فقط به فکر به اجرا 

 درآوردن نقشه اش بود.

الهی قربونت برم، معلومه بیرون خیلی سرده که این »بدون اینکه ناراحتی درونی اش را نشان دهد، با لبخند گفت: 

 «، امتحانتو خوب دادی؟طوری یخ کردی. ببینم، سروین جون

 «ای، بد نشد. راستی، عزیزجون، از مامانم خبری نشد؟»سروین نگاهی بی رمق به او انداخت و گفت: 

 نه خیر، خانم خانمها در مورد »عزیزجون اخمهایش در هم رفت و پاسخ داد: 

__________________ 
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 «بچه خودش هم رحم و انصاف نداره. خجالت هم خوب چیزیه!

 روین سکوت کرد و چیزی نگفت.س

دیگه از امروز باید بریم خرید عروسی. دیروز رفتم بازار، یه دست آینه و شمعدون دیدم. »عزیزجون بالفاصله افزود: 

نمی دونی چقدر قشنگه. نقره اصل. به مرتضی خان گفتم این دیگه آخرین آینه شمعدون نقره ایه که ازت می خرم، 

 «بقیه شونو نمی ده.چون می دونم عمرم کفاف 

 صدایش بغض آلود شد و گریه اش گرفت.

این چه حرفیه می زنی، عزیزجون؟ ایشاءاهلل صد سال عمر می »سروین به سویش رفت و صورتش را بوسید و گفت: 

 «کنی.

تنها  ه م.این تعارفها چیه که می کنی. قربون برم؟ من دیگه عمر خودمو کرد»پیرزن با مالیمت او را کنار زد و گفت: 

اسباب سفره عقدو هم به مهین خانم »و بالفاصله ادامه داد: « آرزوم اینه شما دوتارو به همدیگه برسونم و بعد بمیرم.

سفارش دادم. البته خیلی دندون گرده. اما کارش خیلی قشنگه. فدای سرت! من هرچی پول دارم برای تو خرج می 

لباس عروس رو هم به »ام چشمهایش از خوشحالی برق زد و گفت: در این هنگ« کنم. پول به چه دردم می خوره؟

ملیحه می دیم بدوزه. درسته که سرور خانم کارشو قبول نداره و می گه قدیمی و املی کار می کنه، اما باور کن که 

 دسروین جون. دستش خوش یمن و پر برکته. اگه لباس عروسی رو اون بدوزه. حتماً خوشبخت می شی. اما خب، بای

 «زود بجنبیم، چون فرصت کمی داریم.

یعنی عزیزجون، واقعاً تو تصمیم گرفته ی که ما بدون پدر و مادرهامون »سروین با تردید نگاهی به او کرد و پرسید: 

 «عروسی کنیم؟ به نظرت امکان پذیره؟

و پدرت می دم تا دیگه معلومه که امکان پذیره. صبرکن، من درس خوبی به مادر »عزیزجون با قاطعیت پاسخ داد: 

این رفتار و با بچه هاشونداشته باشن. همه دوست و آشنا و فامیلو هم دعوت می کنم. خاطرت جمع، همه شون با 

 «کمال میل توی این عروسی شرکت می کنن.

پس همه خبردار می شن؟ من و پیروز اگه مراسم خیلی »سروین از تعجب چشم هایش گرد شده و دوباره پرسید: 

در این هنگام صدایش « صی و بی سرو صدا انجام بشه، بهتره. در این صورت من لباس عروس احتاج ندارم.خصو

 غمگین شد و از سخن باز ایستاد. پرده ای از غم صورت جوان و زیبایش را فراگرفت و به نقطه ای خیره شد.

صدا یعنی چی؟ مگه دارین کار  نه، نه. خصوصی و بی سر و»عزیزجون به عالمت مخالفت سر تکان داد و گفت: 

 «خطایی می کنین؟ خیلی هم باعث افتخار و سربلندیه که شرعی و رسمی با همدیگه زن و شوهر می شین.

آن شب وقتی پیروز هم به آنها ملحق شد، همگی تصمیم گرفتند که هرچه زودتر در پی پراهم آوردن مقدمات 

اوست. ممکن بود هر آن پدرش تصمیم دیگری بگیرد و یا عروسی باشند. سروین می دانست این آخرین فرصت 

کاری کند که پیروز را از پیراز به جای دیگری منتقل کنند. او چند بار تهدید کرده بود که کاری می کند پیروز را از 

 دانشگاه اخراج کنند و یا سربازی اش را به شهرستان دیگری منتقل نمایند.

ور کردن مرد جوان از دخترش دست به اقدامات گسترده ای زده بود، اما با واقعیت هم این بود که او برای د

مخالفت شدید احمد روبه رو شده بود. و چون احمد در دانشگاه دارای قدرت زیادی بود، محمود می دانست که او 

 اشد، باعثمانع جابه جایی پیروز می شود و تمام اقدامات وی را خنثی می کند. سروین بی آنکه اطالعی داشته ب

اختالف شدید بین دو برادر شده بود و روابط آنها کامالً تیره و تار و غیردوستانه شده بود. اما حتی احمد هم تصور 
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نمی کرد که این سروین بدون اجازه پدر و مادرش بی خبر و ناگهانی تصمیم به ازدواج گرفته باشد و روحش خبر 

 ام با حرفها و اندرزهایش او را به این کار ترغیب و تشویق می کند.نداشت که مشوق و یار او عزیزجون است که مد

اما بر خالف آنچا آنها تصور می کردند، در طول سه هفته کارها روبه راه نشد. هرچه عزیزجون دوندگی کرد و پول 

 ، بالتکلیف وخرج کرد، باز هم موفق نشد مراسم عروسی را راه بیندازد. به ناچار سروین بعد از انتخاب واحدهایش

نگران رهی دانشگاه شد. دلش برای مادرش تنگش ده بود. از آن بی وفایی او به حیرت افتاده بود. بیش از یک ماه 

بود که صدای او را نشنیده بود. دوری و بی توجهی سرور نسبت به او باعث شده بود، دخترش هرچه بیشتر به سوی 

همدیگر را می دیدند و عزیزجون کامالً متوجه بود که باید هرچه زودتر پیروز کشیده شود و به او پناه ببرد. هر شب 

به رابطه آنها جنبه شرعی و قانونی بدهد. او برای نوه اش هر آنچه از دستش برمی آمد انجام داده بود. آینه و 

ره سایل سفشمعدان نقره گرانبهایی خریده بود که روی طاقچه بزرگ اتاق پذیرایی اش خودنمایی می کرد. تمام و

عقد را به بهترین صورت تهیه دیده بود. هرچه ترمه و پارچه قدیمی داشت از صندوقچه هایش بیرون کشیده بود. 

لباس عروس تا چند روز دیگر آماده می شد. اما هنوز هیچ کس از این موضوع خبردار نشده بود. محترم به خانمش 

د، بی شک به گوش محمود و سرور می شد آنها هرطور شده گوشزد کرده بود که اگرکسی بویی از عروسی آنها ببر

مانع این ازدواج می گردند. بنابراین عزیزجون تصمیم گرفت بعد از یک عقد خصوصی، مهمانی مفصل بدهد و همه را 

دعوت کند. اما باز هم ته دلش راضی نبود. هرچه می کرد، باز هم متوجه می شد با وجود پول زیادی که برای وسایل 

 لباس و حتی جواهرات عروس داده است، مراسم کوچک و ناچیز است و درخور سروین نیست.و 

دو سه هفته از آغاز ترم جدید گذشته بود که لباس عروسی سروین هم آماده شد. عزیزجون عکاس مطمئنی را خبر 

 به همگان نشان دهد.کرده بود که تا می تواند عکسهای زیبا و بزرگ از لباس عروس سفره عقد بگیرد تا بعدها 

هر شب که دور هم جمع می شدندف سروین به بهانه های مختلف تاریخ عروسی رابه تعویق می انداخت. دختر جوان 

بی تابانه منتظر تماس مادرش بود. حتی چندی بود که پدرش هم دیگر از او سراغی نمی گرفت. غرورش اجازه نمی 

 در پیروز هم عصبانی بود و آنها را پرمدعا و مقصر می دانست.داد به خانه برگردد. از طرفی از پدر و ما

سروین نمی دانست که سروناز خونریزی کرده و در بیمارستان به سر می برد. امکان سقط جنین وجود داشت و هیچ 

کس نمی دانست که چرا سروناز دچار این خونریزی شده است. خودش الم تا کام حرفی نمی زد. سرور حدس می 

این دسته گل را ساسان به آب داده و دخترش را به این روز انداخته بود. درهرحال آنها فکر و ذهنشان به  زد که

 شدت متوجه سروناز و کودکش بود و گویی موضوع سروین را در درجه دوم اهمیت قرار داده بودند.

محترم تسلیم شدند و تصمیم به درست در همین ایام بود که سروین و پیروز در برابر اصرار و ابرام عزیزجون و 

ازدواج گرفتند. بیش از همه عزیزجون از این وصلت خوشحال و راضی بود. گویی راه نمی رفت، بلکه در آسمانها 

پروز می کرد. دائم نقشه می کشید و با خودش حرف می زد. مرتب نقشه هایش را با محترم در میان می گذاشت و 

به وجود می آورد. با وجود داشتن آشنا دوست بسیار، او باز هم احساس تنهایی می در آنها تغییر تبدیلهای الزم را 

 کرد. هیچ کدام از آنها را مطمئن و یکرنگ نمی دید و به هیچ کدام از آنها نمی تواسنت اعتماد کند.

باقی نمانده زمستان بود و سرمای هوا عزیزجون را اذیت می کرد. بیش از چند روز به تاریخ عقد سروین و پیروز 

بود. آن روز صبح او از خواب بیدار شد و طبق معمول به سوی آشپزخانه رفت. محترم مشغول روشن کردن سماور 

محترم، من می رم وضو بگیرم و نماز بخونم. امروز باید »بود و عزیزجون بعد از کمی خوش و بش و صحبت، گفت: 

 «بجنبیم. خیلی کار داریم.
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ی رمقی و کسالت می کرد. تنش می لرزید سرمای زمستانی استخوانهایش را به درد آن روز عزیزجون احساس ب

آورده بود. به هر زحمتی بود، نمازش را خواند. بعد از ساعتی سروین را بیدار کرد و او را برای صرف صبحانه به 

متفرقه باقی مانده بود آشپزخانه خواند. آن روز قرار بود سروین به دانشگاه نرود. کلی کارهای کوچک و خریدهای 

که قرار بود او و عزیزجون با هم برای انجام دادن آنها بروند. صبحانه را سه نفری صرف کردند. برخالف روزهای 

دیگر، عزیزجون برای خوردت صبحانه هم چندان میل و رغبتی از خود نشان نداد. هنگامی که از روی صندلی بلند 

 «ونم چرا امروز حالم خوب نیست. همیشه همین طوره، کارها برعکس می شه.بر شیطون لعنت! نمی د»می شد، گفت: 

عزیزجون، پس بهتره امروز از خونه خارج نشی. باور کن دیر نمی شه. فردا »سرونی با نگرانی نگاهش کرد و گفت: 

 «هم می تونیم بریم خرید.

 «می کنی؟مطمئنی، عزیزدلم؟ یا مالحظه منو »عزیزجون نگاهی به او کرد و گفت: 

چه مالحظه ای؟ من امروز می رم دانشگاه، عوضش فردا نمی رم و با همدیگه می ریم خرید. »سروین پاسخ داد: 

 «باشه؟

 عزیزجون بی چون و چرا قبول کرد و یکراست به درون رختخواب گرم و نرمش خزید.

چطور؟ تا حاال »ترم پرسید: ظهر که سروین به خانه برگشت، عزیزجون هنوز در رختخواب بود. سروین از مح

 «خوابیده؟

نه بابا، مگه اون خواب داره؟ حالش خوش نبود. براش گل گاو زبون بردم. خورد و »محترم سر تکان داد و گفت: 

حالش بهتر شد. یه کمی راه رفت. تازه گرفته خوابیده. ولش کن، بذار استراحت کنه. این چند وقت خیلی حرص و 

 «جوش خورده.

فی نزد و به وی خودش حرکت کرد. هنگام عبور از راهرو، از الی در نیمه باز عزیزجون را دید که روی سروین حر

تختش دراز کشیده بود. دلش برای او سوخت. تصمیم گرفت آرام سرک بکشد و او را ببیند. وقتی به عقب برگشت 

د. خوشحال شد. خندید و وارد اتاق شد و و سرش را توی اتاق برد، متوجه شد عزیزجون بیدار است و او را نگاه میکن

 «سالم خانوم خانومها. حالت چطوره؟»گفت: 

اما پاسخی نشنید. عزیزجون همان طور به او زل زده بود. ناگهان بر یدن سروین عرق سردی نشست و در جا 

از بود ون بمیخکوب شد. وحشت سراپیش را فراگرفت و دیگر نتوانست حتی قدمی به جلو بگذارد. چشمهای عزیزج

 عزیزدلم، منو ببخش که بی موقع مردم»با پوزش او را نگاه می کرد. حالت صورت و نگاه ثابتش به سروین می گفت: 

 «و تو رو در بدترین وضعیت تنها گذاشتم. منو ببخش. منو ببخش!
__________________ 

میان عروسی سرونی به هم خورد. هنگامی عزیزجون مرد، اما کوچولوی سرونازبا سرسختی تمام زنده ماند. در این 

که برادرها و خواهرها خانه مادرشان را تحویل می گرفتند و مشغول جستجوی آن بودند، محمود از دیدن لباس و 

لوازم عقد و عروسی و تاریخ قریب الوقوع آن مو بر اندامش راست شد. باورش نمی شد مادر مرحومش تا آن حد 

 بسته باشد. جلو رفته و کمر به قتل او

مرگ عزیزجون ضربه بزرگی به سروین وارد آورد. ناگهان تمام نقشه ها و رؤیاهایش که چه بسا در مرحله تبدیل به 

واقعیت بود، نقش بر آب شد. فقدان مادربزرگ از یک سو و دوری از پیروز عزیزش از سوی دیگر او را به موجودی 

 غم زده و منزوی تبدیل کرده بود.
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مجرد فهمیدن موضوع عروسی پنهانی سروین، به خود آمد. گویی چشمهایش به دنیایی جدید و تازه باز محمود به 

شد و او را از خواب غفلت بیدار کرد. بنابراین بالفاصله بعد از مراسم هفتم مادرش، دست به کار شد و مقدمات بردن 

خانه برد و در واقع همانند یک زندانی حبس کرد سروین از ایران را فراهم کرد. او با خودخواهی تمام دخترش را به 

 و مانع کوچک ترین تماس و یا رفت و آمد او شد.

سرور از ته دل از آمدن دخترش خوشحال شده بود و مرگ مادرشوهرش چندان اثری بر وی نداشت. در ظاهر با 

آمد برای راحتی و آسایش او  دخترش حالت قهر و دلخوری از خود نشان می داد، اما در واقع هرچه تر دستش برمی

 انجام می داد.

سروین روحش هم از اقدامات فوری و پنهانی پدرش خبر نداشت. او که دوران سخت روحی و احساس ای را می 

گذراند، به هیچ وجه نمی توانست تصمیمی راجع به آینده اش بگیرد. همین قدر می دانست که باید پیروز را ببیند و با 

ر هر حال و در هر موقعیتی عاشق او بود و زندگی بدون او با مرگ و نیستی برایش تفاوتی نداشت. او صحبت کند. د

باید صبر می کرد. باید به احترام روح مادربزرگش هم که شده صبر می کرد و دندان روی جگر می گذاشت. اما 

ود و سر کالسهایش حاضر شود. چیزی که برایش غیرقابل تحمل بود این بود که حتی اجازه نداشت به دانشگاه بر

هیچ تلفنی نمی توانست به پیروز بزند. هیچ گونه تماسی با او نداشت و خودش می دانست که پیروز در وضعی به 

 مراتب بدتر و دردآورتر از او به سر می برد.

 ه شود، چونهنوز یک ماه از فوت عزیزجون نگذشته بود که یک شب محمود به خانه آمد و به سروین گفت که آماد

تا ساعاتی بعد باید به تهران بروند. سروین چشمهایش گرد شد. سرور با لبخندی ساختگی او را در آغوش گرفت و 

سروین جون. ما موضوعو بهت نگفتیم که غافلگیر بشی. من و تو و بابا می خوایم به یه سفر دو سه هفته ای »گفت: 

 «خوبه.بریم و برگردیم. باور کن برای روحیته ت خیلی 

مسافرت؟ حاال چه وقت مسافرته؟ وسط درسها؟ توی »سروین با تعجب و ترس نگاهی به آن دو انداخت و گفت: 

 «زمستون و سرما؟

مامان جون، بهتره خودتونو گول بزنین. من از سرمای انگلیس و آب و هوای تیره و »سرور لبخند تلخی زد و گفت: 

جا دور کنین. من یه قدم هم از خونه مون دور نمی شم. اگه مجبورم کنین که تارش بیزارم. شما می خواین منو از این

 «از شیراز برم، خودمو می کشم.

بهتره خودتو لوس نکنی. خجالت هم »محمود و سرور نگاهی با یکدیگر رد و بدل کردند. محمود با دلخوری گفت: 

پسره بی سروپا رو می برید خونه  خوب چیزیه. تمام مردم دارن پشت سرت حرف می زنن. هرروز عصر اون

مادربزرگت. نه آبرو برای خودت گذاشتی، نه برای ما. بهتره عاقل باشی و عاقالنه رفتار کنی. باید بدونی حکم انتقالی 

اون پسره درست شده و مدت زیادیه که از شیراز رفته. فهمیدی؟ اون دیگه اینجا نیست که به هواش بمونی و یه 

 «نی.عمر خودتو بدبخت ک

شما منو »سروین مطمئن بود که پدرش دروغ می گوید. بی اختیار اشکهایش روان شد و با بغش و گریه گفت: 

 بدنش می لرزید و همچان اشک می ریخت.« بدبخت می کنین. هیچ وقت نمی بخشمتون. هیچ وفت.

ی هر کار می کنی.، برای خوشبخت سروین جون. مامان فدات بشه. باور کن ما»سرور قلبش به درد آمد و با تأثر گفت: 

حال باید بدونی ما تا مطمئن نشیم این پسر تو رو به خاطر پول و موقعیت پدرت نمی خواد، به  ##و آینده خودته. در 

 «این ازدواج رضایت نمی دیم.
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دت نیم در این هنگام به سوی دخترش رفت و او را مادرانه در آغوش کشید و همراه با او شروع به گریه کرد. م

ساعت با او حرف می زد و پند و اندرزش می داد. در انتها به او قول داد که اگر راضی به این مسافرت بشود، هرطور 

 شده با پدرش صحبت می کند که درباره پیروز تجدید نظر کند.

ور که سر سرانجام سروین تسلیم شد. او به مادرش بیشتر اعتماد داشت و روی حرف او حساب می کرد. می دانست

 را دوست دارد و از دیدن رنج و درد او عذاب می کشد.

وقتی سوار هواپیما شدند و به سوی تهران پرواز کردند، سروین با چشمهای سرخ و متورم رو به مادرش کرد و 

 «مامان، بابا راست می گه پیروز از شیراز رفته؟»پرسید: 

اون هنوز تو شیرازه. فکرشو نکن. من سعی می کنم هر طور شده نه، عزیزم. »مادرش او را بوسید و به آرامی گفت: 

 «کمکت کنم.

سروین خوشحال شد. اولین باری بود که مادرش به او نوید کمک و یاری می داد. او که حامی بزرگ خود را از دست 

در آغوش  داده بود، اکنون وجود مادرش برایش بزرگ ترین پشتگرمی و امید بود. بی اختیار خم شد و سرش را

مامان جون، نمی دونی چقدر دوستت دارم. این همه مدت ازت دور بودم. کاش از همون »سرور پنهان کرد و گفت: 

 «روزهای اول به من کمک می کردی.

 «فکرشو نکن. هنوز دیر نشده.»سرور با مهربانی سر دخترش را بوسید و پاسخ داد: 

وز هیچ حرفی از بازگشتشان به میان نیامده بود. هفته قبل پدرش به سه هفته از اقامت آنها در لندن می گذشت و هن

بهانه برگزاری چهلم عزیزجون به ایران رفته بود و او و مادرش را تنها گذاشته بود. اما گوشش سرور اصالً قصد 

ت و می نشس برگشت به ایران را نداشت. هوای مه آلود و بارانی لندن، داغی بود بر داغهای دیگری که بر دل سروین

او را عذاب می داد. هنوز یاد و خاطره مادربزرگش به شدت او را ناراحت می کرد و اشک به چشمانش می آورد. از 

قولی که مادرش به او داده بود هنوز احساس دلگرمی می کرد و امید داشت دست کم بتواند بعد از این دوره طوالنی 

 پیروز را ببیند.

و آنها همچنان در دیار غربت ماندگار شدند. مسروین به تدریج احساس کرد بازگشتی در اما سه هفته شد پنج هفته 

کارنیست. به خصوص از هفته قبل که اسم او را در یک مؤسسه زبان نوشته بودند و مادرش او را مجبور کرده بود 

ا ند و تقریباً هر شب را ببرای از دست ندادن وقت، بهتر است زبانش را تقویت کند. آنها دوست و آشنا زیاد داشت

یکی از آنها می گذراندند و اوقات تنهایی شان را پر می کردند. اما سروین همچنان دلمرده و دلسرد بود و در 

 تفریحات مادرش شرکت نمی کرد.

ناگهان فکری به خاطرش رسید. از اینکه تا آن زمان به این فکر نیفتاده بود و دست به کار نشده بود، خودش را 

رزنش می کرد. او می توانست برای پیروز نامه ای بنویسد و به نشانی محل خدمت او پست کند. حتی می توانست س

با افسون مکاتبه کند و در این مورد از او کمک بخواهد. حال که هرروز می توانست ار خانه خارج شود و به کالس 

ه شواهد نشان می داد، سرور به این زودیها قصد برود، خیلی راحت می توانست نامه هایش را پست کند. آن طور ک

بازگشت نداشت و سروین حدس می زد که به هر ترتیت شده، مانع بازگشت او به ایران خواهد شد. تصمیم داشت 

در این مورد مقامت نشان دهد و به سادگی تسلیم نشود. اما خودش می دانست که نه جسارت مقابله با مادرش را 

ت بی اجازه او راهی ایران شود. به هر ترتیب بود، نامه ای پرسوز و گداز و پر از شور و عشق برای دارد و نه قادر اس
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پیروز نوشت و به نشانی محل خودمت او پست کرد. بعد از آن روزشماری می کرد که جوابی از معبودش دریافت 

 کند. اما هرچه انتظار کشید، بیهوده بود.

ر فرامی رسید که ناگهان سرور تصمیم گرفت محل اقامتشان را عوض کند. سروین کم کم زمستان تمام می شد و بها

به این مسئله اهمیتی نمی داد. برایش فرق نمی کرد در کجای لندن اقامت گزیند. همه جای دنیا بدون پیروز برای او 

پیروز دریافت نکرده  سرد و خالی از لذت زندگی بود. بیش از یک ما از ارسال نامه اش می گذشت و هیچ جوابی از

بود. هرچه به مادرش اصرار می کرد به ایران برگردند و به تحصیلش ادامه دهد، سرور اعتنایی به درخواستهای او 

تو هروقت کهبه شیراز برگردی، عمویت ترتیب ادامه تحصیلتو می ده. فکرشو نکن. در عوض »نمی کرد و می گفت: 

 «رو بفهمی. زبانت قوی می شه و بهتر می تونی درسها

سروین به تدریج مغموم تر و افسرده تر می شد، و این حالت او از چشم سرور پنهان نمی ماند. به تازگی از شیراز 

خبر رسیده بود که باز هم بین سروناز و شوهرش شکرآب شده و زن جوان با وجود فرزندی که هنوز در شکمش 

درش به سر می برد. تاریخ زایمان او نزدیک می شد و سرور بزرگ تر و بزرگ تر می شد، به حالت قهر در خانه پ

می دانست که تا چند آه دیگر بیشتر نمی تواند نزد سروین بماند. از طرفی دلش برای گالری نقاشی و کارگاه 

کچکش تنگش شده بود و به شدت آرزو داشت هرچه زودتر برگردد و دوباره خود را در آن محیط کوچک و بین 

س کند. برایش عجیب بود که با وجود گذشت زمان، سروین هنوز به یاد پیروز آه می کشید و آرزو نقاشیهایش حب

 داشت نزد او برگردد.

__________________ 

سرانجام زمستان سپری شد و بهار آمد. سرور می دانست که باید هرچه زودتر به ایران برگردد. سروین فکر می 

رفت و هر وقت که سرور عزم بازگشت کند ، هر دو چمدان ها را می بندند و به کرد که او هم همراه مادرش خواهد 

سوی ایران پرواز می کنند. سرور نمی دانست چگونه موضوع را به سروین بگوید. نمی دانست چگونه به دخترش 

 .تفهیم کند که برای او بازگشتی درکار نیست و باید در آن سرزمین بیگانه و سرد بماند و زندگی کند

سروین به مجرد نقل مکان به محل جدید ، نامه ی دیگری برای پیروز نوشت و نشانی جدید خود را به او داد و متذکر 

شد این دومین نامه ای است که برایش می نویسد و امیدوار است که دست کم بتواند جوابی از او دریافت کند. اما 

ود فکر کرد که حتماً پدرش راست گفته و پیروز از شیراز به هنگامی که یک ماه دیگر گذشت و جوابی نرسید ، با خ

شهر دیگری انتقال یافته است. اما باز هم امیدوار بود که هنگام بازگشت به شیراز ، به هر ترتیب شده بتواند رد او را 

 پیدا کند و اثر و نشانی از او به دست آورد.

روی خود نشاند و به او گفت که باید در لندن بماند و فعالً  شبی که سرور با قاطعیت و جدیت کامل دخترش را رو به

فکر بازگشت به ایران را از سرش بیرون کند ، سروین از شدت حزن و حیرت نتوانست کلمه ای بر زبان آورد. تا 

دمدمهای صبح بیدار ماند و اشک ریخت. چگونه دل به یاری و کمک مادرش بسته بود؟ چگونه گول خورده و همانند 

ره ای بی دفاع به دنبال والدینش راه افتاده بود که او را به این مسلخ بیاورند و شاهد نابودی تدریجی او باشند؟ ب

باورش نمی شد. باورش نمی شد که تا این حد در حق او ظلم روا دارند و احساس و روح او را نادیده بگیرند. بی شک 

گانه ، نمی توانست مدت زیادی دوام بیاورد. چرا به فکر او در آن شهر سرد و بی رحم ، با آن آدمهای خشک و بی

نبودند؟ چرا غمش را نمی خوردند و برایش دبسوزی نمی کردند؟ احساس کرد نه تنها از پدرش ، بلکه مادرش هم 

 متنفر است. احساس کرد هیچ حامی و پشتیبانی ندارد.
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کالس زبانش بود ، نقل مکان کرد و با دختر دیگری یک هفته قبل از رفتن سرور ، سروین به خوابگاهی که نزدیک 

هم اتاق شد. روزی که قرار بود مادرش از نزد او برود و تنهایش بگذارد ، کوچک ترین واکنشی نشان نداد. حتی 

قطره ای اشک برای او نریخت. ساکت و آرام نگاهش کرد و شاهد رفتن او شد. سرور او را به امید دوستان و فامیل 

در لندن داشتند ، رها کرد و رفت. دخترعمو و دختردایی سروین هم آنجا زندگی می کردند ، که قول  زیادی که

 دادند سروین را تنها نگذارند و مرتب به او سر بزنند و اسباب سرگرمی اش را فراهم سازند.

ر راه سروین قرار سرور رفت ، اما نمی دانست با روح و احساس دخترش چه کرد و رفت. او امیدوار بود مردی س

بگیرد که لیاقت همسری او را داشته باشد. امید داشت که بر اثر مرور زمان خاطره ی عشق پیروز از خاطر دخترش 

 محو شود و فرد دیگری جای او را بگیرد.

ن وبدین ترتیب سروین در لندن ماندگار شد. اولین کاری که بعد از رفتن مادرش انجام داد ، این بود که برای افس

 نامه ای نوشت و از او خواهش کرد هرطور شده پیروز را پیدا کند و نشانی او را در لندن به وی بدهد.

بعد از سه هفته انتظار ، دختر جوان در کمال حیرت متوجه شد به جای یک نامه ، دو نامه در صندوق پستی انداخته 

اهی برایش نامه ای می فرستادند. اما در کمال شده است. فکر کرد از طرف مادرش و یا سروناز است که هر از گ

تعجب متوجه شده نامه ها یکی از طرف افسون و دیگری از طرف پیروز فرستاده شده است. دست هایش از شدت 

هیجان می لرزید. نمی دانست چگونه سر پاکت را باز کند که نامه پاره نشود. نمی دانست با آن پاکت و نامه چه کند ؛ 

 د و یا بخواند. دست خط زیبای معبودش روی پاکت به او لبخند می زد.ببوید ، ببوس

به هر ترتیب بود ، با دست های لرزان درِ پاکت را گشود و نامه را خواند. نه یک بار بلکه ده ها بار آن را مرور کرد و 

ب داده است ، اما اشک شوق ریخت. سروین فهمید که هر دو نامه اش به پیروز رسیده و او به هردوی آن ها جوا

جواب ها به دست او نرسیده است. سروین حدس زد که نامه ها را مادرش دریافت کرده و به او نداده است. از این 

 فکر قلبش به درد آمد و احساس نفرت و بیگانگی بیشتری نسبت به مادرش در دل احساس کرد.

فه ی خود را به خوبی انجام داده و پیغام و نشانی بعد از خواندن نامه ی افسون متوجه شد که دوست قدیمی اش وظی

او را به پیروز رسانده است. از خوشحالی روی پاهایش بند نبود. به هیچ قیمتی حاضر نبود پیروز را از دست بدهد. 

 بالفاصله برای او نامه ای نوشت و آنچه را در دل داشت روی کاغذ آورد. در نامه اش متذکر شد او کاری نکند که پدر

و مادرش از برقراری رابطه ی آن ها خبردار شوند و سفارش اکید کرد که مکاتبه ی آن ها باید کامالً محرمانه باشد 

 تا سروین بتواند فرصتی به دست آورد و خود را به او برساند.

او  در سروینخوشحالی پیروز کمتر از سروین نبود. او که با اهانت و سردی خانواده ی صباحی رو به رو شده بود و پ

را تهدید کرده بود که اگر یک بار دیگر دور و بر دخترش پیدایش شود ، برایش پرونده ی قطوری می سازد و او را 

به دادگاه می کشاند ، اکنون که دوباره سروین را پیدا کرده و از عشق و محبت او اطمینان حاصل کرده بود ، از شادی 

سیدن به او تا مدت های مدید انتظار بکشد و صبر کند. او حتی به پدر و در پوست نمی گنجید و حاضر بود برای ر

مادرش هم راجع به برقراری تماس مجددش با دختر مورد عالقه اش حرفی نزد و چیزی بروز نداد. آقا و خانم مفتاح 

اس ، پدر و مادر پیروز که تصور می کردند پسرشان سر عقل آمده و عشقش هوسی زودگذر بوده است ، احس

 آسایش و راحتی خیال می کردند و به امید اتمام سربازی و درس پسرشان منتظر بازگشت او بودند. 

اما پیروز به هیچ وجه قصد بازگشت به تهران را نداشت. او در هر حال سعی می کرد روابط صمیمانه ی توأم با احترام 

قول داده بود که در صورت باال بودن نمره هایش ،  خود را با دکتر صباحی ، عموی سروین ، حفظ کند. دکتر به پیروز
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می تواند او را با کمک هزینه ی تحصیلی برای ادامه ی تحصیل و گرفتن دکترا به خارج بفرستد. پیروز امیدوار بود 

بتواند این کمک هزینه را بگیرد و راهی یکی از دانشگاه های خارج گردد. در آن صورت می توانست هرطور شده 

ا پیدا کند و خود را به او برساند. چون مطمئن بود تا زمانی که در شیراز خدمت می کند ، پدر و مادر سروین سروین ر

 مانع آمدن او به ایران می شوند. 

محمود مرتب به دخترش تلفن می زد و حال او را جویا می شد. عالوه بر مکالمات تلفنی ، نامه هایی هم بین سروین و 

دل می شد. سرور به محض بازگشت به شیراز ، نامه هایی را که پیروز برای سروین نوشته بود ، پدر و مادرش رد و ب

محمود ، بهتره هرچه زودتر بری سراغ این پسره و بهش بگی دیگه حق :» در اختیار شوهرش قرار داد و به او گفت 

 «برداره. نداره برای سروین نامه بنویسه. هرطور می تونی تهدیدش کن که دست از سروین 

تقصیر دختر خودته که ول کن این پسره نیست. وگرنه اون از کجا نشونی سروینو :» محمود سر تکان داد و گفت 

 «داشته که براش نامه بنویسه؟ 

حاال دیگه دختر من شد؟ خوبه که خودت شاهد بودی کی بهش پناه داد :» سرور پشت چشمی نازک کرد و پاسخ داد 

 «براشون جور کرد. و بساط عقد و عروسی 

محمود دیگر حرفی نزد و برای انجام دادن مأموریتی که همسرش به او محول کرده بود ، از خانه خارج شد. او 

مستقیم به خدمت پیروز رفت و با ترشرویی و اهانت با او برخورد کرد. مرد جوان هیچ گونه واکنشی از خود نشان 

مقابلش ایستادگی کرد که جواب ردی به او بدهد و او را بیشتر عصبی و کینه نداد. نه به او قول همکاری داد و نه در 

 توز کند.

بهار آمد و به پایان رسید. پیروز در تمام آن روزها به یاد عید و بهار سال قبل آه کشید و در دوری از سروین ، مزه 

گزار نکردند و به احترام اولین سال ی تلخ تنهایی و بی کسی را چشید. آن سال خانواده ی صباحی مراسم عید را بر

 مرگ مادرشان به سوگ نشستند.

تابستان فرا رسید و سروین همچنان در انتظار اجازه ی پدر و مادرش برای بازگشت روزشماری می کرد. اواسط 

به  که باتابستان فرزند سروناز به دنیا آمد. کودک او دومین نوه ی سرور و محمود بود و آنها همگی امیدوار بودند 

دنیا آمدن او ، زندگی سروناز و ساسان سر و سامان بگیرد و آرامش و دوستی بر آن حکم فرما شود. سرور با محبت 

بعد دخترک کوچولو را بوسید و رو به « بیشتر شبیه مادرشه تا پدرش. :» و غرور به نوه اش نگاهی کرد و گفت 

 «ش در نظر گرفتین؟ راستی ساسان ، چه اسمی برا:» ساسان کرد و پرسید 

راستش من از اول گفتم که اگه پسر بود ، خودم اسمشو :» ساسان لبخندی زد و شانه هایش را باال انداخت و گفت 

 «انتخاب می کنم و اگه دختر بود ، دیگه به عهده ی سرونازه. 

 اگه تو حرفی نداری ، اسمشوپس ساسان ، :» محمود که تا این لحظه ساکت بود ، با خوشحالی وارد معرکه شد و گفت 

 «بذاریم مه لقا. هم اسم قشنگیه و هم به یاد عزیزجون خدا بیامرز. چطوره؟ 

واقعاً که! آخه من چی به تو بگم ، محمود؟ مگه اسم قطحه که :» ناگهان چهره ی سرور تغییر کرد و با غضب گفت 

 «این اسم قدیمی عهد بوقو روی این دخترک بیچاره بذاریم؟ 

اصالً دختر خودمه ، خودم :» از اینکه محمود پاسخی بدهد ، سروناز با دستپاچگی وارد صحبت آنان شد و گفت  قبل

بهار ، بهار چطوره ، ساسان؟ به نظر تو اسم قشنگی :» براش یه اسم قشنگ انتخاب کرده م ، بعد با لبخند ادامه داد 

 «نیست؟ 
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 جاری بزرگ بینجامد ، خاتمه داده شد.به این ترتیب به دعوایی که نزدیک بود به انف

آرامشی ظاهری بر خانواده سایه افکنده بود. سروناز به عشق دخترکش به منزل خود رفته و مشغول پرستاری و 

رسیدگی به او شده بود. سرور بعد از روزهای سختی که پشت سر گذاشته بود ، احساس راحتی و آسایش می کرد و 

تابلوهایش رفته بود. سروین در لندن ماندگار شده بود و دیگر حرفی از بازگشت نمی زد. با اشتیاق به سوی گالری و 

اثری از پیروز در زندگی صباحی ها دیده نمی شد. سهراب هم حالت دوستانه تری پیدا کرده بود و با همسر و 

که قرار بود همگی  فرزندش گهگاه به دیدار مادر و پدرش می آمد. خانه ی عزیزجون به فروش رفت و ظرف هایی

به سروین برسد ، بین دخترها تقسیم شد. محمود لباس عروسی را به مسجد اهدا کرد و آینه و شمعدان نقره را به 

خانه برد و درجای مطمئنی پنهان کرد. محترم بیچاره به خانه ی دختر بزرگ عزیزجون پناهنده شد و با غم و دردی 

 در اتاق کوچکی که در اختیارش گذاشته بودند ، به زندگی اش ادامه داد. که زاییده ی مرگ یار دیرینه اش بود ،

سروین و پیروز مرتب به وسیله ی نامه با یکدیگر در تماس بودند. گهگاه هم سروین تلفنی با پیروز حرف می زد و 

ل اقامتش یک صدای معبودش را می شنید و با امید و شادی روزهای سرد و تنهایش را سپری می کرد. سروین درطو

بار دیگر موفق شد پدر و مادرش را به مدت چند هفته ببیند. او بعد از شش ماه به یکی از دانشگاه های حومه ی 

لندن رفت و در رشته ی روانشناسی ، همان رشته ای که در دانشگاه شیراز یک ترم آن را گذرانده بود ، شروع به 

سر عقل آمده و پیروز را به دست فراموشی سپرده است. نمی  تحصیل کرد. پدر و مادرش تصور می کردند او بر

دانستند که تنها امید دخترشان در سرزمین بیگانه ، رسیدن به مرد مورد عالقه اش و زندگی همیشگی با اوست. 

 سروین به امید دست یافتن به پیروز ، روزها و شبها را سپری می کرد و خم به ابرو نمی آورد.

دیگر هم گذشت. سربازی پیروز تمام شد و او توانست واحدهای فوق لیسانس مهندسی را با  یک سال و چند ماه

موفقیت بگذراند. سروین در تابستان هم اجازه ی رفتن به ایران را دریافت نکرد. در عوض سروناز و بهار و سرور به 

 لندن رفتند و چندی نزد او ماندند و برگشتند.

مک هزینه ی تحصیلی پیروز را سر و سامان داد و کار او را برای گرفتن دکترای دکتر صباحی به هر طریق بود ک

مهندسی در امریکا درست کرد. پیروز که یک سال و اندی در رویای رفتن به انگلستان سوخته بود ، وقتی دکتر 

به استادش صباحی مژده ی دریافت کمک هزینه ی تحصیلی در امریکا را به او داد ، جا خورد و بهت زده چشم 

دوخت. دکتر صباحی که انتظار واکنش بهتر و هیجان زده تری از او داشت ، کمی دلخور شد و اخم هایش درهم رفت 

 «چته؟ چرا این جوری شدی؟ عوض تشکر و دستت درد نکنه س؟ :» و پرسید 

م. دستتون درد نکنه. فقط معذرت می خوام ، استاد. جداً معذرت می خوام. واقعاً متشکر:» پیروز به خود آمد و گفت 

 «... فقط من ... من فکر می کردم می تونم برم انگلستان ، نه امریکا. 

تو مگه طلب باباتو از دانشگاه داری؟ مرد حسابی ، دانشگاه :» دکتر صباحی لبهایش را جمع کرد و با عصبانیت گفت 

اشته. همین. ما تا حاال احدی رو به انگلیس ما از بدو تأسیس با چندتا از دانشگاه های امریکا تبادل دانشجو د

 «نفرستادیم. حاال تو ادعای رفتن به انگلستانو داری؟ 

پیروز ناگهان بغض کرد و اشک در چشمانش پر شد. نتوانست حرفی بزند. حق با دکتر بود. او روی چه حسابی فکر 

 می کرد به زودی به انگلستان می رود و به سروین می پیوندد؟

احی به مجرد دیدن چهرهی درهم و شرمنده ی مرد جوان ، از عصبانیت چند لحظه قبل خود پشیمان شد و با دکتر صب

ببین ، پسرم ، من می دونم توی چه فکری هستی. اما اون موضوع به من هیچ ربطی نداره. من طبق :» نرمی گفت 
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تونم برای هر دانشجویی دوندگی کنم ببینم  قوانین دانشگاه هرکاری از دستم براومده برات انجام داده م. دیگه نمی

 «عشقش کجای دنیا رفته ، اونو هم همون جا بفرستم. درسته؟ 

 پیروز سر تکان داد و حرف های او را تأیید کرد. اما باز هم نتوانست حرفی بزند. 

قدر بی دست و پا ببین ، پسرم ، ان:» احمد که به شدت برای مرد جوان احساس دلسوزی می کرد ، به آرامی گفت 

نباش. تو وقتی از اینجا خارج شدی ، می تونی به هر جای دیگه مسافرت کنی و به هرکسی که دوست داری سر بزنی 

 «، منظورمو فهمیدی؟ 

می فهمم ، جناب استاد. اما من یه پاپاسی ندارم که بتونم برای خودم یه :» پیروز آب دهانش را قورت داد و گفت 

 «. چه برسه به اینکه از امریکا خارج بشم و برگردم. پیرهن اضافه بخرم

این دیگه مشکل خودته. البته می تونی کار هم بکنی. تحصیلت هم :» احمد صباحی شانه هایش را باال انداخت و گفت 

که مجانیه. در هر حال باید بدونی کمتر جوونی موقعیت تو نصیبش می شه. بهتره ناشکری نکنی. برو ، برو هرچه 

 «دتر مقدمات رفتنتو فراهم کن و ننه من غریبم بازی درنیار. برو. زو

خبر رفتن پیروز به امریکا ، به سان بمبی بود که بر سر مهناز فرود آمد. او سالهای متمادی دوری پسرش را تحمل 

ود. با بر باد رفته بکرده بود ، به امید اینکه وی فارغ التحصیل شود و نزد آنان زندگی کند. اما حاال تمام امیدهایش 

حالت قهر و عناد با پسرش رفتار می کرد و به هر ترتیب بود سعی داشت او را در ایران ماندگار کند. مهناز هیچ 

اطالعی از رفتن سروین نداشت. او هم فکر می کرد که دیگر هرچه بین آن دختر و پسرش بوده تمام شده است. اما 

همه جا با افتخار می گفت که پسرش کمک هزینه گرفته و عازم امریکاست و  پدر پیروز از عزیمت او خوشحال بود و

به زودی با درجه ی دکترا برمی گردد و استاد دانشگاه می شود. سروین هم از شنیدن موفقیت پیروز خوشحال شد. 

صمیم شت و تاو می توانست کمی پس انداز کند و پنهانی به امریکا برود و برگردد. این فکر مثل برق از سرش گذ

گرفت در اولین فرصت آن را به مرحله ی اجرا درآورد. احمد صباحی در مورد پیروز کوچک ترین حرفی به برادر 

بزرگ ترش نزد. هیچ لزومی برای این کار نمی دید. اوالً خیلی از دانشجویان موفق به اخذ کمک هزینه می شدند. 

حت می شد و هیچ عالقه ای به دانستن چگونگی زندگی او دوم اینکه محمود حتی از شنیدن اسم پیروز هم نارا

نداشت. دیگر اینکه حدود دو سال از رفتن سروین می گذشت و احمد نمی دانست که برادرزاده اش با پیروز در 

ارتباط است یا خیر. هرچند از واکنش مرد جوان فهمیده بود که سروین هنوز در یاد و خاطر او زنده است و دوستش 

 از واقعیت ماجرای آنها کوچک ترین اطالعی نداشت.دارد ، 

بدین ترتیب بود که در یک روز نیمه گرم اواخر شهریور ، پیروز رخت سفر بست و از مادر غمدیده و خواهر 

کوچکش که گریان و غم زده بود و همچنین از پدر و برادرش خداحافظی کرد و به سوی هدفش پرواز کرد. تمام 

التهاب می سوخت. به سرزمینی می رفت که کوچک ترین شناختی از آن نداشت و هیچ آشنایی وجودش از نگرانی و 

در انتظارش نبود. اما چون سروین به او امید دیدار داده بود و گفته بود که به هر ترتیب شده به مالقاتش می رود ، 

 دلش گرم بود و احساس شادی و هیجان می کرد. 

به زودی به دیدار پیروز نایل شود. دلش برای او پر کشید و دستش به او نمی  سروین می دانست که نمی تواند

رسید. می دانست که در تعطیالت تابستان و یا اوقات فراغتش که خانواده اش از آن باخبرند نمی تواند تن به این 

. اطالعی حاصل نکنند سفر طوالنی دهد. از طرفی ، باید کاری می کرد که مادر و پدرش از این تصمیم او کوچکترین

مادرش هروقت دلش تنگ می شد. تلفنی به او می زد و تا صدای دخترش را نمی شنید آرام نمی گرفت. سروین با 
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خود فکر می کرد اگر در مدت غیبت او مادر یا پدرش با او تماس بگیرند ، چه می شود. ناگهان فکری به ذهنش 

 رستد تا او بتواند در اولین تعطیلی سال ، به لندن بیاید. از این فکررسید. تصمیم گرفت پول سفر را برای پیروز بف

غرق شعف و شادی شد. نزد خود محاسبه کرد و حدود سال نوی مسیحی ، یعنی عید ژانویه را مناسب تر از بقیه دید. 

 د.هم مطمئن بود که مادرش دوست ندارد در سرما پا به لندن بگذارد و هم مدت تعطیلی خوب و زیاد بو

پیروز به محض رسیدن به محل سکونتش ، نامه ای کوتاه برای سروین نوشت و نشانی و تلفن خوابگاهش را در آن 

قید کرد. او از محیط جدیدش شگفت زده شده بود و کمی هراس در دلش احساس می کرد. محیط دانشگاه برایش 

ی ه شیراز کتابهای قطور مهندسی را به زبان انگلیسبسیار بزرگ و بی سر و ته جلوه می کرد. با وجود اینکه در دانشگا

خوانده بود ، احساس می کرد ضعف زبان دارد. بنابراین مجبور شد اول یک دوره زبان انگلیسی فشرده بگیرد تا بعد 

 بتواند درسهای دانشگاهش را بخواند و دکترایش را دریافت کند.

روین رسید. دختر جوان بالفاصله تلفنی با او تماس گرفت. نامه اش خیلی زودتر از آنچه فکر می کرد. به دست س

شادی آنها خارج از تصور بود. سروین نقشه اش را با او در میان گذاشت و پیروز با تردید و کمی شرمندگی آن را 

قبول کرد. سروین هرگز در مضیغه ی مالی قرار نگرفته بود و خودش می دانست هرچه پول طلب کند ، پدرش بی 

در اختیارش می گذارد. با وجود این ، دوست نداشت بی گدار به آب بزند و پدرش را به خود مشکوک کند. اما دریغ 

چون در هر حال احتیاج به پول بیشتری داشت ، به بهانه ی فرا رسیدن ژانویه و خرید چند دست لباس گرم و مارک 

بود که دخترش از او چنین درخواستی می کرد ،  دار ، از پدرش تقاضای پول بیشتری کرد. محمود هم چون بار اولی

با جان و دل پول را برایش ارسال کرد. سروین با دختر دیگری که او هم خارجی بود و از فرانسه آمده بود ، در یک 

آپارتمان زندگی می کرد. خوشبختانه هم خانه ی او برای تعطیالت به فرانسه می رفت و سروین می توانست به 

را در آپارتمان کوچک خودش پذیرا شود. اما چند ماه تحصیلی مانده تا تعطیالت ژانویه ، برای سروین راحتی پیروز 

به صورت سالهایی طوالنی جلوه می کرد. در این مدت سروین هزینه ی سفر پیروز را به حساب بانکی او ارسال کرد 

 و مشتاقانه و بی تاب به انتظار آمدنش نشست.

نظر وضعیت خوابگاهی برای پیروز هم خوب بود که در محیط دانشگاه نباشد ، چون طبق  در تعطیالت ژانویه از

قوانین آنجا در تعطیالت سال نو می بایست خوابگاهش را عوض می کرد و به جای دیگری نقل مکان می کرد. پیروز 

وین و سفر قریب الوقوعش در دانشگاه جدیدش دوستان زیادی پیدا کرده بود. اما به هیچ کدام از آن ها درمورد سر

 به لندن چیزی نگفته و موضوع را نزد کسی بازگو نکرده بود. 

باالخره روز موعود فرا رسید و پیروز ساک به دست عازم فرودگاه بزرگ شیکاگو شد تا هرچه زودتر خود را به 

ت و اه هیترو به زمین نشسعشق بزرگ زندگی اش برساند. بعد از پروازی طوالنی و خسته کننده ، هواپیما در فرودگ

ساعتی بعد ، پیروز سروین را در میان استقبال کنندگان تشخیص داد. باورش نمی شد که بعد از دو سال بتواند این 

گونه راحت و به دور از نگرانی معبودش را از نزدیک ببیند و لمس کند. باورش نمی شد که بعد از آن همه تهدید و 

ه دیدار عزیزترین موجود زندگی اش نایل شود. خدا می داند آن دو جوان چه حالی تردید و دوری و محرومیت ، ب

بودند و در چه دنیایی سیر می کردند. هنگامی که همدیگر را دیدند و دور از چشم مخالفان خود به همدیگر رسیدند 

و حیرت  ر را با اشتیاق، گویی پا به بهشت موعود گذاشته بودند. بدون کوچک ترین صحبتی به راه افتادند. همدیگ

نگاه می کردند و لبخند می زدند. هریک دیگری را با تحسین و عشق برانداز می کرد. چقدر خوشبخت بودند! دو 

 نفری تنها ، بدون مزاحم ، و یک ماه مهلت خوب و دوست داشتنی.
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او جویا شدند. هیچ کس ،  در طول آن یک ماه سرور و محمود دو بار تلفنی با دخترشان تماس گرفتند و از سالمتی

هیچ کس نمی توانست تصور کند که سروین و پیروز به چه حیله ای توانسته اند بعد از دو سال دوری ، همدیگر را 

 ببینند و

__________________ 

خاطرات گذشته را تکرار کنند.آنها بارها و بارها از عزیز جون و مهربانیهای او یاد کردند و برایش اشک حسرت 

ریختند.بی شک اگر ازدواج کرده بودند آن دو سال رنج دوری را در پیش نداشتند و این گونه در سرزمین غریب و 

 بیگانه به یکدیگر پناه نمی بردند.

مهلت یک ماهه مثل برق سپری شد.سروین باور نمی کرد که به این زودی باید از معبود و معشوقش جدا شود.پیروز 

چک خود را بست و با چشمانی گریان و قلبی پر از دردبا سروین عزیزش بدرود گفت و او هم با ناباوری چمدان کو

را ترک کرد.تمام طول پرواز را اشک ریخت.از یادآوری خاطرات یک ماهه اش دلش فرو می ریخت و بدنش متشنج 

 دی آن را ترک میمی شد.قشنگ ترین و شیرین ترین لحظات زندگی اش را تجربه کرده بود و از اینکه به این زو

کرد و می رفت،افسوس می خورد.بعد از آن دیگر خدا می دانست که چه موقع می توانند همدیگر را ببینند و چگونه 

 می توانند این روزها و شبهای فراموش نشدنی را تکرار کنند.

هم  داشت.هیچ کس را دوباره تنهایی سروین شروع شد.از اینکه به اتاقش برود و جای پیروز را خالی ببیند و حشت

صمیمی و نزدیک به خود نمی دانست که به او پناه ببرد.تمام دوستان و فامیل را با رفتار سرد و زننده اش از خود 

رانده بود.دختر عمو و دختر دایی اش هم برای تعطیالت به ایران رفته بودند.آنها اگر هم در لندن بودند،باز هم 

و با قیافه ی غمگین و پر درد با آنها روبه رو شود.وقتی پیروز را روانه کرد و به  سروین دوست نداشت نزد آنها برود

خانه ی خود برگشت اولین چیزی که دگرگونش کرد بوی ادوکلنی بود که پیروز به خود می زد و تمام اتاق را اشباع 

حالی داشت بی اختیار خود کرده بود.در آن لحظه دلش می خواست پر داشت و به سوی او پرواز می کرد.وای که چه 

را روی تخت انداخت و های های گریه کرد.چه گناهی کرده بود؟کاش می توانست همراه پیروز برود.کاش آنقدر 

قدرت داشت که به دنبالش راه بیفتد و او را ترک نکند و همه جا همراه او باشد و به تمام متعلقات دیگرش پشت پا 

نمی توانست.می دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.می دانست که تنها تکیه بزند و آنها را نادیده بگیرد اما 

گاه پیروز کمک هزینه ای است که دریافت می کند و تنها ماوا و مسکنش اتاق کوچکی است که در اختیار او گذاشته 

ردند رده بودند.باید صبر می کاند.باید صبر می کرد همانطور که بارها و بارها با پیروز صحبت کرده و نتیجه گیری ک

تا درس پیروز تمام شود.بعد از آن تمام درهای خوشبختی به رویشان باز می شد و می توانستند همانند دو جفت 

خوشبخت تا آخر عمر نزد یکدیگر باشند و با هم زندگی کنند.دو روز بعد از رفتن پیروز،هم خانه ی سروین از 

یی او کاست.پیروز هم چند روز بعد از اینکه به آمریکا رسید با وجود غم دوری مسافرت برگشت و تا حدودی از تنها

از سروین و رنجی که از این دوری می برد توانست خودش را در شلوغی و ازدحام دانشگاه بزرگش و مسئولیت 

گرم بزرگی که رد مقابل درسها و واحدهای دانشگاهی داشت غرق کند و به امید دیدار دوباره ی سروین سر

کارهایش شود.اما نامه نگاری ها همانطور ادامه داشت.هر دوی آنها به امید رسیدن جواب دیگری روزها و شبهای 

 تنهایی شان را سپری می کردند.

سرور روز شماری می کرد که دخترش لیسانس خودرا بگیرد و به ایران برگردد.سروین چندین خواستگار پر و پا 

حمود و سرور خوب و شایسته بودند.سروین می توانست به ایران بیاید و شوهر کند قرص داشت که همگی از نظر م
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و اگر دوست داشت برای ادامه ی تحصیل به خارج برگردد و یا در دانشگاه شیراز فوق لیسانس بگیرد و مشغول کار 

 شود.

 مادرش چه نقشه ای یک سال دیگر گذشت.سروین یک ترم دیگر لیسانس خودرا می گرفت او می دانست که پدر و

برایش در سر دارند.بنابراین پیش از آنکه درسش تمام شود به پدر و مادرش متذکر شد که قصد دارد ادامه ی 

تحصیل بدهد و در همان دانشگاه فوق لیسانس خود را بگیرد به این امید که تا آن موقع پیروز هم دکترای خود را 

و شغل و موقعیت خوبی به دست آورند.محمود هیچ گونه مخالفتی با ادامه  گرفته و می توانند با یکدیگر ازدواج کنند

ی تحصیل دخترش در انگلستان نکرد.و از اینکه سروین بحران بزرگی را به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته بود 

خوشحال و راضی به نظر می رسید و سعی می کرد بعد از آن هرطور شده رضایت دخترش را جلب کند.پیرزو در 

طول سه سالی که در آمریکا مشغول تحصیل بود توانست با کمک ها ی سروین هر ساله به دیدن او برود.آنها تمام 

سال را به امید فرارسیدن تعطیالت سپری می کردند و با دنیایی شور و اشتیاق منتظر روزهای دیدار و مالقاتشان می 

 شدند.

و قبول شد و توانست به راحتی دکترای مهندسی خود را بگیرد.او در پیروز تمام دروس خود را با موفقیت امتحان داد 

طول سه سالی که از خانواده اش دور بود مرتب با آنها به وسیله ی نامه تماس داشت.مادرش دیگر صبرش لبریز 

 و همشده بود و بی تابانه منتظر او بود.مهناز فکر می کرد که این سه سال آخرین دوری او از پسرش خواهد بود.ا

مانند والدین سروین تصور می کرد پسرش از ازدواج منصرف شده و سرعقل آمده و به زودی به ایران بر می کزدد 

و با توافق پدر و مادرش با دختری خوب و خانواده دار ازدواج می کند؛دختری که هم طبقه ی آنها باشد و از نظر 

شد.مهناز شبهای زیادی به بی خوابی دچار می شد و برای اخالق و آداب زندگی با آنها در یک سطح قرار داشته با

پسرش اشک می ریخت.آن قدر دلش برای پیروز تنگ شده بود که تصور آن را نمی کرد بیش ار آن بتواند دوری 

وی را تحمل کند.پدر پیروز هم مشتاقانه منتظر بازگشت پسرش بود او می دانست پیروز با درجه ی دکترایی که می 

واند به عنوان استاد در دانشگاه استخدام شود و از این بابت به خود می بالید و احساس غرور می گیرد می ت

کرد.دوران بازنشستگی اش نزدیک می شد اما امیدوار بود که به هرترتیب پسرش زیر بال و پر او را بگیرد و بتواند 

ند که پیروز مشغول گذراندن دوره ی دکترای برای او یار و یاور خوبی باشد.تمام همکاران و آشنایان او می دانست

خود می باشد و به زودی به ایران بر می گردد.به این ترتیب همگان منتظر آمدن پیروز بودند.سروین با قلبی جوان و 

عاشق در انتظار بود که زندگی شیرین و زیبایی را با معبودش شروع نماید مهناز در ایران با چشمهایی نمناک و قلبی 

روزشماری می کرد که پسرش برگردد تا به تالفی سالهای سخت و سرد دوری بقیه ی دوران زندگی اش را  شکسته

 در کناراو با امید و شادی سپری کند.

  5فصل 

دختر سروناز چهار پنج ساله شده بود و شیرین و شیرین زبان.اما د راوج شیطنت و بازیگوشی اش حالتی از بهت و 

ای در صورتش دیده می شد.بهار بارها و بارها درگیری های پدر و مادرش را دیده بود.و  گهگاه افسردگی بچگانه

این اثر بدی بر روح و احساس او گذاشته بود.سرور از ادامه ی روابط تیره و تار دخترش با سامان در رنج بود چیزی 

گ او بارها تصمیم گرفته بود به روی خودش نمی آورد اما در دل خون می خورد و عذاب می کشید.سهراب پسر بزر

به خانه ی خواهرش برود و با ساسان صحبت کند.بدش نمی آمد ضرب شستی نیز به او نشان دهد اما سروناز با 

خواهش و التماس او را از این کار بازداشته بود.محمود هم چندین بار به سروناز پیشنهاد کرده بود که شوهرش را 
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.اما باز هم زن جوان قبول نکرده بود.او زندگی با شوهرش را به هر ترتیب که بود ترک کند و به خانه ی پدرش بیاید

به زندگی در خانه ی پدری اش ترجیح می داد.سروناز عاشق ساسان بود.با وجود تمام بی وفاییها و بی حرمتیهایی که 

ه به دخترش داشت و با از او می دید همچنان دوستش داشت و به او عشق می ورزید.ساسان با وجود عشق شدیدی ک

وجود اینکه به همسرش عالقه مند بود نمی توانست دست از عادت های زشت و ناپسندش بردارد.همچنان قمار می 

کرد و در خوردن شراب زیاده روی می کرد و بعد هم هرآنچه نباید انجام می داد و باعث درگیری و اختالف در 

 خانواده اش می شد.

هد پیششرفت و رشد اجتماعی پیروز بود و امید داشت وقتی که مرد جوان با دست پر و احمد صباحی دورادور شا

مدرک دکترای خود برگردد دل برادر بزرگترش نرم شود و به ازدواج او با دخترش رضایت دهد.احمد خودش 

 دارای سه فرزند بود که

گاه بودند فرزند کوچکش دختری بود هم تنها یکی از آنها ازدواج کرده بود و دوتای دیگر مشغول تحصیل در دانش

سن و سال سروین و احمد آرزو داشت پسری مثل پیروز پیدا شود و طالب ازدواج با دخترش گردد.برای او مخالفت 

 محمود و همسرش با پیروز عجیب و دور از عقل جلوه می کرد.

ب وصلت با خانواده ی صباحی بود.نادر از طرفی خواستگار پر و پا قرصی برای سروین پیدا شده بود که مصرانه طال

پسر خواهر ساسان به تازگی درسش را تمام کرده بود و قصد ازدواج داشت او سروین را دیده بود و حتی یک بار 

هم قبل از آخرین سفرش ابراز تمایل کرده بود که سروین را ببیند و با او صحبت کند.اما این فرصت دست نداده 

چند سال پیشنهاد خود را مطرح کرده و منتظر برگشت هر چه زودتر دختر جوان از بود.اکنون بعد از گذشت 

انگلستان بود.مادر او خواهر بزرگ ساسان بود که بارها در ماجراهای دعواها و اختالفات برادرش با سروناز دخالت 

ه بود او بر خالف کرده و هربار با وساطت و خواهش همسر برادرش را به ادامه ی زندگی با ساسان تشویق کرد

 ساسان زنی متدین و با خدا بود و همیشه اعمال و حرکات برادرش را تقبییح می کرد.

سروناز عالقه ی خاصی به نادر داشت و او را به چشم برادری مهربان و صداق نگاه می کرد و دوستش داشت.او 

ایش و نیک بختی با وی به سر می مطمئن بود که سروین در زندگی با نادر خوشبخت می شود و عمری را با اس

برد.سروناز هیچ گونه شباهتی بین نادر و دایی اش ساسان مشاهده نمی کرد نادر زندگی سالم و آرامی را پشت سر 

گذاشته بود و به هیچ وجه اهل شب زنده داری و برنامه های شبانه ی ساسان نیود.او مردی تحصیلکرده بود و از نظر 

نظر بی عیب و نقص بود.سروناز وقتی شنید سروین قصد  ##بی قرار داشت.در مجموع از مالی هم در وضعیت مناس

بازگشت به ایران را ندارد و به بهانه ی ادامه ی تحصیل قصد دارد در انگلستان بماند کمی مایوس شد و هراس در 

ود.او روحش هم خبر دلش افتاد که مبادا نادر را از دست بدهد و سروین از داشتن چنین شوهر خوبی محروم ش

نداشت که سروین چه نقشه هایی برای زندگی خود طرح کرده و با چه امید و انتظاری چشم به راه پیروز نشسته 

است.بنابراین تصمیم گرفت نامه ی بلند باالیی برای خواهرش بنویسد و او را تشویق کند که دست کم برای 

ند.غافل از آنکه همان مطرح کردن موضوع خواستگار و نوشتن اسم تعطیالت به ایران بیاید و از نزدیک نادر را ببی

 نادر کافی بود که سروین هرگز پا به ایران نگذارد تا با دردسر های تازه روبه رو نشود.

سروین دیگر بچه نبود و در دیار غربت تجربه های زیادی به دست آورده بود.او دختر بیست و سه ساله ای شده بود 

ن خود می فهمید.روزها و شبهای دوری از پیروز آن هم در کشوری مانند انگلستان به سان ریاضتی که بیشتر از س

بود که او را مقاوم و سرسخت کرده و صبور و بردبار ساخته بود.دیگر به دوری از خانواده اش فکر نمی کرد.کم کم 
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ود؛انتظار برای دیدار پیروز و انتظار خاطره و یاد عزیز جون هم ناراحتش نمی کرد.تمام زندگی اش انتظار شده ب

برای همیشه بودن با پیروز.هر چه می گذشت ریشه های عشق و دوستی اش محکم تر و ناگسستنی تر می شد.هرچه 

می گذشت بیشتر به خوبیهای درون و پاکیهای باطنی مرد جوان پی می برد و عاشق تر می شد.به تدریج به این نتیجه 

لوقی استثنایی و مورد توجه خداوند است و اقبال او بوده که بتواند پیروز را ببیند و به دست رسیده بود که پیروز مخ

آورد.دختر جوان ساعتهای متمادی در اتاق کوچک و کم نورش روی تخت می نشست و به پیروز فکر می کرد و 

 حتی انتظار کشیدن برای او راهم دوست داشت و از این کار لذت می برد.

ست کمی از سروین نداشت.او به خاطر ظاهر جذاب و چشمگیرش هر جا که قدم می گذاشت مورد توجه پیروز هم د

واقع می شد و تمام چشم هارا مشتاقانه متوجه خود می دید.اما از آنجا که دل به سروین باخته بود به هیچ کس 

ن دانشگاه دوست شود و ساعات توجهی نشان نمی داد.او می دانست که می تواند خیلی راحت با بسیاری از دخترا

تنهایی اش را پر کند.اما هرگز فکر این کار هم به مغزش خطور نمی کرد.اوقات بیکاری و تنهایی اش را یا ورزش 

 می کرد و با در کتابخانه به دنبال کتابهای فوق برنامه می گشت.از آنجا که از کودگی

__________________ 

مک هزینه و خرج تحصیلی که دریافت می کرد، توانسته بود اندکی پس انداز کند عادت به صرفه جویی داشت، از ک

و گهگاه هدایای کوچکی برای سروین بخرد، با اینکه زمستانهای سرد و سختی را سپری می کرد. دلش نمی آمد 

ب به گز لپولی جهت خریدن کاپیشن و یا پالتویی کلفت تر و مناسب تر خرج کند. هرطور بود تحمل می کرد و هر

شکایت نمی گشود. اما در عوض ساعتها در فروشگاههای بزرگ می گشت تا چیزی مورد عالقه؟ سروین پیدا کند و 

 آن را برای معبودش بخرد.

دانشگاه زن آمریکایی جوانی کار می کرد که هفته ای سه چهار روز در کتابخانه دیده می شد و همیشه  ?در کتابخان

بود. او از همان روزهای اول که پیروز را دید، توجهش به او جلب شد. از قیافۀ جذاب و  سخت مشغول فعالیت و کار

مردانۀ پیروز و نیز سادگی و آرامش او خوشش می آمد. هنگامی که پیروز دنبال کتابی می گشت و یا در کتابهای 

کرد. مرد جوان متوجه  لغت سخت در کاوش و جستجو بود، داوطلبانه پیش می رفت و در هر امری به او کمک می

نگاههای پر اشتیاق و ستایشگر او شده بود،اما چیزی به روی خودش نمی آورد. دانشجوی آمریکایی که نامش 

کارولین بود، سرانجام صبرش به انتها رسید و یک روز عصر به پیروز پیشنهاد کرد بیرون بروند و با همدیگر قهوه 

ش دوید. احساس گناه می کرد. سروین اگر می فهمید. هرگز او را نمی ای بنوشند. پیروز سرخ شد و خون به صورت

بخشید با اینکه خجالت می کشید و تحت تأثیر کمکها و همدردیهای کارولین قرار گرفته بود. به هر ترتیبی بود به او 

 «چرا؟از من خوششت نمیاد؟»گفت که نمی تواند با او بیرون بیاید. دختر جوان با حیرت پرسید:

نه،این چه حرفیه که می زنی؟من...راستش من نامزد دارم و می دونم که »روز دستپاچه شد و با شرمندگی پاسخ داد:پی

 «اون خوشش نمیاد من با دختر دیگه ای بیرون برم یا دوست بشم.

 اما دعوت من خیلی»کارولین آب دهانش را قورت داد و با حسرت و حسادت نگاهی به مرد جوان انداخت و گفت:

دوستانه س و هیچ لطمه ای به تو یا نامزدت نمی زنه. مگه توی مملکت شما دوستی ساده بین پسر و دختر وجود 

 «نداره؟

البته که وجود داره. راستش من...من معذرت می »پیروز از خجالت سرخ شد و شرمنده از پیش داوری خود پاسخ داد:

 «خوام که این طوری صحبت کردم.
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 «حاال میای با هم قهوه بخوریم یا نه؟»وال خود را تکرار کرد و گفت:کارولین بالفصله س

 پیروز قبول کرد.

از آن روز به بعد گاهگاهی در کتابخانه همدیگر را می دیدند و در بیرون با یکدیگر قهوه ای می نوشیدند. هنگامی 

ز او سوالهای پی در پی می کرد و بر که با یکدیگر بودند، از هر دری سخن می گفتند. کارولین با کنجکاوی زیاد، ا

اطالعات خود راجع به زندگی پیروز می افزود. بر خالف پیروز که حد و مرز معینی برای دوستی با دختر جوان تعیین 

کرده بود و بر همان روال پیش می رفت، کاولین با وجود آگاهی از این موضوع که پیروز دختر دیگری را دوست 

می پرستد. روز به روز شیفتۀ او می شد و مهر و محبت مرد جوان بیشتر در دلش ریشه می  دارد و عاشقانه او را

دوانید و جای می گرفت. از هیچ خدمتی برای او فرو گذار نمی کرد و در هر موقعیتی به کمکش می شتافت. ته دلش 

خود عاشق کند. اما هر چه می  کور سوی امیدی وجود داشت شاید بتواند پیروز را به سوی خود بکشد و او را همانند

گذشت، احساس می کرد دست به تالشی بیهوده زده است. از این رو به تدریج دلسرد شد، اما از آنجا که پیروز را 

 پسر خوب و صادقی تشخیص داده بود، همچنان دوستش داشت و در هر موقعیتی آمادۀ کمک و یاری به او بود.

درس می خواند، در یک روز سرد زمستانی که با سرعت از کالس به سوی  در دومین سالی که پیروز در آمریکا

خوابگاهش روان بود.،به محض اینکه پا به خوابگاه گذاشت، با هجوم ساکنان خوابگاهش رو به رو شد که هر کدام 

وق اشک ششمعی در دست داشتند و تولد او را تبریک می گفتند. در رأس آنها کارولین قرار داشت. او در حالی که 

در چشمهای آبی رنگش هویدا بود، با خوشحالی جلو رفت و پیروز را بوسید و تولدش را تبریک گفت. آن شب 

کارولین جشن تولد قشنگی برای پیروز برگزار کرد. او حتی به کمک دانشجویان دیگر، یک تلویزیون رنگی به 

حبت شرمنده شد، اما هیچ کاری در قبال آن نمی عنوان کادوی تولد برای پیروز خرید. پیروز در مقابل این همه م

 توانست انجام دهد.

کارولین می دانست که پیروز با کمک هزینۀ تحصیلی به آمریکا آمده و درس می خواند بر خالف آنچه پیروز فکر 

ونه گمی کرد. دختر جوان برای موقعیت او بسیار ارزش قائل بود و او را پسری ساعی و زحمتکش می دانست و هیچ 

توقعی از او نداشت. پیروز قلباً از محبتها و رسیدگیهای او راضی و خوشحال نبود. ترجیح می داد کارولین او را به حال 

خود بگذارد و تا این حد نگران حال و وضع او نباشد. اما دختر جوان گوشش به این حرفها بدهکار نبود و بی ریا و 

مد برای او انجام می داد. پیروز عکسهای سروین را به او نشان می داد و صادق، هر گونه کمکی که از دستش بر می آ

کارولین صادقانه زیبایی سروین را می ستود و آن را نوعی جاذبۀ شرقی توصیف می کرد. چند بار هم با اصرار پیروز 

نهای مختلف برای پیروز را به منزلشان دعوت کرد و او را با پدر و مادر و خواهر و برادرهایش آشنا کرد. وی به عنوا

 هدایایی تهیه می کرد و به او می داد تا به این وسیله نشان دهد که در هر حال دوستش دارد و به فکر اوست.

اوایل پیروز نمی دانست که موضوع آشنایی اش با کارولین را برای سروین بنویسد یا خیر. اما به هر ترتیب بود 

خیلی صادقانه موضوع دوستی خود با او را برای سروین نوشت و ضمنا! وی را  نتوانست چیزی را از او پنهان کند و

مطمئن ساخت که این دوستی ای ساده و بی پیرایه است. سروین عاقل تر از آن بود که واکنش بدی نشان دهد. هم 

عالقه اش نوشته ،  از پیروز دور بود و دستش به او نمی رسید. و هم غرورش اجازه نمی داد که غیر از آنچه مرد مورد

باور کند و یا آن را طور دیگری تعبیر و تفسیر نماید. در هر حال در تعطیالت یک ماهه ای که پیش آمد و سروین 

موفق به دیدار پیروز گشت، از رفتار و حال و هوای پیروز و شیفتگی و سرسپردگی او فهمید که تمام حرفهایش 

 حقیقت است و دروغی در آن نیست.
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ز طریق نامه مرتب با خانواده اش در ایران در تماس بود. مادرش بی صبرانه انتظار او را می کشید. پیروز می پیروز ا

دانست که باید هر چه زودتر تصمیم خود را بگیرد. او می دانست که سروین هم بی تابانه منتظر اوست و حتی برای 

رولین به او پیشنهاد کرده بود که در آمریکا بماند و کار او به چند دانشگاه تقاضای کار داده است. از سوی دیگر، کا

 کند.چون موقعیت آنجا از هر نظر برای او عالی بود.

خودش نیز می دانست اگر در آمریکا بماند. برایش بهتر است. نمرات خوبی آورده و موقعیت خود را در آنجا 

ل در آن به سر برده بود آشنا شده بود و با مستحکم کرده بود. از طرفی، به محیط دانشگاه و شهری که سه سا

خودش فکر می کرد اگر قرار است در خارج بماند و به ایران برنگردد، بهتر است سروین را راضی نماید که او هم به 

آمریکا بیاید و با یکدیگر زندگی خود را ادامه دهند. اما هر چه فکر می کرد، باز هم به این نتیجه می رسید که در هر 

ل باید سری به ایران بزند و خانواده اش را از نزدیک ببیند. باید به کشورش بر می گشت، با مادرش حرف می زد حا

و رضایت او را جلب می کرد تا بتواند دوباره برگردد. نگران حال مهناز بود. می دانست که مادرش تمام هست و 

راه او ست. نامه هایی که از مادرش می رسید گواه این نیست خود را به پای او ریخته و بی صبرانه منتظر و چشم به 

ر این موضوعها باری بود ب ?مطلب بود و پیروز نمی توانست او را نادیده بگیرد و فقط به زندگی خودش بپردازد. هم

دوشش که آرام و قرار را از وی ربوده بود. هنگامی که از سروین دور بود، به طور جدی تصمیم می گرفت که هر 

 شده سری به خانواده اش بزند و مادرش را از نزدیک ببیند. اما هنگامی که چشمش به دختر جوان می افتاد  طور

و شیفتگی و عشق او را مشاهده می کرد. گویی الل می شد و هیچ گونه اراده ای از خود نشان نمی داد. هر چه سروین 

یع او می گشت. در برابر سروین نمی توانست هیچ می گفت، او با سکوت نگاهش می کرد و با سر سپردگی تمام مط

گونه مخالفتی کند. در مقابل او تسلیم محض بود. نمی توانست به او بگوید که باید به دیدار مادرش برود و دل وی را 

 هم به دست آورد.

 آمیز مادرشنمی توانست جلوی او بر زبان آورد که وجدانش به شدت تحت فشار و عذاب است و نامه های استغاثه 

 راحتی و آسایش را از او ربوده است. فقط نگاهش می کرد، نگاهش می کرد و هر آنچه او می گفت، اطاعت می کرد.

__________________ 

هر چه پایان سال تحصیلی نزدیک تر می شد. دلهره و اضطراب بیشتری وجودش را می گرفت. اما به هر 

دتر باید با واقعیت زندگی اش رو به رو می شد. در جشن فازغ التحصیلی ترتیب،زمان می گذشت و پیروز هر چه زو

او هیچ کس از نزدیکان و فامیل شرکت نداشت. پیروز دوست داشت هر چه زودتر بساط خود را جمع کند و فرار 

گاه شرکت انشکند، اما کارولین مانع این کار او شد. به اصرار و تشویق او پیروز به تنهایی در جشن فارغ التحصیلی د

کرد و با دلی پر غم و چشمهای اشک آلود آنجا را ترک گفت. نمی دانست چرا غمگین است. با وجود اینکه به یوی 

سروین می رفت و ارزوی دیدار او را در دل داشت، باز هم از ترک امریکا و ترک کارولین احساس غم و اندوه می 

ان اشک آلود او را نداشت. نمی دانست دوباره به آنجا برمی کرد. دلش برای کارولین می سوخت و تاب دیدن چشم

گردد یا نه، و این فکر دیوانه اش می کرد، به آنجا و به دانشگاه عادت کرده بود و ترک آن محیط سرشار از تنوع و 

 تازگی برایش مشکل می نمود.

سوی انگلستان پرواز کرد. در روز به هر ترتیب بود، از دوستان معدودی که پیدا کرده بود خداحافظی کرد و به 

حرکتش کارولین با هدیه ای کوچک او را تا فرودگاه مشایعت کرد و به او گفت که همیشه و در هر حال حاضر است 

به او کمک کند و همیشه به یاد او خواهد بود. پیروز به محض اینکه از کارولین جدا شد و روی صندلی هواپیما قرار 
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و سعی کرد تمام خاطرات گذشته اش را به دست فراموشی بسپارد. شوق دیدار سروین  گرفت، نفس راحتی کشید

قلبش را گرم و ملتهب ساخته بود. آرام آرام از بار غمها و دردهایش کاسته می شد و جایش را به شور و شیدایی می 

 داد. به زودی می توانست معبودش را ببیند و لحظات شیرین گذشته را تکراری کند.

آخرین نامه ای که برای پدرش نوشته بود، متذکر شده بود که دیگر به نشانی قبلی برایش نامه ندهند. چون هنوز در 

آینده اش چه باشد و چه کند. اما در هر حال پدرش را مطمئن ساخته بود که به زودی سفری به  ?معلوم نیست برنام

 ایران خواهد کرد و آنها را خواهد دید.

دار ژانویه به دی ?ود. هوا رو به گرمی می رفت و پیروز خوشحال بود که این بار در هوای سرد و یخ زداوایل تابستان ب

سروین نمی رود. می دانست سروین مشتاقانه منتظر اوست. و نیز می دانست که با دیدن سروین تمام مشکالت و 

ست بود. با دیدن سروین به سویش ناراحتیهای خود را از یاد می برد و به دست فراموشی می سپارد. حدسش در

 شتافت و هردو شتابان به سوی کلبۀ عشقشان حرکت کردند.

مادر پیروز. مهناز، که از نیامدن پسرش عصبی و تند خو شده بود، به هیچ وجه نمی توانست رفتن او را به انگلستان 

ند و ی را هم در انگلستان سپری می کتوجیه کند. پیروز برای آنها نوشته بود که برای پیدا کردن شغلی مناسب مدت

بعد به ایران بر می گردد. اما این دلیل به هیچ وجه برای مهناز قانع کننده نبود و او منتظر بازگشت بی چون و چرای 

پسرش بود و چون دو سه ماه سپری شد و از آمدن پسرش خبری نشد و پیروز فقط به نوشتن نامه و قول و قرارهای 

 د، کاسۀ صبر مهناز لبریز شد و تصمیم گرفت اقدام جدی تری در این مورد به عمل آورد.همیشگی اکتفا کر

از سوی دیگر، پیروز بعد از دو سه هفته توانست با پیگیری و تالشی که سروین به خرج داده بود، شغل خوبی در 

که در یک مرکز درمانی  یکی از دانشگاههای آنجا به دست آورد و مشغول کار شود. سروین عالوه بر کار کوچکی

انجام می داد، بقیۀ اوقاتش را به دانشگاه می رفت و واحدهایی را که برای فوق لیسانس گرفته بود، می خواند و 

امیدوار بود که بتواند او هم مثل پیروز ادامۀ تحصیل دهد و دکترای خود را بگیرد.آمدن پیروز به منزلۀ نور امیدی 

شن کرده بود. سروین به خاطر ورود او مجبور شده بود محل سکونتش را عوض کند و بود که تمام زندگی او را رو

 جای دیگری بگیرد که دو نفری بتوانند به تنهایی و راحت زندگی کنند.

همان طور که پیروز خودش هم پیش بینی می کرد، با دیدن سروین و پیدا کردن شغل نسبتاً خوبی که به او پیشنهاد 

یشرفت و ترقی هم در آن وجود داشت، پیروز به تدریج بازگشت به ایران را به دست فراموشی شده بود و امید پ

سپرد. در عوض در نامه هایش متذکر شد که به محض دریافت اولین حقوق، مقداری از آن را برای پدرش می 

دن تمام ه منزلۀ بسته شفرستد تا به این ترتیب به خانواده اش کمکی کرده باشد. رسیدن این نامه به دست مهناز ب

درهای امیدی بود که مادر بیچاره سالهای متمادی چشم به آن دوخته و با شور و شوق به انتظار آمدن پسرش و 

دیدار او نشسته بود، فهمید که دیگر بازگشتی در کار نیست. احساس کرد برای همیشه پسرش را از دست داده و 

 دیگر هرگز نمی تواند او را ببیند.

وی دیگر، سروین آگاه شده که به زودی سروناز و مادرش برای دیدار او راهی لندن می شوند. البته پیش از آن از س

سرور به او گفته بود که اگر سروین بتواند برای تعطیالت تابستان به ایران بیاید، برای همۀ آنها بهتر است و پدرش 

ن استقبال نکرده بود، و خودش هم می دانست که دیر یا زود هم می تواند او را ببیند. سروین از این پیشنهاد چندا

مادش برای دیدار او به اروپا می آید. با وجود این، خبر آمدن آنها باعث پریشانی و ناراحتی او شد. پیروز به ناچار 

 تصمیم گرفت برای مدت کوتاهی به جای دیگری نقل مکان کند و از سروین دور شود.
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، بر خالف تصورشان، چندان با استقبال روبهرو نشدند.خواهر و مادر سروین هر دو احساس سروناز و بهار و سرور

کردند که وجودشان برای سروین بیشتر جنبۀ مزاحمت دارد تا کمک و یاری، و دید ند که دختر جوان از دیدار آنها 

های ی شیرین زبانیها و شیطنتهیچ شور و شعفی نشان نداد و گویی هر آن منتظر بازگشت و رفع زحمت آنها بود. حت

قشنگ بهار هم نتوانست لبخندی بر لبهاب او نمودار سازد. به ظاهر صحبت می کرد وسعی داشت همراه خانواده اش 

باشد و با آنها رفتار خوبی داشته باشد، اما از چهره اش مشخص بود که تمرکز حواس ندارد و هوش و گوشش جای 

در حال و هوای سروناز وسرور نیست. مادرش که متوجه این حالت او شده بود، با دیگری کار می کند و به هیچ وجه 

بدبینی او را تحت سوال قرار می داد و گاهی او را سرزنش می کرد که رفتارش سرد و بی مهر شده است. سروناز که 

لب نماید، از رفتار همراه خودش عکسهای نادر را آورده بود و قصد داشت رضایت خواهرش را برای ازدواج با او ج

دوگانه و سرد سروین دلخور و دلسرد شده بود و روز شماری می کرد که به ایران برگردد. سروین به بهانۀ کار نیمه 

وقتی که گرفته بود، و نیز به بهانۀ چند واحدی که در ترم تابستانی باید می گذراند، از خانه خارج می شد و در این 

فت. اما مجبور بود هر چه زودتر به خانه برگردد. تا هیچ شک و تردیدی در مادرش فرصتها به دیدار پیروز می ر

ایجاد نکند. می دانست که مخالفت اصلی ازدواج او با پیروز مادرش است و اوست که بیش از هر کس به آتش این 

که سروناز از ازدواج نادر اختالف دامن می زند و پدر سروین را در این راه مصرّ تر و مصمم تر می سازد. با وجود این

با سروین دلسرد شده بود و خوش بینی خود را نسبت به آن از دست داده بود، سرور در این مورد مصرّ و امیدوار 

بود و عقیده داشت اگر نادر به دیدن سروین بیاید و به بهانۀ مسافرت، دوباره پیشنهاد خود را مطرح سازد، چه با 

و وصلت آنها انجام پذیر شود. سرور فکر می کرد رفتار نامهربان و بیگانۀ دخترش مورد قبول دخترش واقع گردد 

ناشی از تأثیر محیط خارج و افراد بیگانه است که او را منزوی و سرد بار آورده و آن کشش و گرمی سابق را از او 

 سلب کرده است.

کردند و به سوی ایران پرواز کردند. فقط سر انجام بعد از حدود دو ماه، سرور و دختر و نوه اش سروین را ترک 

خدا می داند که تحمل این دوماه چقدر برای سروین ناگوار و کشنده بود. هر روز آن برایش سالی بود و هر چه سعی 

می کرد، نمی توانست بر اعصاب و روان خود مسلط شود و دست کم ظاهر آرامی داشته باشد. بعد از رفتن مادر و 

ی کشید، او مجبور بود یک روز را برای نظافت خانه صرف کند و آنجا را تمیز نماید. همه جا به خواهرش، نفس راحت

هم ریخته بود و ظاهر خانه بسیار آشفته می نمود. به هر ترتیب بود آنجا را تمیز کرد و به پیروز تلفن زد که هر چه 

 زودتر وسایلش را جمع کند و به او بپیوندد.

روز به طور جدی به فکر افتاد که هر چه زودتر جنبۀ جدی تری به روابطشان بدهد و حتی اگر بعد از این اتفاق، پی

شده، مخفیانه با سروین ازدواج کند. تا تکلیفش روشن باشد و در این گونه مواقع مجبور نشود پنهان شود و با 

یلکرده ای بود که کار می کرد و حقارت خود را از چشم خانوادۀ سروین دور نگه دارد.او اکنون دیگر مرد جوان تحص

حقوق نسبتاً خوبی می گرفت. اگر می توانست بماند و بعد از مدتی موفق شود یک کار تحقیقاتی بگیرد. از هر نظر 

وضعش بهتر می شد و دیگر به هیچ احدی نیازمند نبود. بنابراین یک روز به طور جدی از سروین تقاضا کرد که هر 

اج کنند. و به طور رسمی و قانونی زن و شوهر شوند. سروین در دل حق را به او می داد، اما چه زودتر با یکدیگر ازدو

هنوز جرئت و جسارت این کار را در خود نمی دید که بی اجازۀ پدر و مادرش دست به چنین کاری بزند. به پیروز 

ونه می تواند به رابطه شان سر قول داد در اولین فرصت در این مورد اقدام کند، اما خودش هم نمی دانست که چگ

انجام خوشی بدهد و هر چه زودتر به این ترس و نگرانی پایان دهد و با آرامش زندگی قشنگی را با پیروز شروع 
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کند. از طرفی دیگر، سروین به خاطر مرد مورد عالقه اش با تمام دوستان دور و نزدیک قطع رابطه کرده بود، می 

راه او ببینند و خبر را به خانواده اش برسانند. همگان او را دختری مغرور و بی اعتنا می ترسید که مبادا پیروز را هم

 پنداشتند که به هیچ وجه در قید دوستی و محبت دیگران نیست.

تابستان گذشت و پاییز فرا رسید. پیروز با عالقه و تالش بی مانندی به دانشگاه می رفت و مشغول کار شده بود. از 

بود و هر روز عصر به شوق دیدار سروین راهی آپارتمان کوچک و ساده شان می شد. او از وقتی که وضعش راضی 

کار می کرد، اجازه نمی داد سروین پولی خرج کند و سعی داشت خودش تمام هزینۀ خانه و زندگیشان را بپردازد، با 

انسته بود به این قول خود جامۀ عمل وجود اینکه به پدرش قول داده بود از نظر مالی به او کمک کند هنوز نتو

بپوشاند. بعد از مدتی متوجه شد که هر چه نامه می دهد، به نلمه هایش هیچ گونه جوابی داده نمی شود. به تدریج به 

این نتیجه رسید که مورد بی مهری و خشم خانواده اش قرار گرفته است. هر چه سعی می کرد، نمی توانست به این 

 اند. مدام چهرۀ زجر کشیدۀ مادرش جلوی چشمهایش نمودار می شد و او را زجر می داد.موضوع بی توجه بم

از سوی دیگر، به تازگی نامه ای از کارولین رسیده بود که او را تشویق می کرد همراه سروین به آمریکا برگردد و 

مه های او را می داد. وقتی پیروز کار کند. پیروز گهگاه نامه ای برای او می نوشت و دختر جوان با اشتیاق جواب نا

آخرین نامۀ او را به سروین نشان داد و متذکر شد که در آمریکا بهتر می توانند زندگی کنند و راه پیشرفتشان بزتر 

است، او را هم به فکر انداخت که هر چه زودتر تصمیم خود را بگیرد و همراه پیروز انگلستان را ترک کند، کارولین 

ته بود که حقوق و مزایای کار در آمریکا بیشتر است و حتی سروین هم می تواند مشغول به کار شود و برای آنها نوش

حقوق خوبی دریافت کند. تنها چیزی که باعث می شد. سروین در این مورد تردید کند. مهرو عالقۀ بی موردی بود 

 ن عشقی پنهان و درونی نسبت به پیروزکه کارولین نسبت به آنها نشان می داد. سروین احساس می کرد که کارولی

دارد که باعث می شود در هر موقعیتی به فکر او باشد و برای زندگی او طرح و برنامه بریزد، و این موضوع چندان 

 خوشایند سروین نبود.

حی یسر انجام هر دو بعد از گفتگو و مشورت زیاد به این نتیجه رسیدند، که بهتر است برای تعصیالت سال نوی مس

راهی ایران شوند و خانواده های خود را در جریان دید و بازدیدهای چند سال گذشتۀ خود بگذارند و در واقع آنها را 

در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. سروین از عملی شدن چنین برنامه ای احساس سبکی و راحتی می کرد. با خود 

ست و می تواند همراه با پیروز گلیم خود را از آب بیرون بکشند فکر می کرد دیگر نیازمند یاری و کمک والدینش نی

و زندگی خوبی را شروع کنند. دیگر برایش مهم نبود لباس عروسی بپوشد و آینه و شمعدان نقره خریداری 

کند.تمام آن آرزوها را به دست فراموشی سپرده بود و فقط و فقط به فکر زندگی ای شیرین و توأم با آرامش و 

با پیروز بود. دیگر از فراز و گریزها خسته شده بود. از پنهان کاریها و نگرانیها به تنگ آمده بود. حتی اگر  راحتی

والدینش مخالفت می کردند. دیگر برایش مهم نبود. تا همان حد که آنها را در جریان می گذاشت و به آنها می گفت 

کردند. می توانستند عاقالنه راجع به زندگی آینده شان و محل  چه نقشه ای در سر دارد،کافی بود. بعد از آنکه ازدواج

اقامت همیشگی شان تصمیم بگیرند، چیزی که برای هردوشان مسلّم بود این بود که آنها به راحتی و بدون دردسر 

اده های ونمی توانستند در ایران بمانند و زندگی کنند، و همان بهتر که دست کم چند سال اولیۀ زندگی شان را از خان

خود دور باشند.پیروز هم مصمم بود که به مجرد رسیدن به تهران، به طور جدی موضوع ازدواجش را مطرح کند و 

در هر صورت آن را عملی سازد، با این قصد، هر دو برنامه هایشان را طوری ترتیب دادند که دست کم سه هفته ای 

 مایند.را به ایران بروند و تکلیفشان را از هر نظر روشن ن
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اما هنوز چند روزی از این موضوع نگذشته بود که نامه ای بلند باال از مادر سروین به دست او رسید سرور با نگرانی 

تمام اوضاع ایران و جوّ سیاسی آن را که دستخوش دگرگونیهای عجیبی شده بود، برای سروین شرح داده و گفته 

د چه انقالبی در ایران در حال رشد و ریشه گیری است. سرور به بود که گویی آنها خواب بوده اند و نفهمیده ان

دخترش سفارش کرده بود مبادا از انگلستان خارج شود و حتی گفته بود ممکن است تمام خانواده راهی اروپا شوند تا 

د که ش اوضاع آرام گیرد و بعد به مملکت خود برگردند. بعد از آن هم طی یک تماس تلفنی با دخترش به او متذکر

 بهتر است منتظر بماند تا ببیند آیندۀ ایران چه می شود و بعد تصمیم به آمدن بگیرد.

اما محمود نسبت به این دگرگونی و شلوغیها چندان بدبین نبود. او معتقد بود که این جوّ ناآرام چند صباحی ادامه 

رش به او اصرار می کرد و پافشاری می دارد و بعد دولت تمام مخالفان و شورشیان را سرکوب می کند.هر چه همس

نمود که دست کم برای مدت کوتاهی از ایران بروند و بعد از برقراری آرامش برگردند، محمود قبول نکرد و سرور 

را زنی ترسو و محافظه کار خواند که قدرت تخمل کوچکترین نامالیمتی را ندارد. از کسانی که بیش از همه می 

ب وحشت داشت، ساسان بود، او مرتب به انقالبیون و شورشیان فحش و بدو بیراه می گفت و ترسید و از آیندۀ انقال

آنان را خرابکار و اوباش خطاب می کرد، اعصابش به کلّی به هم ریخته بود و به شدت نگران آینده بود. در واقع در 

یی بود. احمد صباحی که ناظر تمام شهر، هر جا که پا می گذاشتی، صحبت از شورش و به خصوص جنبشهای دانشجو

این گونه جنبشها بود، پیش بینی می کرد که به احتمال قوی انقالبی در راه است که باعث از هم پاشیده شدن حکومت 

می گردد. سرور با شنیدن حرفهای او بیشتر نگران می شد. اما شوهرش به او اطمینان می داد که احمد بی جهت به 

همسرش قول می داد که اب از اب تکان نخواهد خورد. از طرفی هم با خودش فکر می انقالب خوش بین است و به 

 کرد او خطایی نکرده، نه آدم کشته و نه دزدی کرده، چرا باید پریشان و نگران باشد؟

در هر حال هر چه بود، اخبار رسیده از ایران و نیز خبر هایی که از رادیو های بیگانه به گوش پیروز و سروین می 

رسید، باعث شده که آنها در تصمیم خود دچار تزلزل و دودلی شوند. پیروز از وقوع این انقالب خوشحال بود وحتی 

به سروین پیشنهاد کرد به ایران بروند و شاهد وقایع تاریخی کشورشان باشند، اما سروین که هیچ عالقه ای به این 

یروز، برای من موضوع اصلی رابطۀ ماست، نه چیز دیگه، پ»گونه مسائل نداشت، با تعجب نگاهی به او کرد و گفت:

بعدش هم، معلوم نیست که اوضاع عوض بشه، پدرم می گه از این شلوغیها زیاد به وجود اومده و همه هم سرکوب 

 «شده، بهتره فکر عاقالنه تری بکنیم، نه اینکه همه چیز رو ول کنیم و بدون طرح و نقشه برگردیم ایران.

 «راستی، سروین فکر می کنی اگه انقالب بشه، برای پدرت دردسر به وجود میاد؟» کرد و پرسید:پیروز فکری 

 «نه،فکر نمی کنم. مگه پدرم چی کار کرده که براش دردسر بشه؟»سروین اخمهایش در هم رفت و گفت:

 «نمی دونم،همین طوری گفتم.»پیروز سر تکان داد و پاسخ داد:
__________________ 

نمی دونم چرا هر کسی که وضعش خوبه و پول داره، همه فکر می کنن دزد و مال مردم » ن با دلخوری گفت:سروی

 «خوره.

نه،نه،اصالً این طور نیست. سروین جون، در این طور موارد همه چیز مشخص می شه، »پیروز بالفاصله گفت:

همیشه باید این طور باشن و تمام مشاغل و  خب...بعضیها نسل اند نسلشون پولدارن و مثل اینکه آیۀ قرآن اومده

مناصب باال مال اونها باشه. بعضیها هم یه شبه ره صد ساله پیموده ن، که خب اونها زیر سوال قرار دارن. اما کسی که 
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زحمت کشیده و طی سالیان دراز درس خونده و کار کرده و چیزی به دست آورده، به نظر من اون هم وضعش 

 «روشن و معلومه.

 «خب،به نظر تو پدر من جزو کدوم دسته س؟»سروین نگاه سرزنش آمیزی به او کرد و گفت:

سروین جون، من قصد توهین و تهمت به پدر تو رو ندارم، اما خب، شما از فامیلهای »پیروز خندید و پاسخ داد:

اختیار دارین، و این ممکنه ثروتمند و سرشناس شیرازین، و همه تون هم مشاغل سطح باال با در آمدهای، کالنو در 

 «خطرناک باشه.

ال در هر ح»سروین به فکر فرو رفت و چون از این حرف پیروز به شدت عصبی و ناراحت شده بود، با دلخوری گفت:

پیروز جون، اگه همین فامیل پولدار و بانفوذ من نبود، کسی پیدا نمی شد که برای تو و امثال تو دل بسوزونه و توی 

 «ر و پول و کمک هزینۀ تحصیلی درست کنه، مگه نه؟دانشگاه کا

پیروز که متوجه کالم نیش دار و تحقیر آمیز سروین شده بود، سرخ شد و چون حرفهای معبودش برایش گران 

راستش باید بدونی همه جای دنیا از جوونهای باهوش و بااستعدادشون تجلیل می کنن »آمده بود، به تندی جواب داد:

مک می کنن که استعداد و نبوغشونو در زاه پیشرفت جامعه و کشور به کار ببرن خاطرات جمع، سروین و به اونها ک

 «جون، اگه عموی تو نبود، من به هر وسیلۀ دیگه ای ادامۀ تحصیل می دادم و دکترامو می گرفتم

ر و درسخون تر از من که شک دارم، چون خیلی دانشجوهای زرنگ ت» سروین با همان لحن عصبی و تند پاسخ داد:

 «تو مجبور شده ن به همون مدرک لیسانس قناعت کنن و برای یه لقمه نون برن سر کار.

البته همین طوره که تو می گی، اما اون دسته از دانشجوها به طور حتم نظرشون راجع به زندگی »پیروز بالفاصله گفت:

 «.داشته ن آینده شون با من و امثال من فرق داشته و نقشه های دیگه ای

این اولین برخورد لفظی و اختالفی بود که بین آنها به وجود آمده بود، به طوری که تا چند روز بعد از آن سروین و 

پیروز همچنان با یکدیگر سرسنگین بودند و حالت قهر و ناراحتی داشتند. بعد از مدتی کدورت به وجود آمده به 

ی شان جای آن را گرفت، اما این نکته ای بود که همیشه در زندگی دست فراموشی سپرده شد و رابطۀ گرم همیشگ

آنها وجود داشت و حکایت از اختالف طبقاتی آنها می کرد، و هر کدام خود را محق می دانستند و مصرّ بودند که این 

 حقانیت را به اثبات برسانند.

و نگرانی کرده بود. پیروز از جانب پدرش در هر حال هر چه که بود، اوضاع ایران هردوی آنها را دچار اضطراب 

خیالش راحت بود و می دانست که او هیچ گونه دردسر و مشکلی نخواهد داشت، اما باز هم فکر انقالبی بزرگ در 

کشورش او را مضطرب و نگران می کرد. سروین که اطالعات سیاسی و اجتماعی اش بسیار اندک بود و خودش را 

می کرد، بیشتر نگران وضع خودش و پیروز بود تا خانواده و کشورش. با وجود این به درگیر این گونه موضوعات ن

 سفارش مادرش گوش کرد و تصمیم گرفت تا اطالع بعدی از جانب خانواده اش به ایران برنگردد.

شن جزمستان و عید سال نوی مسیحی فرا رسید. پیروز و سروین با خریدن هدایای کوچکی برای یکدیگر سال نو را 

گرفتنند. هنوز مدت کوتاهی از آن نگذشته بود که اخبار پی در پی و مهمی از ایران، آنها را تکان داد و به فکر و 

 اندیشه فرو برد.

فرار شاه و بعد از آ شکل گرفتن انقالب اسالمی و ورود آیت اهلل خمینی، اخبار مهمی بود که به گوش آنها می رسید و 

های کشورشان قرار می داد. سروین مرتب با خانواده اش در تماس بود. حتی تا چند هفته آنها را در جریان رویداد

 بعد از انقالب هم هیچ گونه تغییر بخصوصی در زندگی محمود و خانواده اش به وجود نیامد.
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درست هنگامی که سروین فکر می کرد پدر و عموهایش از گزند این انقالب مصون هستند، ناگهان سیل بال و 

ناراحتیهای پیش بینی نشده به سوی آنها جریان پیدا کرد، تنها کسی که از تمام این دردسرها مصون ماند سهراب، 

برادر بزرگ سروین، بود که چند هفته قبل از وقوع انقالب، همراه خانواده اش به امریکا رفت و هر چه را که داشت 

وشی سپرد، ساسان هم به این نتیجه رسید که رفتنش به نفع به پول تبدیل کرد و وطن و زادگاه خود را به دست فرام

او و خانواده اش خواهد بود، اما آن قدر در این کار تردید به خرج داد و آن قدر امروز و فردا کرد که توفان انقالب 

 گریبان او را هم گرفت.

ی اش از جانب خانواده، به خصوص یک ماه و چند روز بعد از انقالب، هنگامی که سروین به تدریج ناراحتی و نگران

پدرش، رو به کاهش می گذاشت، یک تلفن از ایران تمامی آرامش و آسایش زندگی او را مختل کرد. مادرش بود که 

با چشم گریان و صدای تضرع آمیز به او خبر داد که پدر و عموهای او را گرفته اند وبه زودی تاریخ محاکمه شان را 

از آنها، ساسان هم اسمش جزو فهرست کسانی بود که باید دستگیر و زندانی می شد، اما اعالم خواهند کرد. غیر 

 هنوز موفق به دستگری او نشده بودند، زیرا او متواری شده و در جایی پنهان شده بود.

 سروین بعد از شنیدن این اخبار غم انگیز به فکر فرو رفت که چه کند و چگونه موضوع را به پیروز بگوید؟

6 

زندگی سرور در عرض مدت کوتاهی زیر و رو شد و در کمال ناباوری تمام زندگی و متعلقات مادی و معنوی اش را 

از دست داد سروناز که با روحیه ای بدتر و ضعیف تر به او پناهنده شده بود. انتظار همدردی و کمک بیشتری از 

شوهرش را از دست داده بود، احساس کرد اگر مادرش داشت، سرور که بزرگ ترین تکیه گاه زندگی اش، یعنی 

 ضعف نشان دهد. قافیه را باخته و برای همیشه نابود خواهد شد.

هنوز یک ماه از دستگیری شوهرش نگذشته بود که خانه و زندگی و تمام پشتوانۀ مالی اش را از دست داد. او مجبور 

با مختصر اثاثی که داشت، با دختر و نوه اش به زندگی شد به خانۀ کوچکی که متعلق به مادرش بود نقل مکان کند و 

ادامه دهد. پدرش نیز با وجود کهولت سن زیر سوال قرار داشت و امکان داشت که هر لحظه تمام هست و نیست او 

را هم تصاحب نمایند. تمام حسابهای بانکی سرور و شوهرش بسته شده بود، او با ناباوری تمام شروع به فروش 

رد که پنهانی با خودش به خانۀ جدید آورده بود. تنها دلخوشی اش به حسابهای بانکی خارج از کشورش طالهایی ک

بود که از آنها هم معلوم نبود بتواند استفاده کند. از سوی دیگر، فکر سروین و هزینۀ زندگی او در کشور بیگانه 

او از دخترش آگاه بود، خیالش از جانب زجرش می داد. شاید اگر در آن لحظه از وجود پیروز و کمک و حمایت 

فرزندش راحت می شد و تا آن حد از تنهایی و بی پولی دخترش عذاب نمی کشید. از آنجا که مادرش سالها پیش 

فوت کرده و پدرش دوباره ازدواج کرده بود، در خانۀ پدری جایی نداشت و مجبور بود همراه دختر و نوه اش در 

ادرش زندگی کند که در واقع به مادربزرگ سرور تعلق داشت و سالها بدون استفاده همان خانۀ کوچک و متروک م

 خالی باقی مانده بود.

سروناز حالت جنون پیدا کرده بود و اوضاع جدید زندگی اش به هیچ وجه برایش قابل قبول نبود، دخترش،بهار، نیز 

بود نه تنها به وضع تازۀ زندگی اش خو بگیرد، با وجود کوچکی و خردسالی، دست کمی از او نداشت و سرور مجبور 

 بلکه مرهمی برای دردهای دختر و نوه اش باشد، به هیچ کس حاضر به کوچک ترین کمکی نبود.
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سال نو آمد و گذشت و سرور با حسرت و افسوس به یاد نوروزهای گذشته افتاد آن سال عید نوروز او و خانواده اش 

با درد و نگرانی سپری شده بود دیگر خبری از سفرۀ باشکوه و پر ابهت هفت سین بدون کوچکترین مراسمی، همراه 

 نبود. دیگر آن گلها و ماهیهای رنگارنگ در ظروف زیبای نقره وجود نداشت.

ضربه آن قدر ناگهانی و کوبنده بود که حالت بهت و حیرتش بیش از غم و درد نهانی اش جلوه گری می کرد، غیر از 

های مبهوت و زجر کشیدۀ سروناز و بهار بیش از هر چیز وجودش را به آتش می کشید و او را زجر آن دیدن چهره 

 می داد.

هیچ گونه مالقاتی با شوهرش نداشت، بیش از یک ماه بود که او را ندیده بود هر گونه امیدی در دلش مرده بود و با 

یک ماه از سپری شدن بهار نگذشته بود که به او نگرانی و یأس چشم به آینده ای تاریک و سرد دوخته بود.هنوز 

اطالع دادند می تواند برای آخرین بار شوهرش را ببیند و با او وداع کند، چون در سحرگاه روز بعد حکم اعدام او 

اجرا می شد. سرور احساس می کرد دچار کابوس شده است. نمی دانست چگونه موضوع را به سروناز بگوید. از 

ش به منزلۀ از دست رفتن تمام زندگی و امیدهای او بود، اگر کور سوی امید و انتظاری در دلش دست رفتن شوهر

وجود داشت، آن هم تبدیل به تاریکی و سیاهی شد. همه چیزش را از دست رفته می دید، چگونه می توانست به 

و چگونه از او درخواست کمک  دیدار شوهرش برود در حالی که می دانست دیگر او را نخواهد دیدۀ به او چه بگوید

و یاری کند؟ هر چه فکر کرد. در خود توان رفتن و دیدار محمود را ندید. همان بهتر که هرگز او را نبیند. همان بهتر 

که شاهد او در بدترین موقعیت و بدترین روز زندگی اش نباشد و او را درمانده و مصیبت زده مشاهده نکند. همان 

قیافۀ مغرور و سرحال شوهرش در خاطرش نقش ببندد و او را همان طور باشکوه و پرقدرت بهتر که برای همیشه 

 در نظرش مجسم کند.

به این ترتیب، روزی که قرار بود سرور به مالقات شوهرش برود و آخرین دیدار را از او به عمل آورد، در مقابل 

یدگان مأیوس و منظر، تن به مرگ سپرد. هنگامی بهت و انتظار بی حد محمود، هیچ خبری از همسرش نشد و او با د

که خبر اعدام محمود را به همسر و دخترش دادند، سرور شیون کنان بر سرش کوبید و از حال رفت. او هرگز به 

سروناز نگفت که از قبل به او خبر داده بودند که حکم محمود اعدام است و به زودی این حکم را در مورد او اجرا می 

ز به دخترش نگفت که برای دیدار شوهرش به زندان نرفته و در پنهان و خلوت خود ساعتها گریسته و کنند. هرگ

مبارزه کرده است. به هر ترتیب بود، در کمال ناباوری جسد شوهرش را تحویل گرفت و به خاک سپرد. بعد مجبور 

 ی کردند برساند.شد که این خبر ناگوار را به سهراب و سروین که در خارج از ایران زندگی م

احمد را بعد از مدتی از زندان آزاد کردند، اما حق هر گونه فعالیت فرهنگی و آموزشی را از او سلب کردند. او به 

مرده ای می مانست که فقط به ظاهر نفس می کشید و راه می رفت. با وجود جستجو و تحقیقات زیاد، هنوز موفق به 

چنان متواری و فراری محسوب می شد و معلوم نبود در کجا پنهان شده است. پیدا کردن ساسان نشده بودند. او هم

سروناز امیدوار بود که شوهرش بتواند از مرز خارج شود و بعد ترتیب رفتن او و دخترش را هم بدهد. هر چند هنوز 

می کشید، خبری از شوهرش نداشت،همچنان چشم امیدش به او بود و هر لحظه برای شنیدن خبری از او انتظار 

دخترش،بهار،حالت افسردگی و انزوایش شدت پیدا کرده بود و به هیچ وجه نمی توانست با وضعیت زندگی 

 جدیدش کنار بیاید، مدام بهانۀ پدرش را می گرفت و او را می خواست. حتی دیدار عمه اش هم به او آرامش نمی داد.

که می توانست با سروناز همدردی می کرد و سعی داشت در تمام این لحظات سخت و ناگوار،خواهر ساسان تا آنجا 

از تنهایی او بکاهد. وضعیت زندگی اش طوری بود که نمی توانست برای همیشه پذیرای سروناز و کودکش 
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باشد.ساسان و زن و بچه اش مورد تأیید و مهر شوهر او نبودند و وی همیشه با تردید و سوءظن به سروناز و خانوادۀ 

 می کرد. پدری اش نگاه

هرچه می گذشت،زندگی برای سرور و دخترش مشکل تر می شد. او مجبور بود تمام کارهای خانه را خودش انجام 

بدهد و برای هزینۀ زندگی دخل و خرجش را محاسبه کند، کاری که در تمام عمرش با آن بیگانه بود. از سویی 

تقاضاها و بهانه های بی حساب او بدهد تا کمی از بدخلقی  خواسته های نوه اش بی انتها بود و سرور مجبور بود تن به

و افسردگی دخترک کاسته شود. سرور می دانست که سروین مشغول کار است و حقوق دریافت می کند، و نیز 

اطالع داشت که به مقدار کافی در حساب بانکی اش پول موجود است. به همین خاطر خیالش از جانب او راحت بود و 

نۀ زندگی دختر کوچکش رنجش نمی داد. او نمی دانست که سروین تمام اندوختۀ ما لی اش را صرف دغدغۀ هزی

آمد و رفتهای پیروز کرده و چیزی در حساب خود ندارد. مدتها بود که دیگر صدای سروین را هم نشنیده بود و تنها 

 به نامه اکتفا می کرد.

بود که تا آن هنگام برایش ناآشنا بود. در میانسالی به  نوعی سرخوردگی و دلسردی از زندگی به سراغش آمده

پیری رسیده بود؛ پیری زودرسی که قبل از آنکه در چهر ه اش هویدا شود، دلش را فرا گرفته بود. دیگر نه ذوقی 

برای نقاشی داشت و نه امکانش را. بیشتر اوقات گوشه ای می نشست و برای گذشتۀ نه چندان دورش آه می کشید و 

رت می خورد تازه می فهمید چه چیزی را از دست داده و در گذشته به خاطر چه موضوعاتی بی اساسی زندگی را حس

بر خود و خانواده اش سخت می گرفت و خوشبختی و نشاط را بر همه حرام می کرد. هر چه فکر می کرد چگونه از 

یزی که همیشه از آن بی خبر و ناآگاه بود،فقر این مشکل بزرگ زندگی اش رهایی یابد، راه به جایی نمی یافت. چه چ

و تنگدستی، به سراغش آمده بود، هر چند به تازگی پدرش کمک قابل توجهی به او کرده بود و او هنوز اندوختۀ 

بزرگی از جواهراتش با خود داشت، خوب می دانست که آنها هم همیشگی نیستند و دیر یا زود به پایان می رسند. 

دلش کور سو می زد، و آن عوض شدن و تغییر ناگهانی اوضاع سیاسی مملکت بود، اما هر چه می امید کوچکی در 

گذشت، به باطل بودن افکار و خیاالتش بیشتر پی می برد و می فهمید که تا ابد باید تسلیم سرنوشت رقم خورده اش 

 شود و دم برنیاورد.

ی کرد. بیشتر آنها یا به خارج رفته بودند و یا به هر ترتیب هیچ کدام از دوستان قدیمی اش را نمی دید و مالقات نم

بود در داخل کشور زندگی می کردند، اما می دانست که هیچ کس مثل او به خاک ذلت و تنهایی نشسته و هیچ کس 

د، زمانند او بی شوهر و بی خانه و زندگی نشده است. در خیابان شرم داشت سرش را بلند کند. و به کسی نگاهی بیندا

چیزی که برایش عجیب بود این بود که دیگر مورد احترام و محبت کسی واقع نمی شد. حتی کارگران و زیر 

دستانش او را به دست فراموشی سپرده بودند، اثری از هیچ کدامشان دیده نمی شد، آن قدر افسرده و نا امید بود که 

اش نوۀ کوچک و شیرینش، بهار بود. دخترک با حتی گاهی به فکر خودکشی می افتاد. تنها نقطۀ روشن زندگی 

شیرین زبانیها و حرکات قشنگش ساعاتی چند سرور را از دنیای تاریک و سیاهش دور می کرد و باعث خنده و نشاط 

 او می شد.

اما سروناز همچنان غمگین و سرد رو به روی مادرش می نشست و زانو ی غم به بغل می گرفت، او بی تابانه در 

خبری از جانب شوهرش بود، اما انتظارش بیهوده می نمود. دلش برای ساسان به شدت تنگ شده بود و بدیها  انتظار

و رفتار زشت او را به بوتۀ فراموشی سپرده بود، کمبود او را به شدت احساس می کرد و در آرزوی دیدارش شبها را 

منزل خارج نشده بود، به طور کلی از دنیای بیرون  به روز و روزهایش را به شب می رساند. سروناز مدتها بود که از
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بریده بود و فقط به صدای زنگ تلفن از جا می پرید و به سوی آن هجوم می برد؛ زنگهایی که به ندرت زده می شد و 

 به جز خواهر شوهرش و یا عمویش شخص دیگری نبود که یادی از آنها بکند.

باید به مدرسه می رفت، اما نه سرور و نه سروناز هیچ کدام تمایلی به با شروع جنگ اوضاع بدتر شد. آن سال بهار 

فرستادن او به مدرسه نداشتند. آنها ناخودآگاه امید داشتند اوضاع دگرگون شود و منتظر بودند تا برگشتن به وضع 

ی خبر کوچک بگذشته دخترک را به مدرسه نفرستند، امیدی که با شروع جنگ و تداوم آن به خاموشی گرایید بهار 

 از همه جا، در خانه ماندگار شد و به مدرسه نرفت.

یک سال از شروع انقالب می گذشت و سرور آرام آرام متوجه شد که چاره ای جز صبر و استقامت ندارد. احساس 

کرد باید کاری بکند، احساس کرد اگر مثل یک سال گذشته بنشیند و چشم امید به خیاالت واهی همیشگی اش 

، قافیه را می بازد و هست و نیست خود را از دست می دهد. با خودش فکر کرد که دارای تحصیالتی است و بدوزد

می تواند با اندک سرمایه ای که دارد، یک کار کوچک فرهنگی و آموزشی را شروع کند فکر می کرد می تواند با 

مشغول شود. حتی به داشتن یک  کمک برادر شوهرش موسسه ای تأسیس کند و در آن به آموزش هنر و نقاشی

 موسسۀ کوچک و محدود هم راضی بود.

__________________ 

با وجود اینکه هرگز تمایلی به مالقات و دیدار برادر شوهرش نداشت، به ناچار یک روز به آنها تلفن کرد و به خانه 

ندگی آنها هم دامن زده است. شان رفت. همسر او با سردی پذیزایش شد، سرور متوجه شد که آتش انقالب به ز

احمد و همسرش در آپارتمان کوچکی ساکن شده بودند که بسیار ساده و ابتدایی بود. سرور با خودش فکر کرده که 

دستکم آنها این اقبال را دارند که با همدیگر باشند و جانشان در خطر نباشد. بیش از دو ساعت آنجا نشست و با 

ست خالی و ناامید با باری از غم و اندوه خانه را ترک گفت. برادر شوهرش آب احمد صحبت کرد و بعد از آن د

پاکی روی دست او ریخته و سرور را از تأسیس موسسۀ هنری اش به طور کلی مأیوس و منصرف کرده بود.سرور 

دۀ شوهر با پرونفهمید که در وضعیت کنونی هیچ جا و مکانی برای این گونه فعالیتها ندارد، با سابقه ای که داشت و 

مرحومش، قادر نبود به هیچ گونه فعالیت اجتماعی دست بزند. وقتی به خانه رسید، سروناز از چهرۀ دگرگون و رنگ 

 پریدۀ مادرش درک کرد که خبر های خوشی برای او ندارد.

رد و او را هر چه می گذشت، اوضاع زندگی شان بدتر می شد، غم مرگ محمود،همچنان بر دل سروناز سنگینی می ک

می آزرد و او غمگین و افسرده همچنان چشم انتظار خبری از سوی شوهرش بود. جنگ همچنان ادامه داشت و 

سروناز از اینکه کودکش را به مدرسه نفرستاده بود، در دل احساس رضایت می کرد. سرور دیگر از دیدار سروین 

بین او و دخترش به وجود خواهد آمد تنها به خواندن  ناامید شده بود، با ادامۀ جنگ می دانست که فاصلۀ بیشتری

 نامه های او اکتفا می کرد و سعی می کرد جوابهایی که برای او می نویسد خالی از هرگونه دغدغه و نگرانی باشد.

با سپری شدن یک سال دیگر و تثبیت وضعیت و حکومت جدید و ادامه یافتن جنگ،سرور کامالً درک کرد که دیگر 

خودش را فریب بدهد و باید به هر ترتیب شده،سروناز را متوجه وضعیت کنونی زندگی اش نماید، سروناز که نباید 

از یافتن شوهرش ناامید شده بود، به مادرش روی آورده بود و همانند کودکی ضعیف و بی دست و پا، تنها نقطۀ امید 

و ناامید می نمود که سرور هراس داشت هر  و گرمی زندگی اش سرور شده بود و بس، زن جوان آن قدر سرخورده

آن دست به خودکشی بزند. سروناز حتی کوچکترین مهر و عالقه ای به بهار نشان نمی داد.سرور به ناچار با شروع 

 سال تحصیلی دست نوه اش را گرفت و به مدرسه برد.
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و سادگی از وجودش هویدا بود. بهار کوچولو با روپوش و مقنعۀ سرمه ای به فرشتۀ کوچکی می مانست که پاکی 

دخترک آرام آرام به وضعیت جدیدش خو گرفته بود و شکایتی نمی کرد و این قوت قلبی ای برای سرور محسوب 

 می شد.

اوضاع که آن قدر برای خانوادۀ پدری سروین بدو ناگوار شده بود، برای پدر و مادر و اقوام پیروز هیچ گونه صدمه و 

حتی می توان گفت وضع زندگی پدر پیروز بهتر شده بود و درآمد بیشتری کسب می کرد.  لطمه ای در برنداشت.

یکی از اقوام مادری پیروز که در جریان انقالب فعالیت زیادی از خود نشان داده بوده. مقامی پیدا کرده و توانسته 

ه بود، اما مهناز همچنان در غم بود راهگشایی برای پدر پیروز باشد و او را کمک نماید. وضع زندگی شان بهتر شد

دوری پسرش می سوخت و آه می کشید. آنها موفق شدند با کمک وامی که از بانک گرفتند، در شهرک اکباتان 

قبلی شان به آنجا نقل مکان کردند. آقای مفتاح حتی توانست اتومبیلی  ?آپارتمان بهتری خریداری کند و از خان

ارش ساعتها در انتظار اتوبوس و تاکسی در خیابانها نایستد. دو فرزند دیگرش بخرد و دیگر برای رسیدن به محل ک

همچنان به تحصیل مشغول بودند و مثل پیروز، شاگردهای زرنگ و موفقی محسوب می شدند. اما مهناز بعد از تجربۀ 

ل در امۀ تحصیتلخی که از فرستادن پسر اولش به شیراز داشت به فرزندان دیگرش تأکید کرده بود که برای اد

 دانشگاه فقط و فقط باید در تهران نامنویسی کنند و حق رفتن به شهرستان را ندارند.

چند ماه بعد از شروع جنگ، مهناز نامه ای به پیروز نوشت و در آن متذکر شد که چقدر اوضاع کشور نابسامان شده 

ه وضع پدرش چه از نظر روحی و چه از نظر و چقدر محرومیت و فقر گریبان همه را گرفته است او به دروغ نوشت ک

جسمی به هیچ وجه خوب نیست و خودش هم آن قدر بیمار است که امیدی به فردار ندارد مهناز در نامه متذکر شده 

بود که تمام جوانها برای دفاع از مملکتشان راهی جبهه ها شده اند و حتی تمام مهندسان و دکترها هم برای خدمت به 

ارهای درمانی و فنی به پشت جبهه ها هجوم برده اند و مشغول سازندگی هستند مهناز به هیچ وجه به کشورشان در ک

شغل جدیدی که مفتاح گرفته بود و به وضعیت بهتر زندگیشان اشاره ای نکرد. او حتی برای اینکه پیروز از نقل 

دید آپارتمان قبلی شان خواهش کرد مکانشان چیزی نفهمد، نشانی منزل سابق را روی پاکت نوشت و از ساکنان ج

 که به محض رسیدن نامۀ پسرش او را در جریان بگذارند تا برای دریافت آن اقدام کند.

نامه، همان طور که مهناز پیش بینی می کرد، بسیار کوبنده و کاری بود. پیروز با خواندنش، آن قدر دگرگون شد و 

ورنکردنی بود. مهناز خودش هم نمی توانست حدس بزند که چه حالت و روحیه اش تغییر کرد که برای سروین با

آشوبی در زندگی پسرش به وجود آورده است. در باورش هم نمی گنجید که نوشتن آن نامه چگونه پسرش را 

منقلب و ناراحت می کند و چگونه با تصمیمی عجوالنه و قطی، باعث تغییر و تحول عجیبی در زندگی خود و سروین 

شک مهناز اگر موفق می شد. پیروز را نزد خود و به خانه و زندگی خودش بکشاند، خوشبخت ترین زن  می شود. بی

دنیا محسوب می شد. او غیر از پیروز، هیچ کمبود دیگری در زندگی اش احساس نمی کرد. از آنجا که دیگر سالها 

در وضعیتش به وجود آمده بود. قانع بود  بود تمام امیدهای جوانی در قلبش مدفون شده بود، به همان رونق اندکی که

و دل خوش می کرد، اکنون کامالً محجبه شده بود و بیشتر ساعات خود را به نماز و دعا می گذراند و از درگاه 

خداوند سالمتی و بازگشت پیروز را طلب می کرد.، مهناز هنوز هیچ گونه اطالعی از زندگی مشترک پسرش با 

یله اش خطور نمی کرد که پسرش بی اجازۀ او و پدرش دست به چنین کاری بزند، او سروین نداشت. هرگز به مخ

 هرگز از عمق عشق پیروز به دختر مورد 
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عالقه اش خبردار نشده و نفهمیده بود که پسرش با چه شوق و اشتیاقی سالهای تحصیل خود را سپری کرده است تا 

 هر چه زودتر به معبود و معشوقش برسد.

ه او هیچ گونه اطالعی از این موضوع نداشت، سرور هم از زندگی مشترک دخترش با پسری بیگانه بی همانطور ک

اطالع بود او فقط می دانست که سروین مشغول کار و تحصیل است و می تواند به هر ترتیب که شده، زندگی خود را 

نگرانی و هراسی از بابت او نداشت و می در خارج از کشور اداره کند، غیر از دلتنگی برای سروین، دیگر هیچ گونه 

دانست که دخترش در مکان جدیدش کامالً جا افتاده و به اوضاع آنجا آشنا شده است و می تواند به هر ترتیب که 

 شده، دور از خانواده اش از عهدۀ زندگی و هزینۀ تحصیلش برآید.

د در دل احساس می کرد، باالخره بعد از سرور با وجود کینۀ شدیدی که نسبت به دست اندرکاران حکومت جدی

مدتی مجبور شد با حجاب کامل راهی یکی از کمیته ها شود و برای زندگی خود و دخترش، اقدامی انجام دهد. او زن 

بیوه ای محسوب می شد که هیچ گونه درآمدی نداشت. یک روز که برای آوردن نوه اش به مدرسه رفته بود، با زنی 

وضعی همانند سرور داشت، او تعریف کرد که شوهرش در بازرسی ارتش بوده و بعد از انقالب به آشنا شد که او هم 

زندگی خود و سه فرزندش دست کمک به سوی یکی از  ?اعدام محکوم شده است و او مجبور شده برای ادار

 نهادهای انقالبی دراز کند و ماهیانه حقوقی بگیرد و با آن زندگی اش را سپری کند.

روزی که این جمالت را شنید، در دل حرفهای زن خندید و با خود فکر کرد که اگر از گرسنگی بمیرد، پا به  سرور

این گونه سازمانها نمی گذارد اما بعد از گذشت چند ماه و تحمیل فشار بار زندگی، ناچار شد شال و کاله کند و به 

ادر به سر نکرده بود وقتی از خانه خارج می شد، سوی نشانی ای که آن زن داده بود رهسپار شود. تا آن روز چ

سروناز مات و غمگین با بهت و حیرت او را بدرقه کرد. سرور چیزی به رویش نیاورد محکم و استوار خانه را ترک 

کرده و به سوی مقصدش رفت، در راه با خود فکر می کرد که چه بگوید و چگونه موضوع را مطرح کند. چندین بار 

ه نمی تواند دست کمک به سوی آنها دراز کند، این کار برایش گران می آمد تصمیم گرفت که احساس کرد ک

 ناچیز پس اندازش می افتاد، دوباره به راهش ادامه می داد. ?برگردد. اما هر بار که به یاد باقی ماند

دان و دیگر شهرهای جنوب در راه سوار تاکسی شد، از هنگامی که جنگ شروع شده بود، عدۀ بسیاری از اهواز و آبا

به شیراز آمده بودند و جمعیت آنجا به طرز چشمگیری زیاد شده بود، چهر ه های جدیدی که در شهر دیده می 

شدند، کامالً مشخص بودند و معلوم بود که از استان خوزستان به آنجا پناه آورده اند. یرور با بی مهری و سردی به 

 در شیراز راضی و خرسند به نظر نمی رسید. آنها نگاه می کرد و از وجود آنها

خانۀ سرور در قصرالدشت بود و کمیته ای که باید به آنجا مراجعه می کرد در خیابان زند قرار داشت. بعد از دقایقی 

به مقصد رسید، پول تاکسی را داد و مردد و دودل جلوی در کمیته این پا و آن پا کرد. بعد از مدتی ، یربازی که 

 «کاری داشتی،مادر؟»ر کمیته ایستاده بود و او را نگاه می کرد پرسید:جلوی د

بله من...من با حاج آقا معین کار داشتم، همون که...همون که مسئول معاش »سرور با نارضایی جلو رفت و گفت:

، از دخانواده های بی سرپرسته، با گفتن کلمۀ بی سرپرست سرخ شد و بغضش را قورت داد. احساس حقارت می کر

 ناراحتی گوشه های چشمانش چروک شده بود و لبهایش می لرزید و هر آن آمادۀ گریستن بود.

 «برو توی سالن، در سوم دست چپ»پاسدار جوان بی توجه به حالت و دگرگونی او گفت:

ه ود که سسرور وارد ساختمان شد و به سوی نشانی ای که مرد جوان داده بود، حرکت کرد. کنار در اتاق نیمکتی ب

چهار نفر تنگ هم روی آن نشسته بودند، همۀ آنها زن بودند و ظاهرشان نشان می داد که در فقر کامل به سر می 
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برند، معلوم بود که آنها قبل از سرور آمده اند و در انتظار نوبت خویش هستند. سرور باز هم بر آن شد که برگردد 

مکت نشسته بودند و مبهوت و بیگانه وار او را نگاه می کردند، آزارش و به خانه برود دیدن قیافۀ زنهایی که روی نی

می داد. می دانست که از آنها نیست. می دانست که چه فرقی فاحشی با آنها دارد. اما می دانست که مجبور است 

که وارد  زنیهمانند آنها به انتظار بایستد، و طلب کمک و یاری کند. مجبور شد بیش از یک ساعت انتظار بکشد. هر 

اتاق می شد، با ورقه ای در دست، خوشحال و خشنود بر می گشت، سرور نمی دانست که چقدر می تواند از آنها 

دریافت کند، اما با خودش فکر می کرد که اگر بتواند ماهیانه درآمدی هر چند اندک داشته باشد،باز هم برایش 

ع چگونه است و چگونه می تولند کمک بیشتری دریافت کند و کمکی است. از سوی دیگر، کنجکاو بود که ببیند اوضا

 راحت تر چرخ زندگی اش را بگرداند.

باالخره نوبت او رسید، در زد و وارد شد، رو به روی در میز نسبتاً بزرگی قرار داشت که پشت آن مردی میانسال با 

بود، به مجرد دیدن سرور، با تعجب ریش بلند و پرپشت و هیکل چاق و درشت نشسته بود و مشغول نوشیدن چای 

نگاهش کرد و منتظر ماند. ظاهر زن ناشناس نشان می داد که از خانواده ای مرفه و ثروتمند است، سرور با چادر 

مشکی کرپ دوشین و کفشهای پاشنه بلند همانند وصلۀ ناجوری در میان قشری بود که در آنجا رفت و آمد می 

ی صندلی رو به روی میز حاج آقا معین نشست. حاج آقا چایش را تمام کرد و کردند. سالم کرد و بی درنگ رو

 «خب،خواهر،مشکلت چیه؟»پرسید:

راستش...راستش حاج آقا، من شوهرم فوت کرده و با دختر و نوه ام »سرور دوباره سرخ شد و با طمأنینه گفت:

از من گرفته ن، شما فکر نمی کنین ما  تنهایی زندگی می کنم. هیچ منبع در آمدی ندارم، هر چیزی که داشتم،

 «چطوری زندگی کنیم و از کجا خرج زندگی مونو فراهم کنیم؟

 «منظورت چیه که همه چیزتونو گرفته ن؟»حاج آقا با دقت نگاهی به سر و وضع او کرده و پرسید:

ندگی من و بچه ها رو هم شوهرم،به اعدام محکوم شد و تمام اموال ماضبط شد همین حتی خونه و ز»سرور پاسخ داد:

 «ازمون گرفته ن.

حاج آقا معین توضیح بیشتری خواست،سرور از اول زندگی و فعالیتهای شوهرش را برای او شرح داد و در انتها در 

یعنی خواهر، تو انتظار داری »انتظار جواب حاج آقا چشم به او دوخت. مرد بعد از شنیدن حرفهای او باتعجب پرسید:

 «کمک هم بکنه؟دولت به تو 

 «بله،چطور مگه؟»سرور بالفاصله پاسخ داد:

عجب شما به عمر خون این مردمو تو شیشه کردین و مال و اموال این مردم بیچاره رو »حاج آقا پوزخندی زد و گفت:

 «باال کشیدین حاال انتظار کمک هم دارین؟

ن،حاج آقا؟انصاف هم خوب چیزیه به شما چه حق این چه حرفیه که می زنی»سرور ناگهان از جایش پرید و فریاد زد:

دارین شوهر مرحوم منو دزد و مال مردم خور قلمداد کنین؟ما مال کی رو خورده ایم؟چه دزدی ای کرده ایم؟ 

 «خودتون می برید و می دوزینۀآخه این که درست نیست.

و با عصبانیت پاسخ  حاج آقا معین که انتظار چنین واکنشی را از یک زن نداشت،ناگهان برافروخت

ساکت،خواهر،داد و فریاد نکن، و گرنه می گم بیان از اینجا بیرونت کنن،شوهرت اگه خائن و مال مردم خور »داد:

نبود،به اعدام محکوم نمی شد فهمیدی؟تو هیچ ادعایی نمی تونی داشته باشی و هیچ کمکی هم بهت تعلق نمی گیره، 

 «بهتره بلند شی بری پی کارت.
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می توانست آنچه را می دید و می شنید باور کند. تمام بدنش می لرزید. رنگش پریده بود تا آن روز،هیچ سرور ن

کس،هیچ احدی،آن گونه با او صحبت نکرده بود. تا آن لحظه به خاطر نداشت هیچ شخصی جرئت این گونه رفتار و 

ر...چطور چطو»د با صدایی که می لرزید گفت:گفتار با او را داشته باشد. لحظاتی مات و عصبی به مرد خیره شد و بع

 و بی درنگ اتاق را ترک کرد و رفت.«جرئت می کنی این طوری با یه خانم صحبت کنی؟

تمام راه خانۀ مادری اش را پیاده طی کرد. در تمام طول راه اشک می ریخت و به خودش بد و بیراه می گفت که با 

کاری زده،دوست نداشت هیچ کس از این موضوع آگاه شود، احساس چه بی تدبیری و بی فکری ای دست به چنین 

حقارت می کرد. کوچک شده بود،سروری که تمام عمرش مورد احترام و محبت شوهرش و دیگر اعضای خانواده 

اش بود،اکنون با اهانت روانۀ خانه اش شده بود،آن هم با دست خالی،نمی دانست جواب سروناز را چه بدهد و ماجرا 

 ونه تعریف کند.را چگ

وقتی به منزل رسید،حالش کمی بهتر شده بود،با وجود سردی هوا عرق کرده بود و گیسوانش زیر چادر به هم 

چسبیده و نامرتب شده بود بر خالف انتظارش،سرو ناز هیچ سوالی از او نکرد،سرور دست کم از این مسئله احساس 

 فرزندش قرار نگرفته است. آرامش می کرد و خوشحال بود که زیر فشار سوالهای

هنوز چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که یک روز صبح زنگ خانه اش به صدا در آمد و وقتی سرور با تعجب و 

هراس در را گشود، جوانی را دید که لباس فرم پوشیده بود و نامه ای در دست داشت. دلش در سینه فرو ریخت 

و شماره تلفن منزلش را همراه با مشخصات خودش روی برگه ای نوشته و تسلیم  ناگهان به یاد آورد که آ روز نشانی

حاج آقا معین کرده بود،یک لحظه فکر کرد شاید برای دستگیری اش آمده اند. در حالی که لبهایش می لرزید،رو به 

 جوان کرد و پرسید:

 «بله؟فرمایش؟»

با عجله نامه را گشود و شروع به خواندن کرد:متن نامه جوان بدون هیچ حرفی،نامه را تسلیم او کرد ورفت،سرور 

گویای این بود که سرور می بایستی در تاریخ تعیین شده خود را به کمیتۀ امداد برساند. به فکر فرو رفت،هر چه بود 

گر یبهتر از دستگیری و زندان بود. با خودش فکر کرد شاید حاج آقا معین تصمیم گرفته به او کمک کند،اما سرور د

به هیچ وجه مایل نبود هیچ گونه کمکی دریافت کند. با خودش تصمیم گرفت که خیلی موّدبانه و معقول هر پیشنهاد 

کمکی را رد کند و به خانه اش برگردد،اما تا آن تاریخ چند روزی فرصت داشت و می توانست راجع به این موضوع 

خاطر همین هم نمی توانست با هیچ کس مشورت کند. فکر کند،دوست نداشت کسی از تقاضای او با خبر شود به 

 هزار جور فکر از سرش گذشت و دست اخر بدون اتخاذ هیچ گونه تصمیمی راهی کمیتۀ امداد شد.

بر خالف دفعۀ قبل،منتظر نشد و در نوبت نایستاد،به مجرد اینکه اسم خود را گفت مأموری که دم در ایستاده بود او 

ج آقا معین راهنمایی کرد.گویی او هم انتظارش را می کشید.به محض دیدن سرور کمی نیم را به درون دفتر کار حا

لحنش دوستانه و مودبانه شده بود،به طوری که باعث تعجب سرور شد و «خوش آمدین،بفرمایین.»خیز شد و گفت:

رای کمک به شما جلب حاج خانم،راستش من هرکار کردم،نتوانستم موافقت مقامات باال رو ب»بالفاصله ادامه داد:

 «کنم.

حاج خانم کمی سرور را تکان داد و چشمهایش گرد شد،با عجله از جا بلند شد و آمادۀ رفتن شد. می خواست  ?کلم

حاال »بگوید که دیگر هیچ توقع کمک و یاری ندارد اما حاج آقا با لحن آمرانه ای او را دعوت به نشستن کرد و گفت:

 «ام تموم نشده.کجا با این عجلۀ هنوز حرفه
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 سرور که نیم خیز شده بود،دوباره سرجایش نشست و منتظر چشم به دهان او دوخت.

ولی من حاضرم شما رو به عقد نکاح خودم در بیاورم تا هم کمکی به شما »حاج آقا با صراحت تمام اعالم کرد:

 «کرده،باشم و هم دختر و نوه تون از سرگردونی خالص بشن.

لت به بدن سرور وصل می کردند،این گونه او را تکان نمی داد. سرخ شد،برافروخت و ناگهان از اگر برق دویست و

جا بلند شد الل شده بود،قدرت گفتن کوچک ترین کلمه ای را در خود نمی دید،با چشمهای گشاده و دریده به حاج 

ج با این مرد مشمئز می شد،دلش اقا نگاه می کرد و می لرزید. باورش نمی شد که چه شنیده است،حتی تصور ازدوا

می خواست هر چه زودتر از آنجا فرار کند،دلش می خواست هر چه زودتر به هوای آزاد برسد و خود را از خفگی 

 نجات دهد،راه گلویش بسته شده و به نفس نفس افتاده بود.

ست الزم نی»نید که می گفت:سرانجام وقتی توانست از جایش بلند شود و به سوی در هجوم برد،صدای حاج آقا را ش

 «عجله کنین،بهتره فکرهاتونو بکنین و به من خبر بدین.

به هر ترتیب بود،سرور از اتاق خارج شد،هیچ پاسخی به حاج آقا نداد وقتی از ساختمان بیرون آمد و خود را در 

مش شد بی یکی از آشنایان قدیخیابان دید،بی اختیار شروع به گریه کرد.هنوز چند قدمی نرفته بود که سینه به سینۀ 

 «سالم،خانم سرمدی،چطوری؟»اختیار گفت:

زن مزبور که چندان دوستی نزدیکی با سرور نداشت و فقط گهگاه در بعضی مهمانیها او را دیده بود،کمی وراندازش 

ت او دچار کرد و به او خیره شد تا آن زمان سرور را با چادر مشکی و حجاب کامل ندیده بود،بنابراین در شناخ

تردید شده بود،سرانجام او را به جا آورد و با تأثر و تأسف حالش را جویا شد و از اتفاقی که برای شوهرش افتاده 

بود اظهار ناراحتی کرد و تسلیت گفت و چون حال سرور را دگرگون دید و جایی که او را مالقات کرده بود نزدیک 

ببینم،احضارتون کرده بودن؟حتماً خیلی اذیتتون کرده ن که انقدر »د:پله های ساختمان کمیته بود،بی اختیار پرسی

 «ناراحتین و حالتون بده.

 «بله،بله،همین طوره خیلی اذیتم می کنن،نمی دونم چی از جونم می خوان.»سرور بالفاصله سر تکان داد و گفت:

مدهایی داره،بهتره بعد از این خودتونو در هر حال،عزیزم،هر انقالبی پیا»خانم سرمدی شانه ای باال انداخت و گفت:

 «برای اتفاقات بدتری آماده کنین.

اتفاقات بدترۀدیگه چه اتفاقی بدتر از اینکه تمام هست و نیستمو ازم »سرور با وحشت نگاهی به او کرد و پرسید:

 «گرفتن و شوهرمو کشتن؟

ره چیزی به روی خودتون نیارین،من رئیس خانم سرمدی چشمهایش را تنگ کرد و به آرامی گفت:ببینین،عزیزم،بهت

 این کمیت امداد و می شناسم.اسمش حاج آقا معینه،نمی دونین چقدر خرش می ره.نمی دونین چه بودجۀ کالنی در

__________________ 

اختیارش گذاشته ن. هنوز چیزی نشده. نمی دونین تو چه خونه ای زندگی می کنه و چندتا آدم دور و برش هستن و 

ازش مراقبت می کنن. البتّه آدم خیلی بدی نیست. امّا خب، با من و شما و آدمهای مثل ما از زمین تا آسمون فرق 

داره. اون و امثال اون توی یه دنیای دیگه زندگی می کنن و ما توی یه دنیای دیگه . بهتره تا می تونین باهاشون راه 

 «اهه!بیاین و سربه سرشون نذارین، وگرنه روزگارتون سی

بعد از دقایقی از یکدیگر جدا شدند. سرور مانند دفعه ی پیش ترجیح داد پیاده راهی خانه اش شود. حرفهای خانم 

سرمدی او را به فکر فرو برده بود. او نمی دانست که حاج آفا معین تا این حد قدرتمند و ثروتمند است. او که در 
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توجه مردی قرار گرفته بود به قول خانم سرمدی پولش از پارو باال  سنین میانسالی به سر می برد و نوه داشت، مورد

می فت. او که تا آن زمان در رفاه و ناز و نعمت به سر برده بود، ترجیح می داد باقی عمرش را نیز همان طور در 

و  یفراحتی و آسایش سپری کند. یکی دو سال گذشته سخت بر او اثر گذاشته و او را از نظر روحی و جسمی ضع

افسرده کرده بود. هر چه بیشتر به خانه نزدیک می شد، بیشتر راجع به پیشنهاد حاج آقا معین فکر می کرد و آن را 

سبک و سنگین می کرد . او که در لحظه ی اول نزدیک به انفجار و سکته بود، اکنون با شنیدن وضعیت مالی و 

ی سپرد و آرام آرام رام می شد. برای سرور مسلّم بود که موقعیت اجتماعی حاج آقا همه چیز را به دست فراموشی م

آن مرد دارای زن و مرد است، و در وهله ی اول همین موضوع او را آشفته و عصبی کرده بود. اما اکنون با خودش 

ه ک فکر می کرد: من نباشم، یکی دیگه. در ثانی، اون می تونه از من جوون تر و زیباتر بگیره. شاید این فرصتی باشه

 دیگه برای من تکرار نشه.

با همین افکار به خانه رسید. امّا به محض اینکه چشمش به سروناز افتاد، عقیده اش عوض شد و با نفرت به پیشنهاد 

حاج آقا فکر کرد. چگونه می توانست چنین کاری بکند؟ چگونه می توانست در میانسالی به عقد مردی متأهل و 

یک رکعت نماز نخوانده بود، چگونه می توانست محجّبه و مؤمنه شود و در خانه  مؤمن درآید؟ او که در عمرش

بشیند و دستورهای شوهر جدیدش را اطاعت کند؟ چگونه می توانست در چشم برادرشوهرش و همسر او و یا دیگر 

د جزو کسانی بواقوام شوهرش نگاه کند؟ به او چه می گفتند و راجع به او چگونه قضاوت می کردند؟ حاج آقا معین 

که حکم اعدام شوهرش را داده بود. حاال چگونه می توانست با کسی که باعث و بانی مرگ شوهرش شده بود، پیوند 

 ازدواج ببندد؟

از افکار چند دقیقه قبل خودش شرمنده شد و لب گزید و در مقابل سؤال دخرش که پرسید با او چکار داشتند، فقط 

 «ند تا سؤال و جواب دیگه. همین. چیز مهمی نبود!هیچی، مادر. دوباره چ» گفت:

 7فصل 

وقتی خبر اعدام محمود به گوش سروین رسید، دختر جوان تا ساعتها مات و مبهوت به نقطه ای خیره شده بود. نامه 

دیده  ی مادرش را بارها و بارها مرور کرد. باورش نمی شد که چه اتفاقی افتاده است. او تا آمدن پیروز همچنان مات

 به در دوخت و پلک برهم نزد.

پیروز وقتی نامه را گرفت و از متن آن مطلع شد، ناگهان دلش فرو ریخت و با اضطراب و نگرانی چشم به سروین 

دوخت. با آمدن پیروز و اظهار همدردی اش، ناگهان بغض سروین ترکیدو همانند ابر بهاران شروع به گریستن کرد 

ردوی آنها تکان دهنده و غم افزا بود. پیروز بی اختیار به فکر خانواده اش افتاد و با وجود . این خبر ناگوار برای ه

اینکه می دانست هیچ گونه خطری پدرش را تهدید نمی کند. نگرانی از چگونگی سرنوشت آنها، تمام وجودش را در 

 بر گرفت.

یق شده باری از غمهای او بکاهد و حرفی سروین تا مدتها غمگین و سیاهپوش بود. پیروز سعی می کرد به هر طر

نزند که دوباره کدورتی بینشان به وجود بیاید. او متعجب بود که چگونه سرور توانسته در نامه ای چند سطری خبر 

مرگ پدر سروین را له اطالع او برساند. دست کم می توانست تلفنی بزند و آرام آرام ذهن دختر جوان را آماده ی 

م پدرش کند. از طرفی، پیروز فکر می کرد که به طور حتم سرور هم در وضع روحی نامساعدی به شنیدن خبر اعدا

 سر می برد و بیش از این از او انتظاری نیست.
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چند ماه بعد مرگ پدر سروینف نامه ای از مهناز به دست پیروز رسید. پیروز که در این مدت از تظر روحی در وقع نا 

خواندن نامه ی مادرش آن چنان دگرگون شد و آن قدر از خود شرمنده شد که ناگهان  بسامانی به سر می برد،با

تصمیم به مراجعت گرفت. سروین از آنچه شنید حالت جنون پیدا کرد. او که هنوز از غم فقدان پدرش و وضعیت 

 رگ و نابودی تمامنابسامان مادر و خواهرش در رنج و افسردگی به سر می برد، تصمیم پیروز برایش به منزله ی م

آینده و خواسته هایش بود. او هرگز نامه ی مهناز را نخواند و هیچ تمایلی هم برای خواندن آن از خود نشان نداد. امّا 

الطم و ت ####برایش عجیب بود که پیروز با خواندن نامه ای این گونه تغییر کند و زندگی او و خودش را دستخوش 

اینکه پیروز را از تصمیم خود منصرف کند، دست به هر کاری زد و از هیج کوششی کند. باورش نمی شد. او برای 

برای نگه داشتن عشق بزرگ زندگی اش فروگذار نکرد. امّا همه ی آنها بی ثمر بود. نامه ی مهناز آن قدر کاری و 

شت به وطن و خدمت گزنده بود و آن چنان وجدان خفته ی مرد جوان را تحت فشار قرار داد که هیچ کاری جز بازگ

 به مردم مرز و بومش آن را التیام نمی بخشید.

سرانجام بعد از چند ماه کشمکش و بگومگو. سروین احساس کرد که هیچ قدرتی، حتی عشق او به پیروز نمی تواند 

ی ری زندگمانع رفتن وی به ایران شود. پیروز مصرانه از سروین تقاضا می کرد که همراه او به ایران رگردد و دو نف

جدیدی را آنجا آغاز کند. او عقیده داشت که می تواند شغل خوبی پیدا کند و دو نفری زندگی خوب و مستحکمی را 

پایه ریزی کنند. اما سروین چشم دیدن وطنش را نداشت. نامه های مادرش او را از برگشتن به ایران برحذر داشته 

ی به تازه کردن خاطره های از دست رفته ی کدوکی و بود و خودش هم بعد از مرگ پدرش کوچک ترین رغبت

جوانی اش نداشت. می دانست که در ایران هیچ چیز انتظار او را نمی کشد؛ نه خانه ای، نه خانواده ی مرفهی، و نه 

 هاستقبال خوب و شایانی. می دانست که تمام دارایی و امالک آنها را ضبط کرده اند و دیگر پشیزی برایان باقی نماند

است. سرور برای دخترش نوشته بود که آنها در خانه ی کوچک و قدیمی مادر بزرگ سکونت دارند و سروناز بعد از 

گذشت بعد از یک سال همچنان افسرده و مبهوت برای بازگشت شوهرش چشم به در دوخته است. سروین هرگز 

ایران ماندگار شود. او مطمئن بود که پیروز قادر حاضر نبود به ایران بازکردد، و برایش باورنکردنی بود که پیروز در 

به زندگی در ایران نخواهد بود و بعد از مدت کوتاهی دوباره نزد او برگردد. اما می دانست که بازگشت پیروز به 

انگلستان به این سادگیها و بدون مشکل نخواهد بود. از سوی دیگر، پیروز هم مطمئن بود که سروین بدون او حاضر 

دگی در خارج نیست و بعد از مراجعت او به ایران ، وی دنبالش می آید . پیروز روزها و شبهای زیادی را با به زن

سروین صحبت کرده بود و مصراٌ از او می خواست که همراهش به ایران برگردد. اما دختر جوان همچنان مخالفت 

 می کرد و حاضر نبود به چنین سفری دست بزند.

بطه شان سردتر و سردتر می شد. هردو در دل از دیگری کینه و ناراحتی داشتند. هرکدام هر چه می گذشت، را

دیگری را خود خواه و بی مهر می دانست و برایش عجیب بود که چرا در چنین موقعیتی او را درک نمی کند و نمی 

 فهمد که چه احساسی دارد.

د که تصمیم دارد هرچه زودتر به ایران برگرددو تاریخ سرانجام پیروز برای پدرش نامه ای نوشت و به او نوید دا

آمدنش را تلگراف می کند. بعد از ارسال این نامه، تمام امید های سروین برای ماندن پیروز برباد رفت. دقایق 

طوالنی می نشست و با یاد خاطرات گذشته اشک می ریخت. رنجیده بود . از ته قلب از پیروز رنجیده و از او دلسرد 

ه بود. پیروز تا آخرین لحظات تهیه ی بلیت به او التماس می کرد که همراهش به ایران باز گردد، اما سروین شد

همچنان با سرسختی مقاومت می کرد. پیروز نشانی منزل و تنها شماره تلفن تماسش را که متعلق به یکی از اقوام 
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همیشه » همراهی او ناامید شده بود.به سروین گفت:مادری اش بود، در اختیار سروین قرار داد و دست آخر چون از 

و همیشه دوستت دارم و به یادت هستم. در اولین فرصت به دیدارت میام و می بینمت. اما سروین. باید بدونی که هر 

لحظه، هر لحظه منتظر برگشتت هستم و چشم به راه آمدنت باقی می مونم. می دونم باالخره پیشم برمی گردی و با 

 «دگی می کنیم. مطمئنم. سروین ، مطمئنم همون طور که من بدون تو نمی تونم زندگی کنم. تو هم نمی تونی.هم زن

. پس چرا می ری» اشک در چشمان سیاه و عاشق سروین جمع شده بود. با بغض و غم نگاهی به پیروز کرد و پرسید:

 «پیروز؟ چرا تنهام می ذاری؟

عزیز دلم. سروین جون. دیگه نمی تونم بمونم. حال و هوای » بار توضیح داد:پیروز سر تکان دادو برای هزارمین 

وطنم و اوضاع اونجا منو به طرف خودش میکشونه. چرا نمی فهمی ؟ پدرم مریضه و مادرم حال خوشی نداره و شب و 

ی و کار کنم، بر مروز برای دیدن من آه می کشه. باور کن. سروین، اگه بتونم اونها رو ببینم. چندسالی که بمونم 

گردم. ولی باید بدونی بدون تو هیچ وقت، هیچ وقت طعم خوشبختی و شادی رو نمی فهمم. فهمیدی؟ اما اگه موافقت 

 «کنی و با همدیگه برگردیم ایران، خوشبخت ترین زوج دنیا می شیم.

ی هش شنیده بود. اما تابلوی سروین سر تکان داد و حرفی نزد. او بارها و بارها این سخنان را از دهان مرد زندگ

وحشتی که مادرش از اوضاع زندگی شان برای او کشیده بود، امید هرگونه بازگشتی را در دل دختر جوان کشته و 

 نابود کرده بود.

سرانجام در یکی از روزهای اواخر بهار، که دومین بهار بعد از انقالب محسوب می شد. پیروز از سروین جدا شد و 

سال عشق و شیدایی، او را در سرزمین بیگانه رها کرد و به سوی خانواده اش پر کشید. سروین او را تا بعد از چند 

فرودگاه بدرقه نکرد. حتی هنگام خداحافظی از روی تختش تکان نخوردو برای بوسیدن و بوییدن معشوقش او را در 

ام آرام بر گونه هایش سرازیر می شد، آغوش نگرفت. با لجاجت و سردی نگاهش کرد و فقط با قطرات اشکی که آر

 با او وداع کرد.

حال و روز پیروز هم بهت از او نبود. فقط خدا می داند که از دیدن چهره و غم سروین به چه حالی دچار شده بود و 

چگونه سراسر وجودش غم و افسردگی فراگرفته بود. اما او هیچ راهی جز برگشت به سوی ایران جلوی پایش نمی 

. با دو چمدان سنگین و سیاهش از سروین جدا شد، در حالی که نمی دانست می تواند دوباره او را ببیند یا خیر. دید

هفته ی قبل وقتی استعفانامه اش را تقدیم محل کارش کرد، گویی عمداٌ تمام پلهای پشت سرش را خراب کرده بود 

که سروین به سویش بازگردد و او را از تنهایی رهایی تا دیگر راه بازگشتی نباشد. اما ته دلش امید کوچکی داشت 

 دهد.

مهناز وقتی از آمدن قریب الوقوع پسرش با خبر شد. سر از پا نشناخته شروع کرد به آماده کردن خانه برای ورود 

اتاقی  او. آپارتمان جدیدشان سه اتاق خواب داشت و مهناز از بدو ورود به آنجا اجازه نداده بود فرزندانش هر کدام

جداگانه داشته باشند. پسر و دخترش را مجبور کرده بود در یک اتاق به ر برند و اتاق دیگر را همان طور خالی و 

دست نخورده به امید آمدن پیروز بدون سکنی نگه داشته بود. این موضوع باعث دلخوری همگان شده بود. شوهرش 

بود که مهناز حق و حقوق دو فرزند دیگر خود را نادیده گرفته  این کار را دور از عدالت و انصاف می دانست و معتقد

و آسایش و راحتی را از َآنان سلب کرده است. اما مهناز گوشش به این حرفها بدهکار نبود و در حدوداٌ یک سالی که 

 س نمی داد.به مکان جدیدشان آمده بودند. اتاق پیروز را خالی نگه داشته بود و اجازه ی ورود به آن را به هیچ ک

__________________ 
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هنگامی که فهمید پسرش به زودی برمی گردد، لبخند پیروزی روی لبهایش ظاهر شد و با خودش فکر کرد تدارکی 

که از پیش دیده بود. باالخره به ثمر نشست. اتاق را که خالی و بدون اسباب و اثاث بود، فرش کرد و تختخواب و میز 

هم کرد. دو تابلوی زیبای منظره نیز خریداری کرد و بر دیوارها کوبید. از اینکه دست و کار کوچکی برای آن فرا

بالش تا حدودی باز شده بود و می توانست برای پسرش آنچه را می خواهد، خریداری کند، در دلش احساس 

ان ای مهناز نشرضایت و شادمانی می کد. پیروز دیگر مردی بیست و هشت نه ساله شده بود و مدرک دکترایش بر

افتخاری بود که می توانست با غرور و شادمانی آن را به رخ همه بکشد و به آن ببالد. او هیچ کس را الیق همسری 

پسرش نمی دانست مطمئن بود که به خواستگاری هر دختری برود، بی چون و چرا موافقت می کند. گاهی در 

می داد. می ترسید پیروز عاشق دختری شود که لیاقت او را خلوتش، نگرانیهایی به سراغش می آمد که او را زجر 

 نداشته باشد و یک عمر باعث سرافکندگی اش گردد.

به هر ترتیب بود، تا آمدن پیروز هزاران هزار افکار خوب و بد خواب و راحتی اش را بر هم زد. روزی که قرار بود 

یجان انگیزترین روز زندگی مهناز محسوب می شد. شب آن پیروز قدم به خاک وطن بگذارد، بی شک زیباترین م ه

شوهرش هم دست کمی از او نداشت. بهار بود و هوا بوی عشق و مستی می داد. خواهر و برادر پیروز نیز در این 

 شادمانی شریک بودند وهمگان آماده بودند که استقبال گرم و شایانی از مسافرشان به عمل آورند.

دی نداشت. چگونگی جدایی اش از سروین به شدت او را غمگین و عصبی کرده بود و اما پیروز چندان حال مساع

لحظه ای نمی توانست چهره ی در هم و نا امید او را در آخرین روزهای اقامتش در لندن از یاد ببرد. احساس گناه 

حساس گناه می کرد. اما می کرد. از اینکه سالها با سروین زندگی کرده بود و دست آخر او را تنها گذاشته بود، ا

مطمئن بود و تصمیم جدی داشت که هر طور شده بعد از مدتی اقامت در ایران به سویش باز گردد و تکلیف خود را 

شیطان پایین  ##روشن کند. پیروز می دانست که سروین عاشق اوست و تاب دوری او را ندارد. چه بسا خودش از 

دیگر،به شدت نگران وضع سالمتی پدرش بود و در دل دعا می کرد تا اتفاق می آمد و به ایران برمی گشت. از سویی 

بدی رخ نداده، بتواند او را ببیند. آن طور که مادرش نوشته بود، سالمتی پدرش به شدت در خطر بودو امید چندانی 

ار ری با آنان رفتبه زنده بودنش نبود. پیروز در حقیقت شرمنده ی خانواده اش بود و می دانست که در کمال بی مه

کرده است. سالها بود که انها را ندیده بود و تمام آرزوهایی را که برای مادرش در دل داشت به دست فراموشی 

سپرده بود. حاال دوست داشت گذشته را جبران کند و به طور جدی فکری به حال پدر و مادرش بکند و وضع زندگی 

 آنها را بهبود بخشد.

نبود، اما همان پنج ساعت برای پیروز کشنده و طاقت فرسا بود . نیمه شب بود که به تهران پرواز چندان طوالنی 

رسید. تا پایان کارهای گمرکی و تحویل چمدانها، قلب مهناز از شدت هیجان در حال انفجار بود. بعد از ساعتی 

متوجه شد کمی موهای جلوی سروکله ی پیروز نمایان شد. اشک در چشمهای جواد و همسرش حلقه زده بود. مهناز 

سر پسرش ریخته و خالی شده است. اما مثل همیشه در نظر مادرش بلند قامت و زیبا جلوه می کرد. پیروز به محض 

دیدن پدر ومادرش و ضاهر رو به راهشان، بی اختیار اشک شادی در دیدگانش نقش بست. از شدت خوشحالی چرخ 

سوی آنها دوید. جمعیت زباد بود و او گهگاه مجبور می شد بایستد و بعد  دستی اش را با عجله به جلو هل داد و به

دوباره به راهش ادامه دهد. اول از همه مادرش را در آغوش کشید و بوسید و بویید.متوجه شد که مهناز چقدر تکیده 

رادرش هم هر و پیرشده است. پدرش که تمام موهای سرش به سفیدی گراییده بود، ظاهر بهتری داشت. خواهر و ب
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دو بزرگ شده و قد کشیده بودند و با لبخند نگاهش می کردند.برای دقایق کوتاهی سروین را از یاد بردو شوق 

 دیدار خانواده اش که بر خالف آنچه فکر می کرد، سر حال و خوب بودند. تمام وجودش را دربر گرفت.

ز نفسی تازه کرد و عاشقانه در چشمهای مادرش خیره وقتی از سالنانتظار خارج شدند و به فضای باز رسیدند. پیرو

شد و دست در دست او به راه افتاد. هنگامی که متوجه شد پدرش اتومبیل نسبتاٌ خوبی دارد و آنها با ماشین شخصی 

خود به استقبال او آمدند. تعجب کرد، اما چیزی به رویش نیاورد. فکر کرد پدرش به خاطر او ماشین را از کسی 

فته باشد. اما وقتی حرکت کردندو مرد جوان متوجه شد که مسیر همیشگی خانه شان تغییر کرده و پدرش قرض گر

می  باباجان، مثل اینکه راه رو عوضی» راه دیگری را در پیش گرفته، دیگر نتوانست چیزی نگوید و با تعجب پرسید:

 «رین؟

، پیروز جان من یادم رفت برات بنویسم که خونه رو راستش» مهناز قبل از اینکه شوهرش حرفی بزند. با عجله گفت:

 «عوض کردیم. البته تازگیها این کارو کردیم. فقط چند ماهه.

با این دروغی که مهناز گفته بود. دو فرزند دیگرش به هم نگاهی کردند و سکوتی سنگین در ماشین حکمفرما شد. 

 جواد چیزی به رویش نیاورد. 

 «عجیبه، اما من همین یه هفته پیش به اون نشونی تلگراف فرستادم. یعنی شما...»ید:پیروز دوباره با تعجب پرس

راستش من از ساکنان جدید اونجا خواهش کردم هر وقت نامه ای از تو » مهناز دوباره میان حرفش او دوید و گفت:

 «دو نمی دونستی.رسد . بهم تلفن بزنن و خبر بدن. چون مدتها بود که برات نامه نمی دادم. نشونی جدی

 «پس تلفن هم دارین؟ چه خوب! نمی دونستم!» پیروز باز با تعجب پرسید:

مهناز بالفاصله موضوع صحبت را عوض کرد، تا به خانه رسیدند. دیروقت بود و پیروز احساس خستگی شدید می 

د، غرق شعف شد. و از اینکه کرد. اما با دیدن آپارتمان جدیدو اتاق نو و قشنگی که مادرش برای او تهیه دیده بو

وضع زندگی پدر و مادرش رونقی گرفته بود. در دل احساس رضایت و شادمانی می کرد. در آن لحظه به فکرش 

خطور نکرد که چرا مادرش در آخرین نامه ای که برای او فرستاده بود، آن قدر ناله و نفرین کرده بود و آن قدر 

ز آن قدر از دیدار خانواده اش خوشحال شده بود که همه ی گذشته را به دروغهای عجیب به هم بافته بود. پیرو

 دست فراموشی سپرده بود.

همان شب هدایا و سوغاتیهایی را که برای آنها آورده بود ، بینشان تقسیم کرد و دمدهای صبح بود که با خستگی 

م خواب به چشمهایش راهی نداشت. روی تخت دراز کشید و به خواب عمیقی فرو رفت. مهناز حتی آن موقع صبح ه

سجاده اش را گستردو با رضایت و تشکر ، در برابر خداوندش به نماز ایستاد. باالخره دعاها و التماسهایش مستجاب 

شده بود و او به بزرگترین آرزوی زندگی اش رسیده بود. روی جانمازش به سجده افتاد و هزاران هزار بار خدا را 

که زودتر از همه خوابیده بود، برای نماز صبح بیدار شد و بعد از خوردن صبحانه راهی  شکر و سپاس گفت. جواد

محل کارش شد. مهناز به بچه ها سفرش کرده بود که هر وقت از خواب بیدار شدند. مبادا سر و صدا به راه بیندازند، 

احتی و آسایش پیروز بسیج شده چون پیروز خسته است و شاید یخواهد تا ظهر بخوابد. همه چیز و همه کس برای ر

بود تا مرد جوان در خانه اش احساس راحتی و امنیت کند و هرگز به فکر بازگشت نیفتد، غافل از اینکه پیروز هنوز 

 عاشق سروین یود و از نبود او رنج می برد.

__________________ 
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زدید فامیل و دوستان قدیم بود.دوست داشت یک هفته از امدن پیروز به ایران می گذشت و او هنوز مشغول دید و با

هر چه زودتر دست به کار شود و دنبال شغل مناسبی بگردد،اما در کمال ناباوری دید که دوری از سروین،شوق هر 

گونه کار و فعالیت را از او سلب کرده است.تصمیم گرفت هر چه زودتر سری به مخابرات بزند و دست کم چند 

کند.دلش برای دیدن او و شنیدن سخنانش پر می زد.احساس پشیمانی تا مغز استخوانش  کلمه ای با سروین صحبت

نفوذ کرده بود و رنجش می داد.اما هیچ چاره ای نداشت.از سویی دیگر محبت های بی دریغ مادرش و احساس 

رگشتن به زبان شادی و نشاطی که از وجود او در خانه پیچیده بود،مانع از این می شد که کوچک ترین حرفی از ب

 بیاورد.

اولین باری که توانست مخفیانه و دور از چشم مادرش با سروین صحبت کند،دوباره از او خواهش کرد که هر چه 

زودتر به ایران برگردد و با او ازدواج کند.به سروین گفت که زندگی بدون او برایش جهنم است و توانایی هیچ 

پافشاری کرد و به تقاضای او جواب رد داد.در عوض او هم از پیروز خواست کاری ندارد.اما سروین با لجاجت تمام 

که اگر دوستش دارد،به سویش برگردد و او را از تنهایی و بی همدمی نجات دهد.پیروز در پایان به سروین گفت که 

بخواند و بعد برایش نامه می نویسد و وضعیتش را برای او شرح می دهد.از سروین خواهش کردکه نامه را با دقت 

تصمیم بگیرد.ان روز مرد جوان ناامید و دلشکسته راهی خانه اش شد.در هر صورت راه بازگشتی نداشت.متاسفانه 

خطوط تلفن انچنان نارسا و در هم بر هم بود که پیروز نتوانست انچه را در دل دارد بر زبان اورد.لحن کالمش به هیچ 

سروین احساس کرد که پیروز بیش از انچه دلتنگ او باشد،از دست او  وجه مکنونات قلبی اش را نشان نمی داد و

 عصبانی است.

یک ماه گذشت.در طول این مدت پیروز توانست در یکی از دانشگاههای خوب و معتبر تهران به عنوان استاد 

یکی از استخدام شود.ضمنا تدریس هایی هم در دانشگاه ازاد داشت.پدرش به کمک همان قوم و خویشی که در 

نهادهای انقالبی مقام مهمی داشت،این کار را برای پیروز درست کرده بود.پیروز حقوق مناسبی می گرفت و می 

توانست ارام ارام به زندگی اش سر و سامانی دهد.از روزی که به تهران اومده بود،اتومبیل پدرش در اختیار او قرار 

 ودش وسیله ای تهیه کند و اتومبیل پدرش را به او بازگرداند.گرفته بود و او درصدد بود کههر چه زودتر برای خ

پیروز بی صبرانه در انتظار رسیدن جواب نامه ای بود که برای سروین نوشته بود.نامه اش چندین صفحه بود و 

و اتمامش حکایت از عشق وشیدایی او می کرد.پیروز نگران ان بود که مبادا سروین ترتیب اثری به نامه اش ندهد و 

را به دست فراموشی بسپارد.یک ماه پسری شد و ماهی دیگر هم گذشت.انتظار پیروز برای دریافت نامه بیهوده و بی 

ثمر بود.تصمیم گرفت بار دیگر تلفنی با او تماسی بگیرد،اما این دفعه هر چه زنگ زد جوابی نشنید.حالت دیوانه ها را 

و به طور جدی از او خواست که فقط چند کلمه در جوابش بنویسد پیدا کرده بود.نامه ی دیگری برای سروین نوشت 

و برایش نوشت که تصمیم دارد تا سال دیگر هر طور شده نزد او برگردد و به طور رسمی و جدی ازدواج کنند.او 

بارها و بارها خودش را سرزنش کرد که چرا زودتر با سروین ازدواج نکرده و صاحب بچه ای نشده بود.چه بسا 

 ن پیوند باعث می شد که سروین همراه او بیاید و تنهایش نگذارد.هما

پیروز هنگامی که متوجه شد نامه هایش پاسخی ندارد،دچار نگرانی و ترس شد.باورش نمی شد که سروین به این 

او راحتی او را کنار گذاشته باشد.باورش نمی شد دختری که دوران زیبای جوانی اش را با تمام وجود در اختیار 

گذاشته بود،اکنون این طور سرد و بی مهر او را رها کرده باشد.نگاههای پر محبت و عشق سروین که در نی نی سیاه 
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چشمهایش وجود داشت و او را دیوانه و دگرگون می کرد،اکنون دیده به روی او بسته و او را نادیده گرفته بود.چشه 

 وین را تنها و سرگردان رها کرده و امده بود؟اشتباهی کرده بود!چگونه و با چه تدبیری سروین سر

مدتها بود رفتاری عصبی و تند از خودش نشان می داد.مادرش و دیگر اعضای خانواده چیزی به رویش نمی اوردند و 

سعی می کردند خواسته های او را به هر ترتیب که شده براورده سازند تا موردی برای بهانه گیری های بی جای او 

ته باشد.پیروز در دل شرمنده می شد و از اینکه مادرش اینطور نگران،مراقب و مواظب او بود و بداخالقی وجود نداش

هایش را نادیده می گرفت،احساس خجالت و پشیمانی می کرد.اما از سویی تمام هوش و حواسش نزد سروین بود و 

ز را به سر حد جنون و دیوانگی رسانده نمی توانست بدون او زندگی کند.بی خبری از سروین و بی توجهی او،پیرو

بود.نکته ای که به تازگی متوجه شده بود و دردی بزرگ بر دردهایش افزوده بود،چگونگی بازگشتنش به انگلستان 

ایران،به هیچ وجه نمی توانست موفق به دریافت  #####بود.پیروز در وضعیت کنونی اش،باوجود جنگ و مسایل 

میل درجه یکی انجا داشت که برای او دعوت نامه بفرستد،و نه موسسه ای می شناخت که ویزای انگلستان شود.نه فا

بتواند برایش دعوتنامه شغلی یا کاری بفرستد.البته راههایی وجود داشت که بتواند اقدام کند،اما هیچ کدام از انها صد 

بتواند مشکل خود را با او در میان  در صد نبود و او نمی توانست به ان ها امیدی ببندد.هیچ کس،هیچ کس نبود که

بگذارد.هیچ دوستی را نمی شناخت که برایش درد دل کند و از دوری سروین شکوه و ناله سر دهد.هر چه داشت در 

درونش بود.و هر چه می گذشت غم ها و دلتنگی هایش افزون می شد و وجود او را پر و انباشته می ساخت.بیش از 

می داسنت که مهناز تا چه حد انتظار کشیده وتا چه حد مشتاق دیدار او بوده است و همه از مادرش شرمنده بود.

اکنون فقط شاهد قیافه ی عبوس و غمگین پسرش بود.پیروز هر چه سعی می کرد ظاهری ارام و مهربان داشته 

ساس یشتر احباشد،قادر نبود تظاهر کند یا نقش بازی کند.به همین جهت نزد وجدانش بیشتر شرمنده می شد و ب

 گناه می کرد.

اما موضوعی که در ان زمان برای پیروز پوشیده بود و از ان هیچ گونه خبری نداشت،این بود که مهناز کامال در 

جریان عشق و زندگی او با سروین قرار گرفته و از همه چیز اگاه شده بود.مهناز می دانست که پسرش از چه چیز 

 ی را از او گرفته و این طور غمگینش ساخته است.رنج می برد و چه یز راحتی و شاد

مطلبی که پیروز فراموش کرده بود برای سروین بنویسد،جا به جایی و تغییر نشانی منزلش بود.در نامه هایش هرگز 

این موضوع را متذکر نشده بود و با وجود اینکه پشت پاکت نشانی جدید را می نوشت،سروین از روی بی توجهی 

قدیم را می نوشت و نامه را پست می کرد.در نتیجه نامه ها همگی به دست مهناز می افتاد و او که همان نشانی 

کنجکاو زندگی و گذشته ی پسرش در خارج از ایران بود،نامه ها را می گشود و می خواند و از اینکه پسرش با وجود 

یح داده و به سوی انها بازگشته سروین و عشق و محبتی که نسبت به او در دلش داشته،خانواده اش را ترج

است،احساس خوشحال و رضایت می کرد و چون حاضر نبود به هیچ قیمتی پیروز را از دست بدهد،بهتر می دید نامه 

ها را از بین ببرد و کاری کند که شعله ی این عشق نافرجام در دل پسرش برای همیشه خاموش شود.بنابراین تمام 

او را به جان می خرید و خم به ابرو نمی اورد.هر چند شاهد پر پر زدن و استیصال  بدخلقی ها و بهانه جویی های

پسرش بود،هر چند می دید که فرزندش چگونه همچون شمع می سوزد و اب می شود و از بین می رود.با وجود این 

نج بکشد.با خودش فکر حاضر نبود بار دیگر به راحتی او را در اختیار سروین قرار دهد و از دوری و بی مهری اش ر

می کرد که دیر یا زود سروین به دست فراموشی سپرده می شود و پیروز زندگی عادی و روزمره ی خود را از سر 
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می گیرد.فکر می کرد سرانجام دختری پیدا می شود که لیاقت همسری پسرش را داشه باشد و پیروز دل در گروی 

 ه هر کاری دست می زد که هر چه بیشتر رضایت پسرش را جلب کند.مهر او می بندد و سروین را از یاد می برد.ب

پیروز از ان همه بذل محبت بی دریغ و بی چشم داشت،دچار شرمندگی می شد.گاهی دستهای مادرش را در دست 

می گرفت و می بوسید و از بی حوصلگی ها و بدخلقی هایش عذرخواهی می کرد.مهناز هرگز چیزی به رویش نمی 

ی چون و چرا در اختیار پسرش بود.او روز شماری میکرد که پیروز راز دلش را برای او بازگو کند و علت این اورد و ب

همه درد و غم خود را شرح دهد،اما انتظارش بیهود بود.پسرش هزگز سخنی درباره ی سروین بر لب نیاورد و هرگز 

ن به اوست.در نگاهش انتظار موج می زد و شعله اعتراف نکرد که چقدر او را دوست دارد و چگونه در انتظار رسید

 های امید برا دیدار دوباره ی معبودش،روشن و فروزان بود.

بیش از سه ماه بود که از سروین جدا شده بود.در طول این مدت فقط یک بار موفق شده بود صدای او را بشنود.نامه 

به شیراز بزند و از عموی سروین که در طول  هایش همه بی جواب مانده بود.با خودش فکر کرد بهتر است سری

سال های تحصیلی به وی کمک و مساعدت کرده بود،طلب کمک کند.می دانسنت که احمد صباحی را از زندان ازاد 

کرده اند و او هنوز در شیراز زندگی می کند.مطمئن بود کی می تواند اطالعاتی درباره ی سروین کسب کند یا از او 

زاده اش تماس بگیرد و خواهش کند که دست کم نامه ای برای وی بفرستد.اما به چه بهانه ای راهی  بخواهد با برادر

شیراز می شد؟پیروز می دانست به محض اینکه اسم سفر به شیراز را ببرد،چندین همراه پیدا می کند که دوست 

رود و چند روزی استراحت کند.به دارند با او همسفر شوند.به خصوص مهناز که ارزو داشت با پیروز به مسافرت ب

فکرش رسید بهتر است بگوید ماموریتی به او محول شده که مجبور است با چند استاد دیگر به شیراز برود و دو 

روزه برگردد.از طرفی هیچ نشانی مشخصی از خانواده ی صباحی نداشت.می دانست که احمد دیگر در دانشگاه کار 

ه است.همچنین اطالع داشت که مادر سروین مجبور به ترک خانه و زندگی اش نمی کند و حتی منزلش هم عوض شد

 شده است و در مکان دیگری به سر می برد.

با وجود این،یک روز صبح راهی شیراز شد.تابستان بود،هوای شیراز گرم و افتابی و دم کرده بود.به محض ورود به 

هجوم اورد.چند لحظه احساس سرگیجه و فراموشی به او فرودگاه شیراز،سیل خاطرات و یادهای گذشته به مغزش 

دست داد.روی صندلی ای نشست و چشمهایش را روی هم گذاشت.هوای انجا بوی سروین را می داد.احساس می 

کرد به سروین نزدیکتر شده است.اینجا زادگاه سروین و سرزمین اشنایی او با سروین بود.اشک در چشمهایش 

بلند شد و کیف دستی اش را برداشت و با اولین تاکسی خود را به دانشکده ی مهندسی حلقه زد.به سرعت از جا 

رساند.برای چه به انجا می رفت،نمی دانست.خیابانی را که از فرودگاه تا خیابان زند کشیده شده بود،طی کرد.لحظه به 

طه رفت.همانطور که چهره ی لحظه به یاد سروین بود.جلوی دانشکده ی مهندسی پیاده شد و بی هدف به درون محو

شهر عوض شده بود،چهره ی دانشجویان و حال و هوای دانشکده هم تغییر کرده بود.تمام دختران دانشجو با حجاب 

 بودند و بیشتر پسرها

__________________ 

س تر رئیریش گذاشته و لباسها ساده و مدرسی به تن داشتند.نمی دانست چه کند و به کجا رود.به ناچار راه دف

 دقایقی.ندادند او به ورود ۂاجاز ابتدا. گرفت پیش در ٬دانشکده را که زمانی احمد صباحی بر صندلی آن تکیه می زد

 مدهآ بگوید؟بگوید چه او به که آمد خود به ناگهان.کرد پا اون و پا این دانشکده جدید رئیس اتاق در پشت چند

دانشکده اخراج شده است؟ بگوید به دنبال احمد صباحی می  از و بوده طاعوتی که دانشکده قبلی رئیس سراغ
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گردد؟چه بسا با این کار خودش هم زیر سوال می رفت.بنابراین قبل از اینکه تکلیفش معلوم شود که می تواند 

به  را خودش دقایقی از بعد و افتاد راه به خیابان در هدف بی. شد دور آنجا از سرعت به٬رئیس جدید را ببیند یا خیر 

 می بیگانگی و غربت احساس اما٬دانشکده ادبیات رساند.سرگردان بود. کسی به او کاری نداشت و نگاهش نمی کرد

 یم پچ پچ و نشستند می ای گوشه در سروین با که پیش سالهای دور خاطرات.زد آنجا ۂکتابخان به سری.کرد

می یافت.فکر کرد بهتر است سری به  آشنایی کمتر٬گشت می بیشتر هرچه انداخت لرزه به را درونش.کردند

 دست که کرد می دعا دل در. بگیرد صباحی دکتر از ای نشانی٬خبری نگهبانان از یکی از بتواند شاید٬خوابگاه بزند

 ارم اغب خوابگاههای ۂمحوط به وقتی. کند پیدا آشنایی آنها بین در بتواند باشندو نکرده تغییر نگهبانها کم

رخشش گلهای رنگارنگ رز دیوانه اش کرد.چقدر دست در دست سروین روی این چمن د و چمنها سرسبزی٬رسید

ها قدم زده بود.چقدر با سروین در زیر درختهای تنومندآنجا ایستاده و صحبت کرده بود.با وجود این که تابستان بود 

وغ و پر رفت و آمد بود.در شل ها خوابگاه و ها دانشکدهۂمحوط هم باز٬بودند نگرفته تابستانی ترم دانشجویان ۂو هم

خوابگاهها هم نتوانست آشنایی پیدا کندهمه چیز عوض شده بود. به سلف سرویس رفت. نزدیک ظهر بود و بوی 

غذا تمام فضا را پر کرده بود. سر انجام پشت یکی از پیشخانهای آنجا قیافه ای آشنا توجهش را جلب کرد. بی توجه 

 و رساند شخص آن به را خود٬ بودند غذا گرفتن ۂمادبه صف دانشجویان که سینی به دست آ

 بر یلبخند و کرد تنگ را دیدگانش آقا عباس «مفتاح پیروز.پیروزم من شناسی؟ می منو.آقا عباس٬سالم٬سالم»:گفت

 ۂخند و«بودی من همکار روزی بره؟یه یادم را تو شه می پیروز؟مگه آقا٬چطوری!علیک سالم٬به به»:گفت و آورد لب

 دنبال من. دارم مهم سوال یه اما٬عباس آقا می دونم ساعت کارئه »رد. پیروز خوشحال شد و با عجله پرسید:ک بلندی

 پیروز «داری؟ کارش چه»:پرسید کنجکاوی با آقا عبای «فنی دانشکده رئیس صباحی دکتر٬هستم صباحی دکتر

 عباس «داری؟ ازش ای نشونی تو٬ینم بب...هم٬خوام می ازش نشونی یه هم.دارم کار باهاش راستش»:گفت بالفاصله

 راتب تونه نمی کاری هیچ اون.  نگیری ازش سراغی بهتره هم تو. خدا به نه»:پ گفت و داد تکان سری تاسف با آقا

 زندگی و سرکار بری بهتره٬جون پسر هم تو.شده نشین خونه و کاره بی ام شنیده.گذشت روزها اون دیگه.بکنه

و اون پا کرد و چون احساس کرد عباس آقا خوش نداره حرف بیشتری با او بزند  پا این لحظاتی پیروز «خودت

 دریپ ۂخداحافظی کوتاهی کرد و سلف سرویس را ترک کرد. تصمیم گرفت سری به محله ای بزند که زمانی خان

 شده آزرده دل.نکرد جلب را توجهش دیگری چیز بسته درهای جز هم آنجا در.داشت قرار آن در سروین

.دوست داشت گوشه ای بنشیند و های های گریه کند.چه کاری کرده بود که به شیراز آمده بود.فشار خاطرات بود

آن قدر او را شکنجه داده بود که دیگر تاب تحمل هیچ چیزی را در خود نمی دید.فکر کرد آمدنش بی مورد بوده 

ن به سروین راهی برایش گشوده نمی حتی اگر موفق به پیدا کردن دکتر صباحی هم می شد.باز هم برای رسید

شد.دکتر صباحی برای برگشتن او به انگلستان هم دیگر نمی توانست کاری بکند.تصمیم گرفت به فرودگاه برگردد 

و بی جهت شب را در شیراز سپری نکند. همان شب به تهران برگشت و دست از پا دراز تر راه خانه را در پیش 

هیچ گونه سوالی نکرد و علت زود آمدنش را جویا نشد.اما احساس کرد که حال و گرفت. مهناز مثل همیشه از او 

 روی به ار در و برد پناه اتاقش به مستقیم پیروز. است پوشانده اندوه را اش چهره و شده قبل از بدتر پسرش ۂروحی

ه از او گرفته است.چ سختی انتقام سروین کرد می احساس.دید می رفته باد بر را آرزوهایش تمام دیگر.بست خود

اطمینان بی جهتی داشت که فکر می کرد سروین به دنبالش راهی می شود.چقدر اشتباه می کرد که می اندیشید 

سروین لحظه ای بدون او نمی تواند زندگی کند و از دوریش در رنج واندوه به سر می برد. از فردای اون روز تصمیم 
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بگیرد.او تعداد معدودی دوست و آشنا در محل کارش داشت که  گرفت به هر ترتیب که شده با سروین تماس

خوشبختانه هنگام آمدن نشانی آنها را گرفته بود تا برایشان کارت و ی نامه بفرستد.برای یکا یک آنها نامه نوشت و 

س تلفنی اازشان خواست هر طور شده با سروین تماس بگیرند و به او بگویند.که پیروز بی صبرانه منتظر نامه ویا تم

از سوی اوست.دیگر برایش مهم نبود کسی بفهمد سروین با او قهر کرده و دیگر سراغی از او نمی گیرد. به هر 

وسیله ای بود می خواست خبری از سروین بگیرد به او اطمینان بدهد که اگه سروین قصد بازگشت به ایران را ندارد 

کند.می دانست که این کارش باعث دلسردی و سرخوردگی  ازدواج وی وبا برگردد انگلیستان به است حاضر او٬

 و رنج جز اش زندگی سروین بدون که بود کرده احساس کامال.نبود مهم برایش چیز هیچ دیگر اما٬مادرش می شود

 وعین. بود خبر بی سروین از همچنان پیروز و رسید فرا پاییز و گذشت تابستان. ندارد بر در دیگری چیز عذاب

 جانب از رحمی بی و توجهی بی کمال در ٬بود شده طرد٬ه با اهانت و طرد شدن آزارش می داد.آریهمرا اندوه

 خالف بر که کرد می گناه احساس سویی از. آمد می گران برایش موضوع این و٬بود شده فراموش و طرد سروین

 خصوص به ٬خانواده اش  که گفت می و داد می خود به را حق سویی از و ٬است کرده ترک را او معبودش ۂخواست

 هک داشت انتظار.بگیرد نادیده را آنها سنگدلی و مهری بی با طور آن توانست نمی پیروز و دارند حقی٬مادرش

 به ارب چندین پیروز. نگیرد تصمیم و نکند قضاوت یکطرفه و جانب به حق طور آن و کند رادرک موضوع این سروین

 معتبری سازمان یا و موسسه از آنکه مگر٬که خروجش غیر ممکن است شد متوجه کردو مراجعه انگلستان سفارت

 اما٬فرستادند برایش کوچکی کارت٬کردند دریافت را او های نامه کارش محل در که دوستانی. بگیرد کاری پذیرش

 عوض نسروی نشانی گویی که بود نوشته بود جوانی زن که آنها از یکی تنها.نشدند متذکر سروین به راجع چیزی

شده و به جای دیگری نقل مکان کرده است.پیروز تصمیم گرفت از رئیس دانشگاهی که در آن تدریس می 

کرد.تقاضا کند که دعوتنامه ای برایش بفرستد تا به این وسیله بتواند ویزای انگلستان بگیرد. روزها پشت سر هم می 

ین بود با وجود اینکه هیچ کدام از نامه گذشت و پیروز همچنان حیران و سرگردان در انتظار خبری از سوی سرو

 انتظار امیدانه ونا٬هایش جوابی نداشت.باز هم گهکاهی به محل کار سروین ویا آپارتمان قبلی شان نامه ای می نوشت

 این از اما٬بود شادی و لذت غرق او مالی وکمکهای پسرش وجود از مهناز.بود شده سرد و تهی اش زندگی.کشید می

ر دل پیروز وجود نداشت و او همیشه در خلوتو تنهایی خویش انگشت حسرت به دندان می گزید که د نشاط و شادی

وقتی پیروز خانه را ترک  8چرا سروین را تنها گذاشته و خودش را نیز در تنهاییهای بی نهایتش مدفون ساخته است. 

 ۂشده بود.دردناکترین لحظ کرد و رفت سروین روی مجسمه ای سنگی کنار تختش نشسته و به نقطه ای خیره

 از پیش پیروز٬گفت ترک همیشه برای را کوچکشان آپارتمان و زد هم به را در پیروز که بود وقتی اش زندگی

 خود از واکنشی کوچکترین سروین اما٬بود کرده بوسه غرق را صورتش و دستها و گرفته آغوش در را او رفتنش

ی تختش نشست تا هوا تاریک شد. ناگهان به خود آمد.شبح سیاه رو مات و حرکت بی قدر آن. بود نداده نشان

 با.باشد گذاشته تنها را او پیروز که شد نمی باورش٬تنهایی تمام وجودش را به لرزه در آورده بود.باورش نمی شد.نه

یی جا یروزپ کرد می فکر.کشید سرک دستشویی و آشپزخانه به اختیار بی و پرید پایین تخت از ناگهانی حرکتی

 کرف. شود می پیدا پیروز ۂپنهان شده و قصد شوخی دارد.فکر می کرد تمام ای حرفها دروغ بود و به زودی سروکل

 در او درآمدو آب از اشتباه و پوچ افکار آن ۂهم اما کند می پشیمانی و ندامت اظهار و گردد برمی راه ۂنیم از او کرد

ای گوناگون به صبح رساند.حقیقتی که بیش از همه رنجش می داد کابوسه با را اش تنهایی شب اولین ناباوری کمال

این بود که پیروز وطن و خانواده اش را به او ترجیح داده بود.سروین به هیچ وجه از منطق پیروز سر در نمی آورد و 
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ی و تمام هست پدر انقالب این چون.کرد نمی نگاه ایران انقالب به وانتقاد نفرت ۂاو را درک نمی کرد . وی جزبا دید

انها را گرفته بود. اما پیروز با افتخار راجع به این انقالب صحبت می کرد و خودش را مسئول می دانست که در 

پیشبرد کشورش سهمی داشته باشد ودر موقع سختی و جنگ در وطنش حضور یابد. در هر صورت هر چه 

از پیروز به زودی او را از پای در می آورد.دیگر  دوری و تنهایی که کرد احساس و آمد خود به ناگهان سروین٬بود

اشتیاق به انجام دادن هیچ کاری نداشت.دیگر محیط کارش برایش جالب توجه و سرگرم کننده جلوه نمی کرد.اصال 

میلی به کار کردن در خود نمی دید.دوست داشت ساعتهای متمادی روی تخت دراز بکشد و خاطرات سالهای گذشته 

 می جنون به کارش٬٬.از محیط بیرون بیزار و فراری بود.میدانست اگر همیین طور ادامه دهد اش را مرور کند

 با کباری آن از قبل.رسید دستش به ای نامه پیروز رفتن از بعد روز ده. بگیرد توانست نمی تصمیمی هیچ اما٬کشد

 ت قلبی اش را بیان کند. فقط از پیروزمکونا بود نتوانسته که بود دلگیر و افسرده قدر آن اما٬بود کرده صحبت پیروز

خواسته بود نزد او بازگردد و او را از تنهای رهایی بخشد.وقتی نامه را گشود و دستخط پیروز و جمالت و سخنان او را 

 وطنش به و برود اش زندگی مرد و معشوق دنبال به تواند می کرد احساس.آمد شوق به قلبش٬خواند

 به٬ پیروز وجود با را دوزخ حتی سروین نبودن او با تا است بهتر٬بودن در هر جای دنیا پیروز با کرد احساس.برگردد

 او. نباشد پیروز بدون هرگز اما٬کند تحمل را نامالیمتی و سختی هرگونه بود حاضر و داد می ترجیح تنهایی در بهشت

پذیرفت و او را تنها به ایران نمی  نمی را مخاطره این هرگز وگرنه.بود رسیده واقعیت این به پیروز رفتن از بعد

 که شرطی به٬برگردد ایران استبه حاضر بنویسد برایش بود گرفته تصمیم.خواند بارها و بارها را پیروز ۂفرستاد.نام

 ردا گیرو همین در. باشد وی دردهای برای مرهمی و کند زندگی مادرش نزدیک بتواند او و شوند ماندگار شیراز در

اس کرد حال چندان خوبی ندارد. هر چند بعد از رفتن پیروز حال و روزی برایش باقی نمانده احس سروین که بود

بود.این مورد متفاوت بود.دهانش خشک می شد و حالت سرگیجه و تهوع داشت.خودش یه حدسهایی رده بود. اما 

 باری٬حی و این تنهایینمی نوانست به طور جدی به آن فکر کند. اصال نمی توانست باور کند که در این وضع رو

 را اش ماهیانه عادت آخرین تاریخ متاسفانه٬کرد مراجعه تقویمش به بارها.شود اضافه دوشش بر هم بزرگ

 روز یک. است شده مرتکب را انگاری سهل ن ای چرا که کرد می سرزنش را خودش بار بودوهر نکرده یادداشت

ده.از فکر این موضوع مثل دیوانه ها از خانه بیرون زد وتا نش ماهیانه عادت کلی طور به گذشته ماه که شد متوجه

 نمی باورش.زد می دامن فکر این به بیشتر٬ساعتها راه رفت حالت تهوعی که هر روز شدیدتر می شد ازارش می داد

 دلش چون٬ننوشته پیروز به ای نامه که بود شد؟خوشحال می چه بود شده باردار اگر. باشد شده خطا این مرتکب شد

می خواست این موضوع مهم را در آن بگنجاند و به او گوشزد کند که ناخواسته باردار شده است و به زودی صاحب 

 دکتر نزد روز آن فردای. برساند او گوش به را خبر این توانست نمی٬ شد نمی مطمئن کامال تا اما٬کودکی می شوند

تظار به دنبا آمدن فرزندش باشد.با اینکه خودش حدس ان در باید و است باردار فهمید کوچک آزمایش یک با و رفت

 تصمیم لحظه یک در٬می زد با شنیدن این خبر از زبان دکتر دوباره لرزید و وحشت کرد. وقتی به خانه بازگشت

 بر در دیگری چیز او بررای روسوایی و دردسر جز کودک این شود خالص او شر از و کند سقط را کودکش گرفت

 بکند؟با توانست می چه حاال اما کرد می فرق موضوع٬ز نزدش بود و این همه از او فاصله نداشتپیرو اگر. نداشت

 او از و کرد عنوان را شدنش حامله گذشتهموضوع احساسات و عشق ابراز ضمن و نوشت پیروز برای ای نامه عجله

 یا کند سقط را بچه;گوید که چه کند ب بگیردو تماس او با تلفنی یا و بدهد را اش نامه جواب زودتر چه هر که خواست

 بهتر آنها ۂس هر برای که٬برگردد انگلستان به توانست می پیروز هم کند؟شاید ازدواج او با و برگردد ایران به
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 دوست اما٬ندک استفاده بودنش انگلیسی مزایای از تا بیاید دنیا به انگلستان در فرزندش داشت دوست سروین.بود

ازدواج با پیروز عملی شود. در هر صورت آنقدر گیج و دستپاچه شده بود که هیچ تصمیم  بدون کار این نداشت

عاقالنه ای نمی توانست بگیرد.نامه را با پست فوری فرستاد و بی صبرانه در انتظار پاسخ پیروز دیده به در دوخت. 

تکانهای خفیفی در بدنش  آرام آرام.گشت می بر خالی دست و برد می هجوم در سوی به٬هر روز با آمدن پستچی

احساس می کرد.در شبهای تنهایی اش گوشه ای می نشست و به فکر فرو می رفت /چه سرنوشت دردناکی در 

 اگر و/ کرد می دق غصه از٬انتظارش بود! جرئت می کرد به هیچ کس این موضوع را بگوید.مادرش اگر می فهمید

 کرد؟با می باید کار چه.کردند می نگاهش مالمت و تحقیر ۂدید با همگی٬رسی می آشنایان و غامیل گوش به خبر این

 کاری چنین به دست آمد نمی دلش٬بود دودل مورد این در٬کند سقط را بچه توانست می راحتی به اینکه وجود

 عشقی و داشت دوست را کودکش ناخواسته.بکشاند نابود به را پیروز و خودش عشق ۂثمر آمد نمی دلش.بزند

بت به او احساس می کرد.از تکانهای گهگاه او قلبش به تپش می آمد و لبخندی محو بر لبهایش می نس دل عمیقدر

 آنقدر بود کشیده خودش دور بودن او با سالهای خاطر به و پیروز خاطر به که حصاری٬نشست.تنها بود تنهای تنها

این  محکوم بود با تنهایی اش کنار بیاید و او.بود نمانده باز برایش کسی سوی به راهی هیچ که بود شده پهناور و بلند

کودک او را از تنهایی سیاه و وحشتناکش نجات می داد وجود مغموم و متروکش را تنها نیشهای قلب کوچک 

فرزندش معنا و موجودیت می داد.گویی دنبال چیزی و یا کسی می گشت که جای پیروز را برایش پر کند.ناخواسته 

 تنها را او رحمی بی و ناباوری کمال در که عشقی٬ن عشق بزرگ زندگی اش گردددر پی کسی بود که جایگذی

 که باشد نداشته الیشاهی و بزرگ دنیای این در را کس هیچ دیگر٬کند سقط را کودکش اگر ترسید می.بود گذاشته

برده  پناه کودکش به پناهی بی و تنهایی ترس از آری٬شود همدمش و همراه کم دست یا و باشد پشتیبانش

 هرچه. گرفت می زندگی او از و بود بسته او وجود به وجودش و هستی تمام که ای خواسته نا و ضعیف کودک٬بود

 دریافت جوابی و گذشت نامه ارسال از هفته دو که هنگامی. شد می ممکن غیر برایش بچه دادن دست از٬گذشت می

فهماند که پیروز از پذیرفتن بچه ای که متعلق به  او به و آمد سراغش به ای کننده تحقیر و دردناک احساس٬نکرد

خود اوست شانه خالی کرده و دوستدار چنین موجودی نیست.از آنجا که بعد از رفتن پیروز تخم بدبینی در دلش 

 دست به همیشه برای را کودکش و او و برد نخواهد او از اسمی دیگر پیروز که شد مسجل برایش٬بارورتر شده بود

 که فهمید می٬ده است.از آن به بعد بیشتر در الک خود فرو رفت.هرکس چهره و صورتش را می دیدسپر فراموشی

 نگاهش و شد می دیده حرکاتش در اضطراب و ترس نوعی.ندارد روانی تعادل و است دگرگون روحی نظر از

 آزارش٬ن زندگی می کردآ در پیروز با که آپارتمانی هوای و حال و خاطرات اینکه برای.بود شده هراسان و پریشان

 انیآپارتم روز چند عرض در و شد کار به دست.شود مستقر دیگری جای در و کند ترک را آنجا گرفت تصمیم٬ندهد

 دور و کرد پاره را پیروز های عکس تمام. کرد مکان نقل آنجا به و کرد پیدا کمترۂهزین با تر جور و جمع و کوچکتر

وزاند.از اینکه برای پیروز نوشته بود که بار دار شده پشیمان بود.کاش هر گز س را او کارتهای و ها نامه و ریخت

دست عشق و استغائه به سوی او دراز نکرده بود.کاش مانند آخرین روزی که پیروز او را ترک می کردهمان طور 

بت ها در دل نسسخت و استوار ایستادگی می کرد و از او طلب محبت و مهر نمی کرد. نفرتی عمیق و رنجشی بی انت

به او احساس می کردکه با هیچ چیز نمی توانست آن را از بین ببرد و آرام شود.کودکش روز به روز رشد می کرد و 

 و حرکات کردن دنبال تفریحش تنها٬شیطنتهایش بیشتر می شد.هر روز عصر که از محل کارش به خانه بر می گشت

 .بود شده الغر.بود فرزندش تکانهای
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__________________ 

زیر چشمهای سیاه و عاشقش هاله ای کبود نشسته بود و چهره اش را غمگین تر و ناراحت تر جلوه می داد. نگاهش 

 به را جایش٬را از همگان می دزدید.گویی جرات رویارویی با هیچ کس را نداشت.آن همه بی پروایی و جسارت

بیشتر او را وادار ساخت که از آپارتمان قبلی اش فرار  آنچه. بود دداده پشیمانی و شرم از ای ناشناخته دنیای

 او به را دنیا خداوند گویی.کرد دریافته ایران از ای نامه روزی که بود این٬کندوآنجا را به دست فراموشی بسپارد

 سروین»:بود نوشته فارسی به پاکت پشت و بود ایران از نامه.است پیروز از نامه کرد فکر درنگ بی.بود بخشیده

هیچ نشانی و اسم دیگری نوشته نشده بود.قلبش فرو ریخت.بی شک این نامه از طرف پیروز «خانوم دریافت کند

نبود.حدسش درست بود.پاکت را گشود و نامه را خواند.بعد از خواندن آن تا لحظه ای چند چشمهایش سیاهی می 

کیه داد.قطرات اشک به آرامی صورتش را رفت و جایی را نمی دید.به آرامی روی زمین نشست سرش را به دیوار ت

خیس کرد. هیچ اعتراضی نکرد.برخالف گذشته هیچ گونه داد و فریادی راه نینداخت مدتها بود که تسلیم سرنوشت 

دگرگونه اش شده بود.مدتها بود که آموخته بود باید بسزه و بسازد و دیگر مثل گذشته نمی تواند با جار و جنجال و 

 ۂرا پیش ببرد.نامه را مادر پیروز نوشته بود.مهناز در کمال بی رحمی نوشته بود که پیروز نامعصبانیت حرفهایش 

 ودب نوشته.است دیگری آن از و نیست او به متعلق بچه این که خورده قسم ونزدمادرش داده نشان او به را سروین

 پیوند تواند نمی هرگز٬او را کرده است از شدن دار بچه ادعای که بوده بار و بند بی حد این تا که دختری با پسرش

 به پیروز زیرا٬برود بیرون او زندگی از و بردارد پیروز از دست سروین است بهتر که بود شده ببندمتذکر ازدواج

 می فراموشی ۂبوت به را سروین نام به دختری با همیشه برای و کند می ازدواج فامیل دختران از یکی با زودی

 دیگر زپیرو که بود کرده تأکید بار چندین و بود آزرده را سروین ۂه اش تا می توانست دل رنجیدنام در مهناز.سپارد

 عشقی ۂآشیان از سروین٬ ترتیب بدین. است نوشته او برای را نامه این پسرش خواست به او و ندارد او به ای عالقه

هرگز سراغی از آنجا نگرفت حتی یک درصد  و کرد فرار٬داشت یاد در آنجا از قشنگ و زیبا ۂخاطر هزار هزاران که

به مغزش خطور نکرد که نامۀ او را مهناز دریافت کرده و به پسرش نداده است.حتی امکان اینکه مادر پیروز دست 

 را پیروز همیشه برای کرد سعی٬به چنین کار بی رحمانه ای بزند. به مخیلۀ دختر جوان راه نیافت. او آزرده وتحقیر 

شی بسپارد و دیگر نامی از او بر زبان نیاورد.اما نمی توانست.هنوز عاشق پیروز بود و اگر هم به خاطر فرامو دست به

 اجازه٬آورد می لرزه به را او کوچک بدن و کرد می رشد بطنش در که کودکی وجود٬غرورش او را کنار می گذاشت 

 در حتی.شد قبل بدتراز وضعش روحی نظر از٬زمهنا نامۀ خواندن از بعد.بسپارد فراموشی دست به را پیروز داد نمی

 ##### اوضاع و جنگ٬انقالب ٬بود ایرانی که آنجا از شود واقع ثمر مثمر توانست نمی دیگر هم کارش محیط

 شعذر کندو کارش بی کار از فردا و امروز ترسید می.بود کرده ایجاد برایش نامساعدی اجتماعی وضع هم کشورش

انی نداشت.هرچه داشت برای پیروز خرج کرده بود.تنها امیدش به حقوق ماهیانه ای چند انداز پس٬بخواهند را

 و شد می تر بزرگ روز به روز کودکش. افتاد می گدایی به٬داد می دست از هم آن اگر.٬٬بودکه دریافت می کرد

 ت.تنها سرگرمیداش نظر زیر مو به مو را بدنش های ودگرگونی تغییرات.کرد می برآمده را او صاف و کوچک شکم

اوقات تنهایی اش دقت در وجود خودش و موشکافی در مورد حرکات و چگونگی رشد فرزندش بود. شبها ساعتهای 

طوالنی روی تخت می نشست و به فکر فرو می رفت.ماهها بود که مالفه هایش را عوض نکرده بود مدتها بود که میلی 

 می شو و شست را خودش و رفت می حمام به٬ اجبار به هم آن٬باربه نظافت خانه از خود نشان نمی داد.هفته ای یک 

 دست و پهن اش کودکی دوران همانند پرپشتش و مشکی ابروهای. رسید نمی صورتش و سر و گیسوان به دیگر.داد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دیر آمدیچقدر 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

7 3  

 

 روینس با شباهتی کمتر.کرد می جمع سرش پشت را موهایش و بود آرایش بدون همیشه صورتش.بود شده نخورده

ت.اما دیگر هیچ چیز برایش مهم نبود.آنچه برایش اهمیت داشت از دست داده بود.دیگر نمی توانست به داش پیشین

فرعیات زندگی اش بچسبد.به جای هر کس و هر چیز در دنیا به کودکش چسبیده بود.روبه روی آپارتمان 

زند.در چشمهای  می صدا سو را او بود سویئشی اسمش جوان دختر.کرد می زندگی ژاپنی دانشجویی٬کوچکش

 را او آمد نمی دتش سو٬کوچک و موربش یک دنیا مهر و محبت وجود داشت.با وجود انزوا و گوشه گیری سروین 

 هرگز اما.دارد زندگی در بزرگی مشکل سروین که بود زده حدس.گرفت می او از سراغی گهگاه و بگذارد تنها

چکی تهیه می دید و در ظرف زیبایی می چید و برای کو غذای گاهی شبها.پرسید نمی چیزی و کرد نمی کنجکاوی

 آشپزی ۂحوصل وجه هیچ به چون٬سروین می برد.این تنها هدیه ای بود که می توانست سروین را سر شوق آورد

 غذاهای تمام.زد می بهم را حالش غذا پز و پخت٬بود گذاشته کاهش به رو اش حاملگی ویار اینکه وجود با.نداشت

 یاد از را تنهاییش و غمها لحظاتی برای که شد می وشادی لذت غرق چندان او محبت از گاه اما٬تنداش دوست را سو

 بی٬دارد شکم در ای بچه و تنهاست سروین که فهمید سو٬جدید خانه در اقامتش از کوتاهی مدت از بعد.برد می

وایش شده است. تابستان گذشت و انز و پریشی روان باعث و کرده رها اینگونه را او که است وفایی بی مرد از شک

پاییز لندن با تمام سردی و بی رحمی اش فرا رسید.سروین پنچ ماه از بارداری اش را پشت سر گذاشته بود.دیگر 

هیچ امیدی به پیروز نداشت به خودش قبوالنده بود که تنهاست و باید به تنهایی این بار بزرگ و پرمسئولیت را حمل 

د.آنچه برایش بسیار دردناک و مشکل آفرین شده بود این بود که دو هفته پیش او را از کار کند و خم به ابرو نیاور

اخراج کرده بودند.خودش حدس زده بود که دیر یا زود او را بیرون می کنند.می دانست که دیگر نمی تواند مانند 

 فردی او٬بود.عالوه بر این گذشته کارآیی داشته باشد و با بیماران صحبت کند.تمرکز حواسش را از دست داده

 از و کردند می اخراجش زودتر که بهتر همان.بود کرده اشغال را انگلیسی یک جای که٬ایرانی هم آن٬بود خارجی

 تواند نمی ماه چند از بیش که دانست می. بود شده درمانده٬خورد می را او مغز افکار این. شدند می خالص شرش

قدر نبود که او را تا تورلد کودکش حمایت کند . برایش پشتگرمی بزرگی  آن اش بانکی موچودی.بیاورد دوام

 زندگی وبه داد می دلگرمی او به مرتب و بود عشق و مهر سراپا ژاپنی دختر.بود شو او همدم و دوست تنها٬باشد

ستان فرا زم. کرد می همدردی او با دل صمیم از و دانست می را سروین زندگی ماجرای تمام سو.کرد می امیدوارش

 منزلش فضای به گرمایی چندان٬رسیده بود.هوا سرد و یخ زده بود.بخاری برقی اتاق سروین که با سکه کار می کرد

 از اش زندگی مایحتاج خرید برای بود مجبور گاهی فقط.کرد می فکر و بود زده چمباتمه ای گوشه دائم او.داد نمی

.فکرش دیگر کار نمی کرد.مدتها بود که به نامه های مادرش هیچ بود متنفر بیرون محیط از شدت به.شود خارج خانه

پاسخی نداده بود.به طور حتم او نگران حال دخترش بود اما هیچ چیز برای سروین مهم نبود.هرچه بدنش نحیفتر و 

 می رشد رحمی بی و مالحظگی بی کمال در کودکش.کرد می جلوه تر آمده بر و تر بزرگ شکمش٬الغرتر می شد 

و هیچ توجهی به وضعیت مادرش از خود نشان نمی داد.او حق زندگی داشت و بی خبر از تمام حوادث و  کرد

 زندگی ۂرشت که کوچکی موجود٬ساخت می آماده جدیدش زندگی به ورود برای را خود٬ماجراهای دنیای هستی

ش بود.تنها امید زندگی پیوسته و متصل او وجود به نیز سروین هستی ۂشیراز بودو بسته مادرش زندگی به اش

فرزندش بود و تصمیم گرفته بود فرزندش چه دختر باشد و چه پسر امید بنامد.آنطور که او پیش بینی شده 

 بود گرفته یاد تازگی به سروین٬آمد می دنیا به٬کریسمس از بعد ماه یک از پیش٬ ماه بهمن اواسط در فرزندش٬٬بود

ردن شکم فرزندش او را وادار می کرد که تا آنجا که می توانست جلوی ک سیر و آینده از ترس.کند جویی صرفه که
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هرگونه اسراف و ریخت و پاش زندگی اش را بگیرد.تصمیم داشت در یک بیمارستان دولتی وضع حمل کند تا 

مخارج زایمانش کمتر شود.هنوز یکی دوهفته ای به فرا رسیدن سال نوی مسیحی باقی مانده بود.تمام خیابانها و 

روشگاههای لندن غرق تزئینها و چراغانیهای عید ژآنویه بود.سروین هیچ دلخوشی و نشاطی برای این همه ف

تشریفات و شادمانیها در دل احساس نمی کرد.به یاد سال قبل افتاد و آه بلندی از سینه بر کشید.با وجود اینکه دل 

اد غذایی اش سری به فروشگاه بزند.با تنبلی از خوشی نداشت از خانه خارج شود مجبور بود برای خرید چند قلم مو

جا بلند شد.لباس پوشید و خود را تا می توانست پوشاند.هوای بیرون آزارش می داد و دست و پایش را سرد و 

 به. رود می تاریکی به رو هوا٬نشده ظهر از بعد چهار ساعت هنوز دانست می چون٬میجنبید باید٬دردناک می ساخت

 رو پیاده کنار از دلخوری با.زد ذوقش توی بیرون ۂزد یخ و رسرد هوای هجوم٬خانه بیرون گذاشت از پا اینکه محض

 انجام را خرید کمتعرین کرد می سعی همیشه مثل.رساند فروشگاه به را خود٬بود زحمتی هر با.کرد رفتن به شروع

دی را جا به جا کند. به شکمش فشار می زیا بار توانست نمی.بود می هم آنها حمل فکر به باید٬اش هزینه از غیر.دهد

آمد و ناراحتش می کرد.مقداری شیر و نان و تخم مرغ و چند قلم جنس دیگر خریداری کرد و به راه افتاد .تمام 

 های دکمه و بود افتاده بیرون آن از شکمش چون٬بدنش از سرما می لرزید.با وجود اینکه پالتو بر تن کرده بود

رما به درون بدنش نفوذ می کرد و او را می لرزاند.هنوز مسافتی راه طی نکرده بود که ریزش س.بود باز پالتو جلوی

باران شروع شد.بربخت بدش لعنت فرستاد .چتری همراهش نبود.اگر هم بود دستی برای نگه داشتن آن نداشت که 

یر رعی قرار داشت پناه برد و زبتواند سنگینی اش را تحمل کند.به ناچار به پله های خانه کوچکی که در خیابانی ف

سقف کوچک آن خزید. هنوز چند دقیقه ای از ایستادنش نگذشته بود که نوای موسیقی آرام بخشی توجهش را جلب 

 عجبت با سروین.بود ایرانی آهنگ بود عجیب.رسید می گوش به ورودی در به نزدیک ۂکرد.صدای موسیقی از پنجر

باه نکرده بود.آهنگ ایرانی بود.بعد از لحظاتی صدای یکی از خواننده های زن اشت٬آری ایستاد گوش به دقت با٬تمام

 وجود پاهایش در حرکت برای قدرتی دیگر٬ایراانی به گوش سروین رسید.میخکوب شده بود.اگر هم می توانست

ه ب شروع و زد حلقه چشمانش در اشک اختیار بی.بود شده ایرانی تصنیف مجذوب و غرق وجودش تمام. نداشت

لرزیدن کرد.صدای خواننده همچنان به گوش می رسید. رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال و خسته ام! رفتی و 

 اگر من وای٬ِ نیایی اگر من وایِ پا زیرِ به مرا دل٬ِندیدی که بی تو چگونه دل شکسته ام! رفتی و نهادی چه آسان

لودی موسیقی به طرزی باور نکردنی پر احساس و غمناک م.کرد می تکرار را اشعار تمام احساس با خواننده! نیایی

بود.سروین خود را به در چسبانده بود و اشک می ریخت.کودکش با جدیت تمام درون بدنش بی قراری می کرد 

ولگد می پراند.مضمون شعر آتش به دلش زده بود و به هیچ وجه نمی توانست جلوی فوران اشکهایش را بگیرد. در 

 جلوی از را خود و آمد خود به سروین. شد سروین ۂان در خانه باز شد و دختر جوانی سینه به سیناین هنگام ناگه

 دستپاچگی با و انداخت سروین به نگاهی باتعجب٬٬ایت ایرانی داد می نشان اش چهره که جوان دختر.کشید کنار در

نوای موسیقی ای که هنوز پخش می  نیز و٬ او ۂلهج و قیافه از که سروین «کنم؟ کمک بهتون تونم می٬وای»:گفت

 دختر ۂچهر «هستین؟ ایرونی شما...شما»:گفت فارسی زبان به تردید با٬است ایرانی جوان دختر بود زده حدس٬شد

 چیزی٬ببینم اما...هستین؟اما من هموطن شما!جالب چه.هستم ایرونی که البته»:گفت قشنگی لبقخند با و شگفت

سصروین بغضش را قورت داد و با دست اشکهایش را پاک کرد و بالفاصله پاسخ  «کنین؟ می گریه دارین شده؟چرا

 خرید از»:داد ادامه و کرد اشاره زمین روی خریدش های کیسه به دست با«...من٬خوام می معذرت٬منو ببخشین»داد:

یه دفعه از شنیدن  ...دفعه یه و آوردم پناه شما ۂخون سقف زیر٬باشم امان در باران شر از اینکه برای٬ گشتم برمی
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 االن من راستش٬بفرمایین تو»دختر جوان دوباره لبخندی زد و گفت:« این موسیقی ایرونی از خود بی خود شدم.

 بی بعد و«.بمونین اون پیش تونین می٬بیاد بند بارون تاغ٬س خونه توی٬شیرین٬اتاقم هم اما برم باید٬دارم کالس

 کن باز و کردیمودر پیدا جدید دوست یه ٬شیرین»ا فشار داد و گفت:ر آیفون زنگ٬باشد سروین جواب منتظر آنکه

 سروین. باشد سروین پزیرای که فهماند شیرین به جمله چند در و «.ایرونیه خانوم این٬خونه توی کن تعارفشون و

ایرانی پناه  دختر دو گرم و کوچک اتاق به ٬پناه بی و گرسنه ای گربه مانند و شد خانه وارد تعارفی کوچکترین بدون

 می سروینمحسوب برای بزرگی دلگرمی این و٬بود گرم و صمیمی٬برد.چهره و رفتار شیرین هم مثل دوستش فریده 

 با و آمد درد به دلش٬اش حامله و بزرگ شکم دیدن و سروین اندوهگین و درمانده صورت از شیرین روز آن.شد

توانست به او محبت کرد و با روی خوش به حرفها و درد  می که آنجا تا و شد اش ایرانی هموطن پذیرای وجود تمام

دلهای او گوش فرا داد. هنوز چند روزی از آشنایی سروین با فریدهع و شیرین نگذشته بود که دوستان جدید از 

ماجرا و سرگذشت سروین اطالع کامل حاصل کردند و به او قول کمک دادند.با یافتن آنها دریچۀ امیدی به روی 

ز شده بود.با اینکه می دانست آنها هم دو دختر دانشجو هستند و با پول اندکی در لندن زندگی می کنند و سروین با

 و شد می محسوب برایش بزرگی دلگرمی آنها بودن این وجود با٬بیشتر اوقاتشان صرف دانشگاه و مطالعه می شود

 ه نگران بی کاری و بی پولی اش نباشد و هراسک نبود دلیلی هیچ هم باز اما. کرد می کسی بی و تنهایی احساس کمتر

به دنیا آوردن کودکشو بزرگ کردن او را در دل نداشته باشد. با وجود اینکه سو بارها و بارها به او سر زده و برایش 

 فرط از روز یک بالخره اما.آورد عمل به او از دیداری و برود او اتاق به نداشتکه ای عالقه سروین٬غذا آورده بود

 به را او و کرد باز را در خوشرویی با سو وقتی.زد را سو کوچک آپارتمان درِ و آمد بیرون اتاقش از٬نهایی و دلتنگیت

 و اسباب از تر مختصر و کمتر حتی سو لوازم. خورد جا او محقر و کوچک اتاق دیدن از سروین٬کرد دعوت درون

که متعلق به صاحبخانه بود.هیچ چیز دیگری نداشت.نه حتی  کار میز و تختخواب جز اتاقش در واقع در. بود او لوازم

یک رادیو با ضبط صوت ویا تلویزیون کوچکی که بتواند خود را با آن سرگرم کند.سروین متوجه شد که اتاق او 

 خود پتو با دهد می ترجیح٬بسیار سرد است وسو با خجالت اذعان داشت که چون پول برق بخاری اش زیاد می شود

 و قابلمه یک با شد می مشاهده لیوان دو و بشقاب دو تنها٬ند و خرج اضافی نکند.کنار اجاق برقی آشپزخانهک گرم را

 انتهای سرویس از بود مجبور و نداشت جداگانه دستشویی و حمام اتاقش در حتی او٬هیچ دیگر و ٬کوچک کتری یک

ا وجود اینکه وضع بهتری داشت و در رفاه ب او.کرد شرمندگی و خجالت احساس ناگهان سروین.کند استفاده راهرو

 برای و زده خودش سهم از ژاپنی دخترک شک بی.بود نداشته بر سو برای قدمی هیچ هرگز٬بیشتری به سر می برد

 در هک گفت سو.دهد نشان سروین به را خود محبت بتواند که بود کرده جوییهایی صرفه بسا چه و٬بود آورده غذا او

 دیگه من٬سو»و حقوق مختصری می گیرد.سروین با شرمندگی ضمن صحبت هایش به او گفت: کند می کار رستورانی

 یشیرین لبخند سو «.خونی می درس و کنی می زندگی سختی با تو دونستم نمی من٬ بیاری چیزی برام نیستم راضی

می ده با تو نصف می کنم  بِهِم رستوران از که رو غذایی سهم من چون٬باشی ناراحت بابت این از نباید تو»:گفت و زد

سروین نمی دانست در مقابل آن همه محبت و صداقت چه بگوید سردش بود و دوست « و هیچ پولی برایش نمی دهم

داشت هر چه زودتر به اتاقش برگردد. سو ضمن حرفهایش به او گفت که چقدر از زندگی اش لذت می برد و چقدر 

که ناامیدنشود و در جای دیگری دنبال کار بگردد.سروین نگاهی  گفت سروین به و٬به آینده اش امیدوار است

 بدتر اینجا من وضع٬کشورمون انقالب از بعد و ام ایرانی من٬دونی می منو وضع که تو٬سو»ناامیدانه به او کرد و گفت:

وست د چندتا بالخره تو نیست ممکن غیر زنی؟هیچی می که حرفیه چه این»:گفت سو «.ده نمی کار بهم کسی و شده
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 می.یهبزرگ و گرون شهر ی؟لندن چسبیده لندن به چرا تو اصال.کنن پیدا کار برات کن سفارش همه به ٬و آشنا داری 

 می کجا از٬بیاید دنیا به ات بچه که فردا بکن فکرشو٬بگردونی تو زندگی و کنی پیدا کار اطراف شهرهای توی تونی

ی دولت چقدر بهت کمک می کنه؟هیچی یه زندگی بخور و کن می کنی؟فکر تامین شو زندگی و برسی بهش خوای

 روی به را او چشمهای گویی سو های گفته اما٬داشت اطالع آنجا وضع از کامآل خودش سروین «.بیشتر نه٬نمیر

 زندگی برای کوششی هیچ٬کرده ترک را او پیروز که زمانی از شد متوجه. کرد بازتر اش آینده زندگی تلخ واقعیات

نداد وفقط زانوی غم بغل گرفته و غصه خورده است. متوجه شد که بعد از پیروز گویی با خودش لج  خرج به اش

کرده و روز به روز برای متالشی کردن و از هم پاشیدن زندگی خود و فرزندش تالش و کوشش بیشتری به خرج 

فرو رفت .برای لحظاتی سرمای داده است.از اینکه به آن راحتی کارش را از دست داده بود تاسف می خورد.به فکر 

اتاق سو و حتی وجود او را به فراموشی سپرد و در دریایی از غم و اندوه غوطه ور شد. سو که حالت او را کامال درک 

 از غیر دنیا توی.نشده دیر عزیزم؟هنوز٬شدی ناراحت چرا»:داد ادامه امیدبخش و شیرین لبخند همان با٬کرده بود

 شغل تونی می و داری تحصیلی مدرک٬ این بر عالوه٬ جوونی هنوز تو٬ی دیگر هم هستنمردها٬تو وفای بی نامزد

 وششک اون تولد از بعد تونی می تو و سالمین فرزندت و خودت که باش خوشحال.کنی پا و دست خودت برای خوبی

ه هرطور شده ب گرفت تصمیم سروین روز آن فردای از «.بگردونی دوتاتونو زندگی چرخ و کنی شروع رو تالشی و

 و رستوران در٬بود شده آشنا آنها با تازگی به که اش ایرانی دوستان یا سو مثل توانست نمی هرچند٬دنبال کار برود

 به مناسبی شغل٬داشت دست در که ومدرکی حالش فراخور به بتواند بود امیدوار٬کند کار بزرگ فروشگاههای یا

ه در محیط کار با آنها آشنا شده بود تلفن زد و گفت که دنبال کار می ک اش انگلیسی دوستان از تا چند به.آورد دست

 و فریده با که کوتاهی دیدار ضمن.کنند خبر را او٬گردد. و اگر در محل کار آنها احتیاج به کارمند جدید داشتند

کم  که دست دارد بیشتری درآمد به احتیاج شدت به و گردد می کار دنبال به که گفت نیز آنها به ٬داشت شیرین

هنوز یک هفته از آن ماجرا نگذشته بود که «بتواند اجاره خانه اش را بپردازد و قادر به نگهداری از فرزندش گردد.

 و کند می کار اسکائلند در بیمارستانی در آنهۂیک روز شیرین با خوشحالی به او زنگ زد و گفت که دختر صاحبخان

 اما ٬یاج به یک مشاور روانی دارند.البته داوطلبهای دیگری هم بودنداحت آنجا روانشناسی بخش در تصادف حسب بر

 تاریخ به ماه یک از بیش هنوز کرد می فکر خودش که آنطور کند امتحان را خود بخت توانست می هم سروین

 حال هر در اما٬است آفرین مشکل مناسب شغلی کردن پیدا برای اش بارداری که دانستع می.بود مانده زایمانش

وست داشت بخت خود را امتحان کند/سخنان سو و امیدی که او نسبت به آینده در دل سروین به وجود آورده بود د

 از صلوات و سالم با روز یک٬موجب شده بود به هر فرصتی چنگ بزند و آن را از دست ندهد. به این ترتیب

قبل برایش بلیت گرفته بود و آن روز هم  روز دو یکی فریده.شد آهن راه ایستگاه راهی و کرد خداحافظی دوستانش

سروین را تا ایستگاه کینگزگراس بدرقه کرد وبا او بدرود گفت.سروین از صبح احساس عجیبی داشت که نمی 

توانست نام آن را درد بگذارد. اما گویی در درونش التهابی وجود داشت.انقالبی در حال شکل گرفتن بود.باورش نمی 

 حمل کند.وقتی روی صندلی قطار نشست و دقایقی از حرکت آن گذشت شد که به این زودی وضع

__________________ 

در کمال ناباوری دردهای بی امان به سراغش آمده و نوید به دنیا آمدن کودکش را در گوشش زمزمه کرد. سروین 

شغلی و جایی مناسب برای به هر ترتیب بود در همان قطاری که با هزاران هزار امید سوارش شذه بود تا بتواند 

 شدیدی لرز و تب دچار و گذاشت وخامت به رو حالش زایمان از بعد.کرد حمل وضع٬زندگی کودکش پیدا کند
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 که دکتری٬مایک و رساندند ادینبورو بیمارستانهای از یکی سه آمبوالنس با را او٬مقصد به رسیدن محض به.شد

ی از او و فرزندش در بیمارستان را بر عهده گرفت.مایک دو سه نگهدار مسئولیت٬بود آورده دنیا به را او کودک

سالی بود که در آن بیمارستانکار می کرد و صدها کودک دیگر را به دنیا آورده بود. سروین هنگامی که چشم باز 

 از و بود شده بهتر حالش.خورد می چشم به آن در دیگر تخت چند که دید تمیزی و بزرگ اتاق در را خود٬کرد

ما و سختی واگن کوچک قطار رهایی یافته بود.در لححظات اول نمب دانست کجاست و چه اتفاقی برایش سر

 در هک پرستاری «کجاست من ۂبچه ام!بچ»افتاده.بعد از دقایقی ناگهان همه چیز را به خاطر آورد و بی اختیار فریاد زد:

چیه؟ چی شده؟االن »سر سروین رساند و پرسید: باالی را خود عجله با٬بود دیگری بیمار به رسیدگی مشغول اتاق

 چی م ؟بچهکجاست من ۂبچ»سروین که اگاه تر شده بود به زبان انگلیسی پرسید:«دکترو خبر می کنم ناراحت نباش.

 ٬نباش نگران ٬خوبه هم خیلی ٬خوبه حالش ٬عزیزم٬البته»:گفت و زد لبخندی بامهربانی پرستار «خوبه؟ شده؟حالش

سروین فرصتی پیدا نکرد که بپرسد کودکش چیست.چشمهایش پر « می کنم تا باهاش صحبت کنی. صدا و دکتر االن

 کاش ای....کاش ای.خوبه حالش و سالمه فرزندم کم دست که شکرت٬از اشک شد و با بغض و گریه نجوا کرد:خدایا

 شروع تمام درد با٬ان می کردپنه مالفه زیر از را صورتش که حالی در و کشید اهی. دید می رو اش بچه و بود پیروز

 می مرهمی دردهایش بر و میکرد خیس را آن و ریخت می فرو بالش بر چشمها سوی دو از اشکهایش. کرد گریه به

 لمح و کار محل به بارها.بود کرده پیدا را ها دیوانه حالت.نداشت خبر سروین از که بود ماهی دو یکی سرور 9. نهاد

ل دخترش شده بود.اما موفق نشده بود صدایی او را بشنود.خبر داشت که سروین حا وجویای٬زده زنگ او اقامت

دیگر کار نمی کند و خانه اش را عوض کرده است.شب وروز به فکر او بود و از نگرانی حال و روز خود را نمی 

به ادینبورو  لندن از و اسنت خوب حالش بود نوشته که رسید سروین از کوچکی کارت٬فهمید.بالخره بعد از دو ماه

 ای امهن پاکت پشت نشانی به بالفاصله و کشید راحتی نفس سرور.همین٬نقل مکان کرده و در آنجا مستقر شده است

 شنهادپی شنیدن و مرکزی کمیتۀ به او رفتن با همزمان ماجراها این. نوشت دخترش برای آمیز سرزنش و باال بلند

های حاج آقا معین رو به بوتۀ فراموشی بسپارد. زمستان بود و هوا حرف کرد سعی ان از بعد سرور.بود معین آق حاج

کامال سرد و یخبندان شده بود.سروناز از خانه خارج نمی شد.سرور مجبور بود تمام خرید خانه وآوردن و بردن بهار 

به  راییرا خودش انجام دهد.به هر ترتیب بود تحمل می کرد.تا اینکه یک روز صبح زود متوجه شد سقف اتاق پذی

شدت چکه می کند.باورش نمی شد که مجبور به تعمیر پشت بام گردد.نّشتی آب آنقدر شدید بود که تا ظهر گچ 

های سقف فرو ریخت و آجرها و تیر آهن زیر آن نمودار شدواز طرفی خانه قدیمی بود و با بخاری گرم می شد.تهیۀ 

وقات نفت را با قیمت آزاد می خرید و بخاریها را پر می نفت هم ماجرایی بود که برای سرور مرگ آور بود.بیشتر ا

کرد.خبری از حمام مجهز و آب گرم نبود.ابگرمکن منزل هم هر شب بازی در می اورد و خراب می شد.بالخره یک 

روز سرور لز شدت ناراحتی شروع به گریه کرد و شیون کرد و به سروناز گفت دیگر قادر نیست این طور به زندگی 

ه دهد و گفت که خسته شده و هر روز هزار بار به درگاه خداوند آرزوی مرگ می کند.سروناز مبهوت اش ادام

نگاهش کرد و اشک در چشمهایش حلقه زد.سرور می دانست که صحبت و درد دل با او هیچ فایده ای ندارد.سروناز 

خود قدرت رویارویی با مشکالت زندگی ضعیف تر و درمانده تر از آن بود که بتواند کمکی به او کند.سرور واقعا در 

اش را نمی دید.احساس ضعف و سرگشتگی می کرد.نمی دانست کجا برود و به چه کسی بگوید که پشت بام را 

درست کند. آب همان طور بی امان چکه می کرد و در لگن بزرگی که زیر سوراخ قرار داشت می ریخت.سرور دیگر 

با خودش فکر کرد دو سه هفته از پیشنهاد حاج آقا معین می گذرد.بدون اینکه تاب دیدن اشکهای سروناز را نیاورد.
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 فردای. شد خارج خانه از و انداخت سر به را اش مشکی چادر٬پوشید لباس٬شد بلند عجله با ٬حرفی به دخترش بزند

زرگی در یکی از ب خانۀ به اش نوه و دختر همراه آن از بغد روز سه.آمد در معین آقا حاج عقد به سرور روز آن

 خانۀ از دیگری چیز٬خیابانهای فرعی قصرالدشت نقل مکان کرد.به جز مقداری لوازم شخصی و چند تابلو و قالیچه

 کسری و کم شد قرار اما٬بود مبله تقریبا.بود شده بازسازی و تمیز جدید خانۀ.نبرد خود با مادرش فرسودۀ و قدیمی

نه گرم و راحت بود و چیزی از خانه های قبلی سرور کم نداشت.خانم خا.کند فراهم خودش سلیقۀ با سرور را آن

سرمدی راست گفته بود.حاج آقا معین مرد ثروتمندی بود و قدرت و اختیارات زیادی داشت.مدرسۀ بهار را عوض 

کردند و قرار شد بعد از آن با سرویس رفت و امد کند. به درخواست سرور خدمتکاری هم برای خانه استخدام 

 از همه از اول.کند پیدا جدیدی ##### جدیدش زندگی برای و کند تازه نفسی که کرد پیدا مجالی سرور٬دندکر

 جلوه عروس تازه بیشتر هرچه داشت سعی.کرد رنگ را آنها و اراست را موهایش دوباره.کرد شروع خودش

انزوا  ند کنار بیاید و در تنگدستی وتوا نمی فقر با که بود فهمیده.نداشت دیگران و دخترش از ابایی هیچ دیگر.کند

 که فرق این با٬نمی تواند زندگی کند. دوباره به مزونها و خیاط خانه ها هجوم برد و دوباره همان سروری شد که بود

 ولخرجیهای از معین آقا حاج اوایل. شد می حاضر انظار در و رفت می بیرون مقنعه و چادر یا٬کامل حجاب با همیشه

ضایتی می کرد و زیر بار مخارج اضافی نمی رفت.اما به تدریج در مقابل سرور نرم شد و آرام آرام نار احساس او

وابستۀ محبتهای بی دریغ و عشق بی انتهای او شد؛عشق و محبتی که از نوعی دیگر بود و برایش جذابیت و تازگی 

نبود.میز شام به طرز جالب و چشمگیری  سروناز و بهار از اثری شام میز سر٬داشت.شبهایی که به منزل سرور می امد

با شمع و گل تزئین می شد و نوشابه ها و آبمیوه های رنگارنگ و خوشرنگ در لیوانهای زیبای کریستال پذیرایی می 

شد.ظروف غذا هرگز یکنواخت و یک شکل نبود.غذاها نیز متنوع پخته می شد. در گوشه و کنار سالن پذیرایی و 

 مریم و رز از اعم فصل گلهای٬بزرگ و کوچک گلدانهای درون٬یاهان سرسبز و زیبای آپارتمانیاتاق خوابها غیر از گ

 داد؛ می خانه به عجیبی آرامش توری سفید پردههای و جانبی مالیم نورهای.خورد می چشم به وغیره مارکریت و

ک به سی سال از ازدواجش با نزدی که همسری و دانشگاهی و دبیرستانی بچۀ پنچ وجود با معین اقا حاج که آرامشی

او می گذشت.در خانۀ خودش احساس نمی کرد و هرگز طعم این آرامش را نچشیده بود. سرور بعد از ازدواج با 

حاج آقا معین نماز خوان شد.او حتی در انتخاب چادر و مغنعه های نماز و جانمازی وسواس به خرج می داد.هرچه 

هرگز بی اجازۀ او پا از خانه بیرون نمی گذاشت.چند ماه بعد از  حاج آقا معین می گفت اطاعت می کرد و

 انتقال دیگری جای به هم را کارش محل و کردند پیشنهاد معین آقا حاج به باالتری و بهتر سبقت٬ازدواجش

 اصوال و بود دخترش و او قدم یمن از مقام و شغل ارتقای این که فهماند شوهرش به زبانی بی بازبان سرور.دادند

سرور همیشه زن خوش قدم و مبارکی بوده است.بعد از آن یک ماشین و یک راننده هم در اختیار سرور و دخترش 

قرار گرفت.هر چند جایی را نداشت که برود و دیگر اشنا و فامیلی حاضر به رفت و آمد با او نبود. احساس رفاه و 

 ماه شش هنوز.بود اختیارش در راننده و ماشین٬تآسایش می کرد.هر گاه احتیاج به خرید و یا گردش در شهر داش

 با بازی و قاشین به را وقتش بیشتر و کند تهیه بوم و پایه سه پیش سالهای مثل شد موفق که بود نگذشته ازدواجش از

 می عیس همیشه چند هر.بود مادرش مطیع سروناز. بود یافته دست دلخواهش زندگی به دوباره اکنون.بگذراند رنگها

 و خودش اینکه از و کرد می تایید را مادرش کار دل در اما٬ز حاج آفا معین و نگاههای کنجکاو او بگریزدا کرد

 به راضی بودند یافته دست آرامی و راحت زندگی به دوباره٬بود گذشته قرن چند او برای که ٬مدتی از بعد فرزندش

نامه و یا خبری از سوی ساسان بود. حاج آفا معین  راه به چشم و برد می سر به انتظار همچناندر اما.رسید می نظر
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 و بش و خوش بهار با گاهی او.شد زیادتر شبها تعداد تدریج به اما٬اوایل هفته ای یکی دو شب به دیدار آنها می آمد

 وانگیس و کرد می تن بر رنگی و آب خوش و بلند لباسهای همیشه سرور.گذاشت می سرش به سر و کرد می بازی

ش را به طرز دلخواهی می آراست. حاج آقا معین از دیدن تابلوهای سرور می خندید و تفریح می کرد و آن براق سیاه

را نوعی سرگرمی بی ضرر تلقی می کرد. ازدواج با سرور در خانوادۀ حاج آقا معین مسئلۀ پنهانی نبود.همسر و 

کردند.همسر اول او کم و بیش هم سن و  می نگاهش تحقیر دیدۀ با٬فرزندان او بدون اینکه سرور را دیده باشند

 همسرش دو بین فاحشی تفاوت معین آقا حاج دیگر موارد تمام در بلکه٬ظاهر نظر از تنها نه اما٬سال سرور بود 

 دو با انها از یکی اما٬بودند کرده ازدواج بزرگش دختر دو. داشت نوه چهار و فرزند شش او.کرد می مشاهده

 زندگی تنها توانست نمی جوان زن و بود رفته جبهه به شوهرش چون٬زندگی می کرد مادرش و پدر نزد فرزندش

 یافته راه دانشگاه به آنها از یکی و بودند دیبرستانی دوتاشان٬بودند پسر آنها تای سه که دیگرش فرزند چهر.کند

 اما٬تنه و مردساالرانه داشمستبدا رفتاری معین آقا حاج.برد می سر به خانه در و بود گرفته دیپلم دیگرش دختر.بود

 چهی و کردند می اطاعت او از فرزندانش تمام و همسر.شد اش خانواده به نسبت محبتش و مهربانی منکر شد نمی

 ومنیم و مبارز مرد که داد می نشان اش گذشته.بکنند سوالی حتی پدرشان دوم ازدواج به راجع نکردند جرئت کدام

در فعالیتهای زیادی بر ضد حکومت سابق شرکت کرده و به زندان رفته بود.  و بود شاه حکومت مخالف.است بوده

سه بار به مکه معظمه مشرف شده بود و بعد از انقالب هم همچنان فعال بود و در راس بسیاری از امورتالش می 

عد از ب ٬بود کرده جلبش او حرکات و صورت٬کرد.حقیقت این بود که در همان جلسۀ اول که سرور را دیده بود

 هیچ و بوده صباحی محمود همسر تنها و است زن یک او بود کرده فکر خودش با٬برخورد تندی که با او کرده بود

 تقاضای وی از و داد سرور به یاری و کمک دست صورت این به او. است نداشته شوهرش کارهای در دخالتی گونه

بین فامیل و آشنایانش پخش پخش شد. اما بعد از چند  در تدریج به معین اقا حاج با سرور وصلت خبر. کرد ازدواج

 در سرور. افتاد جا همگان نزد٬ماه تازگی و جالب بودنش را از دست داد و به صورت امری عادی اما نه قابل قبول 

 ی و راحت زندگی به دوباره اینکه از او. نداشت اهمیتی برایش دیگر آن و این واکنش و بود رفته فرو خودش الک

 احساس کردند می زندگی آسایش و رفاه در اش نوه و دختر اینکه از و بود خوشحال٬ری دست یافته بوددردس

 به راجع هم معین اقا حاج به حتی و ننوشت چیزی اش دوباره ازدواج از سروین برای او.میکرد آرامش و امنیت

ر و پسر دیگری هم دارد و حدس دخت سرور که دانست می معین آقا حاج اما.نزد حرفی دارد خارج در که دختری

زده بود که آنها در خارج از کشور به سر می برند. با وجود گذشت پنچ شش ماه از ازدواج سرور با حاج افا 

 نگاههای از معین آقا حاج. بپزیرد مادرش همسر یا و ناپدزی عنوان به را او وجود توانست نمی سروناز هنوز٬معین

امد و ترجیح می داد به هیچ وجه او را نبیند.سرور چندین بار راجه به ساسان با  نمی خوشش او مهر بی و بیگانه

شوهرش صحبت کرد. او امیدوار بود که بتواند از نفوذ خود بر همسرش استفاده کند و کاری انجام دهد که ساسان 

کید ر نرفت و هر بار تادیگر تحت تعقیب قرار نگیرد و حکم برائتش صادر شود.اما حاج آقا معین به هیچ وجه زیر با

 در ساسان از خبری هیچ هنوز حال هر در.شد خواهد اجرا او اعدام حکم٬کرد که به محض پیدا شدن ساسان انصاری

 به یمال رفاه در و داشت راحتی و آرام زندگی سرور. است گریخته کشور از یا برد می سر به ایران در که نبود دست

نداشت که بتواند پولی برای سروین حواله کند.گاهی از اینکه با شوهرش راجع به  آزادی آنقدر هنوز اما.برد می سر

سروین صحبت نکرده بود احساس پشیمانی می کرد.خبر نداشت که شوهرش تمام زیر و بم زندگی او را می داند و 

 بیرون طرز٬داز گذشته اش به طور کامل آگاه است. تنها موضوعی که گاهی باعث اوقات تلخی حاج آقا معین میش
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 رفت می بیرون که هم روسری و روپوش با حتی و کند سر به چادر نداشت دوست جوان زن. بود سروناز رفتن

 که شد متوجه سروناز او جدی اخطار و معین آقا حاج وحشتناک فریاد و داد از بعد سرانجام. نداشت کاملی حجاب

جز اطاعت محض از شوهر مادرش ندارد. او کم کم پی  ای چاره٬دهد ادامه اش زندگی به راحتی به خواهد می اگر

می برد که ساسان او وفرزندش را فراموش کرده و باید هرچه زودتر برای زندگی آینده اش چاره ای بیندیشد او زن 

جوانی بود که آرام آرام از زندگی تنها و بی انگیزه اش احساس خستگی می کرد و نشستن گنج خانه او را کسل و 

 بود تحصیلی مدرک دارای گرچه.داشت هنری نه و بود مند عالقه کاری به نه مادرش خالف بر٬ی ساختغمگین م

 سرور.گرفت می را پدرش سراغ مرتب و بود شده ساله هشت هفت دخترش. بود نکرده کار زمانی هیچ در هرگز٬

ه است.این سخن باعث شد شهید جنگ در بگوید٬کجاست پدرش کرد سوال او از کسی اگر که بود آموخته او به

 سرزنش نگاه با و افتاد خنده به قاه قاه ٬تعجب سروناز شد. حاج آقا معین وقتی این حرف را از زبان دخترک شنید

 خدا پیش حرفها بدی؟این یاد بچه این به بزرگی این به دروغ آمد دلت چطور»:گفت و کرد سرور به رو آمیزی

چی بگم؟یاد بدم بگه باباش مفسد فی االرض و تحت تعقیبه؟ :»پاسخ داد  جانبی به حق قیافۀ با سرور «.دارد معصیت

راستش دنیای »بعد سر تکان داد و اضافه کرد:«اون وقت آبروی بچه م می ره و کسی بهش اهمیت نمی ده!

ه گان معین آقا حاج «.شده حقارتش باعث حاال و باشه انصاری ساسان پدرش که بود بچه افتخار باعث زمانی٬عجیبیه

منظورت چیه حاج خانوم؟یعنی خوبه آدم مال مردمو باال بکشه و هر شب پای »معنی داری به همسرش کرد و پرسید:

نه عزیزم من همچین حرفی نزدم.فقط حیرتم از اینه که »سرور لبخند قشنگی زد و گفت:« میز قمار و مشروب باشه؟

 با٬و به بچه های مملکتش کمک و خدمت کردهشما آدمایی مثل احمد صباحی رو که یه عمر کار فرهنگی کرده 

 داد تکان دست حوصلگی بی با معین آقا حاج «انصافه؟ این ٬این داده قرار ردیف یه توی انصاری ساسان مثل شخصی

 رمگ نقاشیات به سرت که بهتر همون. نیست حالیت مردم وضعیت و مملکت اوضاع از هیچی تو٬خانوم حاج»:گفت و

 که همانطور بود آموخته نداد شوهرش به پاسخی هیچ همیشه مثل اما٬سرور رنجید« شی!ن ##### وارد و باشه

 به بغض و کینه سراسر نگاهی. کند عوض و دهد تغییر هم را خودش٬یافته تغییر و شده دگرگون اش زندگی

که مدتی  هنگامی اما.بود نامانوس سرور برای خانوم حاج کلمۀ ازدواجشان اوایل. کرد سکوت و انداخت شوهرش

گذشت به آن خو گرفتبه خصوص که چند سال بعد برای زیارت خانۀ خدا به مکه رفت و به طور واقعی حاج خانوم 

شد. برای همه عجیب بود که سرور تا این حد تغییر کرده و خودش را به صورت زنی کامال پوشیده و حجاب دار 

نگاه می کرد.گویی مادرش را تا آن زمان نشناخته درآورده است.حتی سروناز هم با دیدۀ تردید و حیرت به او 

 حاج های کنایه و ها طنعه مقابل در اکنون٬بود.سروری که هیچ کس حق نداشت به او بگوید باالی چشمت ابروست

 شوهرش اجازۀ بی اکنون٬بود همگان احترام و اطاعت مورد عمرش تمام در که زنی.آورد نمی ابرو به خم معین آقا

گر نصف این انعطاف و سرسپردگی را در آن زمان به شوهر و اطرافیانش نشان می داد.همگان مرید ا.خورد نمی آب

 وادار را زن یک تواند می حد این تا٬و دوستدارش می شدند.سروناز همیشه فکر می کرد یعنی زندگی راحت و پول 

به خاطره این سرسپردگی و  هم خودش هرچنر.آزرد می را سروناز مسئله بکند؟این هایش ناخواسته پذیرش به

اطاعت از مادرش به راحتی و آسایش رسیده بود.واقعا شک داشت که بتواند مثل او رفتار کند و دم نزند.در خلوت 

خود آرزو می کرد راهی پیدا می شد و از میط خانۀ حاج آقا معین رهایی می یافت. بیش از دو سال بود که از 

 خانۀ نشانی.بنویس او برای ای نامه توانست می کم دست٬ا که بودشوهرش خبری نداشت.ساسان هر جای دنی

 خواهر کش بی.بفرستد سروناز برای ای کارتی؟نامه ویا کند تلفن آنها به توانست می.بود نشده عوض که خواهرش
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 یگرد سویی نیست؟از هم دخترش حال نگران ساسان کردیعنی می فکر خود با سروناز.رساند می را او پیغام ساسان

فکر می کرد شاید خدایی ناکرده بالیی بر سرش آمده و در جریان کشمکشهای انقالب از بین رفته است.اما می 

 که چیزی.بود نیامده دست به٬مرده یا زنده٬او از پایی رد هیچ چون٬دانست که امکان این اتفاق بسیار کم است

 مند عالقه او به هنوز٬ت بدی که از شوهرش داشتخاطرا و وفاییها بی تمام وجود با جوان زن که بود این بود عجیب

 یم او دیدار انتظار در و ریخت می اشک ساسان برای تنهایی در وقتها گاهی.برد می سر به آمدنش انتظار در و بود

 هم شوهرش خواهر خانۀ به حتی دیگر.بود نکرده شرکت ای مهمانی هیچ در و جمعی هیچ در که بود مدتها.سوخت

نهای او پاسخ نمی داد. از هنگامی که سرور با حاج آقا معین ازدواج کرده بود.خواهر شوهر سروناز به تلف و رفت نمی

طور کلی آمد و رفتنش را به خانۀ انها قطع کرده بود.فقط گهگاه از روی وظیفه و اجبار تلفنی می زد و حال آنها را می 

صورت نگرفته بود.احساس خشنودی و رضایت می پرسید.او از اینکه هیچ گونه وصلتی بین پسرش و دختر سرور 

کرد.سومین زمستان بعد از انقالب هم فرا رسید.جنگ همانطور ادامه داشت.در مواقعی که حاج آقا معین نزد سرور 

به سر می برد یکی از پاسدارهایی که برای او کار می کرد و بیشتر همراه او بود و برای آوردن و بردنش به درون 

مد داشت.گهگاه با سروناز روبرو می شد ویا در حیاط خانه او را می دید که صبح زود دست دخترش را خانه رفت و آ

گرفته و منتظر امدن سرویس مدرسه است.نامش علی بود.مرد جوانی بود که بیش از یک سال در جبهه جنگیده بود 

و دوباره به جبهه برگردد.قدبلند و کمی لنگ می زد.او روز شماری میث کرد که مدت مرخصی و معلجه اش طی شود 

 و جدی ای قیافه و بود نافذ و سیاه چشمهایش.داشت ظریف و کشیده اندامی٬و سفید رو بود وبا وجود قدرت بدنی

 وا از و آمد نمی خوشش علی از تنها نه اوصوال.داشت گریز و پرهیز از حالتی او با برخورد در سروناز.داشت محجوب

 می نفرت و بدبینی دیدۀ به٬ا که در سلک حاج آقا معین بود وبا او سرو کار داشت ر کس هر بلکه بود فراری

 حاج منتظر که روز یک اما.شد می رد و کرد می کوتاهی سالم اعتنا بی خیلی هم علی اول برخوردهای در.نگریست

ودند دقایق بیشتری به ب شده مجبور دختر و مادر و بود کرده دیز بهار مدرسۀ سرویس٬بود ایستاده در دم معین آقا

 ایستاده در پشت٬انتظار بایستند.درِ منزل باز بود و سروناز برای اینکه مجبور به دیدار و سالم و علیک با علی نشود

 ینب روز ان.برسد راه از مدرسه بوس مینی که بود منتظر آن هر و بود آمد و رفت در کوچه و حیاط بین بهار اما. بود

 طرف به٬د و بدل شد و دخترک که تا آن هنگام از هیچ مردی سخنان مهرآمیز نشنیده بودر صحبتهایی بهار و علی

 ظاهری شیطنتهای وجود با٬ اول برخورد همان در و هابود بچه عاشق او.بود ومردانه گرم علی صدای.شد جلب علی

سایۀ سیاه سروناز که  به توجه بی علی روز آن.بود داده تشخیص او چشمهای در را آلود حزن و پنهان غمی دخترک

 شاعرانه و لطیف طبعی علی. گذاشت سرش به سر و کرد صحبت بهار با دقایقی٬خود را پشت در پنهان کرده بود

 راهنمایی مدارس از یکی در انقالب از قبل و بود مومن و متوسط ای خانواده از او.گفت می شعر گاهی و داشت

گرفت و جنگ شروع شد.به استخدام یکی از نهادهای انقالبی درآمد  شکل انقالب اینکه محض به اما٬کرد می تدریس

 در و آمد تهران به٬و راهی جبهه شد.بیش از یک سال در جبهۀ جنوب جنگید و چون یکی از پاهایش آسیب دیده بود

 .بود مانده جا پایش در ترکش ای تکه چون٬لنگید می هنوز.شد بستری بیمارستان
__________________ 

وز تحت درمان پزشکی بود. خودش ترجیح می داد او را همان طور به حال خود بگذارند، چون معلوم نبود که او هن

بتوانند ترکش را تمام و کمال از استخوان پایش بیرون بکشند. حاج آقا معین عالقه ی خاصی به او داشت و او را 
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رش های بزرگ و سری را به او محول می کرد. جوانی پاک و ساعی و صادق و راستین تشخیص داده بود و بیشتر سفا

 تمام حساب و کتاب حاج آقا معین نزد علی بود و او یکی از همکاران مورد اعتماد حاج آقا محسوب می شد.

بعد از آن روز، بهار بود که برای دیدار علی روزشماری می کرد. دخترک از لحن کالم مهربان او غرق لذت می شد و 

و حرف می زد و بازی می کرد، غنیمت می شمرد. سروناز اوایل از این برخوردها به شدت احساس دقایقی را که با ا

انزجار و تنفر می کرد، اما رفته رفته به آن عادت کرد و چون می دید که علی به دخترش محبت می کند و گاهی 

وم دبستان بود. چیزی که کامالً هدایایی برایش می آورد، دلش نرم شد و دیگر واکنشی نشان نمی داد. بهار کالس د

در رفتارش مشهود بود این بود که به محض دیدن علی، پر و بال می گشود و خود را در آغوش او می انداخت. شادی 

در چشم هایش پدیدار می شد و صورتش از خوشحالی می شکفت. او را علی صدا می زد، مثل یک دوست، یک 

اتی که اخیراً رخ داده بود و وی نتوانسته بود برای علی تعریف کند، سخن می همکالسی، و بی درنگ از وقایع و اتفاق

 گفت. تمام اخبار خانه را به گوش او می رساند و از او می خواست که بیشتر به دیدارش بیاید.

 یک روز که با یکدیگر صحبت می کردند، علی درباره ی پدر بهار سوال کرد. دخترک با سادگی تمام گفت که پدرش

در جنگ شهید شده است. مرد جوان که هرگز در مورد سروناز و زندگی اش کنجکاوی نکرده بود و اصوالً هرگز در 

مورد او با حاج آقا معین حرفی نزده بود، تعجب کرد، اما به خاطر روح پاک و طبع ساده ای که داشت، حرف دخترک 

درباره ی شوهر سروناز چیزی نمی دانست. فکر کرد را باور کرد. او دورادور سرور و دخترش را می شناخت، اما 

شاید پدر بهار مجبور شده به جبهه برود و در همان جا شهید شده است. از آن به بعد دلبستگی و عالقه ی او به دختر 

سروناز بیشتر و جدی تر شد. او که همیشه بسیار تند و سریع از کنار سروناز می گذشت و نیم نگاهی به او نمی 

ت، اکنون زیرچشمی او را می پایید و گاهی نگاهش با نگاه او تالقی می کرد. از این که زن جوان و زیبایی مثل او انداخ

 تنهاست و تمام دلبستگی . عالقه اش را به دختر کوچکش معطوف داشته است، با او احساس همدردی می کرد.

ک می کرد. او عاشق دختری شده بود که بعدها علی سال ها پیش عاشق شده بود و معنی عشق و تنهایی را خوب در

به طرز دردناکی او را از دست داده بود و داغ این عشق نافرجام همچنان بر قلب جوان و پاکش سنگینی می کرد. 

بنابراین از دیدن چشم های غمگین و نگاه سرگردان سروناز خوب می فهمید که او در نبود شوهرش چه می کشد. 

یی نسبت به زندگی در تمام حرکات و حاالت زن جوان، او را می آزرد و دلش را به درد می آورد. بی هدفی و بی اعتنا

حاال دیگر از رفتار تکبرآمیز و بی مهر سروناز دلخور نمی شد. خوب احساس می کرد که سروناز خود را از آنان نمی 

نبود که او از جه طبقه و چه نوع آدمی است. همین که داند و از رویارویی با او و امثال او ابا دارد. اما دیگر برایش مهم 

فهمیده بود او شوهرش را از دست داده و غم این داغ و تنهایی چشم های او را غمگین و اندوهناک ساخته است، در 

 دل با او احساس همدردی می کرد.

می آمد. وقتی این برخوردها  رویارویی او با سروناز در همان روزهای معدودی بود که حاج آقا معین به آن خانه

بیشتر شد که لوله های منزل ترکید و آب تمام خانه را برداشت. حاج آقا معین از آن جا که به علی اعتماد کامل 

داشت، از او خواست با لوله کش و چند کارگر دیگر به منزل سرور برود و هر چه زودتر لوله های منزل را عوض 

ی باالیی بود و تقریباً تمام ساختمان را در بر گرفته بود. اواخر زمستان بود و هوا کم کند. نشت آب بیشتر در اتاق ها

کم گرم می شد. بوی بهار شیراز در فضا پییده بود. درخت های حیتط بزرگ سرور بفهمی نفهمی جوانه هایشان 

بهار خود را نشان می داد و  نمودار می شد. هوا هوای شور و عشق بود. با وجود جنگ و اوضاع نابسامان شهر، باز هم

هوا را معطر و باطراوت می کرد. صبح زود علی برای انجام دادن ماموریتی که حاج آقا معین به عهده اش گذاشته بود 
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راهی منزل سرور شد. دم در با بهار برخورد کرد و بعد از این که او سوار سرویس مدرسه شد و رفت، همراه لوله 

ر از آمدن او مطلع شد. علی برای سرور به منزله ی صدها کارگر و زیردستی بود که در کش ها وارد منزل شد. سرو

زندگی پیشین خود داشت وسرور برای علی به منزله ی زنی مرموز و ناآشنایی بود که حرکات و حرف هایش چندان 

 بر دل او نمی نشست و مورد تاییدش نبود.

کرده بود که تمام وسایل خصوصی و البسه ی خود را جمع آوری و  حاج آقا معین قبالً به سرور و سروناز سفارش

حمام ها را خالی کنند، زیرا لوله ها از چند جا نشتی داده بود و لوله کش باید تمام خانه را وارسی می کرد. سروناز با 

اه انش را با نگروسری و روپوش روی مبل راحتی در گوشه ای از هال نشسته بود و با نارضایتی حرکات علی و همراه

تعقیب می کرد. با وجود سفارش های حاج آقا معین، وقتی علی همراه یکی از لوله کش ها وارد اتاق سروناز شد، 

لباس خواب نازک آبی رنگی به طور نامرتب روی تخت پرت شده بود. گویی در آخرین لحظه سروناز فراموش 

و با عجله برگشت. اما قبل از این که به او اجازه دهد، لوله کرده بود آن را در کمد پنهان کند. مرد جوان سرخ شد 

ببخشین، حاج خانم، اگه ممکنه اتاقو جمع آوری کنین، بعد ما » کش وارد اتاق شد. به سردی رو به سرور کرد و گفت:

 «وارد بشیم. 

ر واب آن را برداشت و دسرور بالفاصله نگاه شماتت باری به سروناز انداخت و وارد اتاق شد. به محض دیدن لباس خ

 «بیایین تو تا من جایی رو که خیس شده نشونتون بدم. » کمد گذاشت و با صدای بلند صدا زد:

سروناز که نمی دانست چه چیزی را بیرون گذاشته، با دستپاچگی از جا بلند شد و وقتی سرور از اتاق بیرون آمد و 

واه، واه، حاال مگه چی شده؟ خُب » گاهی به او انداخت و گفت:موضوع را به او گوشزد کرد، زن جوان با ناباوری ن

 « __پیرهن خوابم بود. من فکر کردم که 

بس کن دیگه. هزار بار بهت گفتم بهتره بفهمی با کی داری زندگی می کنی. » سرور به تندی حرف او را برید و گفت:

 «کی می خوای آدم بشی؟ 

 نشست.سروناز پشت چشمی نازک کرد و سر جایش 

این برخورد و این گفتگو از چشم علی پنهان نماند و او تازه متوجه شد که حاج آقا معین با چه خانواده ای وصلت 

کرده است؛ خانواده ای که از زمین تا آسمان با او و امثال او فرق دارند و تا این حد بی پروا و بی اعتنا به فضای 

 اطرافشان زندگی می کنند.

ما ناخودآگاه خاطره ی پیراهن خواب آبی رنگ در ذهن علی به جا ماند. نمی دانست چرا موضوع به آن روز گذشت، ا

این سادگی از ذهنش پاک نمی شود. هر بار که تنها می شد، به یاد پیراهن آبی خوش رنگ می افتاد و چشم های 

و هر بار با درنگ بیشتری از  سروناز در نظرش مجسم می شد. دوست نداشت این خاطره را مرور کند، اما می کرد

آن می گذشت. آن سه چهار روزی که مجبور بود هر روز به منزل آن ها برود و ساعات طوالنی آن جا باشد، باعث 

 شده بود بیشتر سروناز را ببیند و حتی از روی اجبار چند کلمه ای با او صحبت کند.

در سینی کارگران می گذاشت و هر سه آن ها در گوشه ای  ظهرها سرور به کارگرها غذا می داد. او غذای علی را هم

با هم ناهار را صرف می کردند. سروناز با وجود این که دختر سرور بود و تربیت شده ی او، باز هم تفاوتی بین علی و 

 اآخه مامان، اون پسره که کارگر نیست غذاشو با اون ه» دو کارگر دیگر احساس می کرد. یک روز به مادرش گفت:

 «میدی. اون بیچاره با اون های دیگه فرق داره. 
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سرور با بی حوصلگی سر تکان داد و گفت:ـ چه حرف ها می زنی، مادرجون، اون هم یکی از زیردست های معینه. چه 

 «فرقی داره؟ 

با اصغر از نظر علی که مردی افتاده و لوطی منش بود، به هیچ وجه فرق نمی کرد که غذایش را جداگانه بدهند یا 

لوله کش. فقط آرزو می کرد که هر چه زودتر کار لوله کشی تمام شود و او مجبور نباشد ساعت ها سنگینی سایه ی 

 سروناز را در خانه احساس کند و نتواند وی را ببیند.

نمی  و رهایشبهار ظهرها که به خانه می آمد، ساعت ها با علی باز یمی کرد. با عالقه و عشقی بچگانه به او می چسبید 

کرد. دست های گرم و مهربان علی که با محبتی پدرانه بر سر دخترک کشیده می شد، او را دیوانه وار جذب می کرد 

 و به وجود کوچک و ناآرامش، آرامش و شادی می بخشید.

سروناز  چیزی که از نظر علی عجیب بود این بود که باالخره در آخرین روزی که در آنجا منتظر اتمام کار بود،

برایش فنجانی قهوه آورد و از او به خاطر محبت هایش و هدایای کوچکی که برای بهار آورده بود، تشکر کرد. چهره 

ی زن جوان برخالف روزهای پیشین از غرور و تکبر خالی بود و حالتی دوستانه داشت. علی هرگز اهل خوردن قهوه 

 ق از زن جوان قدردانی کرد.نبود، اما به خاطر او آن را سر کشید و با اشتیا

سروناز احساس می کرد دوست دارد دقایقی بیشتر نزد او باقی بماند. اما ناخودآگاه ترجیح داد هر چه زودتر او را 

ترک کند و به اتاقش برگردد. قیافه ی ساده و بی ریای مرد جوان با چشم های سیاه و نجیبش اثر خوبی بر او 

ار را از سرش بیرون کند. او کجا و علی کجا؟ زندگی و باورهای او با آدم هایی مثل گذاشته بود. سعی کرد این افک

علی از زمین تا آسمان فرق داشت. اما هر چه می کرد، نمی توانست صورت او را با آن موهای کوتاه و لبخند صمیمی 

این که سروناز که و مهربانش فراموش کند. علی مثل تمام همکاران و هم مسلکان خود ریش داشت، و عجیب 

همیشه با دیده ی انتقاد به صورت های ریش دار نگاه می کرد، از چهره و ریش او بدش نمی آمد و حتی او را جذاب 

و دوست داشتنی می انگاشت. در خلوت خود فکر می کرد او زنی شوهردار است و هنوز چشم انتظار است که 

ت دخترش را بگیرد و با تمام وجود به سویش پر بکشد. پس شورهرش از در بیاید و یا پیامی بفرستد تا او دس

گرایشش به این جوان مومن و مقدس چه صیغه ای بود؟ گاهی از خودش شرمنده می شد و گاهی بی اختیار کبوتر 

 خیالش در یادها و خاطرات علی به پرواز در می آمد.

__________________ 

سخنان کوتاه و روزمره با علی، برایش نوعی عادت و چه بسا دلخوشی  به تدریح دیدارهای گهگاه و رد و بدل کردن

و انگیزه ای برای زندگی شد. برای سرور و حاج آقا معین این دیدارها و گفتگوها بسیار عادی و پیش پا افتاده جلوه 

 علی نمی می کرد. سرور اطمینان داشت که سروناز تمام هوش و حواسش نزد ساسان است و حتی نیم نگاهی هم به

اندازد، و حاج قا معین هم معتقد بود که علی هرگز به دنبال این گونه زن ها و دخترها نمی رود، به خصوص این که 

 سروناز شوهر داشت و شوهرش هم تحت تعقیب بود.

نوروز فرا رسید. سرور دوباره توانست سفره ی هفت سین زیبا و مفصلی بچیند. مانند یال های گذشته مهمانای 

بودند که دور سفره ایش بایستند و از آن تعریف و تمجید کنند، اما سرور بیشتر به خاطر دل خودش این کار را ن

کرد. چند نفر مهمان معدودی که به خانه اش آمدند و تا آن روز چنین سفره ی هفت سینی ندیده بودند، دهان به 

ه خصوص این که این تعریف ها جلوی حاج آقا تعریف و تحسین گشودند و همین باعث غرور و رضایت سرور شد. ب
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معین گفته شد و سرور در هر حال دوست داشت به شوهرش بفماند که چقدر با دیگران فرق دارد و از چه سلیقه ی 

 خوبی برخوردار است.

رد. او با وجود این، حاج آقا معین معتقد بود که اینگونه کارها اسراف و ولخرجی است و چندان آن را تایید نمی ک

هرگز به روی خودش نمی آورد و بروز نمی داد که سرور چه تازگی و تنوعی به زندگی اش داده است. به خصوص 

که انتظار این همه اطاعت و سکوت را از سرور نداشت، زیرا او را زنی سرکش و ناسازگار تصور می کرد. او در برابر 

ای سرور نامعقول نبود و بیشترش جنبه مادی داشت، و حاج سرور و خواسته هایش نمی توانست نه بگوید. خواسته ه

آقا معین با وجود زندگی ساده و سراسر صرفه جویی اش، در برابر همسر دومش نرم بود و بی چون و چرا به 

تقاضاهای او جواب مثبت می داد. البته مسئله این بود که وضع مالی او ناگهان تغییر کرده و به کلی با زندگی گذشته 

 وردم در هرگز سرور –تفاوت پیدا کرده بود. چیزی که برایش جالب بود، متفاوت بودن سرور با دیگران بود  اش

 عموق چه که داد نمی فرار فشار تحت را او هرگز و کرد نمی سوالی ترین کوچک فرزندان و همسر و او دیگر زندگی

معینی برای دیدار همسرانش نداشت. البته همسر  ی برنامه هرگز معین آقا حاج. بزند سر وی به بیشتر یا و بیاید

اولش غرولند می کرد و از ازدواج دوم او دلخور و ناراحت بود، اما حاج آقا معین هیچ اعتنایی به نارضایتی وی 

نداشت. از آن جا که سرور هیچ تمایلی که مبنی بر عشق و عالقه ی زیاد نسبت به همسرش باشد از خود نشان نمی 

جود اطاعت محض در هر موردی، هرگز نسبت به شوهرش ابراز عشق و محبت نمی کرد، این حاج آقا داد و با و

معین را بر آن می داشت که بیشتر در مورد او کنجکاو باشد و بیشتر مراقب حرکات و رفتارش باشد، به طوری که به 

اجبار و وظیفه به همسر اولش سر می  تدریج خانه ی سرور پایگاه اصلی و دائمی حاج آقا معین شد و او فقط از روی

 زد و خواسته های او را برآورده می کرد.

هر روز صبح ماشین بنز حاج آقا معین با راننده اش برای بردن او به درِ خانه می آمد. او به طور معمول همراه دو یا 

کار حاج آقا معین  سه مراقب به محل کارش می رفت. علی جزو همراهان همیشگی اش بود و در دفتر و محیط

خصوصی ترین و مهم ترین مسئولیت ها و ماموریت ها را عهده دار بود. تنها کسی که حق ورود به خانه های حاج آقا 

را داشت او بود. هر چه اقامت حاج آقا معین در خانه ی دومش بیشتر می شد، علی هم بیشتر موفق به دیدار سروناز 

واهد و یا اختیاری داشته باشد، همراه جریان های پرشور روز خروشان زندگی می گردید. او بدون این که خودش بخ

اش که سراسر عشق و احساس بود و لبریز از حال و هوای جوانی و تمایالت غریزی، ناخودآگاه به سوی سروناز 

حساس کشیده می شد و از دیدن نگاه های مات و سرگردانش و لبخندهای گهگاهش غرق در دریای شور و عشق و ا

می شد و تمام روز را در آن دریا غوطه ور می گشت و بی اعتنار به آن چه در اطرافش می گذشت و جریان داشت، 

 در آسمانی آبی رنگ و شفاف عشق به پرواز در می آمد و با خود زمزمه می کرد :

 ای عشق، ای عشق،

 آیا کسی به شیرینی من زیسته است؟

 آیا کسی به حالوت من مرده است؟

11 

هنگامی که یک سال از بازگشت پیروز گذشت و او موفق به پیدا کردن سروین نشد، آرام آرام امید دیدار مجدد در 

دلش رو به خاموشی گذاشت. زندگی می کرد و به ظاهر مثل تمام مردم دیگر مشغول کار و فعالیت بود، اما نگاه 

در چه وضع روحی و روانی ای به سر می برد. دستش از  سرگردانش و بی عالقگی و بالتکلیفی اش نشان می داد که
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همه جا کوتاه بود. اگر سروین در ایران به سر می برد، وضع به کلی فرق می کرد. پیروز حاضر بود برای دستیابی به 

سروین نصف عمرش را بدهد. حاضر بود برای دیدار او و زندگی با او، هر آنچه او می خواست در اختیارش بگذارد. 

نوز عاشق بود و عاشقانه سروین را می پرستید. تنها دلخوشی زندگی اش، یادآوری خاطرات و یاد روزها و شب ه

هایی بود که با او سر کرده بود؛ روزهایی که آسان از دسته رفته بود و شب هایی که پیروز به آسانی از آن ها گذشته 

 نجام دهد.بود. اکنون جر پشیمانی و افسوس کار دیگری نمی توانست ا

مادرش فکر می کرد به موفقیت بزرگی دست یافته است. او از این که توانسته بود به سادگی شر سروین را کم کند 

و پسرش را برای همیشه نزد خودش نگه دارد، در دل احساس شادمانی و رضایت می کرد. درآمد پیروز خوب بود و 

دست به هر کاری می زد که فکر سروین را از سرش دور  او که برای سپری کردن روزهای و شب های دلتنگی اش

کند، هر چه در می آورد بی چون و چرا در اختیار خانواده اش می گذاشت. مهناز تصمیم داشت با پس انداز بیشتر، 

آپارتمانش را عوض کنند و جای بزرگتری بخرند. اما جواد مخالف بود و عقیده داشت بچه ها به زودی ازدواج می 

 و می روند و همین آپارتمان برای آن ها کافی خواهد بود.کنند 

حدسش درست بود. اولین ازدواجی که صورت گرفت عروسی خواهر پیروز بود. او با وجود سن کن و جوانی و بی 

تجربگی به خاطر زیبایی و طراوت بیش از حدی که داشت، خواستگاران زیادی دور خود جمع کرده بود. باالخره 

دید به یکی از آن ها که مناسب تر و بهتر از بقیه بود جواب مثبت بدهد و دخترش را روانه ی خانه ی  مهناز صالح

بخت کند. بعد از آن تصمیم داشت به طور جدی فکری برای پسر بزرگش بکند و هر چه زودتر او را هم وادارد با 

پیش می کشید، اخم های او در هم می رفت و  دختر خوبی پیوند ازدواج ببندند. اما هر بار که حرف ازدواج پیروز را

واکنش خوبی نشان نمی داد. در این طور مواقع داغ دل مهناز تازه می شد و می فهمید که پیروز هنوز به فکر سروین 

است و در آروزی ازدواج او می سوزد. گاهگاهی به فکر بچه ای می افتاد که سروین ادعا کرده بود از پیروز است، و 

ن خود شرمنده می شد، اما هر بار که این طور استنباط می کرد که ادعاهای سروین بی مورد بوده و پبروز نزد وجدا

پسری نیست که دختری را حامله کند و او را به امان خدا رها کند و به ایران بیاید. حتما! سروین دروغ می گفت و 

از کجا آمده، به عنوان نوه ی خود قبول کند و مهناز هرگز حاضر نبود بچه ای را که معلوم نبود پدرش کیست و 

باعث بدبختی پسرش شود. چیزی که از نظر مهناز عحیب بود این بود که سروین به همان یک نامه قناعت کرده و 

دیگر موضوع را دنبال نکرده بود. این هم دلیلی بود بر این که او بی جهت و از روی هوا و هوس این وصله را به 

بود. از سوی دیگر، مهناز مطمئن بود که پیروز برای دختر مورد عالقه اش نامه نوشته و یا در هر  پیروز چسبانده

صورت تماسی با او داشته است، پس چرا سروین جواب نامه های او را نداده و یا دوباره موضوع حاملگی اش را 

 مطرح نکرده بود؟

ارتمانش را ترک کرده و رفته بود. اطالع نداشت که مهناز نمی دانست که سروین در چه وضع روحی نامساعدی آپ

سروین دیگر حاضر نبود به آن خانه ی مغموم و سرد که روزگاری آشیانه ی گرم عشق و آرزوهایش بود نیم نگاهی 

بیندازد. سروین از آن جا نقل مکان نکرد، بلکه فرار کرد. از تمام خاطراتش و یادبودهای با پیروز بودنش که 

 لخ و ننگین داشت، فرار کرد و رفت. نه نشانی ای از خود بر جای گذاشت و نه شماره تلفن.سرانجامی ت

در هرحال هر چه بود، مهناز فکر می کرد بهترین کار را انجام داده و پسرش را از شر دختر بلهوس و بی بند و باری 

نسبت به ازدواج، تصمیم رفت از  مثل سروین نجات داده است. به همین خاطر با وجود بی عالقگی و سردی پیروز

پای ننشیند و هر طور شده دختر خوب و مناسبی برای پسرش در نظر بگیرد. فکر کرد بهترین جایی که می تواند 
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برای پسرش دختر خوبی پیدا کند، در جلسات قرآنی است که هفته ای دو روز در آن حضور می یافت و همراه زن 

آن مجید مشغول می شد. او بیش از یک سال بود که در این گونه کالس ها رفت های دیگر به جزءخوانی و تفسیر قر

و آمد داشت و به خاطر آرامش روحی و اثر خوبی که این گونه کالس ها رویش داشت، با اشتیاق تمام آن ها را دنبال 

ود به خود می کرد. اما آن چه به دنبالش می گشت و تصمبم داشت با خانم های جلسه ی قرآن مطرح کند، خ

 سراغش آمد.

مهناز فامیل دوری داشت که به نام بهجت که شوهرش در جریان انقالب فعالیت ها و فداکاری های زیادی از خود 

نشان داده بود. او بود که سفارش کرده بود شغلی به پدر بدهند و نیز در مورد وام بانکی برای خرید خانه به آن ها 

از ازدواج دختر معناز، بهجت به مهناز تلفن کرد و ضمن احوال پرسی از او پرسید کمک کرده بود. یکی دو ماه بعد 

والّا بهجت خانم جون، چی برات بگم؟ پسر من » که چرا پیروز ازدواج نمی کند. مهناز سرِ درد دلش باز شد و گفت:

یره. و همه ش بهانه می گهیچ دختری رو نمی پسنده. اصالً از وقتی رفته خارج دکتراشو گرفته، سلیقه ش عوض شده 

» 

 «نکنه یکی دیگه رو دوست داره؟ » بهجت با کنجکاوی پرسید:

نه بابا. نه به خدا. اگه کسی رو دوست داشت، به من می گفت، می رفتم براش خواستگاری. » مهناز بالفاصله پاسخ داد:

 «اری؟ ببینم، بهجت خانم، نکنه دختری سراغ د» در این هنگام مکثی کرد و پرسید:« 

راستش آره. به خاطر همین بهت تلفن کردم. پدر دختره خیلی کله گنده س. از اون خونواده های » بهجت گفت:

 قدیمی و مومنن و پولشون از پارو باال می ره

__________________ 

 اغ فیل افتادهپدر ، مقام باالیی داره و خیلی سر شناسه البته زنش خیلی فیس و افاده پیدا کرده و انگار از دم

اما خب روی هم رفته خونواده خیلی خوبی هستن البته من میدونم پیروز آقا خیلی ....... داره و تحصیلکرده س و 

استاد دانشگاهه اما باز هم مطمئن نیستم دخترشونو به ما بدن . حاال من میگم سنگ مفت و گنجشک مفت اگه بخوای 

 .«ری رو بذارم می تونم بهشون تلفن کنم و قرار خواستگا

اوال بهجت خانم ، از خداشون باشه که پسری مثل پیروز :» جمله ی آخر بهجت به مهناز گران آمد و در جوابش گفت 

دخترشونو بگیره . پیروز من هیچی کم نداره خوشگل و خوش قد و باالس ، دکتره ، استاد دانشگاهه ، جوونه ، و خدا 

ضرن دختر هاشونو به پیروز بدن ، در ثانی ، پیروز حاضر نیست خواستگاری شاهده هر جا میریم همه با التماس حا

هیچ دختری بره ، می گه من از این کارا خوشم نمیاد .اول باید دختره رو بشناسم ، بعد برم با پدر و مادرش صحبت 

 «کنم.

با هر دختری که  بهجت میدانست که پیروز دارای امتیازات زیادی است و خودش قبول داشت پیروز قادر است

واه واه چه حرفا ! هیچ دختر حسابی پدر و :»بخواهد پیوند ازدواج ببندد ، با وجود این از مهناز لجش گرفت و گفت 

مادر داری پیدا نمی شه که بیاد با پسری دوست بشه و بعدش آقا پسر ببینه خوشش میاد یا نه ، دلش میخواد بره 

 «خواستگاری یا نه.

البته بهجت خانم جون ، حق :» میدانست بهجت را از خودش دلخور و ناراحت کند به آرامی پاسخ داد مهناز که صالح ن

 «با شماست . اما میگی چی کار کنم؟ چطوری وادارش کنم بیاد خواستگاری؟

 «یعنی هیچ تصمیم نداره زن بگیره؟ آخه داره دیر می شه دیگه.:» بهجت پرسید 
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نم جون می دونم داره دیر میشه . اما زیر بار نمی ره . تا به حال چند بار هم سر این میدونم ، بهجت خا:» مهنارگفت 

 .«موضوع حرفمون شده . دوست نداره بره خواستگاری 

 «واال خونواده ی این دختره هم که اینقد فیس و افده دارن ، آدم نمی دونه چی کار کنه.:» بهجت فکری کرد و گفت 

تو ور به خدا ، بهجت خانم ، خودت یه فکری بکن من دیگه نمی دونم چی کار کنم . راستی :» مهناز با التماس گفت 

 «تو دختره رو دیدی؟ خوشگله؟

 «خوشگل؟ مثل یه تیکه ماهه ، نازه ، سنش هم خیلی از پیروز آقا کمتره همه ش بیست سالشه.» بهجت پاسخ داد:

تقاضای ازدواج او را قبول می کند ، به شرطی که پیروز قدمی  بهجت مطمئن بود دختر مورد نظر پیروز را می پسنده و

جلو بگذارد و تقاضا کند . آن روز قرار بر این شد که بهجت فکر هایش را بکند و بعد به مهناز خبر بدهد . از آن روز 

ب ی او ترتیمهناز هم به طور جدی تصمیم گرفت در مورد ازدواج پسرش پا فشاری ککند و غرولند ها و بد اخالقی ها

 اثری ندهد.

بار اولی که موضوع خواتگاری از دختر مورد نظر را با پیروز مطرح کرد با واکنش بسیار بد او مواجه شد . مهناز گریه 

آخرش که چی؟ فکر نمی کنی من و پدرت آرزو داریم؟ فکر نمی کنی ما حق داریم عروسی بچه » اش گرفت و گفت:

 «هامونو ببینیم؟

تورو به خدا مامان بس کن . تو یه پسر دیگه هم داری . اونو می تونی :» حوصلگی سر تکان داد و گفت پیروز با بی 

 «دامادش کنی . لطفا دور منو خط بکش.

اما مهناز کوتاه نیامد و با وجود بگو مگو ها و دعواها با پسرش ، همچنان در این مورد اصرار می ورزید و پشتکار 

 نشان می داد.

ر به تنگ آمده بود . طاقت گریه ها و چهره ی ناراضی مادرش را نداشت . مهناز برایش آینه دقی شده بود پیروز دیگ

که هر چه سعی میکرد او را نبیند و از او روی بگرداند موفق نمی شد . به هر طرف نگاه می کرد مادرش را میدید که 

وجود این با زهم زیر بار نمی رفت هر گاه حرف زن  با چشم های اشک آلود و نگاه متوقع او را زیر نظر دارد . با

 گرفتن و عروسی میشد به شدت علم مخالفت بلند می کرد و اجازه نمی داد مهناز در این مورد اقدامی بکند.

در نهایت مهناز مجبور شد دست به کلک همیشگی بزند . حقه ای که با آن توانسته بود پیروز را به ایران بکشاند . 

به مریضی زد . شلید خودش هم باور نمی کرد که تمارض میکند . به راستی فکر می کرد که از دست خودش را 

یکدندگی و بهانه جویی های پسرش مریض شده است . قلبش می گرفت و دقایق طوالنی به هق هق می افتاد و بعد 

 هم از حال می رفت.

کار رفتن او آرامش و آسایش سابق خود را به دست دوباره جو خانه متشنج شد . جزئی که با آمدن پیروز و سر 

آورده بود . اکنون دوباره مغشوش و آشفته به نظر می رسید. برادر پیروز حالتی عصبی و ناراحت داشت و پدرش که 

شبها خسته و کوفته از کار به خانه بر میگشت. طوری رفتار می کرد که گویی بیماری همسرش به علت بد خلقی های 

ت و علت دیگری ندارد. پیروز هر چه سعی کرد با خوش خالقی و مهربانی مادرش را سر عقل بیاورد ، پیروز اس

موفق نشد . گویی تنها چیزی که می توانست در بهبودی مهناز موثر باشد فقط ازدواج پیروز بود و بس. با وجود این 

 پیروز مقاومت میکرد و زیر بار نمی رفت.

ون ، بابا ج» ی بی قراری می کرد و آه و ناله سر داده بود . جواد رو به پیروز کرد و گفت:سر انجام یک شب مهناز خیل

 «تا کی می خوای به این بازی ادامه بدی؟
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 «کدوم بازی ، بابا جون؟:» پیروز نگاه مات و حیرانی به پدرش کرد و گفت 

بیفته . آخه مگه تو رحم و انصاف نداری؟ همین که باعث شده مادرت به این روز و حال » پدرش بی درنگ پاسخ داد:

مگه تو یه جو انسانیت و وجدان تو وجودت نیست؟اگه مادرت طوریش بشه چی؟ اگه خدای نکرده بالیی سر خودش 

 «بیاره تو جواب گو هستی؟

ی به طباباجون ، چه حرفی می زنین! این موضوع چه رب» پیروز که از استدالل پدرش حالت جنون پیدا کرده بود گفت:

 «بیماری مادرم داره؟این موضوع یه موضوع خیلی شخصی و خصوصیه و هیچ کس حق نداره دخالت کنه.

ببینم ، پسرم ، حاال تو چرا نمی خوای ازدواج کنی؟آخه » پدرش کمی سکوت کرد و بعد با لحن گالیه آمیزی پرسید:

عنی تو هیچ تمایلی نداری متاهل بشی؟هیچ آرزو هر مرد سالمی باالخره باید زن بگیره خونه و زندگی تشکیل بده . ی

نداری دو سه تا بچه ی قد و نیم قد داشته باشی که به محض اینکه پا توی خونه گذاشتی به استقبالت بیان و بهت 

 «خوش آمد بگن؟هان؟

 ی شد . چهپیروز نگاه در مانده ای به پدرش انداخت و حرفی نزد . یک دنیا عجز و استیصال در چشمهایش خوانده م

می توانست به پدرش بگوید؟ چگونه می توانست موضوع عشق و دلداگی اش با سروین را بیان کند؟ از همه ی اینها 

گذشته او سروین را گم کرده بود حتی اگر هم می توانست به ویش برود و با او ازدواج کند نمی دانست کجای لندن 

 باید اورا پیدا کند.

. پدرش صالح دید که بیشتر از آن سر به سرش نگذارد . احساس می کرد رازی در دل  سکوت بین آنها طوالنی شد

پسرش وجود دارد که او نمی خواهد و یا قادر نیست آن را بر زبان آورد . صحبت هایشان بی نتیجه پایان گرفت . 

 یچ وقت هیچ نفوذی رویمهناز که از بی عرضگی شوهرش عصبانی شده بود . دوباره او را به باد انتقاد گرفت که ه

 بچه هایش نداشته است و هرگز نتوانسته آنها را خوب تربیت کند و به طور صحیح بار آورد.

آن روز گذشت . ظاهرا موضوع به دست فراموشی سپرده شد اما مهناز دست از تالش بر نداشت و دوباره دست به 

گرفت مهمانی کوچکی ترتیب دهد و هردو دامن بهجت شد. بعد از چندین بار صحبت و مشورت بهجت تصمیم 

خانواده را برای شام دعوت کند . به مهناز اکیدا سفارش کرد که هیچ حرفی از دختر مورد نظر به پیروز نزند و آن 

شب را فقط مهمانی ای ساده جلوه دهد مهناز موافقت کرد. اما در درونش آشوبی بر پا بود . می دانست که پیروز اهل 

و معاشرت، به خصوص معاشرت با فامیل نیست. نمی دانست این بار چگونه او را راضی به آمدن کند. مهمانی آمدن 

 خودش هم هنوز احساس کسالت می کرد و حالش کامال بهبود نیافته بود.

 راستی، پیروز جون ،» شب که پیروز به خانه آمد مهناز بعد از اینکه شام او را داد ، ضمن صحبت های متفرقه گفت:

 «شب جمعه شام خونه ی بهجت خانم اینها دعوت شده یم. یادت نره ها؟

 «مامان جون، فکر نکنم من بتونم بیام. بهتره خودتون برین.» پیروز نگاه بی اعتنایی به مادرش کرد و پاسخ داد:
__________________ 

ما  دون تو که نمیشه. اگه تو نیایاوا ب"مهناز که سعی می کرد، خونسردیش را حفظ کند، با لبخندی ساختگی گفت:

  "هم نمی ریم.

یعنی چی مامان؟ شما باهم دوست و فامیل هستین. من اونجا حوصله م سر میره. نه با  "پیروز با ناراحتی پاسخ داد:

 "بهجت خانم حرفی ندارم، نه با قاسم آقا.
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اید بدونی قاسم آقا خیلی به گردن پدرت درسته که باهاشون حرفی نداری، ولی ب "مهناز میتن حرف او دوید و گفت:

حق داره. باید بدونی این خونه و ماشین و شغل تازه ای که بابات داره و تونسته سرو سامانی به زندگیش بده، به 

خاطر سفارش ها و کمک های قاسم آقا بوده، فهمیدی؟ در ثانی، اونها آدمای خوبی هستن و مار رو به خاطر خودمون 

چیز دیگه، بیچاره بهجت از وقتی دختراش شوهر کردن و رفتن، همیشه تنهاست. تنهای تنها. دوست دارن، نه 

شوهرش که دائم سرکاره. بچه ای هم که توی خونه نداره سرش به اون گرم باشه. اصال انصاف نیست دعوتشو رد 

  "کنی.

ه بود، ترجیح داد برای این که هم پیروز که تازه از شر حرف ها و بند کردن های مادرش راجع به ازدواج خالص شد

دل او را به دست آورد و راضی اش کند و هم دیگر موضوعات قبلی عنوان نشود، این بار به هر مصیبتی شده به خانه 

بهجت برود و غائله را ختم کند. بنابراین موافقت کرد و از چهره گشاد و خنده ای که تمام صورت مهناز را در بر 

 گرفت، تعجب کرد. 

شب مهمانی هر چقدر مهناز اصرار کرد لباسش را عوض کند و دستی به سر و صورتش بکشد، او زیر بار نرفت. با 

 همان کت و شلواری که از صبح پوشیده و سرکار رفته بود، روانه منزل بهجت خانم شد. 

ز بازاریان بزرگ تهران بود و خانواده کمالی قبل از آنها رسیده بودند و مشغول نوشیدن چای بودند. حاج آقا کمالی ا

به تازگی کار و کسبش رونق بیشتری گرفته بود. او از طریق کارهایی که با دولتی ها داشت، با قاسم آقا دوست و 

آشنا شده بود. حاج آقا کمالی همراه همسرش، سیده خانم و دختر و پسرش اکرم و اکبر به مهمانی آمده بود، دو 

ج کرده بودند و آنها هم هر کدام از نهادها و سازمان های انقالبی مشغول کار بودند. پسر بزرگتر سیده خانم ازدوا

هیچ کدام از پسرهای حاج آقا کمالی ادامه تحصیل نداده بودند. دو پسر اولش حتی دیپلم هم نداشتند. پسر کوچکش 

به دانشگاه راه یافته بود و که هیجده ساله بود آخر دبیرستان را می گذراندو دخترش اکرم تنها فرزندی بود که 

مشغول خواندن زبان بود، اکرم سفیدرو و کمی تپل بود. چشم های قهوه ای درشت و جذابی داشت و روی هم رفته 

 دختر زیبایی بود. 

آقای کمالی به محض ورود خانواده مفتاح کمی جا به جا شد و نگاه ناموافقی به آنها انداخت. او و همسرش مثل جواد 

از جریان خواستگاری آگاه بودند. در واقع تنها کسی که از این جریان خبر نداشت پیروز بود. برادر کوچکتر  و مهناز

پیروز، بهروز همراه آنها نبود. اکرم به مجرد دیدن پیروز سرخ شد. و نگاهش را دزدید. او هم می دانست که مهمانی 

خت دور سر پیچیده و گره زده بود و صورت گرد آن شب به چه مناسبت است. دختر جوانروسری اش را سفت و س

و زیبایش را مثل قرص ماه در معرض دید قرار داده بود. سیده خانم چادر مشکی بر سر داشت و زیر آن نیز 

روسری نازکی به سر کرده بود و تمام گیسوانش مستور بود. گهگاه که چادرش را جابه جا می کرد، برق گردنبند 

به گردن انداخته بود، توجه همگان را جلب می کرد. مهناز با حسرت چشم به انگشتر سیده طالی پهن و وزینی که 

خانم دوخته بود که نگین الماس بزرگی روی آن قرار گرفته بود و جالی خیره کننده ای داشت. پیروز از فضای 

 نامانوس و سرد مهمانی دلش گرفت و گوشه ای کز کرد. 

و غبغب بزرگی داشت، نگاهی به کت و شلوار مندرس جواد انداخت و از قاسم حاج آقا کمالی که شکم برآمده 

  "سید، آقای مفتاح از فامیل هاتون هستن یا از همکارها؟ آخه قیافشون برام آشناست."پرسید:

واال، حاج آقا، آقای مفتاح از شوهر دختر خاله مادر من هستن و من نسبت به ایشون  "قاسم لبخندی زد و گفت:

  "ت دارم.اراد
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جواد سر تکان داد و تشکر کرد. او کامال احساس کرده بود که وصله ای ناجور است و با آقای کمالی به هیچ وجه در 

 یک سطح و طبقه نیست واقعیت این بود که او هم از وی خوشش نیامده بود. 

  "الیت دارین؟ببخشین حاج آقا، جنابعالی توی بازار فع "آقای کمالی رو به جواد کرد و پرسید:

خیر، قربان بنده بازنشسته شدم و قاسم آقا شغلی در رابطه با مساجد  "جواد خودش را جمع و جور کرد و پاسخ داد:

  "برای من پیدا کردن و من االن زیر سایه ایشون مشغول خدمت هستم.

 کمالی و قاسم اقا را الیق حتیپیروز سرخ شد و با حالتی عصبی و ناراحت چهار ستون بدنش را منقبض کرد. او اقای 

یک دقیقه هم صحبت شدن هم نمی دانست. حاال وضعی پیش آمده بود که پدرش بعد از یک عمر زحمت و خدمت، 

 این طور دست به سینه روبروی آنها نشسته بود و عرض ادب می کرد. 

ت از من بارها به پدرم گفته م که دسالبته  "بنابراین قبل از اینکه حرف دیگری به میان بیاید، به سخن امد و گفت:

کارش بکشه. ما احتیاجی نداریم که پدرمون کار بکنه، اما خوب اصوال باباجون نمی تونن گوشه ای آروم بشینن و 

  "راحت بگیرن.

 "آقای کمالی که دنبال فرصتی برای صحبت با پیروز می گشت، فرصت را غنیمت شمرد و رو به او کرد و پرسید:

  "ا، شما شغلتون چیه؟شنیدم توی دانشگاه کار می کنید؟ببخشین آق

  "من توی دانشگاه تدریس می کنم. "پیروز نگاه بی احساسی به او انداخت و با کمی مکث پاسخ داد:

اما این جور کارها  "و بعد رو به قاسم آقا کرد و ادامه داد: "بله، بله بسیار خوب"آقای کمالی سر تکان داد و گفت:

  "وبی نداره، آدم از صبح تا شب با بچه های مردم سرو کله می زنه و تازه آخرماه چنرغاز گیرش میاد.درآمد خ

خب حاج آقا، هرکاری یه ارزشی داره. کارهای آموزشی جزو شغل های خدماتی و  "پیروز بدون مالحظه گفت:

  "ه ها نیستن.فرهنگی هستم و اصال قابل مقایسه با کاسبی و خرید و فروش و این جور معامل

اما پسرجون، باید بدونی توی هر شغلی که باشی، اگر بخوای موفق باشی "آقای کمالی با عجله سرفه ای کرد و گفت:

و زندگیت بگذره، باید زحمت بکشی، هر کاری زحمت داره حاال می خواد آموزشی باشه یا چیز دیگهبه قول شما 

روی بازار می گرده. بازاری های می تونن یک مملکت رو به کاسبی. اما باید بدونین که اقتصاد هر کشوری 

  "ورشکستگی بکشن یا آبادش کنن، فهمیدین؟

پیروز که رنجش و ناراحتی را کامال در صدای آقای کمالی احساس می کرد، ته دل خوشحال شد و با خونسردی 

باز هم دنبال یادگیری و آموزش می رم نه  بشم، اما اگه ده بار دیگه به دنیا بیام. #####من دوست ندارم وارد "گفت:

  "چیز دیگه. به نظر من توی زندگی قبل از پول، خیلی چیزهای دیگه هست که به انسان موجودیت و شخصیت میده.

آقای کمالی با تحقیر نگاهی به پیروز و جواد کرد و حرفی نزد. سیده خانم که صحبت های پیروز برایش نامفهوم بود، 

ازش طلبانه نگاهی به بهجت و مهناز انداخت و به زور لبخندی زد.قسم آقا نگاهی مالمت بار به جواد و با چهره ای س

پسرش انداخت و در پی دل جویی از حاج آقا کمالی برآمد، اکبر، پسر سیده خانم، مشغول خوردن میوه بود و 

پیروز می انداخت و از بی توجهی و اعتنایی به جو موجود نداشت، اکرم سرخ شده بود و گهگاه دزدکی نگاهی به 

 سردی او احساس انزجار می کرد. 

ظاهرا کاری نمانده بود جز اینکه غذا بخورند. بهجت شام مفصلی درست کرده بود و چند نوع خوراک و پلو و خورش 

به دوش  را رنگ به رنگ روی سفره چید. مهناز شرمنده شد. می دانست که بهجت به خاطر او بار این همه زحمت را
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کشیده است. حاال پیروز عوض اینکه قدر بداند و ممنون باشد، با حاج آقا کمالی به جر و بحث نشسته و او را دلخور و 

 دمغ کرده بود. 

جواد سعی کرد میانه را بگیردو موضوع بحث را عوض کند. قاسم آقا هم همین طور. خود آقای کمالی هم هنگامی که 

بادمجان به مشامش رسید، همه چیز را فراموش کرد و همگی برای صرف شام به اتاق بوی پلو و زعفران و خورش 

مجاور رفتند. آقای کمالی و پسرش، اکبر، اولین کسانی بودند که شروع به کشیدن غذا کردند و بعد با اشتهای فراوان 

ع به خوردن کرد. مشغول خوردن شدند. جواد طبق عادت همیشگی کمی برنج برای خودش کشید و به آرامی شرو

پیروز به هیچ وجه اشتها نداشت، اما برای حفظ ظاهر کمی غذا کشید و او هم مشغول شد. او متوجه نگاه هاس نگران 

و پر از هراس اکرم شده بود. گویی دختر جوان می ترسید دامنه بحث و دعوا باال بگیرد و پدرش واکنش نامساعدی 

 از خود نشان دهد. 

ه چیز عوض شد. صحبت ها خودمانی شد و حرف به سفارش ها و کاالهای موردنظر قاسم آقا و بعد از صرف شام هم

آقای کمالی کشید. جواد و پیروز از شنیدن اعداد و ارقام ی که بین آنها رد و بدل می شد، چشم هایشان گرد شده 

 بود. 

سش را می گرفت و باید به سربازی جنگ همچنان ادامه داشت. چند ماه دیگر بهروز، پسر کوچک جواد، فوق لیسان

می رفت. آنها دوباره مجبور بودند دست به دامن قاسم آقا شوند. جواد عقیده داشت که خون آنها رنگین تر از خون 

دیگران نیست و هرچه خدا بخواهد پیش می آید، اما مهناز از شنیدن این حرف ها دیوانه می شد و می گفت تا آنجا 

 د که پسرش به جبهه نبرند. که بتواند تالش می کن

آن شب به هرترتیب بود گذشت و برخالف آنچه که مهناز فکر می کرد، هیچ فرصتی پیش نیامد که اکرم و پیروز 

باهم چند کلمه ای رد و بدل کنند و حرفی بزنند. موقع خداحافظی پیروز متوجه شد که بنز شکیل و مدل باالیی که 

متعلق به آقای کمالی است. هرچند اوضاع آن چنان صمیمانه و خوب نبود، مهناز جلوی در توجهش را جلب کرده بود 

با هم امید داشت که اکرم مورد توجه پیروز قرار گرفته باشد و باالخره پسرش هم به سرانجام خوبی برسد. برای او 

 کند.  مسلم بود که اکرم از پیروز خوشش می آید و او را به عنوان مرد آینده زندگی اش قبول می

حدس مهناز کامال درست از آب درآمده بود، اکرم در همان نگاه اول، با آگاهی هایی که از وضع تحصیلی و شغلی 

پیروز داشت، یک دل نه، بلکه صد دل عاشق پیروز شد. از نظر او پیروز بهترین مردی بود که ممکن بود در دنیا 

سن دارند و وضع مالی پدر پیروز در سطح پایینی قرار دارد.  وجود داشته باشد، برایش مهم نبود که ده سال اختالف

او حاضر بود در هر موقعیتی زن پیروز شود و به خانه او برود. اکرم می دانست پدر و مادرش از اینکه تمام 

خواستگارانش را رد کرده و هنوز شوهر نکرده است، از دست او دلخور و عصبانی هستند. به همین خاطر مطمئن بود 

ه اگر پیروز را انتخاب کند و او را بپسندد، با وجود برخورد ناخوشایند اولیه، پدر و مادرش با این ازدواج موافقت ک

می کنند و او را به خانه بخت می فرستند. او زیبا بود و پدر پولداری داشت و همیشه مورد توجه واقع می شد، اما 

 نپسندد و یا قصد ازدواج نداشته باشد. ناخودآگاه ته دلش هراس داشت مبادا پیروز او را 

این خونواده به درد ما نمی خورن، فیس و "هنگامی که سوار ماشین شدند، اولین جمله ای که کمالی ادا کرد این بود:

افاده شون باالست و وضع مالی شون پایینه. من نمی دونم به چه چیزشون می نازن. از قاسم آقا بعیده که این وصله 

  "رو برای ما انتخاب کنه. های ناجور
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اکرم سرخ شد، خیلی دلش می خواست در مقام دفاع از پیروز و خانواده اش حرفی بزند، اما جرات نمی کرد. در 

 برابر پدر و برادر کوچکش خجالت می کشید حرفی بزند. سکوت سنگینی بر ماشین حکمفرما شد. 

ه بود. همان طور آرام نشسته بود و حرفی نمی زد. می سیده خانم هم ته دلش نرم بود و از پیروز خوشش آمد

دانست که اگر اکرم موافق باشد، به هر ترتیب باشد موافقت شوهرش را به چنگ می آورد. از تصور عروسی اکرم با 

پیروز ، لبخند شیرینی بر لبهایش نقش بست و به دور دست خیره شد.پیروز پسر خوش قیافه و جذابی بود و شغل 

ت. سیده خانم سالها برای تنها دخترش جهاز فراهم کرده بود. هرچه می دید، می خرید؛ چند دست خوبی داش

ظروف چینی ایرانی و خارجی، مالفه های آمریکایی، قاشق و چنگال های نقره و استیل، چند قالی و قالیچه، پتوهاییکه 

و درجه یک بودندو می توانستند به  از سفرهای مکه و سوریه آورده بود، لوازم آشپزخانه ای که همگی خارجی

آشپزخانه دخترش رنگ و جالی دیگری بدهند. سری سری طال خریده بود و قایم کرده بود. از برکت انقالب و 

شروع جنگ، وضع مالی حاج آقا صعودی معجزه آسا پیدا کرده و حسابی دست و بالش باز شده بود. به کوری چشم 

نداشتند، تصمیم داشت عروسی برای دخترش راه بیذدازد که بی نظیر باشد.  هر دو جاری اش که چشم دیدن او را

کسی چه می فهمید خرج عروسی را داماد داده یا عروس او از ظاهر پیروز خوشش آمده بود و مهر او همانند مهر 

این ازدواج فرزندی خوب و خلف در دلش جایگزین شده بود. بنابراین هر اقدام و تالشی که الزم بود، باید برای 

 انجام می داد. 

  "به نظر تو پسره چطوری بود؟"وقتی به خانه رسیدند، سیده خانم با عجله اکرم را به گوشه ای برد و پرسید:

 و پشم هایش برق زد.  "خوب بود مامان جون. خیلی خوب بود."اکرم به پهنای صورتش خندید و گفت:

ب، بسه دیگه. الزم نیست نیشتو تا بنا گوش باز کنی. خجالت هم خیلی خ"سیده خانم اخم هایش درهم رفت و گفت:

  "خوب چیزیه. دختر باید کمی حیا داشته باشه.

اوا، مگه چی گفتم؟ خب تو پرسیدیپسره چطوری بود، من هم "اکرم براق شد و با چشم های گرد و عصبانی گفت:

  "گفتم خیلی خوب بود. همین.

یلی خب بس کن دیگه. پس اگه اومدن خواستگاری، به بابات بگم جواب مثبت خ"سیده خانم سر تکان داد و گفت:

  "بده.

آره، مامان. حتما. تو رو خدا به بابا بگو انقدر به سر و وضع و پول و و زندگی شون کار "اکرم بالفاصله جواب داد:

  "قیافه س.نداشته باشه. باباجون پسره دکترا داره. چی میخواین دیگه؟ انقدر هم خوشگل و خوش 

دختر، صداتو بیار پایین، خوب نیست آدم از پسر مردم این طوری "سیده خانم نگاه غضب آلودی به او کرد و گفت:

  "تعریف کنه. زشته.

 اکرم از روی بی حوصلگی شانه ای باال انداخت و به سوی اتاقش رفت. 

جع به پیروز و خانواده اش با شوهرش در میان سیده خانم بهتر دید تا از آمدن خواستگارها مطمئن نشده، چیزی را

نگذارد. اما هر چه صبر کرد. خبری از خواستگارها نشد. از طرفی صالح نمی دید خودش به بهجت زنگ بزند. از 

طرف دیگر اکرم هر روز سراغ پیروز را می گرفت و بی صبرانه منتظر شنیدن خبری از سوی او بود.آنها نمی دانستند 

ماد هم آرامشی برقرار نیست و مهناز مصرانه از پسرش خواسته است که زودتر تصمیم خود را بگیرد و که در خانه دا

روزی را برای خواستگاری از اکرم تعیین کند. موضوع این بود که فردای روز مهمانی، سر ناهار مهناز رو به شوهرش 

  "ا. اصال خونواده خیلی خوبی هستن، نه؟راستی، جواد، این حاج آقا کمالی هم مرد خوب وشریفیه ه"کرد و گفت:
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آره درسته، خونواده خوبی "جواد که دل خوشی از آقای کمالی نداشت، زیر چشمی نگاهی به پیروز کرد و پاسخ داد:

  "هستن.

  "نظر تو چیه، مادرجون؟"مهناز نگاه ناموافقی به شوهرش انداخت و رو به پیروز کرد و گفت:

  "راستش من که ازش خوشم نیومد از اون آدمهای نوکیسه و خود گم کرده س."اخت و گفت:پیروز شانه ای باال اند

نه مادر این چه حرفیه که می زنی؟بهجت اونارو سالهاست که می شناسه. از اون خونواده "مهناز با عجله پاسخ داد:

  "های اصیل و مومتن، نو کیسه چیه؟

تورو خدا مامان بس کن. معنی اصیلو هم فهمیدیم . مرتیکه هر و "ت:پیروز نگاه سرزنش آمیزی به مادرش کرد و گف

از بر تشخیص نمیده و پوالش ار پارو باال می ره. اونوقت میگی نوکیسه نیست؟ به خصوص که همه چیز رو هم با پول 

  "و مادیات می سنجه.

تر بشن. باالخره یکی بازاری مادر جون همه که نمی تون مهندس و دک"مهناز لبخند ساختگی بر لب آورد و گفت:

  "میشه، یکی کارمند میشه و خالصه...

مامان، اصال مهم نیست کی چی کاره س. نگرش و برداشت هرکسی از زندگی "پیروز میان حرف او دوید و گفت:

  "مهمه، که این آقا زمین تا آسمون با ما فرق داره.

ما به خود  "عنوان کند. باالخره دل را به دریا زد و گفت:مهناز دست پاچه شده بود. نمی دانست چگونه موضوع را 

حاج آقا چی کار داریم؟ راستش پیروز جون، من از دخترش خیلی خوشم اومد. دختره خیلی ساده و بی ریاست. 

  "دانشجو هم هست و دو سال دیگه لیسانسشو می گیره.

پایین انداخت. جواد نگاهش را به سوی دیگر سکوت کوتاهی برقرار شد. بهروز موذیانه خنده ای کرد و سرش را 

 معطوف کرد. 

مامان باز شروع کردی؟ آخه من "پیروز که تازه موضوع را فهمیده بود، با بی حوصلگی رو به مادرش کرد و گفت:

 دبع "کجا، دختر آقای کمالی کجا؟ دختره اصال بچه س. بعدش هم، مامان جون، خونواده اونها اصال با ما جور نیستن.

مامان، نکنه از پیش برنامه ریزی کرده بودی  "ناگهان مثل اینکه فکری به سرش رسیده باشد، با ناراحتی ادامه داد:

  "که من ان دختره رو ببینم؟ امیدوارم این کار رو نکرده باشی، چون کامال بی فایده س.

این دختره چشه؟ چه عیب و ایرادی  ببینم، پیروز، مگه"مهناز دیگر نتوانست خونسردیش را حفظ کند و فریاد زد:

داره؟ هم خوشگله، هم پولداره و هم نجیبه، هر چی باشه بهتر از دخترهای ولنگار یه که خودشونو به ریش پسرها 

  "بند می کنن و هزار کلک جور می کنن که یه شوهری برای خودشون دست و پا کنن.

بهتره عصبانی نشی. برات خوب نیست. بعدش هم من اصال مامان،  "پیروز نگاه مشکوکی به مادرش انداخت و گفت:

منظورتو از این حرف ها نمی فهمم. خواهش می کنم بعد از این به هیچ وجه راجع به ازدواج با من صحبت نکن، هیچ 

  "وقت.

او هم از مهناز دیگر عنان اختیار خود را از کف داد و شروع کرد به گریه زاری. جواد دست و پایش را گم کرده بود. 

این وضعی که پیش آمده بود ناراحت و عصبی به نظر می رسید. خسته شده بود. از این همه سماجت و یکدنگی 

همسر و پسرش خسته شده بود. هیچ کدام اهل سازش نبودند. مهناز همان طور گریه می کرد و بد و بیراه می گفت. 

 اهار نیمه خورده رها شد. پیروز با سرعت از جایش بلند شد و از خانه بیرون رفت. ن
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با رفتن پیروز، داد و قال مهناز اوج گرفت. او می ترسید که عشق سروین باعث شود پسرش هرگز به دختر دیگری 

نگاه نکند و مهر کسی را به دل نگیرد. هراس داشت که پیروز آن قدر دلبسته سروین باشد که سرانجام به سوی او 

ها بگذارد.در دلش کوهی از کینه و نفرت نسبت به دختری که مورد عشق و مهر برگردد و آنها را برای همیشه تن

پسرش بود، به وجود آمده بود و هر آن بر انبوهی این نفرت و انزجار افزوده می شد. به خاطر سروین بود که پیروز 

 ش را بی اعتنا و بیبه سینه دختری که مهناز انتخاب کرده بود و آرزو داشت عروسش شود، دست رد زده بود و مادر

آبرو کرده بود. به خاطر سروین بود که پیروز سال های سال را دوراز خانواده اش سپری کرده بود و در بدترین 

وضعیت روحی و جسمی مهناز را تنها گذاشته بود، هر چه می گذشت، مهناز از کاری که در حق سروین کرده بود و 

و خرسندتر به نظر می رسید. در غیر این صورت خدا می دانست که چه بر آن نامه کذایی را فرستاده بود، راضی تر 

 سر پیروز می آمد و مهناز چگونه می توانست عمری دختری را مثل سروین را تحمل کند. 

از سوی دیگر، پیروز گویی به بن بست رسیده بود. آن روز جمعه بعد از اینکه به حالت قهر از خانه بیرون رفت. 

قدم می زد و فکر می کرد، با خودش تصمیم گرفت هر طور شده دوباره کاری کند که از کشور خارج همان طور که 

شود. می دانست که اه در بساط ندارد و هیچ پول و پس انداز قابل توجهی ندارد که او را از نظر مالی حمایت کند. می 

بگذارد تا بتواند به مقصودش برسد.  دانست که خروجش از کشور چقدر مشکل است و چه مراحلی را باید پشت سر

اما دیگر خسته شده بود، خسته از یکنواختی و کسالت زندگی اش، خسته از تنهایی و بی همدمی اش، خسته از دوری 

اویی که سراسر محبت و یکرنگی بود، سروینی که سراپا  -سروین و پشیمان و اندوهگین به خاطر از دست دادن او

راه عشق پیروز از هیچ فداکاری فروگذار نکرده بود، یادآوری دست های مهربانش و نگاه  عشق و دلدادگی بود و در

پرمحبت و عمیقش آتش به دل پیروز می زد. وای که چقدر تنها بود. چقدر نیازمند سروین بود. به هرجا که می رفتو 

ن که در سفرش به شیراز با به هرکس که می رسید، نگاه سرگردان و غم زده اش سروین را جستجو می کرد. از ای

سهل انگاری تمام نتوانسته بود نشانی ای از اقوام سروین به دست آورد، خود را سرزنش می کرد. باید هرطور شده 

 بود او را پیدا می کرد. باید عذر گناهانش را از او می خواست. باید به او می گفت که اشتباه کرده و

__________________ 

د اعتراف می کرد که اشتباه کرده و چوب این اشتباه را خودش بیش از همه خورده است.آری،باید پشیمان است.بای

اعتراف می کرد که هنوز چقدر عاشق است و چقدر شب های تنهایی و بی قراری آزارش می دهد.باید به سروین می 

که تنفس می کند  گفت که درونش خالی و سرد است.دست هایش سرد است.قلبش یخ زده و سرد است،هوایی

خشک و سرد است،تنها وجود او می تواند به این همه سردی و انجماد،گرمی و طراوت بدهد.تنها وجود اوست که 

قادر است شادی و هیجان را جایگزین این کوه بزرگ غم و اندوه کند.چه می توانست بکند؟چگونه می توانست با 

 ند؟کاش برنمی گشت و دچار این همه مشکل و بدبختی نمی شد.این دنیای غم زده و یکنواخت کنار بیاید و دم نز

به تدریج مهری که از مادرش در دل داشت تبدیل به کینه و نفرت می شد.مهناز آبروی او را می برد و باعث 

سرگشتگی و ناراحتی اش می شد.او نمی توانست بفهمد که پسرش چقدر تغییر کرده و چه تفاوت زیادی با بچه های 

و فامیل دارد.پدر پیروز همان جواد همیشگی باقی مانده بود و مادرش هیچ تفاوتی با مهناز سال های جوانی اش اقوام 

نکرده بود،اما پیروز متعلق به دنیای بود و نیم توانست با فرهنگ و تربیتی که هرچند با آن بزرگ شده بود و متعلق 

 را نمی فهمید.به پدر و مادرش بود،کنار بیاید.نه،هیچ کس،هیچ کس او 

 همان طور که قدم می زد،با خودش نجوا کرد:هر طور شده باید از اینجا بروم،هرطور شده باید خودمو نجات بدم.
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 آنقدر قدم زد و پیاده راه رفت که خورشید آرام آرام غروب کرد؛غروبی که بر بار غم های پیروز می افزود.

 

 

11 

 

 

 ٔ  ه هوش آمد و خود را در جای گرم و امنی دید و بعد از دقایقی چشمش به چهرهسروین هنگامی که در بیمارستان ب

 نقش بهایشل بر لبخندی اختیار بیاورد،بی دنیا به را کودکش تا بود کرده کمک او به که افتاد مایک،دکتری مهربان

سخن  به بیشتر هرچه محبت و مهربانی با که ساخت وادار را دکتر،او از سپاس و قدردانی حس.بست

  "سالم.دکتر،چطوری می تونم ازتون تشکر کنم؟کوچولوی من حالش خوبه؟"بیاید:

تشکر الزم نیست،من وظیفه مو انجام دادم.پسر "مایک غرق در چشم های سیاه و گویای سروین،با لبخند پاسخ داد:

 "لمو بخوره.کوچولوت هم خوبه و هنوز به دنیا نیومده،انقدر اشتها داره که می خواد تمام شیرهای عا

 "پسر؟پسر؟"ناگهان پرده ای از اشک چشم های سروین را پوشاند.با لب های لرزان گفت:

 "آره،پسره.ببینم،برات فرق می کرد چی باشه؟"مایک با خوشحالی گفت:

 "نه،اصالً فرق نمی کرد."سروین سر تکان داد و گفت:

معذرت می خوام،تو....تو البته می تونی تا چند روز "ید:در این هنگام مایک در کنار تخت او نشست و با صمیمیت پرس

اینجا بمونی و استراحت کنی.اما بهتره هرچه زودتر به شوهرت خبر بدی بیاد دنبالت،یا هرکس دیگه ای که می تونه 

 و بعد مثل اینکه فکری به خاطرش رسیده باشه،"بیاد تو رو از بیمارستان ببره خونه.

 محل سکونتت اینجاست یا لندن؟ا دامه داد:راستی ببینم 

 "لندن،من اندن زندگی می کنم."سروین که بغض کرده بود به آرامی کفت:

 "باشه پس شماره تلفن بده که ما به بستگانت خبر بدیم بیان دنبالت."دکتر بالفاصله گفت:"

 سروین مات و مبهوت به او نگاه می کرد و حرفی نمی زد.

یعنی تصمیم داری تنهایی برگردی؟البته بعد از سه چهار روز استراحت می _ینم یعنیمابک بعد از لحظاتی گفت::بب

 "تونی این کار رو بکنی.

سروین فرصتی پیدا نکرد که جوابی بدهد چون در این هنگام پرستاری که کوچولویی را در بغل گرفت هبود به او 

به در شده بود،در آغوش او قرار داد.سروین نزدیک شد و عزیزترین موجودی را که سروین به خاطرش آواره و در

بی اختیار دستهایش را گشود و کودکش را در بغل گرفت.به زیباترین و دوست داشتنی ترین صورتی که در تمام 

عمرش دیده بود خیرخ شد و با اشتیاق و شوقی وصف ناپذیر دیده به چهره ی پف آلود و سیرین پسرش 

ز پشت پرده ی اشک همان طور صورت پسرش را نگاه م یکرد و لبخند می دوخت.دوباره چشمهایش پر اشک شد.ا

زد و او آشناترین نا آشنایی بود که تا آن لحظه دیده بود موجودی که ماهها در وجودش پرورانده بود و اینک اولین 

ت او را به ببار بود که او را می دید و با خصوصیاتش آشنا می شد،کوچکترین موجودی که بزرگترین سهم عشق و مح

خود اختصاص داده بود؛پسرش،فرزندش،پاره ی جگرش،قلبش،وجودش،ثمره ی عشق شیرین و نافرجامش و 

 سرانجام تنها موجودی که وابسته به سروین بود و قدرت ترکش را نداشت زیرا نیازمند او بود.

 مایک دقایقی مشغول تماشای سروین و کودکش شد و دوباره پرسید:

 می شه یه بار دیگه اسمتو به من بگی؟معذرت می خوام،
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 سروین با صدای خفه ای نامش را تکرار کرد.

 "ببینم سروین،کودک تو ...پدرش با تو زندگی می کنه یا..."مایک گفت:

سروین بالفاصله پاسخ داد:اون فعال جز من کسی رو نداره پدرش منو ترک کرده و به ایران برگشته،لب گزید و 

 مسلط شود و دیگرگریه نکند.سعی کرد بر خودش 

 "تو برای چه به ).....(سفر کردی؟کسی رو اینجا داری؟"دکتر پرسید:

نه هیچ کسو ندارم آمده بودم دنبال کار یکی از دوستهام نشونی یه "سروین سری به عالمت نفی تکان داد و گفت:

 "م بهتره بخت خودمو امتحان کنم.بیمارستانو بهم داده بود که احتیاج به مشاور روانشناسی داشتن فکر کرد

 "چه خوب!من می تونم کمکت کنم."چشمهای مایک درخشید و گفت:

 "کمک؟چه کمکی؟"سروین با حیرت او را نگاه کرد و پرسید:

هر کمکی که از دستم برآید برایت انجام می دهم اصال اگه توی لندن کسی "مایک با حرارت از جا بلند شد و گفت:

نی بیای خونه ی من و اونجا بمونی تا کامال حالت خوب بشه.بعد من می تونم چند روز مرخصی بگیرم رو نداری می تو

 "و هم دنبال کارت برم و هم بریم لندن لوازم منو به اینجا انتقال بدیم.

 "به شرط اینکه بتونم اینجا کاری پیدا کنم."سروین بالفاصله گفت:

البته.البته که می تونی من توی اون بیمارستانی که گفتی یکی دو تا دوست "مایک با امیدواری سری تکان داد و گفت:

 "و آشنا دارم.می تونن کمکمون کنن در صورتی که مدارکت کامل باشه.راستی قبال کار کرده ای؟

 "آره راستش توی محل کارم خیلی هم ازم راضی بودن."سروین با خوشحالی سر تکان داد و گفت:

 "پس چرا همون جا به کارت ادامه نمی دهی؟چرا می خوای محل کارتو عوض کنی؟"ید:مایک با سادگی پرس

سروین نگاه مرددی به او انداخت و سکوت کرد.دوست نداشت مایک بفهمد که در وضع روحی بسیار بدی بوده و به 

از "اده باشد گفت:خاطر سهل انگاری و عدم تمرکز حواس او را اخراج کرده اند.اما برای اینکه جوابی به مایک د

و چون احساس کرد جوابش قانع کننده نبود ادامه  "محیط درمانگاهی که توش کار می کردم خوشم نمی اومد.

من از اونجا خاطره ی خوبی ندارم و همین موضوع منو عذاب می داد.واقعیت اینه که م _راستش دکتر،من"داد:

 "ماههاست بی کارم و دیگه کار نمی کنم.

ببین عزیزم من احساس می کنم تو در "قیقی به چهره ی مظطرب و مغموم سروین انداخت و گفت:مایک نگاه د

وضعیت سختی زندگی می کنی.بهتره به من اعتماد کنی و چیزی رو از من پنهان نکنی.باور کن هر کمکی که از دستم 

یها بعد از جریانهای انقالب خیلی بر بیاد برات انجام می دم.می دونم که تو اینجا خارجی هستی و زندگی شما ایران

 "مشکل شده.

__________________ 

سروین با شنیدن حرفهای مایک پسرش را سخت در آغوش فشرد و عنان اختیارش را از دست داد و شروع به گریه 

و راه  دکرد.آن قدر ضعیف و درمانده شده بود که دیگر تحمل هیچ گونه حرفی را نداشت.تنها بود.تنها بود و نیازمن

به هیچ جا یی نداشت.کسی را می خواست که به وی تکیه کند و بداند که حامی و پشتیبانی دارد که دیگر او را تنها 

نمی گذارد و کمکش می کند.نه پولی در بساط داشت و نه خانه ی گرمی در انتظارش بود فکر اینکه همراه کودکش 

ار سو شود.تنش را می لرزاند.فریده و شیرین در انتظارش به آن آپارتمان کوچک و سرد برگردد و دوباره سرب

بودند و قول یاری به او داده بودند.اما سروین خوب می دانست که کمک آنها هم گره ای از گره های زندگی اش 
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ی انمی گشاید.به ناچار مجبور شد به مایک اعتماد کند.تنها راهی که برایش باقی مانده بود این بود که دستی را که بر

یاری به سویش دراز شده بود پس نزند.آن را بفشارد و دنبالش برود.دقایقی که گریه کرد و کمی از بار اندوهش کم 

 شد.تمام ماجرا زندگی اش را برای مایک تعریف کرد.

 فردای آن روز همراه پسرش که نام او را امید گذاشته بود به خانه ی مایک رفت.سه هفته بعد همراه او و امید به

لندن رفت و لوازم خود را به منزل مایک منتقل کرد.او روزی که از بیمارستان مرخص شد تلفنی به سو و دوستان 

ایرانی اش زد و تولد پسرش را به آنخا خبر داد و گفت که جای مطمئنی پیدا کرده و تا بهبودی کامل همان جا می 

ورد مایک چه بگوید.می دانست که فریده و شیرین در ماند.هنگام خداحافظی از دوستانش نمی دانست به آنها د رم

مورد او کنجکاو خواهند شد و به خاطر اینکه سروین قبول کرده د رخانه ی او زندگی کند به دیده ی شک و انتقاد به 

نکه یوی نگاه خواهند کرد.اما دیگر هیچ کدام اینها برای مهم نبود.فکر در به دری و بی پولی دیوانه اش می کرد و از ا

سرپناهی پیدا کرده بود.خدا را شکرگزار بود.هنگامی که از سو خداحافظی می کرد هر دوی آنها همانند ابر بهار 

اشک می ریختند.سو قول داد در صورت امکان به دیدارش برود.فریده و شیرین که نا خودآگاه باعث آشنایی او با 

 آنها هم قول دیدار مجدد به او دادند. مایک شده بودند با دیدن امید به سروین تبریک گفتند و

سروین با باقیمانده ی پولی که برایش مانده بود آخرین اجاره ی خانه و نیز هزینه ی بردن لوازم اندکش به اسکاتلند 

را پرداخت کرد.هنوز مقدار کمی پول ربایش باقی مانده بود.از سویی او هیچ هزینه ای برای زایمانش نداده بود و 

برایش رایگان تمام شده بود.اما دوست نداشت سربار مایک باشد.آپارتمان او بسیار کوچک بود و تنها یک همه چیز 

اتاق خواب داشت که آن را د راختیار سروین و کودکش قرار داده بود.خودش شبها روی کاناپه ی پذیرایی می 

 خوابید و تا حد امکان سعی داشت مزاحم سروین نباشد.

لندن هر دوی آنها به طور جدی به دنبال شغل مناسبی برای سرین بودند.سرانجام پنج شش هفته  بعد از مراجعت از

بعد از تولد امید سروین موفق شد شغل نسبتا خوبی بدست آورد و بالفاصله مشغول کار شود.تنها مشکلش نگهداری 

نگهداری پسرش کند.او قصد  از امید بود سروین ناچار بود مقداری از حقوقش را صرف پرداخت هزینه ای برای

داشت به محض پیدا کردن کارخانه ای اجاره کند و منزل مایک را ترک کند.اما مایک که م یدانست سروین با این 

حقوق قادر به پرداخت اجاره و نیز نگهداری از پسرش نیست.با اصرار او را در منزلش نگه داشت و مطمئن ساخت 

 که هیچ مزاحمتی برای او ندارد.

ایک مجرد بود و هنوز ازدواج نکرده بود.رفتارش ساده و صمیمی بود و کوچکترین ظنی را در سروین بر نمی م

انگیخت.غافل ار اینکهاو عاشق سروین شده بود و حاضر بود به خاطر وی دست به هر کاری بزند.مایک ساعتها به 

فت.سادگی و جذابیت سروین او را محصور چشمان سیاه و غمگین دختر ایرانی فکر می کرد و در عمق آن فرو می ر

کرده بود.قدرت و پایداری این عشق آنچنان بود که خودش هم در باورش نمی گنجید.عاشق شده بود ،شرمش می 

آمد بگوید،اما در همان دقایق اول که چشمش به سروین افتاده بود با همان شکم برآمده و باردار عاشق او شده 

روین می گشته است.گویی سالها د رپی آن گیسوان سیاه و تابدار و آن چشمان جادویی بود.گویی سالها به دنبال س

بوده است.بی نیازی و عزت نفسی که در حرکات زن جوان وجود داشت.مایک را بیشت رو بیشتر پایبند و اسیر 

ت فراغتش محبت او م یکرد.بی اغرار او حتی امید را مانند فرزند خودش دوست داشت و می پرستید در ساعا

 پسرک را در آغوش می گرفت و دقایق طوالنی با او سر می کرد.
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امید شباهت عجیبی به پیروز داشت و این موضوع همیشه سروین را به یاد خاطرات گذشته می انداخت و اشک 

حسرت را ازچشمهایش جاری می ساخت.مایک می دانست که سروین هنوز عاشق پیروز است.خوب احساس می 

وین هنوز به دنبال گمشده ای است که او را ترک کرده و رفته و نشانی از خود باقی نگذاشته.مایک به کرد که سر

تدریج به تمام زیر و بم زندگی سروین اشنا شده بود و در مواقع تنهایی سروین آن قدر با او حرف زده و درد دل 

سم کند و چهره های افراد خانواده اش را کرده بود که پزشک جوان می توانست خانه و زندگی او را در شیراز مج

پیش چشم به تصویر بکشد.حتی می توانست شهر شیراز،باغ ارم و سروهای آن را تصور کند.او عکسهای زیادی از 

 سروین و پیروز دیده بود که با صورتهای جوان و عاشق دست در دست هم به یکدیگر لبخند می زدند.

دل مایک جایگزین م یشد و می دید دیگر نمی تواند ظاهری بی هرچه می گذشت حس حسادت و حسرت در 

احساس به خود بگیرد و تظاهر به مهر و دوستی کند.نه دیگر نمی توانست چشم به صورت جذاب و جوان مردی 

بدوزد که مورد عشق و عالقه ی سروین بود سروینی که شب و روز مایک را به خود اختصاص داده بود و او نمی 

 ه و کی می تواند به وی ابراز کند که چقدر دوستش دارد و دیونه وار عاشقش است.دانست چگون

شبهایی که در منزل بود گوشه ای می نشست و در سکوت چشم به حرکات زن جوان می دوخت.او را می دید که 

راه می  چگونه عاشقانه کودکش را تر و خشک می کند و شیر می دهد.او را می دید که با چه ظرافت و زیبایی

رود.لباس های کوچولویش را می شوید،غذا می پزد و چگونه با صدای آرام و گوشنوازش برای پسرش الالیی می 

خواند و وی را می خواباند.مایک بارها و بارها شاهد گفت و گوی یکطرفه ی سروین با کودکش بود.از لحن صدا و 

بی چند دقیقه از وقتش را صرف کند و به وی زبان زیرو بم صورت او غرق لذت می شد و از سروین خواهش کرد ش

فارسی یاد بدهد.این کار از نظر مایک مزایای زیادی داشت که مهمترین آنها این بود که می توانست دقایقی را با 

سروین سر کند و از نزدیک با او هم صحبت شود.هر چه می گذشت رشته ی عشق او به سروین ضخیم تر می 

ر سپرده تر و اسیر تر می شد.حاضر بود جانش را در اختیار سروین بگذارد.روحش را گشت.هرچه می گذشت س

،قلبش را، و تمامی وجودش را به او بدهد و در عوض نیمی از قلب او را تصاحب کند اما گویی بی فایده بود و سروین 

ا ایی را اجاره کند و او را تنهپیوسته )...( فرصتی بود که از پیش او برود.دائم حساب و کتاب می کرد که بتواند ج

بگذارد.فقط خدا می دانست که مایک چه شبهای طوالنی و سردی را سپری می کند.سروین در اتاقش را می بست.اما 

مایک نیمه شبها صدای گریه ی امید و صدای روحبخش سروین را می شنید که سعی داشت پسرش را آرام کند و 

 بخواباند.

ر و شیرین تر شده بود.حتی زنی که صبح تا عصر برای نگهداری او به منزل می آمد دل شش ماه گذشت امید بزرگت

به مهر پسرک داد هبود و او را مادرانه دوست داشت.سروین به طور جدی در محل کارش حضور می یافت و سعی 

ه در می آورد او می کرد به نحو احسن وظایفش را انجام بدهد.ترس از دست دادن دوباره ی شغلش بدنش را به لرز

با وجود وضعیت سخت و سنگینی که بعد از زایمان داشت،سعی می کرد به خاطر کودکش تمام سعی و تالش خودرا 

به کار گیرد تا دیگر از کار بی کار نشود.در خانه ی مایک به شدت احساس ناراحتی می کرد.اما هیچ چاره ای 

 واند با پولی که به تدریج پس انداز می کرد به جای دیگر نقلنداشت.باید صبر می کرد تا کودکش بزرگتر شود و بت

مکان کند اگر کارش را از دست نمی داد می توانست از مزایای بارداری اش استفاده کند و بعد از زایمانش چند ماه 

یاد  د بهدر خانه بماند و حقوق بگیرد.اما حاال اوضاع فرق می کرد شبها که پسرش به خواب می رفت و او تنها م یش
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پیروز می افتاد.گاهی آنقدر نیازمند او بود و آن قدر دلش برای او تنگ می شد که به خود می پیچید و اشک می 

 ریخت.آرام آرام گریه می کرد.شبهای تنهایی و بی قراری اش را در کنار کودکش به صبح می آورد و دم نمی زد.

ک هم روی کاناپه بیداری می کشید و فکر می کرد.مایک شبها چه بسا ساعاتی که او بیدار بود و اشک می ریخت مای

از پنجره ی کوچک آشپزخانه که نزدیک اتاق پذیرایی قرار داشت به آسمان چشم می دوخت و آه می کشید بعد ا 

زمدتی آموختن زبان فارسی صبحها که از خواب بیدار می شد با لهجه ی مخصوص به خود رو به سروین می کرد و 

ا را من شم"و گاهی اوقات چاشنی شیرین عباراتی مثل"صبح شما بخیر.امیدوارم خوب خوابیده باشین."می گفت:

را همراه کلمات دیگر نثار سروین می کرد.زن جوان می خندید و "شما چقدر قشنگ هستین"و یا "دوست دارم

ر عشق و دلدادگی هیچ عجب آنکه تمام حرفها و حرکات او را حمل بر دوستی و محبت می کرد و از آن همه عط

بویی به مشامش نمی رسید.تمام وجود سروین از عطر و شمیم پیروز پر بود و جایی برای بوییدن عطری دیگر و 

احساس عشقی دیگر در درونش باقی نمانده بود.مایک به طور معجزه اسایی در آموزش زبان فارسی پیشرفت کرده 

وختن نداشت مایک با سماجت تمام درسها را مرور می کرد و از او بود.حتی زمانهایی که سروین حال و حوصله ی آم

 مطالب جدیدی م یخواست.

وقتی که پسرک یک ساله شد.سروین صالح دید هر چه زودتر زحمتش را کم کند و از خانه ی مایک برود.تا آن 

 می شد سروین می زمان هر بار که می خواست حرف رفتن را پیش بکشد،مایک به بهانه های مختلف مانع رفتنش

توانست پسرش را د رمهد کودکی که متعلق به محل کارش بود بگذارد و هنگامی که ساعت کارش تمام شد.همراه او 

به خانه برگردد.هر چند هنوز حقوقش کفاف زندگی راحت را نم یداد و مجبور بود به شدت صرفه جویی کند.دیگر 

ی بود که از روی انسانیت به سروین پناه داده بود و در طول آن صالح نمی دید نزدیک مایک بماند.مایک مرد جوان

یک سال به خاطر او و کودکش کمتر پدیرای دوستان دیگرش شده بود.او تقریبا با هیچ کس معاشرت نداشت و 

تمام شبهایش را غیر از شبهایی که در بیمارستان کشیک داشت درخانه سپری می کرد.سروین از اینکه او با هیچ 

و یا زنی دوست نیست و نامزدی ندارد تعجب می کرد اما هرگز در این مورد چیزی از او نمی پرسید.خودش  دختر

شرمنده بود که راحتی و آسایش را از او گرفته و مانعی در زنگی خصوصی اش شده است اما رفتار مایک آنقدر 

ه تسلیم اصرار و مهمان نوازی او می صمیمی و دوستانه بود و خودش آنقدر پاک و بی ریا بود که سروین هر دفع

شد.به طوریکه مدت یک سال در خانه ی او اقامت گزیده و ماندگار شده بود.اما این دفعه تصمیم جدی گرفته بود که 

 دیگر تحت تاثیر اصرار ها و تعارفهای مایک قرار نگیرد و به هر ترتیب شده موافقت او را برای ترک خانه جلب کند.

که مایک زودتر به خانه آمد.بعد از صرف شام هنگامی که مایک مشغول تماشای تلویزیون بود  سرانجام یک شب

سروین از اتاقش خارج شد و در حالی که پسرش را در آغوش گرفته بود نزدیک مایک آمد و کنارش روی کاناپه 

نوانش نشاند.سروین نشست مایک که از وجود سروین غرق لذت و شادی شده بود.امید را از او گرفت و روی زا

شبها کمتر نزد مایک می نشست و ترجیح می داد در اتاقش با پسرش تنها بماند.بیشتر اوقات به بهانه ی خستگی 

خیلی زود چراغ را خاموش م یکرد و تظاهر به خوابیدن بی خوابیدن می کرد.اما تا ساعتها بیدار بود و فکر می 

 مایک"ال مشغول بازی با پسرش دیدجرئتی پیدا کرد و گفت:کرد.آن شب سروین که مایک را سرحال و خوشح

 "من م یخواستم موضوعی رو بو تو بگم._من

دل در سینه ی مایک فروریخت.حدس می زد که گفت و گوی سروین در چه موردی است.احساس کرده بود که 

و ظ رو اندوهگینی به اسروین هنوز در پی عشق گذشته اش آه می کشد و درانتظار بازگشت اوست.مایک نگاه منت
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کرد.اما هیچ سوالی بر لب نیاورد.می ترسید سوالی کند و سروین دوباره موضوع رفتنش را عنوان کند.نگاهی که به 

سروین انداخت برای اولین بار قلب زن جوان را دچار تاثر و تالم کرد.در آن نگاه چیزی بود که سروین یا تا آن 

ی کرد در گذشته این معنا و احساس در نگاه مایک وجود نداشته است.سرخ زمان در آن ندیده بود و یا فکر م

مایک "شد.منتظر بود که مایک سوالی از او بکند،اما انتظارش بیهوده بود.به ناچار لبخندی ساختگی برلبآورد و پرسید:

 "نمی خوای بپرسی چه حرفی می خوام بهت بزنم؟

اگه راجع به رفتنت از این جاست دوست "داد،خیلی جدی پاسخ داد: مایک که خود را سرگرم بازی با امید نشان می

 "ندارم چیزی بشنوم.

چشمان سروین گرد شد و ناگهان احساس کرد دهانش خشک شده است.از لحن آمرانه ی مایک تعجب کرده بود و 

ال گذشته در عین حال به هیچ وجه از آن خوشش نیامده وبد.از طرفی هم دوست نداشت جواب محبت های یک س

میک من یک ساله که "ی او را به خاطر این موضوع با ناسپاسی و بد خویی بدهد.اب دهانش را قورت داد و گفت:

جای تو را تنگ کرده م.راحتی و آسایشو از تو گرفته م.تو شبها مجبوری روی این کاناپه بخوابی و حتی حموم رفتن و 

ن.یه ساله که هزینه ی آب و برق مارو می دی.حتی در مورد غذای دستشویی رفتنتو باید با من تنظیم کنی.فکرشو بک

 _"امید هم تو

درسته که اسکاتلندیها آدمهای خیلی خسیسی هستن،اما نه تا این حد که "در این هنگام مایک سر تکان داد و گفت:

ی من یه و با اینکه می دونتو فکر میکنی.تازه بیشتر خرید خونه رو تو انجام می دی.این یخچال همیشه پر از مواد غذای

از این کار خوشم نمیاد.باز هم به کار خودت ادامه م یدی.بنابراین بهتره سر مسائل پولی با همدیگه چک و چونه 

 "نزنیم .مگر اینکه...مگر اینکه تو اینجا احساس ناراحتی کنی و یا زا همنشینی با من خست شده باشی.

مایم این چه حرفیه می زنی؟تو بهترین دوستی هستی که من توی تمام  نه"سروین با عجله سر تکان داد و گفت:

عمرم داشته م.آخه ببین از وقتی من پا به خونه ی تو گذاشته م.تو پذیرای هیچ دوستی نبوده ی.هیچ کسو دعوت 

ت خود نکردی.چیزی که عجیبه اینه که تو اصال هیچ جا نمی ری.من احساس می کنم تو به خاطر من و امید انقدر به

 _"سخت می گیری.به خاطر همین بهتره که

سروین بذار یه چیزی رو بهت بگم.اگه تو از "مایک اجازه نداد سروین حرفش را تمام کند.سخن او را برید و گفت:

اینجا بریومن خیلی تنها می شم خیلی.من به وجود تو و پسر کوچولوت عادت کردم.سروین من توی این دنیا جز یه 

که اون هم سرش به زندگی خودش گرمه هیچ کس دیگه رو ندارم.پدر و مادرم سالهاست که فوت  خواهر بزرگتر

کرده ن ، و دوستهای انگشت شماری دارم البته می دونم حق ندارم تو رو بر خالف میل خودت اینجا نگه دارم.اما..اما 

 می شه سوالی ازت بکنم؟قول بده صادقانه جواب بدی؟

 ذیرفتن تکان داد.سروین سری به عالمت پ

 "تو از اینکه اینجا بمونی ناراحتی؟"مایک گفت:

سروین با درماندگی نگاهی به مایک کرد و حرفی نزد.او بارها و بارها دیلیل رفتنش را برای مایک شرح داده 

 بود.دیگر حوصله نداشت حرفهای گذشته اش را تکرار کند.

تو چطور متوجه نشدی که من د "آغوش سروین گذاشت و گفت: مایک چون سکوت او را دید به آرامی پسرک را در

رتمام این مدت به خاطر عالقه ای که به تو داشتم پذیرای تو و پسرت شدم؟سروین من شنیده بودم شما مردم 

مشرق زمین مخصوصا شما ایرانیها چقدر عاطفی و با احساسین تو چطور نفهمیده ی که من شب و روز از عشق تو می 
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م نمی زنم؟این همه پرهیز و مالحظه کاری من برای اثبات عشق بزرگی که در دل دارم کافی نیست؟من سوزم و د

همون لحظه ی اول توی قطار اسیر چشمهای سیاه تو شدم.اما تا نفهمیدم که شوهر نداری و نامزدت تو رو ترک 

عاشق تر شدم .آروم آروم تمام کرده.به خودم اجازه ندادم اسم احساسمو عشق بذارم.هرچند عاشقت بودم.و بعد 

رگ و پی من از عشق تو پر شد.تمام وجودم،قلبم روحمو تو پر کردی صدای قدمهات،حرفهات نجواها و زمزمه های 

 شبانه ات با امید همه و همه هیجان و زیباییهای زندگی من

__________________ 

 نو ترک کنی و بری ؟بود حاال تو بعد از یکسال آشنایی و همخونه بودن می خوای م

 

 

سروین نفسش بند آمده بود حرفهایی که می شنید برایش باور کردنی نبود.پس تا به حال او خواب بوده و مایک بعد 

از یکسال او را از این خواب سنگین و طوالنی بیدار کرده بود.آنقدر حیرت زده بود که نمی توانست حتی یک کلمه 

ر کرده بود او جز پیروز هیچ چیز دیگر را در پیرامون خود نمی دید.اما چیزی که حرف بزند .عشق پیروز او را کو

برایش مسلم بود این بود که دیگر نمی تواند در ان خانه بماند.حال که از عالقه و احساس مایک باخبر شده بود 

ر مرد بیگانه ای د هرگز نمی توانست با او زیر یک سقف زندگی کند ناگهان احساس خطر کرد.همیشه از اینکه با

یک خانه زندگی می کرد احساس ناراحتی می کرد و این موضوع را از مادرش پنهان کرده بود .حال با اطالع از وضع 

و روحیه مایک تحمل فضای خانه برایش مشکل تر شده بود .مایک کجا پیروز کجا؟سورین به هیچ وجه نمی توانست 

د به اینکه بتواند به مایک عالقه مند شود .مایک مرد خوب و مهربانی بود بین این دو نقطه مشترکی پیدا کند.چه برس

و سروین هرگز نمی توانست انسانیت و جوانمردی او را فراموش کند اما هرگز هم نمی توانست او را به عنوان مرد 

 زندگی اش دوست بدارد و به او عشق بورزد.

 

 

کرد و حرف می زد نه تنها مشکلی را حل نمی کرد بلکه بی شک هیچ جوابی برای مایک نداشت اگر دهان باز می 

قلب او را بیشتر جریحه دار می کرد.بنابراین بدون کوچکترینی صحبتی از جا بلند شد و به درون اتاق رفت. اتاقی که 

 انیکسال در کنمال بی رحمی و بی توجهی آن را اشغال کرده بود درحالی که مایک در پشت در بسته آن با هزار

هزار رویا وآرزو دست به گریبان بود.اتاقی که دیگر هیچ گونه امنیت و ارامشی برایش در بر نداشت.حتی تردید 

داشت که بتواند شبی دیگر را در ان سر کند تازه می فهمید که دلیل تنها بودن های مایک و اقامتهای همیشگی اش 

وضوعی باعث ماندن های طوالنی او در خانه بود است.او در خانه چه بود.تازه درک می کرد که چه دلبستگی و چه م

 عاشق بود او عاشق سروین شده بود و این موضوع زن جوان را به شدت از او دور و دورتر می کرد.

 

 

دور وز بعد به هر زحمتی بود سویت کوچکی پیدا کرد و به انجا رفن.بیشتر وسایلش بسته بندی شده و اماده بود زیرا 

سال اقامت در خانه مایک به آنها احتیاجی نداشت.و از وسایل منزل مایک استفاده می کرد از سویی دیگر در مدت یک

 در آن منزل کوچک جایی برای باز کردتن ان اسباب و اثاث نیود.
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روز خداحافظی هر دوی آنها لحظات سخحتی را سپری کردند.مایک دیگر هیچگونه اصراری برای نگه داشتن او 

 نداد.می دانست سروین اگر به او عالقه داشت نزد او می ماند و هرگز ترکش نمی کرد.نشان 

 

 

سروین سراسر احساس دین و امتنان بود اما نمی دانست چگونه و با چه زبانی احساسش را بیان کند که بیش از آن 

ک کرد که در منزل مایک باعث رنجیدگی مرد جوان نشود .وقتی که پا به محل جدید زندگی اش گذاشت تازه در

چقدر راحت و بی دردسر زندگی کرده است.سویتی که اجاره کرده بود یک اتاق و یک آشپزخانه و سرویس 

بهداشتی داشت و بسیار کوچک و سرد بود.کنار در ورودی توالت کوچکی قرار داشت و بعد آشپزخانه که در آن 

دند.در همان محوطه در گوشه ای چند کابینت و و گاز دوشی کار گذاشته بودند و دور آن را حفاظی کشیده بو

خوراک پزی قرار داشت و دری بین آشپزخانه و اتاق اصلی بود.اتاق فقط یک تختخواب داشت و یک میز و چهار 

 صندلی که در گوشه ای دیگر خودنمایی می کرد به اضافه یک کاناپه کوچک و دو کمد دیواری.

 

 

که همراهش بود باز هم توان باز کردن آنها و نظافت خانه را در خود نمی دید.بخاری سروین با وجود سایل اندکی 

منزل برقی بود و به زور اتاقک سروین و کودکش را گرم می کرد.به محض ورود امید شروع به گریه و زاری کرد 

ز می رفت و به همه چیز دست .دیگر نمی شد او را به امان خدا رها کرد به راه افتاده بود و بی محابا به سوی همه چی

می زد. سروین می دانست او گرسنه است مایک به سروین کمک کرده و وسایلش را برایش اورده بود اما از ورود به 

آنجا امتناع کرده و دم در خداحافظی کرده و وی را تنها گذاشته و رفته بود .سروین به هر زحمتی بود قوطی های 

رتنها در اورد و به هر ترتیب بود غذای فوری برایش آماده کرد و به او خوراند.صبح غذای امید را درون یکی از کا

یک روز تعطیل بود هوا به شدت سرد بود و باد می وزید واتاق سروین در طبقه دوم قرار داشت و صدای باد در آم 

 می وزید.او می دانست تا امید نخوابد به هیچ کاری نمی تواند دست بزند.

 

 

را به هر ترتیب بود گذراند و توانست سرو سامانی به وضع منزل بدهد شب شد از شدت خستگی و گرسنگی  آن روز

توان حرف زدن با کودکش را نداشت .او حتی فراموش کرده بود برای خودش مواد غذایی فراهم کند.یخچال 

 ند.کوچک آشپزخانه خالی بود مجبور شد شب اول را با همان غذاهای آماده پسرش سر ک

 

 

هر چه می گذشت سروین با مشکالت بیشتری روبرو می شد هر روز صبح مجبور بود امید را از خواب بیدار کند و به 

مهد کودک ببرد .از انجا باید به محل کار خودش می رفت و تا عصر کار می کرد و بعد دوباره پسرش را تحویل می 

سیر را با وسیله نقلیه عمومی طی می کرد .خرید خانه و نظافت گرفت و به خانه می رفت.او ماشین نداشت و تمام م

آن نیز به عهده خودش بود.و حال انکه در منزل مکایک بیشتر کارهای خانه را او انجام مبداد و مسئولیت و زحمت 

دت شسروین کمتر بود.بیماری های گهگاه امید هم دست و بال او را می بست و او را خانه نشین می کرد .خودش به 

 وزن کم کرده و الغر شده بود.

مدتها بود که در نامههای مادرش خبر از گالیه ها و سختی های گذشته دیده نمی شد .سروین بررای مادرش ننوشته 

بود که بچه دار شده است .سرور هیچ گونه اطالعی از وضعیت نا به سامان و در به در سروین نداشت و فکر می کرد 
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و زندگی جدیدی را شروع کرده است.سرور حتی گاهی در نامه هایش به سروین متذکر می شد  او به ادینبورور رفته

 که اگر به مرد خوبی برخورد با او ازدواج کند و از تنهایی رهایی یابد.

 

 

همان طور که سرور از چگونگی وضع دخترش بی خبر بود ،سروین هم از ازدواج مجدد مادرش اطالعی نداشت و 

او و سروناز به زندگی جدیدشان خو گرفته اند که دیگر شکایتی از وضع خود ندارند.بین سروین و  فکر می کرد

سروناز مدتها بود که نامه ای رد و بدل نشده بود .سروین فهمیده بود که خواهر بزرگش در جه وضع روحی سختی به 

ه موقع می تواند موضوع امید را از سر می برد و شوهرش فراری و تحت تعقیب است.سروین گاهی فکر می کرد تا چ

مادرش پنهان کند.چگونه می توانست به او بگوید بدون ازدواج صاحب فرزندی شده است؟اما آنقدر درگیر زندگی 

 اش بود و انقدر سرش شلوغ بود که دیگر این موضوع به تدریج اهمیت خود را برایش از دست داده بود.

 

 

از حال و روزش جویا می شد.سروین گاهی احساس دلتنگی می کرد و دوست داشت مایک گاهی به او تلفن می زد و 

دقایقی بتواند او را ببیند و درد و دل کند.اما می دانست این کار دیگر برایش امکان پذیر نیست.زندگی اش به سختی 

تی برای معاشرت می گذشت.همان دوستان معدودی را هم که در لندن داشت اینجا از دست داده بود و اگر هم وق

داشت کسی را نداشت که با او صحبتی و یا درد و دل کند.با وجودی که گهگاهی به فریده و شیرین زنگ می زد و یا 

انها به او تلفن می کردند،بعد از گذشت بیش از یکسال هیچ کدام موفق به دیدار دیگری نشده بودند.سو که هنوز در 

ه بود به محض تمام شدن درسش به کشورش بر می گردد.آرزویی که لندن بود و درس میخواند به سروین گفت

سروین در دل داشت و هرگز نمی توانست به ان جامه عمل بپوشاند.سروین اگر هم می توانست اوضاع جدید 

کشورش را تحمل کند، با وجود بچه ای ناخواسته چگونه می توانست به اغوش خانواده اش بازگردد.این فکر همیشه 

ی آزرد و رنجش می داد.در هر حال خودش می دانست که این موضوع دیر یا زود برمال می شود..گاهی با خود او را م

فکر می کرد چرا به خاطر غرور زخم خورده اش آنقدر راحت دست از پیروز کشیده بود چرا خود پیروز برای او نامه 

عشق و دوستی می کرد و شب و روز زمزمه های  ننوشته و رابطه شان را پایان نداده بود.پیروزی که آنقدر ادعای

عاشقانه و نجوای محبت و مهر ر گوشش می خواند؟از سوی دیگر سروین با خودش فکر می کرد پیروز اگر او 

رادوست داشت هرگز ترکش نمی کرد و به بهانه خذدمت به مملکت و خانوادهاش تنهایش نمی گذاشت.در هر سال 

 ال و اندی او هنوز به فکر پیروز بود و عاشقانه دوستش داشت.هرچه که بود بعد از گذشت یکس

 

 

اواخر زمستان بود.سروین دوماهی بود که از خانه مایک بیرون آمده بود.یک روز عصر که برای گرفتن پسرش به 

 دمهدکودک محل کارش رفت،یکی از کارکنان آنجا به او گفت که پسرش تب دارد و بهتر است هرچه زودتر اورا نز

دکتر ببرد.گویی دنیا را بر سر سروین خراب کردند.دیگر تحملش را نداشت دیگر نمی توانست در ان هوای سرد و 

بارانی با کالسکه بچه راهی مطب دکتر شود.آن هم آن موقع غروب .آن روز باید خرید هم می کرد و غذای 

ستقیم به خانه رفت بخاری را روشن مختصری هم می پخت.هم خسته بود و هم گرسنه پسرک را تحویل گرفت.و م

کرد تا دقایقی همچنان از سرما می لرزید.پسرش داغ داغ بود در تصورش هم نمی گنجید که دوباره شال و کاله کند 

 و درآن سرما و تاریکی پسرش را به بیمارستان ببرد.به ناچار دوباره دست به دامان مایک شد.
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اسیمه خود را به خانه او رساند پسرک با وجود تب شدید از دیدن مایک خندید مایک دقایقی بعد از تلفن سروین سر

و خود را در آغوش او انداخت.سروین به ناگاه درک کرد شاید بهانه جوییها و کم غذایی های پسرش به خاطر 

مهر سرشار او ندیدن مایک بوده.امید از لحظه ای که چشم به دنیا گشوده بود مایک را دیده و از محبت بی دریغ و 

بهره مند شده بود. سروین وقتی که آشپزی می کرد یا به حمام می رفت امید را نزد مایک می گذاشت و با خیال 

 راحت به کارهایش می رسید .آن دو در تمام آن ساعات طوالنی با همدیگر رفیق و مانوس شده بودند.

 

 

اهی به سروین کرد و گفت:چر از توی بیمارستان زنگ آن روز غروب وقتی مایک درجه را زیر بغل طفل گذاشت نگ

 نزدی بیام دنبالت؟این بچه به شدت سرما خورده و آنژین کرده.چطوری تو این هوای سرد آوردیش بیرون؟

 

 

سروین که سعی می کرد نگاهش را از نگاه مایک بدزدد،پاسخ داد:راستش مایک اینقدر خسته بودم که فکرم کار 

میبینی تو خونه هیچی ندارم ازت پذیرایی کنم.خودم هم به شدت گرسنه ام خواهش می کنم چند  نمی کرد.حاال هم

 دقیقه پیش امید بمون تا من برم خرید و برگردم.

 

 

مایک درجه را برداشت و آن را خواند و سپس گفت:نه سروین الزم نیست تو از خونه بری بیرون.این بچه احتیاج به 

 چرکه.من میرم داروهاشو میگیرم خرید های تو رو هم انجام میدم.دارم داره گلوش پراز 

 

 

سروین خوشحال شد.فهرست خرید را با مقداری پول به مایک داد.او هم با عجله نسخه بچه را نوشت و از خانه 

 بیرون رفت.

 

 

کند  دو از امید مراقبتسروین آه بلندی کشید.چقدر مدیون مایک بود مجبور بود دوباره یکی دو روزی مرخصی بگیر

 تا حالش خوب شود.

 

 

مایک زودتر از آنچه سروین انتظار داشت بازگشت.فورا دست به کار شد.پسرک یک تزریق داشت که بسیار هم 

دردناک بود چاره ای نبود به هر ترتیب بود آمپول را تزریق کردتا دقایقی صدای فریاد امید اتاق کوچک را پر کرده 

ا در آغوش گرفت و سعی کرد آرامش کند.سروین از فرصت استفاده کرد و سوپ کوچکی بار بود.مایک او ر

گذاشت.و قهوه هم درست کرد و نزد مایک بازگشت.امید در آغوش مایک به خواب رفته بود.سروین او را روی 

دارد اما  تخت گذاشت و از مایک دعوت کرد قهوه اش را بنوشد.سروین خیلی دوست داشت او را برای شام نگه

رویش نمی شد بیش از این وقتش را بگیرد.یا شاید صالح نمی دانست او رابیشتر نزد خود نگه دارد.تنها بود او که از 

کودکی اش چندین مراقب و پرستار دور و برش بودند حاال این تنهایی به شدت عذابش می داد.مسئولیت کودکش 

نداشت.در دل آرزو می کرد که مایک خودش پیشنهاد کند که نزد باری بود بر دوشش که توان و یارای تحمل آن را 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دیر آمدیچقدر 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 6  

 

امید بماند اما مایک که در دل از بی توجهی و سردی سروین آزرده شده بود هرگز به خودش اجازه نمی داد که 

خودش را به او تحمیل کند.خوب می دانست که سروین از روی بی کسی و ناچاری به او زنگ زده وگرنه هرگز یادی 

او نمی کرد.بعد از خوردن قهوه کار دیگری نداشت که بماند با بی میلی از جایش بلند شد و بعد از سفارش های از 

الزم از سروین خداحافطی کرد و رفت .هنگام خداحافظی رو به سروین کرد و گفت:هروقت کار داشتی و یا به وجود 

 من احتیاج بود حتما تلفن کن.

 

 

رمانده سروین را ندید که از او می خواست نزدش بماند و تنهایش نگذارد.مایک با دلتنگی و او رفت و نگاه منتظر و د

افسردگی از نزد سروین رفت و و عجیب اینکه های و هوی چشمان زن جوان او را به خود نخواند.ودعوت ناگفته او 

 را ندید و درک نکرد و نا خواسته آنجا را ترک کرد و رفت.

 

 

نمی دانست چرا آین قدر نا توان و بی طاقت است .با هر زحمتی بود شام را سرو سامان داد و سروین خودش هم 

کودکش را که از خواب کوتاهی بیدار شده بود تر و خشک کرد و غذا داد.داروهایی را که مایک تجویز کرده بود به 

بیمار بود و احساس کوفتگی و درد  او خوراند و تا دیری از شب مشغول رسیدگی به او بود.غافل از اینکه خودش هم

می کرد.شب هنگام که در بسترش آرمید تمام دردها به سراغش آمد .با وجود خستگی زیاد نمی توانست بخوابد 

.ناگهان اختیار از دست داد و در جایش نشست و در تاریکی اتاق شروع به گریه کرد.تمام بدنش می لرزید او هم 

که بفهمد مریض شده است.آنقدر گریه کرد که گویی دیگر برایش اشکی نمانده تب کرده بود.اما توجهی نداشت 

بود که بریزد.به شدت احساس نا امیدی و بدبختی می کرد حتی نفس های بلند و تند پسرش هم در او تاثیری 

ور د نداشت .الحساس یاس و ذلت سراسر وجودش را فرا گرفته بود.به یاد شبهای تنهایی اش افتاد که از پیروز

بود.اما آن شبها با این شبها خیلی فرق داشت.سروین در آن زمان هر آن منتظر بازگشت پیروز از امریکا بود و به 

امید دین او نفس می کشید و زنده بود اما حاال چه؟حاال که او را از دست داده بود و گم کرده بود چه؟چرا مهرش از 

ش کند؟چرا با تمام بی وفاییها و بی مهری هایش هنوز او را دوست دل او بیرون نمی رفت.؟چرا نمی توانست فراموش

داشت؟چرا کودکش را نگه داشت و او را سقط نکرد؟سروین پسرش را می پرستید اما خوب می دانست که تمام 

دردسرها و دربه دری هایش بخاطر اوست.ت کی می توانست تحمل کند؟تا چه موقع توان مقاومت و ستیز 

مه چیز و همه کس دور افتاده بود؟چقدر در الک خود فرو رفته و دور همه را خط کشیده بود.چقدر داشت؟چقدر از ه

از زندگی همیشگی و زیبایش پرت افتاده بود.سالها بود که نه لباس جدیدی خریده بود و نه به سر و وضعش رسیده 

رنگ و رو رفته بود.احساس فقر و  بود.کفش هایش کهنه شده بود و چکمه هایی که به پا می کرد از مد افتاده و

بدبختی رنجش میداد.با وجود این حاضر بود تمام این کمبود ها را تحمل کند و در عوض همراه پیروز باشد تنها 

نباشد.تنهایی و بی همدمی او را از پای در می اورد.چه شبهایی را تحمل کرده و آه کشیده بود.چه شب هایی را در 

اره پیروز به صبح رسانده بود.همان طور که نشسته بود بی اختیار به یاد شعری افتاد که آرزوی به دست آوردن دوب

 در زمان های دور گهگاه آن را می خواند:

 

 

 داالنه های تیرگی و تردید
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 این حفره های ساکت و بی چاووش

 

 

 با روزهای لبریز از وحشت و تنهایی

 

 

 تن لرزه های بی کسی و عشق

 

 

 شب های شب!

 

 

 شبهای بی ستاره و ماه

 

 

 شبهای بی قرار و پر از آه

 

 

 با گرمی هوای تو

 

 

 هموار می شود.

 

 

شعر را چندین بار تکرار کرد و اشک ریخت.عاقبت سر جایش دراز کشید زیر پتو رفت،زانوهایش را در بغل فشرد 

و عاقبت به خواب  "کسی و عشق!تن لرزههای بی کسی و عشق تن لرزه های بی "و مانند هذیان زده ها تکرار کرد

 رفت.

__________________ 

 

دو سال از ازدواج سرور می گذشت در این دو سال اتفاقات زیادی رخ داده بود و سرور بعد از دو سال سماجت و 

ه نام هنر و نقاشی پشتکار باالخره موفق شده بود موافقت شوهرش را جلب کند و آموزشگاه بزرگ و مجهزی ب

تاسیس کند.ساختمانی که اجاره کرده بود دو طبقه مجزا داشت و هر طبقه یک سالن بزرگ و چهار اتاق داشت.سرور 

یک طبقه را فقط به اموزش نقاشی اختصاص داده بود و در مواقع لزوم به عنوان گالری هم از آن استفاده می 

سفالگری و مجسمه سازی مختص کرده بود.به وسیله آگهی موفق کرد.طبقه دیگر را به هنرهای دستی دیگر مثل 

شده بود چند معلم خوب و باسابقه برای رشته های مورد نظرش پیدا کند.برای اجاره ساختمان آموزشگاه و خرید 

لوازم و وسایل مورد نیاز هر رشته سرمایه گذاری بزرگی الزم بود که سرور با کمک شوهرش از عهده آن برآمده 

 بود.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دیر آمدیچقدر 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 8  

 

 

بعد از تاسیس آموزشگاه حال و روحیه سرور به طور شگفت انگیزی تغییر کرده و دوباره مانند سابق شاد و سرحال 

شده بود.او به خاطر تشکر و قدردانی از شوهرش با خلق و خوی شاد و سرزنده ای پذیرای او می شدو در خدمت به 

س تمام آرایش می کرد و خود را می آراست یا به قول او از هیچ کاری فرو گذار نمی کرد.هرروز صبح با وسوا

شاگردانش خود را نقاشی می کرد.لباسهای بلند و پوشیده می پوشید که به طرح ها و رنگهای جالب و رنگارنگی 

دوخته شده بود وروسری های همرنگ انها به سر می کرد.محیط آموزشگاه پر از گیاه و تابلوهای زیبایی بود که 

ر خودش بود و از عمد آنها را در معرض دید همگان قرار داده بود .شاگردانش همه زن و دختر بودند بیشترشان کا

و حتی مربیان را همه زن استخدام کرده بودو از این رو راحتیو امنیت کامل در محیط کاز=رش برقرار بود .در سراسر 

بی کالم به گوش میرسید.روی میزهای سالن و  سالن و اتاقها دستگاههای صوتی مجهز بود و مدام نوای آرام موسیقی

اتاقها در ظرفهای کوچک و زیبا گلهای خشک و خوشبو خودنمایی می کرد.شهریه کالسها نسبتا گران بود اما هر روز 

بر تعداد شاگردان افزوده می شد .ساختمان آموزشگاه در یکی از ساختمانهای باال شهر قرار داشت .سرور قبل از 

مد و سود مالی اش خوشحال شود از تغییر روحیه ای که پیدا کرده بود و احساس جوانی و شادابی اش اینکه از درآ

شاد و سرحال به نظر می رسید.به تدریج اسم آموزشگاه و نحوه تدریس و چگونگی اراستن صاحب انجا بر سر زبانها 

بار نمایشگاه ترتیب می داد و بیشتر افتاد و مشهور شد.سرور به بهانه معرفی کارهای شاگردانش هر چند ماه یک

تابلوهای خود را به فروش می رساند.او کمابیش از سروین خبر داشت و می دانست پسرش در امریکا زندگی راحتی 

دارد.خودش هم به خصوص بعد از تاسیس آموزشگاه هنری اش حال و روحیه بسیار خوبی داشت .تنها چیزی که 

 الینحل مانده بود مشکل سروناز بود. آزارش میداد و بعد از چندین سال

 

 

کار عشق و عاشقی علی و سروناز در همان روزها باال گرفت سروناز هر روز صبح بی اختیار به در خانه کشیده می 

شد.حتی روزهایی که حاج آقا معین آنجا نبود او به یاد روزهایی که علی به در خانه می آمد.همراه دخترش سر کوچه 

منتظر سرویس می شد.بعد از رفتن بهار او دقایق طوالنی می ایستاد و به نقطه ای خیره میشد.حاال می  می ایستاد و

فهمید که در زمان نامزدی اش با ساسان عاشق نبوده بلکه تظاهر به عشق میکرد .مدتها بود که دیگر یادی از 

ر می کرد.چیزی که او را دچار شک و شوهرش نمی کرد و برای ارضایخودش خاطرات بد،فحشها و کتکهای او را مرو

تردید می کرد این بود که اگر ساسان زنده بود به طور حتم تا حاال تماسی با او یا خواهرش میگرفت.سروناز بیشتر 

امکان می داد که او کشته شده باشدممکن نبود که او زنده باشد و یادی از فرزندش نکند.اما هرچه می گذشت یاد و 

میشد و شعله های سوزان عشق علی در دلش زبانه می کشید .ناخودآگاه پوشیده تر لباس می  خاطره ساسان کمتر

پوشید دیگر به نماز خواندن و روزه گرفتن سرور به دیده استهزا نگاه نمی کرد هر چند در دل مطمئین بود مادرش 

و کارهای علی را در نظر  با خلوص نیت این عبادات را انجام نمی دهدوساعتها در گوشه ای می نشست و حرکات

مجسم می کرد و دلش فرو می ریخت.راه رفتنش را با کمی لنگیدن که حالت جذاب تری به قامت بلند و شانه های 

پهنش می داد چشمهای نجیب و محبوبش را که از نگاه سروناز می گریخت و دوبتر به آن پناه می برد و پناه می 

برازی را نداشتند گویی هردوشان دوست داشتند این لحظات فرار و داد.هیچکدام جرات هیچ گونه اقدام و ا

گریزشان طوالنی تر باشد و به درازا بکشد.گویی هر دو طالب شبهای بیداری و رویا و طالب انتظارهای طوالنی برای 

ه او را در کدیدارهای کوتاه بودند.علی دیگر مدتها بود حرفی از جبهه نمی زد پایبند شده بود .پایبند عشق زمینی 
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آسمانها به پرواز در می آورد .حواس درست و حسابی نداشت وقتی مدارس تعطیل می شد سروناز دیگر بهانه ای 

برای دیدار او نداشت.علی جرات نمی کرد به او تلفن بزند و یا به گونه ای دیگر با او تماس بگیرد.بهار بارها و بارها 

 که بخاطر علی دوباره صبحها از خواب بیدار شود و به دم در برود.دیدار او را بهانه کرد اما آنطور نبود 

 

 

تا اینکه یک روز که سروناز بهار را بیرون برده بود در یکی از مراکز خرید شهر چشمش به علی افتاد او با عجله 

د ازدست ده مشغول رفتن بود و بسته ای در دست داشت .سروناز بی اختیار از ترس اینکه مبادا فرصت دیدار را

 "علی ...علی آقا؟"فریاد زد:

 

 

با صدای گرم و دلنشین زن جوان علی مانند برق گرفته ها درجا خشکش زد وایستاد به مجرد دیدن سروناز و بهار 

 گویی همه چیز را فراموش کرد و به سوی آنها دوید.

 

 

 سروناز که از واکنش سریع خود شرمنده شده بود سالمی کرد و گفت:

 

 

 ـراستش ...راستش بهار شما رو دید و ...

 

 

 "وشما منو صدا زدین"علی با خنده قشنگی ادامه داد:

 

 

سروناز سرخ شد و خندید .آنها گویی محیط اطراف خود را فراموش کرده بودندبا وجود دنیای حرف و سخن گویی 

کول علی باال می رفت و و متوجه حال و هوای او و الل شده و به یکدیگر خیره شده بودند.بهار با خوشحالی از سر و 

مادرش نبود دقایقی به همان صورت گذشت سروناز منتظر بود علی حرفی بزند و تقاظای دیدار کند اما مرد جوان 

محجوب تر از آن بود که او فکر می کرد.سرانجام علی ضمن حرفهای خود نگاهی به بسته در دستش انداخت و گفت 

و این دختر قشنگم ت"و بعد رو به بهار کرد و گفت: "ودتر باید برم و این بسته رو تحویل بدم من...: متاسفم که ز

 "هفته یه روز میام دنبالت می برت پارک.دوست داری؟

 

 

 "مامان اجازه میدی؟"بهار با شادمانی رو به مادرش کرد و گفت:

 

 

د جوان دستخوش هیجان ناشناخته شده بود از طرفی دل بر سروناز سر تکان دادو نگاه منتظرش را به علی دوخت.مر

نمی کند که از آنها جدا شود و از طرف دیگر مسئولیت داشت که هر چه زودتر به محل خدمتش برود سرانجام با 

 و خداحافظی تندی کرد و رفت."معذرت می خوام باید برم"درماندگی نگاهی به سروناز کرد و گفت :
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امت بلند و شکیل مرد را نطاره کرد وآن قدر ایستاد تا او از نظرش دور شد.آنگاه در حالی که سروناز از پشت ق

 قلبش هنوز می تپید دست دخترش را گرفت و راهخی خانه شد.

 

 

از زمانی که سرور مشغول کار شده بود بیشتر اوقاتش را در اموزشگاه میگذراند،سروناز تنهاتر شده بود. هرچند 

به خودش می رسید و سعی می کرد وقتش را به ورزش و مطالعه بگذراند.هرچند نور زندگی دوباره در  تازگی بیشتر

چشماهی جوان و زیبایش هویدا شده بو.د بلتکلیفی زندگی اش او را عذاب می داد.نمی دانست شوهر دارد یا نه؟نمی 

 در کار نقاشی اش بود که فرصتی برای دانست حق دارد عاشق شود یا نه؟هیچ کس به فکر او نبود.سرور آنقدر غرق

__________________ 

دخترش باقی نمی ماند . سروناز از او دلگیر بود و با خود فکر میکرد که چطور مادرش در بند زندگی و احساس او 

دار ینیست . تا کی باید انتظار میکشید ؟ تا کی برای دریافت خبری از ساسان به انتظار می نشست و تا کی برای د

 علی دیدگان منتظر و پرآبش را به در میدوخت ؟ باید کاری میکرد و چاره ای می جست .

سرانجام بک روز تصمیم گرفت تلفنی به خواهر شوهرش بکند و بپرسد که از ساسان خبری دارند یا نه ؛ هرچند 

با این وجود زنگ زد . خودش میدانست که اگر خبری دریافت میکردند ؛ بی شک آن را در جریان میگذاشتند . 

خواهر ساسان خودش گوشی را برداشت وبا خوشحالی جویای حال او و بهار شد و با کمال تاسف به سروناز گفت که 

 هنوز خبری از ساسان ندارد . بعد از دقایقی سروناز خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت .

گذشت . دیگر خسته شده بود . باید کاری میکرد چه میتوانست بکند ؟ بیش از چهار سال از مفقود شدن شوهرش می

.حال که علی هیچ اقدامی نمی کرد ؛ ساکت نشستن او هم جز زجر و تنهایی چیز دیگری برایش به ارمغان نمی آورد 

. گرچه از نگاه ها و واکنش های مرد جوان درک کرده بود که او هم عاشق است و دوستش دارد ؛ اما تا آن موقع 

 دال بر این عشق و دوستی از زبان او نشنیده بود . دیگر از این قایم باشک بازی خسته شده بود .حتی یک کلمه 

در این افکار بود که زنگ تلفن رشته ی افکارش را پاره کرد . گوشی را برداشت ودر کمال تعجب صدای شوهر 

ی به آنها نشان نمی داد . اما اینبار با خواهر ساسان را شنید . او هیچ وقت به سروناز تلفن نمی کرد و هرگز روی خوش

سروناز خانم , من میدونم که هرگز روابط نزدیکی با » صدای گرم و مهرآمیزی سالم و احوال پرسی کرد و گفت : 

 .«شما نداشتم و شاید خود شما فهمیده باشین که هیچ صمیمیتی بین من و ساسان وجود نداشته 

ه , همین طوره که میگین , آقای کاشانی . اما ما همیشه شما رو روست داشته ایم و بله , بل» سروناز با تردید گفت : 

 «ساسان خیلی نسبت به شما ارادت داشت . 

خیلی ممنون , خانم . راستش من اهل تعارف نیستم . اگه به شما زنگ زدم » آقای کاشانی با بی حوصلگی گفت : 

 «رو در جریان کار های شوهرتون بزارم . وظیفه انسانیم حکم میکرد که هرچه زودتر شما 

 «چی ؟ شما از ساسان خبر دارین ؟:» سروناز آب دهانش را قورت داد و با زحمت پرسید 

 «بله به شرط اینکه قول بدین به زنم چیزی نگین, وگرنه از من دلخور میشه . :» آقای کاشانی گفت 

 «چقدر منتظر خبری از ساسان هستم. آخه چرا ؟ شما همتون میدونید که من:» سروناز گفت 

بله بله میدونم اما زنم میگه اگه شما بی خبر باشین بهتره تا اینکه ...تا اینکه بدونین ساسان به :» آقای کاشانی گفت 

 «کاستاریکا فرار کرده و اونجا داره خوش میگذرونه . 

 لومی خیره شد بود و نمی توانست حرفی بزند .سکوتی برقرار شد و سروناز تا لحظاتی مات و مبهوت به نقطه نا مع
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 «سروناز خانم ؟ الو الو ؟ حالتون خوبه ؟ » اقای کاشانی نگران شد و گفت : 

 «حاال چرا کاستاریکا ؟ بعد هم چرا به من خبر نداده که تکلیف خودمو بدونم ؟ » سروناز به خور آمد و گفت : 

م تو بهتره به فکر زندگیت باشی من از اول میدونستم اون چه جور مردیه . ببین دختر:» اقای کاشانی با مهربانی گفت 

راستش کارتی برای خواهرش فرستاده و بعد هم نامه ای و گفته که به شما هیچی نگیم چون نه میتونه برگرده نه 

ه در سادمیتونه شما رو پیش خودش ببره . راستش سروناز خانم معلوم نیست چی تو سرشه . خواهرش هم که انق

 .«لوح و بیشعوره تازه براش دلسوزی هم میکنه 

سروناز دیگر نمی توانست حرفی بزند اما مطمئن بود که اقای کاشانی دروغ نمی گوید او مرد محترم و درستکاری 

 بود .

من  باور کنین:» اقای کاشانی چون احساس کرد سروناز انقدر ناراحت شده که نمی تواندچیزی بگوید دوباره گفت 

برای مصلحت خودتون و دخترتون اینها رو گفتم امیدوارم از من نرنجین . اگه خواستین موضوع رو به همسرم بگین 

 «لطفا اسم منو نبرین . حوصله دردسر ندارم . بهش بگین از جای دیگه شنیدین باشه ؟ 

 .«گم مطمئن باشین مطمئن باشین اقای کاشانی چیزی نمی:» سروناز تمام توان خود را جمع کرد و گفت 

گوشی را گذاشت اما خدا می دانست که در چه حالی بود . دلش برای خودش و بهار می سوخت . چقدر منتظر و 

نگران ساسان بود . چقدر برایش اشک ریخته بود .فکر کرده بود حتما او مرده که سراغی از تنها فرزندش نمیگیرد . 

به انجا گریخته بود ؟ چرا گفته بود به همسر و درخترش چیزی نگویند ؟ آخر ایران کجا , کاستاریکا کجا ؟ چطوری 

 این انصاف بود ؟

در مقابل چشمان حیرت زده ی بهار اشک می ریخت . به تنها کسی که می توانست پناه ببرد مادرش بود . میدانست 

را برداشت و به محض  که او سخت مشغول کار آموزشگاهش است . با وجود این به او تلفن کرد . سرور گوشی

شنیدن صدای گریه ی دخترش آموزشگاه را ترک کرد و به خانه آمد . سروناز به محض دیدن او گریه اش اوج 

الهی قربونت برم سروناز , » گرفت و تمام ماجرا را برای مادرش تعریف کرد . سرور خنده ای ساختگی کرد و گفت : 

یدونستم چقدر نامرده . خاک بر سرش که لیاقت زنی مثل تو رو نداره . بهتر , بهتر که گورشو گم کرده و رفته . م

 .«چرا گریه میکنی ؟ ولش کن به جهنم . خودم از فردا دست به کار میشم و از شر چنین حیوونی نجاتت میدم 

انها بود  یسروناز بی امان گریه می کرد باورش نمی شد ساسان تا این حد بی فکر و بی مهر باشد . بهار شاهد گفتگو

. او دختری هشت نه ساله شده بود و همه چیز را درک میکرد و می فهمید . آن روز سرور ساعتی نزد سروناز ماند و 

با زبان پر محبت و پر مهرش او را دلداری داد . سروناز با وجود کار بی رحمانه ای که شوهرش در حق او و فرزندش 

ود که بعد از این می تواند به راحتی از دست ساسام خالص شود و به کرده بود , ته دل خوشحال بود . خوشحال ب

 سوی علی برود , مردی که نمونه مردانگی و جوانمردی بود و درست در نقطه مقابل ساسان قرار داشت .

 علی هم سن و سال سروناز بود و بسیار جوان تر از سن واقعی اش نشان میداد , اما تنها چیزی که برایش مهم نبود

همین موضوع بود . او عاشق سروناز شده بود و بی چون و چرا او را دوست داشت . چند روز بعد از دیدارشان در 

مرکز خرید , علی تمام جرئت و جسارت خود را جمع کرد و نزد حاج آقا معین رفت . آخر وقت بود و حاج آقا خسته 

بود که کار خصوصی دارد . حاج اقا معین با وجود  و کسل به نظر می رسید . علی قبال از او وقت مالقات گرفته

خستگی علی را با روی خوش پذیرا شد . او به هیچ وجه نمی توانست حدس بزند که علی چه می خواهد بگوید و چه 

 درخواستی دارد . با خودش فکر می کرد شاید کمک مالی می خواهد , و یا چیزی در این مورد .
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صحبت کرد و چون اقا معین را خسته و بی حوصله دید , ترجیح داد هرچه زود تر حرف علی کمی از این در و ان در 

دلش را بیان کند . حاج آقا کنجکاو شده و از این همه تردید و دودلی او به شک افتاده بود . سرانجام با بی حوصلگی 

 «ببینم پسر جون , می گی چی کار داری یا نه ؟ تو چته ؟ چه مشکلی داری؟ :» گفت 

 .«هیچی , حاج آقا عاشق شدم . همین :» علی بی اختیار نگاهی به او کرد و گفت 

خب مبارکه . اینکه دیگه این پا و اون پا کردن نداره . خداروشکر . من فکر :» حاج اقا معین به خنده افتاد و گفت 

ر جون , چی می خوای ؟ وام ازدواج یا میکردم بعد از اون خدا بیامرز , تو دیگه سر عقل نیای و ازدواج نکنی . باشه پس

 «اضافه حقوق ؟ 

 «هیچکدوم , حاج آقا فقط ... فقط ازتون خواهش می کنم شما پیش قدم بشین و صحبت کنین . :» علی خندید و گفت 

حرفی نیست , اما تو پدر و مادرت زنده ان وظیفه ی اونهاست . البته من حاضرم :» حاج آقا معین با تعجب گفت 

 «اه اونها بیام و صحبت کنم . همر

نه , نه , حاج آقا , پدر و مادرمو بعدا میفرستم خواستگاری . آخه ... راستش ,حاج آقا روم :» علی با عجله پاسخ داد 

 «نمیشه . خجالت میکشم که بگم ... 

 یر آوردی ها ! زود باشای بابا تو که منو کشتی . وقت گ:» حاج آقا معین که دیگر به حد انفجار رسیده بود , گفت 

 «حرف بزن . بگو این دختره کیه و چرا من باید پیشقدم بشم ؟

 و بال فاصله نگاهش را از حاج آقا دزدید .« اون سروناز خانمه , دختر خونده ی شما . :» علی فوری پاسخ داد 

 ی بابا پسر , مگه تو دیوونه شدیچی ؟ چی گفتی ؟ سروناز ؟ ا:» حاج آقا معین مثل برق گرفته ها از جا پرید و گفت 

 «؟ این همه دختر خوب و نجیب توی شهر ریخته , تو چرا رفتی دنبال زن شوهر دار ؟ 

چی ؟ شوهردار؟ چی میگین حاج آقا ؟ مگه ... مگه :» علی چشم هایش از تعجب گرد شد و با وحشت پرسید 

 «شوهرش توی جنگ شهید نشده ؟ 

نه بابا , تو هم دلت خوشه . این دروغو زن من از خودش در آورده و به نوه اش :» ت حاج اقا معین زد زیر خنده گف

یاد داده که توی مدرسه بگه . اوال باید بدونی شوهر سروناز مفسد فی االرض و فراریه . اگه گیرش بیارن سرش باالی 

ه هر ترتیب شده بره دنبالش سوم داره . دوم اینکه اون عاشق شوهرشه و شب و روز آه میکشه خبری از اون بیاد و ب

اینکه اخه پسر جون اون زن اصال به درد تو نمی خوره . دخترش دیگه بزرگ شده و همه چیزو میفهمه . ااون هم 

 «منتظر پدرشه که خبری ازش برسه و همراه مامانش بره پیشش . 

درت حرف زدن نداشت . رنگش پریده علی بدنش عرق کرده بود . نگاه ناباورش را به حاج آقا معین دوخته بود و ق

» :بود و احساس حماقت و خود باختگی می کرد . دهانش خشک شده بود . تنها چیزی که توانست بگوید این بود که 

 «حاج آقا مطمئنین ؟ راستی اون شوهر داره و منتظره شوهرشه ؟ 

 اونآره , آره پسرم . دورشو خط بکش . :» حاج آقا معین با صراحت تمام گفت 

__________________ 

واقعا به درد تو نمیخوره اصال یه جوری مریض حاله حیف تو نیست به این جوونی و خوبی گیر این جور زنای از خود 

راضی و مغرور بیفتی.......علی معذرت خواست و بالفاصله حاج اقا را ترک کرد و رفت از داستانهای زیادی راجع به 

رفاه واسایش هستن و دائم سر وگوششان میجنبد و دنبال عشق تازه ای هستند نه علی از زن هایی شنیده بود که در 

ان مرد ها نبود که بازیچه ی دست این وان قرار گیردخدا میدانست که با چه حالی حاج اقا معین را ترک کردو رفت 
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ری چهره ی سروناز را خدا میدانست که در قلب پاک و عاشقش چه غوغایی بر پا بود چگونه گول معصومیت ظاه

خورده بود چگونه در چشمهای تیره جذاب او دورنگی و ترویز را ندیده بود در پس نگاهش ان نگاه عاشق و 

گویایش چه وجود داشت که علی موفق به کشف و دیدارش نشده بود چه قدر دروغ چه قدر دورویی که علی متوجه 

ود نه او این سروناز را نمیخواست میتوانست به سادگی اورا به ان نشده و چشم بسته و عاشق به دنبالش روان شده ب

دست اورد اما او طالب سروناز دیگری بود که عشق در قلبش باشد و مهر ودوستی از قلبش تراوش کند اوجسم 

سروناز را نمیخواست،نمیخواست سروناز تمایالت وخواسته های اورا جوابگو باشد علی خواهان روح وی بود خواهان 

یای احسای ومهرش بود نه چیز دیگر بی محابا گریه میکرد واشک میریخت گول خورده بود ان قدر عاشق و پاک در

بود که گولش زده بودند نه دیگر نمیتوانست در شیراز بماند دیگر نمیتوانست به درخانه ی سرور برود و یاد اوری 

ه شدت ازرده و رنجیده بود،هنوز عاشق بود و خاطرات گذشته رنجش دهددیگر نمیتوانست بهار را ببیندهر چند ب

 هرگز نمیتوانست این عشق را از قلبش بیرون کند

فردای ان روز تقاضایی نوشت و مصرانه از حاج اقا معین خواست که با رفتنش به جبهه موافقت کند با پافشاری تمام 

ی یافت که میتوانس بی وفایی ها و دروغ در عرض یک هفته بار و بندیل خود را بست و راهی جبهه شد انجا ارامشی م

 های سروناز را به دست فراموشی بسپاردو بار دیگر خویشتن را پیدا کند.

در طول راه به یاد نامزد از دست رفته اش افتاد مریم دختری بود که پاک و بی گناه از دنیا رفته وداغش را بر دل 

انی علی را دیده و به سادگی به او دل باخته بود خیلی راحت و علی گذاشته بودمریم اموزگار دبستان بود در یک مهم

ساده طی مراسمی شیرین وکوچک نامزد شده و قرار ازدواج رابرای سال بعد گذاشته بودندهمه چیز خوب و قشنگ 

بود همه چیز مسیر عادی خود راطی میکردتا اینکه...تا اینکه یک تصادف لعنتی همه چیز را از علی گرفت مریم 

ب و عزیزش به خاطر یک بی احتیاطی از دست رفت و اورا عزادار و غمگین تنها گذاشت علی هرگز باور نمیکرد خو

بتواند بار دیگر زنی رادوست بدارد هرگز فکر نمیکر بتواند دوباره عاشق شود وشوق زندگی را به حس کند و طاوت 

طعم شکست وناکامی را در عشق چشیده بود و  هوای تازه را بفهمد نزدیک به سی سال از عمرش میگذشت و دوبار

برایش عجیب بود که این بار گویی بیشتر اسیب دیده و رنج کشیده بود لحظه ای چهر ه ی زیبا و معصوم سروناز از 

خاطرش دور نمیشدچگونه ممکن بود که او با ان صورت عاشق و حق به جانب دروغ گفته باشد؟سعی کرد که دیگر 

رش بیرون کند سعی کرد به اینده اش فکر کند به هدفش به کاری که در پیش داشت فکر کند فکر سروناز را از س

 شاید تقدیرش چنین بوده که باید تنها بماند وتهنا زندگی کند وچه بسا تنها بمیرد.

علی نمیدانست که سروناز با چه شوق واشتیاقی منتظر اوست نمیدانست که سروناز با چه قلب عاشق و چه احساس 

 تندی در انتظار به سر میبرد باتمام وجودش عاشق بود و بی صبرانه ارزوی دیدار علی را داشت.

سرور زمانی که فهمید ساسان کجاست وچه میکند به سروناز گفت که بهتر است برود دادگاه و تقاضای طالق بدهد 

ت که فرار ساسان درهر حال باعث او سعی کرد موضوع فرار دامادش به کاستاریکا را از شوهرش پنهان کند میدانس

سر شکستگی و سرافکندگی او نزد حاج اقا معین خواهد شد. حوصله ی شنیدن طعنه و کنایه های شوهرش را 

نداشت ضمنا دوست نداشت همه بفهمند ساسان در چه وضعیتی همسر و دخترش را تنها گذاشته همسر و دخترش 

ها نمیبرد صالح دید که سروناز پنهانی برود و تقاضای طالق دهد  را تنها گذاشته و رها کرده است ونامی از ان

 میدانست که در صورت غیبت ساسان،دخترش باالخره میتواند از او جدا شود.
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سروناز نمی دانست احساسی را که به علی دارد به مادرش بگوید و راز عشق بزرگ زندگی اش را نزد او فاش کند. 

ن عشق مخالفت می کند و چه بسا او را به یاد سرزنش و مالمت بگیرد. درست هنگامی که مططمئن بود که سرور با ای

سروناز بی تابانه در انتظار دیدار علی می سوخت . بعد از دو هفته بی خبری از او، ناگهان فهمید که او به جبهه رفته و 

رش شروع به چرخش کرد. نفهمید چه قصد بازگشت ندارد. وقتی این خبر را از مادرش شنید، گویی دنیا به دور س

 می کند فریاد بلندی کشید و از حال رفت.

واکنش سروناز در مقابل خبر رفتن علی به جبهه ، برای سرور بسیار حیرت آور بود. اما باعث شد چشمهایش باز 

ر توان یگشود و به حقایق پی ببرد. سروناز تمام تابستان را در بستر بود. روح ضعیف و جسم آسیب پذیرش د

رویارویی با این مشکل را نداشت. سرور ناامید و درمانده در کنار بستر دخترش می نشست و او را نصیحت می کرد. 

وی سرانجام حقیقت ماجرا را از زبان سروناز شنید و به عشق دخترش نسبت به علی پی برد. با وجود بیماری سروناز 

بهه رفته است. او به هیچ وجه نمی توانست قبول کند که سروناز و بستری بودنش، سرور خوشحال بود که علی به ج

عاشق علی شده باشد. مطمئن بود که این هوسی زودگذر است و سروناز به خاطر تنهایی و دوری از شوهرش، به علی 

و امتوسل شده و به وسیله ی او خواسته انتقامی از شوهرش بگیرد. سرور ضمن صحبت هایی که با سروناز داشت، به 

 متذکر شد که او و علی به دو طبقه مختلف تعلق دارند و به هیچ وجه برازنده یکدیگر نیستند.

 مامان، پس تو چرا خودت» یک روز که سرور دوباره شروع به تحقیر علی و امثال او کرد، سروناز با عصبانیت گفت:

 «رفتی زن آدمی مثل حاج آقا شدی؟

رات متاسفم که این سوالو از مادرت می کنی. سوال تو جوابی نداره . هر آدم وقعا ب» سرور لبخند تلخی زد و گفت:

 «عاقل و فهمیده ای جوابشو می دونه.

 اما سروناز قانع نمی شد . او علی را دوست داشت و از بی مهری و بی اعتنایی اش رنج می برد.

ت گذشته بود. سروناز مشت مشت قرص می پاییز فرار رسید و بهار روانه مدرسه شد.فرارسیدن مهر، یادآور خاطرا

خورد و رنج می برد. بعد از تقاضایی که برای طالق به دادگاه داده بود، دیگر دنبال آن را نگرفته بود. برایش مهم 

نبود چه می شود. او نمی دانست که سرور پیگیر کارش است و تا آن زمان دوبار آگهی احضار برای ساسان چاپ 

 ه است.شده و بی جواب ماند

__________________ 

 سروناز و سرور هیچ کدام از گفتگوی بین حاج آقا معین و علی خبر نداشتند.

حاج آقا معین هیچ وقت در این باره حرفی به آنها نزده بود. او از زمانی که با سرور ازدواج کرده بود سروناز را 

دیگر او را بستری و بی حال ببیند. اما هر وقت چشمش  بیمارگونه و مریض حال دیده بود. برایش عجیب نبود که بار

به بهار می افتاد دلش می سوخت و بر پدر وی لعنت می فرستاد که کجاست و چه می کند. برای او هم عجیب بود که 

ساسان برای دیدن فرزندش و یا خبردار شدن از حال وی هیچ کوششی نمی کند. و برای دیدارش تمایلی از خود 

دهد. شاید اگر سرور موضوع فرار ساسان را به او می گفت با نفوذی که داشت کار طالق را آسان تر نشان نمی 

میکرد. از سوی دیگر، اگر سرور ماجرای عشق دخترش به علی را به گوش شوهرش می رساند، چه بسا دل حاج آقا 

دو به هم هموار می کرد. اما  معین به رحم می آمد و چون می دید عشقی دو طرفه است راه را برای رساندن آن
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گویی همه چیز دست به دست هم داده بود تا آن دو را از هم دورتر و دورتر و راه جدایی آنها را هموار تر و هموارتر 

 نماید.

سروناز روز به روز الغر تر و رنگ پریده تر می شد. دیگر از علی کوچکترین خبری به او نمی رسید. مسئله الینحل 

ز غیبت ناگهانی علی بود. هر چه فکر می کرد، دلیلی برای آن نمی یافت . دوباره سرخورده و ناامید شده برای سرونا

 بود. ساعت ها در بستر دراز می کشید و به نقطه ای خیره میشد.

هفته ها و ماه ها گذشت و از علی هیچ خبری نشد. زندگی هر روز برای سروناز بدتر و دردناک تر میشد. سرور به 

ور جدی دنبال کار طالق دخترش بود. یکی دوبار هم سروناز را مجبور کرد که همراهش به دادگاه برود. برای او ط

وکیلی گرفت تا کارش زودتر انجام شود. سرور تصمیم داشت امتحان کند و ببیند می تواند دختر و نوه اش را از 

که امکان خروج سروناز و بهار بسیار کم است. اما زنی ایران به خارج بفرستد یا نه. او مرتب با پسرش مکاتبه داشت 

 نبود که به سادگی تسلیم شود. در هر حال باید تالش خود را می کرد.

موضوع اصلی برای او پول بود. او با وجود به دست آوردن رگ خواب حاج آقا معین، هنوز نتوانسته بود آن طور که 

سرور را بی نیاز کند. حاج آقا معین برای او خرج می کرد. هر چه می  می خواهد وی را وادار سازد که از نظر مالی

خواست می خرید و چه بسا کارهایی می کرد که هرگز برای همسر اولش انجام نداده بود. اما باز هم سرور ناراضی 

د. ده بوبود. و بیشتر طلب می کرد. مدتها بود که زمزمه ی خرید ساختمان آموزشگاهی را درگوش شوهرش آغاز کر

اوایل حاج آقا معین به شدت مخالف بود و آن را اسراف و ولخرجی می دانست. اما سرور از پای ننشست و آن قدر 

گفت و آن قدر دلیل آورد که حاج آقا معین نرم شد.ولی موضوع اصلی این بود که سرور ساختمان را برای خودش 

که بتواند استقالل مالی داشته باشد. و هر وقت دلش  می خواست و آن را سرمایه ای برای آینده اش می پنداشت

خواست از آن استفاده کند. بعد از ماه ها چانه زدن سرانجام هنگامی که حاج آقا معین با تقاضای همسر دومش 

پس حاج آقا هر وقت صحبت هات با مالک ساختمان تموم شد و به توافق رسیدین روز » موافقت کرد سرور گفت:

 «و که شناسناممو همرام بیارم.محضر به من بگ

 «چرا؟ اصال وجود تو ضرورتی ندارد.» حاج آقا نگاه معنی داری به او انداخت و گفت:

 «ضرورتی نداره؟ ببینم از کی تا به حال ملکو بدون مالک می خرن؟» سرور با حیرتی ساختگی گفت:

ه من این ساختمون به این بزرگی رو باید به نام مالک؟ یعنی تو فکر کرده ای ک» حاج آقا معین زد زیر خنده و گفت:

 «تو بخرم؟

آخه تو چه شوهری هستی؟ یعنی اصال به فکر آینده ی من نیستی؟ من این همه زحمت » سرور لب ورچید و گفت:

کشیدم و تالش کردم تا موافقت تو رو جلب کردم. اگه می دونستم نمی خوای برای من بخری دیوونه نبودم آنقدر 

به زحمت بندازم. در ثانی، حاج آقا، تو ماشاءاهلل اینقدر داری که اینجور ساختمونها برات مثل پول خرده پس خودمو 

 «بخشش و کرمت کجا رفته؟

این چه حرفیه که داری می زنی؟ کجا پول من از پارو باال رفته؟ این » حاج آقا معین اخم کرد و با لحنی جدی گفت:

ازی؟ می دونی من چندتا بچه و نوه دارم؟ برای هیچ کدوم از اون ها از این مزخرفات چیه تو دهن مردم میند

 «ولخرجی ها نکرده ام که برای تو کردم. تو باید زندگی قبلی تو فراموش کنی اون مَمَه رو لولو برد. فهمیدی؟

ه ساختگی ب سرور سرخ شد. رگ های گردنش متورم شده بود . به خودش نهیب می زد تا خونسرد باشد. . لبخندی

من هیچ کسو جز تو توی این دنیا ندارم . بچه هام از من دورن. این دخترم که همش » لب آورد و با لحنی آرام گفت:
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مریضه. تنها دلخوشی من تویی. تو تکیه گاه و مرد خونه منی. باید بدونی من به امید تو زندگی می کنم تا حاال از من 

که نم اشک در آن نشسته بود به صورت حاج آقا معین دوخت و معصومانه  چشمهای قهوه ای اش را« خطایی دیدی؟

 نگاهش کرد. 

نه. خب نه . الحق که تو زن خوبی برای من بوده ای. اما باید بدونی نباید پاتو از » حاج آقا سر تکان داد و مِن مِن کرد:

 «گلیمت درازتر کنی. عاقبت خوشی نداره.

باشه، حاج آقا اصال » های شوهرش را در دست گرفته بود و فشار می داد گفت:سرور خندید و در حالی که دست 

 «موضوع خرید ساختمونو فراموش می کنیم. باشه؟ من دوست ندارم این موضوعات باعث کدورت بین من و تو بشه.

ند و ریداری کردسه هفته بعد حاج آقا معین و سرور به محضر رفتند و ساختمان دو طبقه آموزشگاه را به نام سرور خ

سعی می کردند هیچ کس از این ماجرا بویی نبرد. بعد از آن سرور شروع کرد به عوض کردن تزئینات داخلی 

ساختمان تا آن را زیباتر جلوه دهد. یک ماه آموزشگاه را تعطیل کرد و تغییراتی در وضع اتاق ها و سالن ایجاد کرد 

ج آقا معین انداخت و آنها را دریافت کرد. چندین طرح چوبی زیبا ارائه و تمام این هزینه ها را ریز ریز به گردن حا

داد که سالن را در موقع لزوم به دو یا سه قسمت تقسیم می کرد. پنجره ها را عوض کرد و به رنگ چوب درآورد و 

ود نوع موجکرکره های چوبی زیبایی به روی آنها نصب کرد. تمام سرویس های بهداشتی را عوض کرد و از بهترین 

در بازار استفاده کرد کف ساختمان را که موکت بود پارکت کرد و حتی موکت اتاق خواب ها را برداشت و آنها را هم 

 به پارکت تبدیل کرد. چراغ های دیواری تعویض شد و لوستر های شکیل و قشنگی به سقف آویزان شد.

ن را بگیرد. بالفاصله به خواهر شوهر سروناز زنگ اواخر سال بود که سرور موفق شد سند جدایی دخترش از ساسا

زد و گفت که مدت هاست از همه چیز با خبر است و بهتر است او هرچه زودتر به ساسان خبر دهد که سروناز مطلقه 

 شده و ساسان دیگر هیچ حقی در مورد وی ندارد.

که خواسته رسیده است. به طور غریبی با  با خودش فکر کرد که آن سال ، سال موفقیت و اقبال او بوده و به هر چه

حاج آقا معین مهربان تر و با محبت تر شده بود. در هفته های آخر او را هم در جریان طالق سروناز قرار داد و 

راستش ، حاج آقا، خودش اقدام کرده بود . من اول خبر نداشتم به این وسیله می خواست خبری از شوهرش » گفت:

یچ خبری نشد. مثل اینکه یه قطره آب شده و رفته توی زمین . خالصه فعال تونسته طالقشو بگیره. به دست بیاره که ه

 «البته با اون سابقه ای هم که ساسان داشت طالقش کار مشکلی نبود.

داماد سابقت به طور حتم فرار کرده اما چطور شده » حاج آقا معین به فکر فرو رفت. نگاهی به سرور کرد و گفت:

 «سراغی از زن و بچه اش نگرفته؟ جای حیرت و تعجبه.هیچ 

 «شاید هم مُرده . کسی چه می دونه؟» سرور لبخندی زد و گفت:

 «راستی حاج خانم، دخترت نمی خواد شوهر کنه؟» حاج آقا معین بدون اینکه به حرف او توجهی نشان دهد گفت:

ه خود حاج آقا پسر مجردی که به درد سروناز رنگ از صورت سرور پرید. فوری در ذهنش مرور کرد و دید ک

 «فعال که نه، چطور مگه؟» بخورد، ندارد. نفس راحتی کشید و گفت:

 و بالفاصله به فکر علی افتاد.« هیچی، همینطوری گفتم» حاج آقا معین شانه ای باال انداخت و گفت:

جویای حالش بود. او می دانست که علی حالش علی ماه ها بود که در جبهه به سر می برد و حاج آقا معین دورادور 

خوب است و دچار مشکلی نشده است. اما موضوعی که هنوز برایش الینحل مانده بود که او برای فرار از عشق 

سروناز به جبهه رفته یا همان طور که بارها و بارها اصرار داشت دوباره به جبهه برود و یا مخالفت مسئوالن روبه رو 
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محض گرفتن موافقت آنها به جبهه رفته و ادای دین کرده است. هر چه بود او ناگهان دلش هوای علی را شده بود. به 

کرده بود . هیچ کس مانند علی از جان و دلش و دل برایش کار نمی کرد. علی از هیچ زحمتی روی گردان نبود. هر 

. از سوی دیگر می ترسید اگر موضوع طالق وظیفه و مسئولیتی را که به او محول می کردند به خوبی انجام می داد

سروناز را به او بگوید. فیلش یاد هندوستان کند و دوباره پر بکشد و به شیراز بیاید. البته آمدن علی به شیراز تنها 

آرزوی حاج آقا معین بود. اما او دوست نداشت علی اسیر زنی مثل سروناز شود که دائم مریض بود و در بستر دراز 

ود.و قرص می خورد و در صورت جوانش اثری از طراوت و سرزندگی مشاهده نمیشد. تازه از کجا معلوم کشیده ب

که او تقاضای علی را قبول می کرد؟ اگر سروناز جواب رد میداد. بار دیگر شکستی می بود برای مرد جوان. حاج آقا 

 شیطان پایین آمده و ##لی تا به حال از معین با خود فکر کرد همان بهتر که سکوت کند و حرفی نزند. چه بسا ع

فکر سروناز را از سرش بیرون کرده بود. او خبر نداشت که سرور تا چه حد با این ازدواج مخالف است. و نیز خبر 

نداشت که سروناز از عشق علی در بستر افتاده و بیمار شده است . برای او حتی تصور این که زنی مثل سروناز 

به مردی همانند علی پیدا کند، غیر ممکن بود ، آن هم با وجود شوهری مثل ساسان که مورد  کوچکترین عالقه ای

عشق و عالقه وی بوده و زمین تا آسمان با علی فرق داشته است. حاج آقا معین نمی دانست که تنها یک خبر، یک 

ک لبخند و یک نوازش علی، کار خبر کوچک از طرف علی زندگی سروناز را زیر و رو می کرد ، نمی دانست که تنها ی

هزاران دوا و دارو را برای سروناز می کند و شوق زندگی و نشاط را در دل زن جوان از نو پدید می آورد. سروناز 

 عاشق علی بود و این چیزی بود که حاج آقا معین نمی دانست و نمی توانست بپذیرد. 

__________________ 

آرام خود را از دست داده بود. او خواستگاران زیادی داشت. اما هیچکدام در ردیف  ارک بعد از دیدن پیروز قرار و

پیروز نبودند. در خلوت خود پیروز را با تمام مردهای دور و برش مقایسه میکرد ؛ با پدرش ، با برادرهایش که هر 

ر کدام ازد.اج کرده و بچه د ار دو هم سن وسال پیروز بودند و از زمین تا آسمان بااو فرق داشتند. برادر های او ه

شده بودند . با وجود جوانی چاق شده و بر قطر شکم و کمرشان افزوده شده بود. اکرم بی اختیار دستها و ناخنهای 

پیروز را در نظر می آورد و از تمیزی وطراوت آنها غرق لذت می شد. در حالی که دستهای برادر ها و پدرش را 

خن های سیاه و زمخت به یاد می آورد. نکات ریزی که تا این حد برایش مهم بود.از نظر همیشه چرب ولکه دار با نا

 دیگران و به خصوص اطرافیانش مسخره و مضحک جلوه میکرد.

اکرم هرچند دختر خانواده کمالی بود افکارش با بقیه فرق میکرد. به همین خاطر بود که شوهر نکرده و به دانشگاه 

می گذشت و از پیروز وخانواده اش خبری نمی شد ، اکرم کینه پدرش را بیشتر به دل میگرفت.  راه یافته بود. هر چه

از رفتار و طرز برخورد پدرش به شدت رنج می برد و او را مقصر محرومیتها و کمبودهای خودش می دانست. اگر 

نش بدهد . چون پدر ومادرش به پیروز به خواستگاری اش نمی آمد ، مجبور بود تن به ازدواج با یکی از خواستگارا

شدت نگران خانه ماندن او بودند. باخودش فکر میکرد که مگر بیست سال سن چقدر است که آنها فکر میکنند او در 

 خانه ماندگار شده و سن ازدواجش دیر شده و گذشته است. 

ده خانم به ناچار با بهجت سرانجام مادرش را مجبور کرد که به بهجت زنگ بزند و اوضاع را پرس و جو کند. سی

تماس گرفت واحوالپرسی کرد. اما هر چه حاشیه رفت وحرف زد ، نتوانست مطلب اصلی را بیان کند . واقعیت این 

بود که رویش نمی شد و شرمش می آمد راجع به پیروز سوالی کند. بهجت خانم هم که هیچ واکنشی از مهناز و 

اورد وحرفی نزد و سیده خانم بی نتیجه گوشی را قطع کرد. نگاه درمانده خانواده اش ندیده بود چیزی به رویش نی



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دیر آمدیچقدر 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 1 8  

 

اش را به اکر م دوخت و برای اولین بار غم و درد را درچشمان همیشه شاد و شنگول دخترش مشاهده کرد. ناگهان 

 دترس برش داشت. نکند دخترش عاشق شده باشد و دیوانگی کند و تن به ازدواج با شخص دیگری ندهد؟ نکن

اکرم عزیزش از عشق پیروز روانی شود و کارش به جنون بکشد؟ با نگرانی به سوی دخترش رفت و با چشم های نم 

الهی مادر قربونت بره. مرد که قحط نیست. ولش کن پسره از خود راضی رو. اصال معلومنبود چه مرضی :» دار گفت 

 «موشش کنی.داره که مثل بخت النصر نشسته بود اخم کرده بود. بهتره فرا

اکرم بی اختیار چشمهایش پر از اشک شد. دوست نداشت به خاطر یک مرد گریه کند . اما کرد و بی محابا اشک 

ریخت ، مشتش باز شده بود. دیگر هیچ اختیاری از خودش نداشت . گریه هایش برای اثبات عشق و احساسش کافی 

راسیده خانم نمی خواست بشنود ، به گوشش می رساند. بود. گریه هایش به جای هزاران هزار حرف وسخن ، آنچه 

دیگر جای هیچ گونه تردیدی نبود. عشق دیگر تظاهر و تردید نمی شناسد. اکرم سخت عاشق شده بود و عشق به او 

جرات و جسارتی بخشیده بود که قبال فاقد آن بود جرئت وجسارت اینکه بی محابا گریه کند و بی محابا نزد همه 

 پدر و برادرهایش عشقش را ابراز کند.کس ، حتی 

الهی خدامرگم بده. این چه کاریه که میکنی؟ چرا گریه میکنی دختر؟ :» سیده خانم بادست به گونه هایش زد و گفت 

 «زشته. اخه من که نمی تونم برم دنبال پسر مردم. پس فردا پشت سرمون چی میگن؟

 «زشته ؟ مگه چی کار کردم؟ عاشق شدم. مگه عاشقی جرمه؟ چی:»اکرم با صدای غمگین و بغض آلود پاسخ داد 

ای وای، ساکت شو. تو که ما رو رسوا کردی. می دونی »سیده خانم وحشت سراپایش رافرا گرفت و به ارامی گفت:

 «اگه بابات بفهمه چی میشه؟ همین امروز به زور شوهرت میده

اون روزها گذشت که کسی بتونه دخترشو به زور شوهر مگه شهر هرته ؟ دیگه :»اکرم خنده ای عصبی کرد وگفت 

 «بده . اصال اگه بخواین بهم زور بگین از خونه فرار میکنم.

ضربه آنقدر ناگهانی و محکم بود که سیده خانم فقط چشم هایش ا ز هراس و نگرانی گرد شد ونتوانست حرفی 

ه هیچ حرففی به گوشش نمی رود . به ناچار بزند. چه می توانست بگوید ؟ می دانست دخترش در وضعیتی است ک

 «باشه. هرچی تو بگی . می گی چی کار کنم ؟» تسلیم شد .مطیعانه نگاهی به اکرم انداخت و گفت:

هیچی. زنگ بزن به بهجت خانم و ازش شماره اونها رو بگیر. محل کار پیروز رو هم بپرس. :» اکرم باالفاصله گفت 

 «بپرس کجا کار میکنه.

اخه الهی پیش مرکت بشم ، چه جوری؟ روم نمیشه :»خانم در مانده و بی حال سر تکان داد و به آرامی پرسید سیده 

 بس کن ، دختر. بس»و دیگر نتوانست خونسردی خود را حفظ کند از جا پرید و فریاد زد:« اینهارو از بهجت بپرسم

 «رضا اگه بفهمن چه بالیی سرت میارن؟ کن. تو دیگه آبرو برای من و بابات نذاشته ی ، می دونی حسین و

غلط کردن. هیچ کاری نمی تونن بکنن. یا خودت شماره رو تلفنشو بگیر بیار :» اکرم دستهایش را به کمر زد و گفت 

 و بعد با عصبانیت راهش را کشید ورفت و به شدت در اتاقش را به م زد.« یا خودم دست به کار میشم.

و از روی ناچاری سر تکان داد و برای گرفتن وضو وارد دستشویی شد. همان طور که سیه خانم به فکر فرور فت 

وضو می گرفت صدای زنگ تلفن راشنید . حوصله جواب دادن به تلفن را نداشت اما باالخره با غرولند گوشی را 

رضایت سیده  برداشت. مهناز بود . در ان لحظه هیچ کس و هیچ چیز جز صدای مهناز نمی توانست باعث شادی و

خانم شود. حتی اگر صدای نوه عزیز دردانه اش را شنیده بود تا این حد خوشحال نمی شد. آن قدر با محبت و احترام 

جواب سالم و احوالپرسی مهناز را داد که برای خودش هم غیر منتظره و حیرت اور بود. مهناز با لحن پرمهری گفت 
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خانم حال حاج آقا چطوره؟ اکرم خانم چطورن؟ آقا پسرها که انشاءاهلل چقدر خوشحالم صداتونو می شنوم. سیده :» 

 «خوبن ؟

سیده خانم که از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. اب توی گلویش پرید و بعد از چند سرفه مقطع وکوتاه جواب او را 

ازتون خواهش کنم یه شب سیده خانم ، می خواستم » داد. و بی صبرانه منتظر شد. اما برخالف انتظارش مهناز گفت:

شام تشریف بیارین خونه ما. راستش دونبه شب آینده تولد حضرت رضاست. می خواستم دعوت کنم قدم رنجه 

 «کنین و به کله ما تشریف بیارین.

سیده خانم که توقع داشت مهناز همراه شوهر و پسرش برای خواستگاری پیشقدم شود جا خورد. کمی من من کرد و 

..راستش ، مهناز خام ، باید از حاج اقا بپرسم ببینم کاری ندارن. جای وعده نداده ن ، بعد خدمتتون راستش.»گفت:

 «تلفن می کنم.

 مهناز دوباره اصرار کرد و شماره تلفنش را داد و بعد از خداحافظی گوشی را گذاشت.

کم شماره تلفن طرف رابه  سیده خانم باخودش فکرکرد حتی اگر نتواند شوهرش را راضی به رفتن کند ، دست

دست آورده است. می دانست حتی اگر رضایت حاج اقا را به دست آورد ؛ به هیچ وجه صالح نیست اکرم را همراه 

خود به خانه پدر پیروز ببرند. مطمئن بود که شوهرش هم صد در صد مخالف آمدن اکرم خواهد بود . اما باحال و 

 داشت که بتواند او را در خانه بنشاند وخودش به مهمانی برود. روزی که امروز از دخترش دیده بود شک

حدسش درست بود. بعد از جر و بحث های زیاد ، حاج آقا حاضر شد که سه نفری همراه پسر کوچکشان به خانه 

ین ، زن بیه موی تنم راضی نیست پا به خونه این گدا گودولها بذارم . ب:» آقای مفتاح بروند ، آنهم به اجبار. می گفت 

 «تو چقدر منو کوچیک میکنی.

سیده خانم هر کاری کرد و به هر ترفندی دست زد نتوانست مانع آمدن دخترش به خانه اقای مفتاح شد. دیگر 

 حالت جنون پیداکرده بود. ناچار بود هر طور که شده رضایت شوهرش راجلب کند و اکرم را همراه خودشان ببرند.

وعود خانواده کمالی چهار نفری عازم خانه مفتاح شدند. اقای کمالی را اگر کارد میزدی ؛ به هر ترتیب بود در شب م

خونش در نمی آمد. به قول سیده خانم مثل برج زهرمار شده بود و از اینکه مجبور بود به خانه مفتاح برود ، ان هم 

ه بود که هیچ موضوع خاصی در همراه دخترش ، خون خونش را می خورد . با وجود اینکه همسرش را مطمئن ساخت

بین نیست و حتی گفته بود اکرم به هیچ وجه از پسره خوشش نیامده و قصد ازدواج با او را ندارد ، باز هم آقای کمالی 

راضی نبود و احساس سر شکستگی و حقارت می کرد. حتی بین راه چند بار تصمیمش عوض شد و قصد بازگشت 

منصرف شد. حاج اقا کمالی همیشه از مجتمعهای بزرگ و برجها ، به خصوص از داشت که به اصرار همسر و دخترش 

آپارتمان های اکباتان انتقاد می کرد و می گفت این جور مکان ها ه هیچ وجه جای زندگی نیست. او که خود در خانه 

و  خفقان میکردای بزرگ و ویالیی در فرمانیه زندگی میکرد ، در آپارتمان های کوچک قلبش می گرفت و احساس 

 هنگامی که فهمید منزل اقای مفتاح در کجا قرار دارد ، بیش از پیش شروع به غرولند کرد.

تنهاکسی که از خوشحالی سر از پا نمی شناخت ، اکرم بود. قلبش به سان کبوتری می تپید و صورتجوان و زیبایش 

و چند تار موی سیاه و براقش از زیر آن  گل انداخته بود. روسری اش را بفهمی نفهمی کمی عقب تر برده بود

خودنمایی میکرد. او اجازه نداشت آرایش کند اما خیلی ماهرانه مژه هایش را ریمل زده بود و روژ کمرنگی لبهای 

کوچک و جوانش را برجسته تر و زیباتر جلوه می داد. چقدر دلش میخواست پدرش همراه انها نبود. می ترسید که 

یه ای که دارد دوباره سر ناسازگاری بگذارد و مهمانی را به همه زهر کند. اکرم با خودش فکر ببا این حال و روح
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میکرد که به محض ورود به مهمانی ، سام و علیک گرمی با پیروز میکند و هر طور شده توجه او را به خود جلب 

 میکند . غافل از اینکه پیروز هیچ خبری از مهمانی آن شب نداشت.

__________________ 

مهناز می دانست اگر کوچکترین سخنی از اقای کمالی و خانواده اش به میان اورد پیروز شب به خانه نمی اید و فرار 

را بر قرار ترجیح میدهد. مهناز به خاطر سر و سامان دادن به زندگی پسرش ، پی هرگونه دعوا و بدخلقی او را به تن 

رد. چون بیمار بود و می دانست پیروز از ترس بیماری و ناراحتی او کوتاه مالیده بود و هر کار دلش میخواست میک

می اید و حرفی نمیزند. دل به دریا زده بود و به هر اقدامی که فکر میکرد به نفع پسرش است ؛ دست میزد. ا ن روز 

م چه دوست دارد صبح هم که پیروز مثل همیشه راهی دانشگاه بود ، مهناز صبحانه اش راچید و از او پرسید شا

برایش بپزد. بعد ضمن صحبتهای دیگر چون مطمئن شد پیروز مثل هر شب به خانه می آید و برنامه دیگری ندارد با 

خیال شروع به تهیه شام مفصلی برای مهمانان کرد. او از چند روز پیش تمام وسایل مهمانی را فراهم کرده بود و همه 

کرده بود اگر پیروز حرفی زد و یا اعتراضی کرد ، به او می گوید که خانواده چیز مهیا و آماده بود. با خودش فکر 

 کمالی خودشان زنگ زدند و گفتند شب به آنها سری می زنند و او هم انها را برای شام نگه داشته.

ها خوشحال وقتی حاج اقا کمالی و خانواده اش رسیدند ، بهجت خانم و اقا قاسم امده بودند. آقای کمالی از دیدن آن

شد و خدا را شکر کرد که مجبور نیست هم صحبت آقای مفتاح و پسر از خود راضی اش بشود. با تحقیر نگاهی به 

آپارتمان کوچک و ساده انها انداخت و ضمن سالم و احوالپرسی کوتاهی خود را روی یکی از مبلها انداخت و ولو شد . 

گردش داد و با قیافه ترش و ناراشی با قاسم آقا صحبت کرد . چای  نگاه تحیر آمیزش را به اطراف سالن و هال منزل

 آوردند و باشیرینی به همه تعارف کردند. 

چشم های اکرم به تمام اطراف و اکناف خانه می دوید و با نگاهی جستجوگر در پی پیروز بود. با خودش فکر میکرد 

اشت. اما انتظارش به درازا نکشید. چون صدای چرخش اگر پیروز نباشد ، چه شب خسته کننده و یاس اوری خواهد د

 کلید در قفل درشنیده شد و بالفاصله قامت پیروز در چهارچوب در نمایان شد. چشم های اکرم از شادی درخشید.

پیروز از دیدن مهمانان متعجب و حیران شد او خسته بود و در طول راه با خودش فکر کده بود که به محض رسیدن 

وش میگیرد و شامی میخورد و میخوابد . نمی دانست حضور مهمانان را چگونه برای خودش توجیه کند. به خانه د

باورش نمی شد که مادرش آمدنمهمان ها را از او پنهان کرده باشد. به هر ترتیب بود ، وارد سالن شد و با یک یک 

رنه دلش میخواست دست کم سری به مهمانان سالم و احوالپرسی کرد . ادب حکم میکرد نزد آنان بنشیند و گ

آشپزخانه بزند و چیزی بخورد و در ضمن از مادرش بپرسد که چه برنامه ای برای او ترتیب داده است و موضوع 

چیست. مهناز با دیدن پسرش نفس بلندی کشید و لبخندی به پهنای صورت چهر اش را فرا گرفت. آن شب دختر و 

اشاره ای به دخترش فهماند که هر چه زودتر چای و شیرینی برای پیروز بیاورد دامادش هم حضور داشتند. مهناز با 

 و از او خداحافظی کند.

نگاه مشتاق اکرم لحظه ای پیروز را رها نمیکرد. مرد جوان سنگینی این نگاه ها را کامال احساس میکرد و معذب بود. 

شدع که دختر جوان را این گونه هوایی و بی  حدس میزد که پشت سرش حرفهایی زده شده و گفتگوهایی رد و بدل

پروا کرده است. حال انکه از تمام ان حرفها بی خبر بود و نمی دانست که مادرش دوباره چه دسته گلی به آب داده 

است. پیروز قبل از آنکه به اکرم احساسی داشته باشد ، چه عشق و چه نفرت ، دلش برای او میسوخت. احساس می 

 ت بزرگترهایش شده و دل به عشق او بسته است.کرد بازیچه دس
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ان قدر نگاه های دختر جوان ادامه یافت و شور و شیدایی چنان در چههر اش آشکار بود که کم کم همگان متوجه 

شدند. ناراحت تر و عصبی تر از همه سیده خانم بود که خون خونش را میخورد و از خجالت سرخ شده بود. نگاه 

ه سوی حاج آقا کمالی و لحظه ای بر چهره دخترش میدوید. هراس داشت که شوهرش به نگرانش لحظه ای ب

موضوع پی ببرد و واکنش بدی نشان دهد. تنها چیزی که باعث خوشبختی و ارامش او می شد این بود که شوهرش 

دایی ه اشتیاق وشیسخت درگیر گفتگو با قاسم اقا بود و به جو حاکم در خانه توجهی نداشت. بهجت و مهناز هم متوج

 اکرم شده بودند.و با نگاههای موافق و چهره های نیمه خندان نگاه هایی با یکدیگر رد و بدل میکردند.

پیروز بیش از این نتوانست طاقت بیاور و با عذر خواهی کوچکی از جا بلند شد و به اتاقش پناه برد. خیس عرق شده 

ضحک جلوه می کرد که خنده اش گرفته بود. تا آن لحظه با چنین بود. از سویی دیگر اوضاع از نظرش ان قدر م

صحنه ای رو به رو نشده بود. خانواده ا ی مومن و معتقد به آداب و رسوم ستی باشند ، آن وقت دخترشان آن قدر 

 جسور و بی پروا دیده به پسری بدوزد و از هیچ چیز ابا نداشته باشد.

به خو د آمد و ناگهان متوجه نگاه های خشماگین مادرش شد. قبل از آنکه  وقتی پیروز صحنه را ترک کرد ، اکرم

ت حواس:»حرفی بزند و یا واکنشی نشان دهد صدای برادر کوچکترش او را به خود آورد که با عصبانیت میگفت 

 «کجاست؟ خجالت نمی کشی؟

تو دیگه خفه :» ر هم رفت و گفت اکرم با وجود اینکه از برادر کوچکش هم حساب می برد بی اختیار اخم هایش د

 «شو. الزم نیست برای من بزرگتری کنی.

ه ، چشمم به ب» صدایش بلند بود ، به طوری که به گوش اقای کمالی رسید . او با تعجب رو به فرزندانش کرد و گفت:

روع و دوباره ش« ن.روشن! اینجا که دیگه خونه نیست که باز به جون هم افتاده ین ، دست کم جلوی مردم عاقل باشی

 به صحبت کرد.

جواد گوشه ای نشسته و شاهد اوضاع بود. او را کسی به بازی نگرفته بود. اقای کمالی . قاسم اقا حرفهای محرمانه می 

زدند و زن هاهم که عذرشان موجه بود . بنابراین صالح دید سری به آشپزخانه بزند که اگر کاری باشد ، به همسرش 

 کمک کند.

پیروز به درازا کشید. مهناز در حالی که لبخندی ساختگی بر لب داشت از جابلند شد و به سوی اتاق پسرش  غیبت

رفت. به محض ورود ، پیروز را دید که با لباس روی تختخوای دراز کشیده و دستهایش را زیر سر گذاشته و به سقف 

ینجا دراز کشیدی ؟ اخه زشته. خوب نیست پاشو بیا پیروز جون. چرا اومدی ا:» خیره شده بود. با لحن مهربانی گفت 

 «پیش مهمونها.

پیروز نگاه شماتت باری به او کرد و جوابی نداد. دیگر حوصله جر و بحث به خصوص در آن موقعیت را با مادرش 

 نداشت.

 اون وقت می تونیاگه بیای ، زود شامو می کشم که بخورن وب رن. » مهناز دوباره تقاضای خود را تکرار کرد و گفت:

 «زودتر استراحت کنی . باشه؟

 «باشه. تو برو . من هم االن میام.» پیروز ناگهان دلش برای مادرش سوخت و پاسخ داد:

هنگامی که مهناز ازاتاق خارج شد چشمان منتظر اکرم بر در اتاق خیره و ثابت مانده بود . هر چند بعد از تذکری که 

ا متعادل تر کرده بود. خدا می دانست که در دروشن چه اشوبی برپاست و برای دیدن به او داده شد کمی رفتارش ر

 دوباره پیروز چه اشتیاقی دارد.
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خب دیگه. :» شام را اوردند و به محض تمام شدن آن ، آقای کملی با بی مالحظگی تمام رو به همسرش کرد وگفت 

 «بهتره بریم.

شدت ناراحت شد ؛ اما چیزی به رویش نیاورد. او برای اخر شبشان دسر تهیه مهناز تکانی خورد. از رفتار مهمانش به 

دیده بود و فکر میکد مهمانانش ساعتی بعد از شام می نشینند و صحبت میکنند. امیدوار ود که فرصتی هم به دست 

 اکرم و پیروز بیاید و انها هم چند کلمه ای با یکدیگر حرف بزنند و باب آشنایی را باز کنند. 

اما برای اقای کمالی محیط خانه و فضای مهمانی آنقدر غیر قابل تحمل بود که حتی در برابر اصرار های قاسم آقا 

 مقاومت نشان داد و بالفاصله بعد از خوردن شام قصد رفتن کرد.

واهر خ اکرم از شدت خجالت و عصبانیت نزدیک به انفجار بود. تمام امیدهایش برباد رفته بود. تازه صحبتش با

پیروز گرم شده بود و قصد داشت به وسیله او به مرد جوان نزدیک شود. هنگام خداحافظی چشم در چشم های 

پیروز دوخت. می خواست از نگاه او بخواند که د ر درونش چه می گذرد و عقیده اش راجع به وی چیست. اما پیروز 

کوتاهی اکتفا کرد. بهجت و شوهرش هم ساعتی  سرش را پایین انداخت و نگاهش را دزدید و فقط به خداحافظی

 نشستند و رفتند.

مامان ، برای اخرین بار بهت میگم . بعد از این :»وقتی خانه خلوت شد ، پیروز خیلی ارام رو به مادرش کرد و گفت 

از اینکه هیچ وقت برایمن هیچ دختری رو پیدا نکن. من به هیچ وجه قصد ازدواج ندارم و فهمیدی؟ این کارها غیر 

و قبل از اینکه مهناز حرفی بزند با عجله به « باعث ناراحتی من و هوایی شدن دختر مردم بشه هیچ فایده ای نداره 

 سوی اتاقش رفت و در را محکم بست.

آن قدر عصبی و ناراحت بود که نمی توانست بخوابد . راحت و ارام از وجودش رخت بربسته بود. برایش عجیب بود 

تا این اندازه او را نمی فهمد و درکش نمیکرد. احساس درماندگی و عجز می کرد. غیر از آنکه نمی که مادرش 

توانست سروین را فراموش کند وجدانش او را لحظه ای راحت نمی گذاشت. او آگاه بود که رابطه اش با سروین تا 

روین در حقیقت زن او محسوب می چه اندازه نزدیک و عاشقانه بوده و هرگز نمی توانست آن رافراموش کند. س

شد. و اکنون پیروز رهایش کرده بود و هیچ خبری از او نداشت.نمی دانست چگونه و تا چه موقع می تواند این وضع 

را تحمل کند. نه پولی در دست و بالش بود و نه امکاناتی که بتواند به انگلستان برود و جویای حال سروین گردد . او 

ه هم داشت. وی که تا آن حد ادعای عشق و دوستی میکرد و تا ان حد به پیروز اعتماد داشت و با در دل از سروین گل

 تمام وجود در اختیارش بود چگونه می توانست ناگهان ترکش کند ونامی از او نبرد؟

ر وزی بهتآنشب به هر ترتیب بود سپری شد. اما لحظه ای خواب راحت به چشان پیروز راه نیافت. مهناز هم حال و ر

از او نداشت. باوجود اینکه بسیار خسته بود و دو قرص آرامبخش هم خورده بود باز نتوانست دیده بر هم بگذارد و 

 استراحت کند.

آن شب خانواده کمالی هم با اوقات تلخی و چهره های اخمو خانه مفتاح را ترک کردند. هر کدام به دلیلی از مهمانی 

 ی که ازبیخ و تن آن شب گله داشت. آقای کمال

__________________ 

خانواده مفتاح را قابل معاشرت و رفت و آمد نمی دانست. به محض اینکه سوار ماشین شد،رو به همسرش کرد و 

 «سیده مبادا اینها رو دعوت کنی ها،دیگه نمی خوام قیافه هیچ کدومشونو ببینم.» گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دیر آمدیچقدر 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 2 3  

 

هناز و شوهرش نداشت و از طرز پذیرایی آن ها خوشش نیامده بود، سیده خانم با وجود اینکه خودش دل خوشی از م

ای بابا تو چقدر سخت می گیری مگه چیکار کرده ن که این طور ازشون کینه به دل گرفته ی؟ بد کردن »پاسخ داد:

 «دعوتمون کردن و این همه ازمون پذیرایی کردن؟

اَه اَه ،چه پذیرایی حالمون به هم »بال فاصله گفت:پسر کوچک آقای کمالی،حسین ،فرصت نداد پدرش حرفی بزند. 

 «خورد.

و ت» برادرش زد و گفت: #####اکرم که دلش مثل سیر و سرکه می جوشید و حرص می خورد ،با آرنج ضربه ای به 

 «هم که همه جا به فکر شکمت هستی.

 «گم ها؟توچی؟ تو به فکر چی هستی ؟نذار ب»حسین با شدت جواب ضربه او را داد و گفت:

بسه،بسه دیگه، حسین »سیده خانم با عصبانیت نگاهی به عقب کرد و به هر دوی آنها چشم غره ای رفت و گفت:

 «دهنتو ببند.

چرا به دختر سر به هوات حرف نمی زنی؟چرا به اون نمی گی »پسر جوان عصبانی شد و با لحن خصمانه ای گفت:

 «دهنشو ببنده و مواظب کار هاش باشه؟

خفه، خفه، بس کنین دیگه.شما دو تا هم مثل سگ و » ن هنگام آقای کمالی حوصله اش سر رفت و فریاد زد:در ای

 «گربه همیشه باهم دعوا دارین. واقعا که خجالت داره.

سکوتی در ماشین حکمفرما شد.سیده خانم به فکر فرو رفت.هر چه می گذشت موضوع مشکل تر و الینحل تر می 

به پیروز می افتاد، بیشتر از او خوشش می آمد و بیشتر مهرش را به دل می گرفت که عاشق  شد. هر بار که چشمش

شود و دل به او ببندد. از نظر سیده خانم مشکل اصلی در این میان شوهرش نبود که چشم دیدن پیروز وخانواده اش 

 را نداشت،

بی احساس داشت. زن بیچاره نمی داست چه  بلکه خود پیروز بود که چندان تمایلی نشان نمی داد و ظاهری سرد و

سیاستی در پیش بگیرد.اگر از خانواده مفتاح تعریف می کرد و محاسن آنها را به رخ می کشید،می ترسید هرگز پا 

پیش نگذارند و برای خواستگاری پیشقدم نشوند و اگر در مقابل بدگوییها و شماتتهای شوهرش سکوت می 

بود و مهر تأییدی بر اینکه پیروزلیاقت دامادی آنها را ندارد.بنا بر این بعد از سکوت کرد،حمل بر قبول حرفهای او 

حاج آقا ، تو هم اینقدر تند نرو. آدم با یکی دو بار دیدن که نمی تونه بگه خوبه یا بد.آخه ما که »کوتاهی گفت:

 «شناخت کاملی ازشون نداریم.

خوب یا بد، این ها »پاکی را روی دست همسرش ریخت و گفت:  آقای کمالی دیگر طاقت نیاورد و با یک جمله آب

اصال وصله تن ما نیستن و به درد ما نمی خورن،تموم شدو رفت.دیگه هم خوش ندارم حرفشونو بزنم،نه چشمم به 

 « ریخت وقیافه نحسشون بیوفته.

ها و بارها در روز این کار را می  از فردای آن روز اکرم کارش این بود که تلفن منزل پیروز را بگیرد و قطع کند.با

کرد و هرگز موفق نمی شد صدای او را بشنود. بیشتر اوقات خود مهناز گوشی را بر می داشت و اکرم مجبور می شد 

ارتباط را قطع کند. چند روز دیگر هم گذشت وخبری از خواستگاران نشد.سیده خانم بیشتر نگران دخترش 

ز نظر روحی حال و روز خوبی نداردو بیشتر اوقات غمگین و افسرده است و در بود،چون به وضوح می دید که او ا

گوشه ای کز می کند و در فکر فرو می رود. دیگر عالقه ای به رفت و آمد نداشت،حتی سر کالسهای دانشکده اش 

 هم به زورحاضر می شد.
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 ه پیروز را رودررو ببیند و با او صحبتسرانجام بعد از یک هفته اکرم دیگر طاقت نیاورد و تصمیم گرفت هر طور شد

کند.اکرم خود را از هر نظر دختری ) ( وقابل قبولی می دانست و دلیل پرهیز و اجتناب پیروز را در وجود پدرش و 

رفتار های زشت و ناپسند او تلقی می کرد.تمام گناهان را به گردن پدرش می انداخت و مطمئن بود اگر او رفتاری 

اشت،پیروز با کمال میل دست دوستی و مهر به سوی وی دراز می کرد.او برای دیدن پیروز هزار مالیم و مؤدب د

گونه نقشه کشیده اما همه را غیر عملی می دید. از سویی شرمش می آمد که پیشقدم شود و ابراز عشق کند.از سویی 

می سوخت. اکرم دورادور می دیگر شب و روزش را نمی فهمید و هر لحظه به فکر او بود و در آرزوی دیدارش 

دانست که پیروز در کدام دانشکده تدریس می کند،اما ساعات کارش را نمی دانست.بنابراین بهتر دید که در مسیر 

راه او قرار گیرد و با او صحبت کند.با خودش می گفت هرچه باداباد، اوضاع از این بدتر که نمی شه. پدرش به تازگی 

وی می توانست یک روز صبح زود به بهانه دانشکده از خانه خارج شود و جلوی محوطه برایش ماشین خریده بود و 

شود و به او بگوید که چقدر دوستش  ###پارکینگ خانه آنهاقرار گیرد و به محض خروج پیروز جلوی راهش 

ق او به خاطر عش دارد.به او بگوید که زندگی اش زیرورو شده و شیرازه کار از دستش در رفته است. به او بگوید که

پا روی تمام آداب و سنن گذشته اش گذاشته. غرورش را نادیده گرفته و سر از پا نشناخته به سوی او آمده تا تقاضا 

کند او هم دوستش بدارد و به عشقش پاسخ مثبت بدهد.به راستی آیا می توانست تمام مکنونات قلبی اش را بر زبان 

 آورد؟

روز صبح نقشه اش را عملی کرد.نمی دانست آن روز پیروز از خانه خارج می شود یا  سرانجام دل به دریا زد و یک

نه.او نمی دانست مرد مورد عالقه اش هر روز کار می کند و عالوه بر دانشگاهی که اکرم می دانست،در چند محل 

روز و سر و کله پیدیگر هم مشغول تدریس است. انتظارش طول نکشید. بعد از دقایقی،در شیشه ای بزرگ باز شد 

نمایان شد. مثل همیشه کت و شلوار ساده ای پوشیده بود و کیف سیاه رنگی در دست داشت. اکرم به محض دیدن او 

قلبش به تپش افتاد و دست و پایش را گم کرد. پیروز به هیچ وجه متوجه حضور او نشد، زیرا در پارکینگ محوطه 

توجه به آنها به سوی اتومبیلش رفت و وقتی می خواست در آن را باز  ماشینهای متعددی پارک شده بود.پیروز بدون

کند متوجه شد صدایی زنانه او را خطاب می کند. با تعجب به عقب برگشت و چشمش به اکرم افتاد که جلوی ماشینی 

ا من ببخشین،ب»سفید ایستاده بود و هراسان و نگران او را نگاه می کرد.پیروز با حیرت او را ورانداز کرد و پرسید:

 «بودین؟

اکرم الل شده بود هرچه سعی می کرد حرفی بزند، قادر نبود حتی کلمه ای ادا کند. چیزی نمانده بود اشکش سرازیر 

 «ببخشین،خانم،با من کاری داشتین؟»شود.پیروز به ناچار چند قدمی جلو آمد و دوباره پرسید:

سری به عالمت مثبت تکان داد و با هزار زحمت  اکرم که سرخ شده بود و دست و پایش یخ کرده بود،

 «بله...بله، من... البته ببخشین وقتتونو می گیرم،اما... می خواستم باهاتون حرف بزنم.»گفت:

راستش من امروز که اصال وقت »پیروز که کم و بیش حدس زده بود که موضوع از چه قرار است ،اخمی کرد و گفت:

 «شه... می شه بگین با من چی کار دارین؟ ندارم. حتی دیرم هم شده...می

 خواهش می کنم.... من باید»اکرم دیگر نتوانست براعصابش مسلط بماند، ناگهان چشمهایش پر اشک شد و گفت:

 «باهاتون حرف بزنم.
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باشه،اما باور کنین اینجا جای »پیروز از دیدن چشمهای گریان دختر جوان دگرگون شد و با لحن مالیمی گفت:

و با نگرانی به پنجره های برجی که آپارتمانشان در آن قرار داشت نگاهی کرد و « سبی برای حرف زدن نیستمنا

 «بهتره یه روز دیگه،یه جایی که کنجکاوی کسی رو جلب نکنه،صحبت کنیم.»ادامه داد:

 «ین.باشه،باشه، هر جا که بگین، هر وقت که شما وقت داشته باش»اکرم خوشحال شد و با تندی گفت:

و خداحافظی « من... من خودم با شما تماس می گیرم.»پیروز برای اینکه هر چه زود تر از شر او خالص شود گفت:

 کرد و دوباره به سوی ماشینش به راه افتاد.

 «اما... اما آقای دکتر، شما که تلفن منو ندارین، اجازه بدین براتون بنویسم.» اکرم مأیوس و سرخورده پاسخ داد:

روز که از سماجت او به تنگ آمده بود،با عجله قلم و کاغذی از جیبش در آورد و شماره را یادداشت کرد و با پی

عجله سوار ماشینش شد و به راه افتاد.اکرم بی محابا پشت سرش به راه افتاد.نمی دانست چه می کند،اما به هر حال 

مبیل کوچک او و سر و گردنش که از دور نمایان بی اختیار به دنبال پیروز روان شده بود.حتی از دیدن اتو

بود،احساس لذت و شعف می کرد.پیروز تا مسافتی متوجه او نبودو وقتی بر حسب اتفاق از توی آیینه چشمش به او 

افتاد و متوجه شد که هر جا می رود اکرم هم به دنبال اوست، در وهله اول عصبانی شد. بعد ناگهان خنده اش 

و پررویی او تعجب کرده بود. مهناز اگر می دانست چه اتفاقی رخ داده و چگونه اکرم به دنبال گرفت.از پشتکار 

پسرش راه افتاده،از خوشحالی قند در دلش آب می شد.وقتی پیروز به محل کارش رسید،اکرم دیگر چون راهی به 

بود که از محل کار پیروز و محوطه دانشکده نداشت راهش را مستقیم طی کرد و او را تنها گذاشت. اما خوشحال 

 ساعت تدریسش مطلع شده است.

__________________ 

سه چهار روز گذشت.اما اکرم هرچه انتظار کشید خبری از تلفن پیروز نشد.پیروز بعد از دیدار آن روز صبح به هیچ 

رم ودش فکر می کرد که اکوجه قصد نداشت تماسی با اکرم بگیرد.حتی شماره تلفن او را پاره کرد و دور ریخت. با خ

به طور حتم از بی اعتناعیش ناراحت می شود و دیگر از او سراغی نمی گیرد، غافل از اینکه مهرش آن چنان در قلب 

 اکرم نفوذ کرده که وی به این آسانیها دست بردار نیست.

ار او ایستاده بود.وقتی هفته بعد هنگامی که پیروز وارد محل کارش شد،جلوی ساختمان اکرم را دید که به انتظ

چشمش به او افتاد،خشکش زد.نمی دانست به راهش ادامه دهد یا برگردد.غیر از آنکه از رویارویی با او ابا 

داشت.نمی خواست جلوی استادان و دانشجویان بایستد و با او صحبت کند و در معرض دید این و آن قرار گیرد. اما 

،زیرا اکرم به مجرد دیدن او به سویش شتافت و با حالتی پریشان سالم فرصت هیچ گونه تصمیم گیری پیدا نکرد

آقای دکتر،من هر چی انتظار کشیدم، خبری از تلفن شما نشد.به نظر شما کارتون درسته که قول می »کرد و گفت:

 «دین ولی تماس نمی گیرین؟

 «شما قولی ندادم.ببخشین،فرصت نکردم.اما... اما من به »پیروز به اجبار لبخندی زد و گفت:

 «چرا قول دادین.»اکرم بالفاصله گفت:

می شه لطفا این حرفهارو بذاریم برای بعد؟ اینجا جای مناسبی برای صحبت کردن »پیروز با لحن ملتمسانه ای گفت:

 «نیست.
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 فرصتاکرم که احساس کرده بود که او معذب است و دوست ندارد جلوی او شاگردانش با دختر جوانی دیده شود، 

چه موقع؟برای بعد یعنی چی؟که شما منو دوباره دنبال نخود سیاه بفرستین؟ویا در انتظار »را غنیمت شمرد و گفت:

 «نگه دارین؟باید به طور جدی یه وقتی رو تعیین کنین که با هم صحبت کنیم.وگرنه من از اینجا نمی رم.

 «ه شما تلفن کنم؟ کار درستی نیست.آخه،آخه من چطوری می تونم به خون»پیروز با دستپاچگی گفت:

کاری نداره،من تلفن می کنم.هر وقت که شما بگین،من بهتون زنگ می زنم.امشب »اکرم بالفاصله جواب داد:

 «شب خونه این؟ 9یا8چطوره؟ساعت 

 «خوبه.فعال خداحافظ.9بله،بله،هستم.ساعت »پیروز در حالی که با عجله او را ترک می کرد،گفت:

رم جدا شد،خیس عرق شده بود.از سماجت و پررویی اوبدش آمده بود و دلش می خواست هر چه زودتر وقتی از اک

 از شر او رها شود.

بعد از رفتن او اکرم سوار اتومبیلش شد و به سوی خانه رفت.مادرش هیچ گونه اطالعی از فعالیتهای پنهان او نداشت. 

خوشحال بود که شب می تواند با او صحبت کند و راز دلش را دختر جوان با وجود رفتار سرد و بی احساس پیروز،

بگوید. دیگر برایش مهم نبود که خودش پیشقدم شده و با اصرار از پیروز وقت صحبت و گفت وگو گرفته 

است.چیزی که برایش اهمیت داشت این بود که باالخره موفق شده بود به هدفش نزدیک شود و تصمیم داشت هر 

را نرم کند و به سوی خود بکشد. هربار که او را می دید، محو جذابیت و چهره مردانه او می شد  طور شده دل پیروز

و بیشتر دل در گروعشقش می نهاد.عاشق بود و هیچ فکری جز رسیدن به پیروز در سرش راه نمی یافت.عاشق شده 

 ی راپذیرا گردد.بود و حاضر بود در راه این عشق از هر مانعی عبور کند و هرگونه سختی و مشکل

خدا می دانست که آن روز را تا شب چگونه سپری کرد.بیش از صد بار به ساعتش نگاه کرد و تمام روز را در انتظار 

گذراند.ساعت یک ربع به دیگر طاقت نیاورد و تلفن زد. پیروز از ترس اینکه در خانه کسی متوجه نشود و یا گوشی 

را برداشت و به مجرد شنیدن صدای اکرم،سالم و احوالپرسی سرد و خشکی با را برندارد، بالفاصله دراتاقش گوشی 

او کرد.دختر جوان از لحن بی احساس او قلبش فشرده شد، اما چیزی به روی خودش نیاورد و با گرمی جواب سالم 

 « امید وارم مزاحمتون نشده باشم.»او را داد و گفت:

 « کنم، فقط می شه بگین با من چیکار دارین؟نه ، خواهش می » پیروز بالفاصله پاسخ داد:

سکوت کوتاهی برقرار شد.اکرم نمی دانست چگونه موضوع را مطرح کند.وضعیتش از آن چه فکر می کرد بد تر 

بود.بار ها نزد خودش تمرین کرده بود که چه بگوید، اما در آن لحظه همه چیز از ذهنش فرار کرده بود و درمانده و 

بود.خوشحال بود که پیروز نمی تواند او را ببیند،وگرنه اوضاع از  ####اهریش در تالطم و مستأصل درسکوت ظ

 آنچه فکر می کرد بد ترمی شد،گلویش خشک شده بود و نای حرف زدن نداشت.

م،خانم، من می ببین»پیروز که فهمیده بود دختر بیچاره هول و دستپاچه شده ونمی تواند سخنی بگوید،با مالیمت گفت:

 «ونم کمکتون کنم؟یا اصال حرفی برای گفتن ندارین؟ت

کمک؟البته. البته که می تونین کمکم کنین،خواهش می کنم، ازتون خواهش می کنم »اکرم با درماندگی پاسخ داد:

 «قراری بذارین تا همدیگه رو ببینیم، راستش من از پشت تلفن نمی تونم حرفامو بزنم.

 ن لحظه هم مطمن نبود که بتواند رودررو بهتر صحبت کند و احساسش را بیان کند.اکرم این حرف را زد، اما در هما
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ببینین حتما خودتون هم می دونین که دیدار ما به صالح هیچ » پیروز که به هیچ وجه قصد دیدار او را نداشت،گفت:

 د می شه .ومن دوست ندارمکدوممون نیست.من و شما هیچ رابطه ای باهم نداریم. اگر کسی ما رو باهم ببینه،خیلی ب

 «برای خودم دردسر ایجاد کنم.

اکرم از شدت ناراحتی نزدیک به انفجار بود.دلش می خواست می توانست جواب دندانشکنی به او بدهد.اما خودش 

ای آق»خوب می دانست که در این صورت پیروز را برای همیشه از دست می دهد.بنابراین با لحن گله آمیزی گفت:

 «ما چقدر سخت می گیرین. فکر کنین من هم یکی از شاگردهاتونم.دکتر، ش

 «ولی خانم، من با هیچ کدوم از شاگردام قرار نمی ذارم. اصال اهل این جور برنامه ها نیستم.»پیروز بالفاصله جواب داد:

 «بار من شما رو ببینم؟حاال می شه فقط یه بار،یه »اکرم در دل گفت:آره جون خودت! و با صدای بلند تری ادامه داد: 

 «می شه بپرسم راجع به چی می خواین با من صحبت کنین؟» پیروز که از دست او به تنگ آمده بود، پرسید: 

راجع عشق. راجع دوست داشتن. راستی،آقای دکتر، شما تا به حال عاشق »اکرم دوباره سکوت کرد و سر انجام گفت:

 «بودین؟ کسی رو دوست داشته ین؟

نفسش بند آمد. لحن دختر جوان آرام و دلچسب بود.کامال آشکار بود که او هم عاشق است و بی جهت پیروز 

برای اینکه خیالتونو راحت کنم، باید بگم بله، عاشق بودم و هنوز عاشقم. » صحبت نمی کند. پیروز به آرامی گفت: 

 «دارم. حاال سوال دیگه ای دارین؟ سالهاست که این عشق در قلب من وجود داره ومن عاشقانه دختری رو دوست

اکرم وا رفت. دهانش خشک شد، ونتوانست حرفی بزند. بی اختیار گوشی از دستش افتاد و مات و مبهوت به دیوار 

روبه رو خیره شد.اگر پتکی بر سرش فرو می آمد،این قدر تکان نمی خورد و حالش دگرگون نمی شد.پس این طور! 

مفتاح این بود که عاشق دختر دیگری است. اکرم سعی نکرد دوباره ارتباط را برقرار  دلیل بی اعتنایی آقای دکتر

کند.آتش حسادت و حسرت وجودش را می سوزاند.تحقیر شده وتنها در گوشه اتاقش نشسته بود و نمی دانست 

ریه چگونه می تواند آرامش خود را به دست آورد.آن قدر حالش بد شده بود که دیگر نمی توانست حتی گ

 کند.گویی اشکش خشک شده بود.

از آن طرف خط پیروز صدای برخورد گوشی با تلفن را شنید و بعد ناگهان ارتباط قطع شد.دقایقی منتظر شد و چون 

دید خبری از اکرم نیست، نفس راحتی کشید و روی تختش به استراحت پرداخت.احساس کرد اکرم را رنجانده و 

،اما هیچ چاره دیگری نداشت. همان بهتر که تکلیف خود را هر چه زود تر با او احساساتش را نادیده گرفته است

روشن می کرد.پیروز نه از خود آن دختر خوشش می آمد ونه از خانواده اش. حتی ته دل از پدر اکرم احساس نفرت 

 و بیزاری می کرد و به هیچ وجه نظر خوبی راجع او نداشت.

حمتهای تلفنی شروع شد. بارها و بارها زنگ تلفن خانه مفتاح به صدا در می آمد و به اما از آن شب به بعد دوباره مزا

محض اینکه گوشی را برمی داشتند ارتباط قطع می شد.کسی نمی دانست مزاحم تلفنی کیست. فقط پیروز حدس می 

شده ارتباطی برقرار زد که این کار های بچگانه از اکرم سر می زند و اوست که به این ترتیب می خواهد هر طور 

کند. پیروز فکر می کرد که به زودی این زنگهای تلفن هم قطع می شود وبه مرور زمان عشق و عاشقی از سر اکرم 

 بیرون می رود. اما اشتباه می کرد.

هفته بعد وقتی از منزل خارج شد، چشمش به ماشین اکرم افتاد که در پارکینگ محوطه جلوی مجتمع آنها پارک 

به انتظار او نشسته بود. تصمیم گرفت به محض اینکه اکرم از ماشین پیاده شد و دوباره خواست برای او  کرده و
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مزاحمتی ایجاد کند، بسیار جدی و سرد و سخت با وی برخورد کند.اما بر خالف انتظارش اکرم از ماشین پیاده نشد و 

 او را تا محل کارش تعقیب کرد و رفت.

پیروز او را می دید که در ماشین منتظر نشسته،اکرم بدون کلمه ای حرف، او را دنبال می بعد از آن هر روز صبح 

کرد و سپس به راهش ادامه می داد. سایه اش بد جوری بر زندگی پیروز سنگینی می کرد. هنوز کسی متوجه حضور 

اش اعصاب پیروز را تحت  او نشده بود. دیگر نه تلفن می زد و نه حرفی می زد.اما وجودش و تعقیب های هر روزه

فشار قرار داده بود. روز ها و هفته ها می گذشت و اکرم همچنان به کار خود ادامه می داد.هرچه پیروز اعتنایی نمی 

کردو واکنشی نشان نمی داد،فایده ای نداشت.هرچه پیروز انتظار می کشید که باالخره او از این کار خسته شود و از 

 بردارد،بی ثمر بود. این تعقیب و گریزها دست

به این ترتیب یک ماه گذشت و اوضاع هیچ فرقی نکرد.سرانجام یک روز صبح پیروز که دیگر صبرش به انتها رسیده 

معذرت می خوام،می شه ازتون خواهش کنم که »بود، به سوی او رفت واز پنجره ماشین سالم کوتاهی کرد و گفت:

 «دست از سر من بردارین؟

 «من به شما کاری ندارم.مگه مزاحمتی ایجاد کرده م یا حرفی زده م ؟»کفت و پاسخ داد:اکرم چهره اش ش

بهتره خودتونو به اون راه نزنین، شما اعصاب منو خراب کرده ین،من که بهتون گفتم »پیروز با بی حوصلگی گفت:

 «نامزد دارم و....

 «باهاتون نیست؟چرا به من دروغ می گین؟ پس این نامزد خیالی شما کجاست که هیچ وقت»اکرم به تندی گفت:

 «شما چه حق دارین تو زندگی من دخالت می کنین؟»پیروز که درمانده و مستأصل شده بود،گفت:

 «تا قبول نکنین که چند ساعتی همدیگه رو ببینیم،این اوضاع ادامه داره.» اکرم بالفاصله پاسخ داد:

 «ین دیگه از این کارها نکنین و منو راحت بذارین؟اگه ببینم،قول می د»پیروز تسلیم شد و گفت:

اکرم سری به عالمت مثبت تکان داد.پیروز برای چند روز دیگر قرار مالقات را گذاشت و با عجله به سر کارش 

 رفت.

تا روز دیدار،پیروز چندین دفعه محل مالقات را عوض کرد.هر بار که به اکرم زنگ می زد،دختر جوان از خوشحالی 

از پا نمی شناخت و فکر می کرد تلفنهای پیروز،به خاطر این است که با او صحبت کند و عوض کردن محل دیدار سر 

بهانه ای بیش نیست. حال آنکه پیروز از ترس اینکه مبادا با اکرم دیده شود، سعی می کرد جایی برای دیدار او 

 ن و آن باشد.انتخاب کند که خلوت تر و دنج تر باشد و کمتر در معرض دید ای

اکرم در روز موعود دلهره و شور عجیبی داشت.در عرض چند هفته گذشته وزن کم کرده و الغر شده بود. آن روز با 

وسواس بسیار لباس پوشید و آرایش کرد اگر پدرش شاهد چگونگی بیرون رفتن او از خانه می شد، بی شک اجازه 

از سیده خانم که با چادر و حجاب کامل از خانه بیرون می نمی داد با آن سر و وضع از منزل خارج شود.غیر 

رفت،عروس های حاج آقا کمالی هم بسیار پوشیده و با حجاب درانظار ظاهر می شدند. سیده خانم مرتب این 

موضوع را به دخترش یادآور می شد که وضعیت شغلی پدرش ایجاب می کند او بسیار محجبه و پوشیده باشد، اما 

اکرم چندان گوشش به حرفهای او بدهکار نیست،گاهی وانمود می کرد که متوجه او نشده و چیزی  چون می دانست

به روی خودش نمی آورد.آن روز هم همین طور بود.سیده خانم با نگرانی دخترش را مشایعت می کرد و به او 

 ه کجا می رود فکر می کردسفارش می کرد که زودتر برگردد و مواظب خودش باشد. البته او نمی دانست که اکرم ب

 به دیدار یکی از دوستانش می رود که با هم دیگر قهوه ای بخورند و برگردند.
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اکرم با دلهره سوار اتومبیلش شد. قلبش به شدت می زد و گونه هایش گل انداخته بود.آرایش کمرنگی کرده بود که 

قی زندگی اش نبود، اما بزرگ ترین و عمیق ترین زیبایی صورتش را چند برابر جلوه می داد.پیروز اولین تجربه عش

 احساسی بود که تا آن زمان به سراغش آمده بود.

به هر ترتیب بود به مقصد رسید.چیزی که باعث خوشحالی اش شد این بود که مشاهده می کرد پیروز قبل از او 

ونک بود.چون ساعت دیدارشان آمده و به انتظارش نشسته است. محلی کوچک در یکی از کوچه های فرعی خیابان 

بعدازظهربود. طبیعتا کافه تریا خلوت تر از مواقع دیگر بود. اکرم آن قدر هول و دستپاچه بود که دوباره پیروز  2

برایش متاثر شد و دلش به حال او سوخت. بعد از سالم و احوالپرسیهای متداول، پیروز از او پرسید چه می خورد. 

قت کرد و پیروز هم چای خواست. بعد از دقایقی سرانجام پیروز رو به اکرم کرد و گفت: اکرم با یک نوشیدنی مواف

ببینین اکرم خانم، من دوست ندارم حاشیه برم و وقت شمارو تلف کنم. من امروز اومدم اینجا که برای آخرین بار »

 « حرفهامو به شما بزنم.

 ه شد و بغض کرد. دل در سینه اش فشرد« آخرین بار»اکرم با شنیدن عبارت 

پدر و مادرهای ما فکر می کنن ما بچه ایم. خودشون می برن و می دوزن. »پیروز بدون توجه به حالت او ادامه داد: 

 « این موضوع به خصوص برای من که مردی سی ساله ام، خیلی گرون تموم می شه. بهم برمی خوره.

 کرد. اکرم در سکوت به حرفهای او گوش می داد و نگاهش می 

 « به نظر شما این طور نیست؟»پیروز گفت: 

اکرم جوابی نداد. بر خالف آنچه دختر جوان فکر می کرد، نه خبری از شور و شیدایی در وجود پیروز بود و نه اثری 

از نگاههای عمیق و عاشقانه. اما او با وجود یأس و سرخوردگی، باز هم خوشحال بود که روبه روی پیروز نشسته و 

 هش می کند و به حرفهایش گوش می دهد. نگا

پیروز کامال متوجه بی قراری و شیدایی اکرم شده بود و همین موضوع بیشتر او را ناراحت می کرد و زجر می داد. 

 »چون سکوت اکرم و بهت او را طوالنی دید، ترجیح داد هر چه زودتر صحبتهایش را با او تمام کند. بنابراین گفت: 

شت تلفن بهتون گفتم، من سالهاست که دختری رو دوست دارم، البته شاید خونوادم از این موضوع همون طور که پ

اطالعی نداشته باشن. به هرحال دیگه برام مهم نیست که مطلع باشن یا نه. فقط چیزی که برام اهمیت داره اینه که 

 « بتونم هر چه زودتر برم پیش اون و با هم ازدواج کنیم.

چرا اون روز که با پدر و مادرتون بلند شدین اومدین خونه بهجت خانم، این » و با حالتی عصبی گفت:اکرم سرخ شد 

 «حرفارو نزدین؟باالخره شما هم می دونستین برای چی اومده این اونجا، نه

ه دنه به خدا،حاضرم قسم بخورم که ر وحم هم خبر نداشت برای چی اون شب منو دعوت کر»پیروز با ناراحتی گفت:

 «ن. حتی با مادرم حرفم شد و گفتم که عالقه ای ندارم به اون مهمونی بیام، باور کنین.
__________________ 

نا خواسته اشک در چشمهای اکرم حلقه زد.می دانست که مشتش باز شده و پیروز مدتهاست که می داند مرد عشق و 

ای نداشت دلش می خواست قدرت داشت و هرچه زودتر  عالقه ی او واقع شده است.دیگر انکار و حاشا کردن فایده

او را ترک می کرد. اما نمی توانست.گویی به زمین میخ کوب شده بود.بدنش می لزرید و هیچ تسلطی بر اعصاب و 

حرکت خود نداشت.پیروز بی رحمانه این پا و آن پا می کرد که هر چه زودتر موضوع را فیصله دهد و او را ترک 
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پس چرا زودتر باهاش عروسی نمی کنین؟این چه عشقیه که توی این »ام توان خود را جمع کرد و گفت:کند. اکرم تم

 «چند سال هنوز با دختر مورد عالقه تون نه نامزد کردین ونه خانوادتون چیزی می دونن؟

وز م.اون هنراستش من با اون دختر در خارج آشنا شد»پیروز دوست نداشت وارد جزئیات شود.به طور مختصر گفت:

مشغول تحصیله من سعی دارم دوباره برگردم و باهاش ازدواج کنم.فقط خواهش می کنم این موضوعو فعال به کسی 

 « نگین.حوصله ی ناله و نفرین مادرمو ندارم.

 « اگه اونقدر دوسش دارین پس چرا نمی رین پیشش؟»اکرم با سماجت پرسید:

 « ل ندارم . حاال فهمیدین؟پول ، پو»پیروز با بی حوصلگی پاسخ داد؟

 « من حاضرم کمکتون کنم چه قدر می خواین؟»اکرم بی اختیار گفت:

پیروز با ناباوری نگاهی به او کرد، تا لحظاتی نتوامست حرفی بزند.پیشنهاد اکرم او را دگرگون کرده بود.اکرم با تمام 

 مبهوت و حیران بر جای گذاشت.  نادانی و حرکات بچگانه اش با جمله ی آخری که ادا کرد،پیروز را

فکر می کنین دارم تعارف می کنم؟نه به خدا ، راست می »چون سکوت مرد جوان به درازا کشید،اکرم پرسید:

و دوباره به گریه افتاد.آنقدر شدید بود که «گم.من...من اونقدر شما رو دوست دارم که حاضرم ایت کارو بکنم.

و های های اشک ریخت.آنچه را گفته بو ناخودآگاه بر زبان آورده بود.خودش صورتش را میان دو دست پنهان کرد 

هم نمی دانست به راستی قادر به این کار خواهد بود یا نه.آیا قلبا قادر بود وسیله ای برای رسیدن پیروز به دختر 

 مورد عالقه اش باشد؟ 

نشسته بود و نگاهش می کرد.تحت تأثیر قرار کار برای پیروز سخت تر و سخت تر می شد با درماندگی روبهروی او 

گرفته بود.به راستی تحت تأثیر فداکاری اکرم قرار گرفته بود،اما باز هم دوستش نداشت و بازهم نمی توانست 

ببین اکرم خانم،شما دختر قشنگ و با محبتی »کوچکترین عالقه ای به او ابراز دارد.سرانجام به حرف آمد و گفت:

ن طور خودتونو دست کم بگیرین و دنبال پسر ها راه بیفتین.بهتره ارزش خودتونو بدونین،من از هستین،حیفه که ای

این همه محبت صادقانه ی شما ممنونم،اما ترجیح میدم خودم برای مشکل خودم راه حلی پیدا کنم.اما...اما این 

وست و ثل یه برادر، یه برادر بزرگتر،دپیشنهاد شما اینقدر روی من تأثیر گذاشته که اگه قبول کنین،حاضرم با شما م

 « رفیق باشم و هر کاری که داشته باشین،کمکتون کنم.

در این لحظه اکرم از جایش بلند شد،اشکهایش را پاک کرد و در حالیکه به حسرت به پیروز نگاه می کرد 

رم.تازه،چطوری میشه عشق نه،خیلی ممنون.من سه تا برادر دارم احتیاج به یه برادر آقا باالسر دیگه ندا»گفت:

 !« اونجوری رو تبدیل به عشق برادروخواهری کرد؟چه حرف مسخره ای 

 این را گفت و کیفش را بر داشت و به حالت دو بدون خداحافظی پیروز را ترک کرد. 

 امرد جوان شرمنده و ناراحت شاهد فرار او بود و قدرت حرکت نداشت.سرحایش نشسته بود و غمی به بزرگی دری

 در دلش احساس می کرد.کی و چگونه می توانست از این همه مشکالتش رهایی یابد؟ 

12  
پنج سال سپری شد و سروین همچنان از پیروز دور و بی خبر بود،پنج سالی که به اندازه ی پنجاه سال بر او گذشت،و 

و عالقه اش به پیروز سرانجام تن به عجیب آنکه لحظه ای از یاد و خاطره ی پیروز به درو نبود.سروین با تمام عشق 

ازدواج با مایک داد.وضع سخت زندگی اش،وجود کودکش،و مشکالت مالی و شغلی اش،توان و طاقتی برای مبارزه و 

مقابله با زندگی برایش نگذاشته بود.از طرفی دیگر،محبتهای بی دریغ مایک،تماسهای مکرر و کمکهای پی در پی 
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که باالخره به تقاضای ازدواج او جواب مثبت بدهد و زندگی مشترک خود را با او شروع او،زن جوان را بر آن داشت 

کند.هنگام اردواج پسرکش دو ساله بود،و اکنون سه سال از عروسی آنها می گذشت. سروین بعد از ازدواج با مایک 

 وضع بهتر و زندگی راحت تری پیدا کرد،اما هنوز

__________________ 

رش سرسنگین و قهر بود و بعد از مکاتبات زیاد و نامه هایی که سرور برایش فرستاده بود. باالخره نرم مدتها با ماد

شده و با مادرش آشتی کرده بود. سهراب دورادور با سروین در ارتباط بود، اما به سفارش و خواهش مادرش هیچ 

که با سروین رد و بدل می کرد، چند بار به  حرفی راجع به ازدواج مادرش به سروین نزده بود. سهراب طی نامه هایی

او گفته بود که اگر بخواهد، وی می تواند امکاناتی فراهم سازد تا او هم به امریکا برود. اما سروین به شدت مخالفت 

کرده بود. کودکش همیشه سد راهی برای او محسوب می شد. از سویی، همسر سهراب خوش نداشت که خواهر 

اید و سربارشان باشد. سروین حتی کوچک ترین کمکی از برادرش درخواست نمی کرد. دوست شوهرش نزد آنها بی

نداشت نزد همسر وی خودش را کوچک کند و یا آنها از وضع و حال او باخبر شوند. هرچند بعد از ازدواج با مایک 

 او دور باشد.وضع زندگی اش بهتر و راحت تر شده بود، باز هم ترجیح می داد از برادرش و خانوادۀ 

مایک عالقه داشت که هرچه زودتر خانه ای بخرد و همراه سروین و امید در خانۀ خودشان زندگی کنند. سروین 

هیچ عالقه ای به خرید خانه نداشت. با وجود اینکه با مایک ازدواج کرده بود و سالها بود که از پیروز خبری نداشت، 

کورسو می زد و او را به رویاهای دور و درازی فرو می برد. او  امیدی گنگ و ناشناخته در گوشه ای از دلش

ناخودآگاه از ریشه دار ساختن زندگی اش پرهیز می کرد. ناخودآگاه احساس می کرد زندگی اش با مایک موقتی و 

 زودگذر است و به زودی دوباره می تواند زندگی جدید و دلخواه خود را با اولین مرد زندگی اش شروع کند. 

مایک از هیچ کاری برای خوشبخت ساختن و خوشحالی بیشتر همسرش فروگذار نمی کرد. روزهای تولد و سالگرد 

ازدواجشان را فراموش نمی کرد و همیشه با هدایای باارزشی این روزها را جشن می گرفت. تا آنجا که قادر بود، 

وزی را خارج از ادینبورو سپری می کردند. مسافرتهای کوتاه مدتی ترتیب می داد و همراه سروین و امید چند ر

گهگاه هم سری به لندن می زدند و از دوستهای قدیمشان خبری می گرفتند. سو از لندن رفته بود و در مملکت 

خودش مشغول کار بود. فریده و شیرین هر دو ازدواج کرده بودند و هنوز در لندن به سر می بردند. یکی دو تا از 

 ین هنوز با او رابطه داشتند و گاهی همدیگر را مالقات می کردند.دوستان انگلیسی سرو

در یکی از سفرهایی که مایک و سروین به لندن داشتند، هنگام بازگشت از خانۀ شیرین، در متروی لندن ناگهان 

رده کچشم سروین به صاحبخانۀ قدیمی اش افتاد، همان آپارتمان کوچکی که ماههای زیادی با پیروز در آن زندگی 

بود دل در سینه اش فرو ریخت. در وهلۀ اول ناخودآگاه صورتش را به سوی دیگر چرخاند و وانمود کرد او را ندیده 

است. اما بعد پشیمان شد. هیچ دلیلی برای این کار وجود نداشت. مایک که از ته و توی زندگی او خبر داشت. آن زن 

و و پیروز روا داشته بود. از این رو پشیمان شد و برگشت و بر بیچاره هم همیشه کمال لطف و محبت را نسبت به ا

حسب تصادف متوجه شد که او هم با کنجکاوی سروین را نگاه می کند. از این رو سر تکان داد و به سویش رفت و با 

لی ااو سالم و علیک گرمی کرد. پیرزن که ابتدا به چشمهای خودش اعتماد نداشت، بعد از شناختن سروین با خوشح

وای، دخترم، تو کجایی؟ چرا بعد از رفتنت دیگه به من سر نزدی و حتی تلفنی هم با »جواب سالم او را داد و گفت: 

 «من تماس نگرفتی؟
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سروین دلش نمی خواست برای او توضیح دهد که در چه وضعیت روحی سختی آنجا را ترک کرده بود. بنابراین با 

ی خوام راستش آنقدر گرفتار بودم و سرم شلوغ بود که نتونستم دیگه با خانم برایت، معذرت م»شرمندگی گفت: 

 «شما تماسی داشته باشم.

البته شاید دیگه فایده ای نداشته باشه که بهت بگم، اما همون روزهایی که تو »خانم برایت سر تکان داد و گفت: 

ته م. اگر هنوز برات جالبن. خواستی بیا رفتی، برات چند تا نامه از ایران رسید که من هنوز اونها رو نگه داش

بگیرشون. اونها رو توی کمد اتاقم قایم کرده م. چون فکر می کردم در همون زمانها بهم سر می زنی یا تماس می 

 «گیری.

ؤال و بالفاصله از س« نامه؟ راست می گین؟ نامه ها از کیه؟»سروین با چشمهای گرد و ناباور به او نگاه کرد و پرسید: 

 «وای ببخشین. راستش باید بیام و هر طور شده نامه ها رو بگیرم.»بی موردش پشیمان شد و گفت: 

عزیزم فکر می کنی بعد از »مایک شاهد گفتگوی او و خانم برایت بود. نگاه ناموافقی به همسرش انداخت و گفت: 

خیلی دوره و ممکنه تا شب هم به ادینبورو چهار پنج سال این نامه ها چه هیجانی برات داشته باشن؟ راه ما تا اونجا 

 «نرسیم.

 «نه، نه، مایک. من حتماً باید اون نامه ها رو دریافت کنم.»اما سروین با سماجت تمام گفت: 

مایک دیگر مخالفتی نکرد و هر سه به دنبال خانم برایت به راه افتادند. سروین بی اختیار گریه اش گرفته بود. گویی 

ها از پیروز است. حتی یک درصد هم امکان نمی داد که در آن زمان مادرش هم نامه ای فرستاده می دانست نامه 

باشد. دلش مثل سیر و سرکه می جوشید و از شدت اضطراب حالت جنون پیدا کرده بود. تا به در منزل خانم برایت 

جای پشیمانی و ندامتی برایش به برسند. هزاران گونه فکر و خیال از مغزش عبور کرد. فقط امیدوار بود که هیچ 

وجود نیاید. امیدوار بود که نامه ها دال بر عجول بودن و زود تصمیم گرفتنش در آن زمان نباشد. اگر غیر از این بود، 

 چه می کرد؟ وای بر او!

نبخشید. باالخره رسیدند. هرچه خانم برایت اصرار کرد که آنها را برای صرف چای به درون خانه ببرد، فایده ای 

آنها مصر بودند که با قطار بعدی به ادینبورو برگردند. دقایقی که سروین در انتظار بازگشت خانم برایت سپری کرد، 

بر او سالی گذشت. سرانجام پیرزن با سه نامه برگشت و آنها را در دستهای منتظر و مشتاق و نگران سروین قرار 

، آه از نهادش برآمد. با دستهای لرزان و قلبی پریشان عجوالنه داد. زن جوان به محض دیدن دستخط پشت پاکتها

آنها را در کیفش چپاند و با نگرانی به شوهرش چشم دوخت. نگاه مایک حاکی از آن بود که همه چیز را فهمیده 

 است. با اندوه سرش را پایین انداخت، دست پسرک را گرفت و جلوتر از سروین به راه افتاد.

ه تا ایستگاه قطار هیچ کدام حرفی نزدند. وقتی به ایستگاه رسیدند و سوار قطار شدند. سروین دیگر در تمام طول را

نتوانست صبر کند. نامه ها را بیرون آورد و در برابر چشمان مالمت بار مایک، یکی یکی شروع به خواندن کرد. او 

ایمان سروین در برابر چشمان مایک رژه می نامه ها را می خواند و بی محابا اشک می ریخت. در آن لحظات صحنۀ ز

رفت. سروین گریه می کرد و از نامۀ اولی به بعدی و به بعدی می رسید. و مایک همچنان خاطرات حاالت و 

هذیانهای همسرش را در زمان فارغ شدنش مرور می کرد. ناگهان او هم شروع کرد به گریستن. آنها مقابل یکدیگر 

نار مایک قرار داشت. پسرک با حیرت به پدر و مادرش نگاه می کرد و از گریه های آنها نشسته بودند و امید در ک

متأثر شده و لب ورچیده بود و آنها همچنان می گریستند. گویی مایک از تمام محتویات نامه ها خبر داشت. گویی 

بعد از سالها برای اولین بار  می دانست که چه بسا ممکن است همین نامه ها سرنوشت و آیندۀ او را دگرگون سازد. و
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نسبت به پیروز کینه ای در دلش پدید آمد و آرام آرام ریشه دواند، به طوریکه به تدریج تمامی قلب و وجود او را در 

بر گرفت. ناگهان به یاد آورد که همسرش در زمان زایمان بارها و بارها نام پیروز را بر زبان آورده و برایش آه 

تیار نگاهش به امید افتاد. چشمان پسرک نگران و ناراحت به او دوخته شده بود. مایک ناگهان کشیده بود. بی اخ

دستهایش را باز کرد و محکم امید را در آغوش گرفت. نه، او نباید اجازه می داد کسی این کانون گرم خانوادگی را 

و  ستگی امید تکیه می کرد. او پدر امید بوداز هم بپاشد. او بیش از آنکه از عشق سروین مطمئن باشد، به عالقه و دلب

 امید نمی توانست بدون پدرش زندگی کند و خوشبخت شود.

اما سروین به هیچ وجه متوجه مایک و پسرش نبود. او نامه ها را نه یک بار، بلکه چند بار خواند و مرور کرد و یک 

و ندامت تا مغز استخوانش را می سوزاند.  ریز اشک ریخت. آنچه از آن می ترسید. به سرش آمده بود. پشیمانی

چقدر خام و بی تجربه عمل کرده بود. چه آسان گول مادر پیروز را خورده بود. مدتها بود فکر می کرد دیگر همه 

چیز تمام شده، تمام امیدها و آرزوهایش را سالها بود که در زیر خاکستر غم و پریشانی دفن کرده بود. اما نه، پنهان 

، اکنون می توانست خاکسترها را کنار بزند. می توانست امیدهایش را از سر بگیرد و آرزوهایش را بارور کرده بود

 کند .

ناخودآگاه نگاهش به مایک افتاد. احساس کرد چیزی تازه، حالتی عجیب در نگاه شوهرش موج می زند. او امید را 

نگاهش چه بود؟ عشق یا نفرت؟ تسلیم یا مبارزه؟ در آغوش گرفته بود و به طور خاصی وی را نگاه می کرد. در 

هرچه بود سروین از نگاهش ترسید و نگاه خود را از او دزدید. چه می توانست بکند؟ نامه های پیروز قدیمی و کهنه 

بود، اما تمام امیال و هوسها را در دل زن جوان زنده کرده بود. امید یافتن پیروز و دسترسی به او وجودش را به آتش 

کشیده بود دیگر هیچ گونه آرامشی نداشت دیگر هیچ گونه سازشی نمی توانست با مایک و زندگی جدیدش داشته 

 باشد.

مایک در آتش کنجکاوی نسبت به محتوای نامه ها می سوخت. در آن لحظه تنها آرزویش این بود که از مطالب آن 

ترسی به نامه ها داشت و نه سواد خواند آنها را. تنها سه نامه خبردار شود. اما می دانست آرزویی محال است. نه دس

کسی که می توانست کمکش کند، سروین بود که در صورت تمایل به مایک می گفت پیروز در نامه ها چه نوشته 

 است.

هنگامی که به خانه رسیدند دیروقت بود. شام مختصری خوردند و برای خواب حاضر شدند. سروین به بهانۀ 

ید به اتاق او رفت. با اینکه پسرک خیلی زود خوابید، او در تاریکی اتاق روی تخت کودکش نشسته و به خواباندن ام

فکر فرو رفته بود. دوست نداشت نزد مایک برود. مطمئن بود که او در مورد نامه ها سؤال می کند. می دانست مایک 

 وی چه مطالبی بوده است.آن قدر کنجکاوی می کند تا او را مجبور کند که بگوید نامه ها حا

حدسش درست بود. آن شب مایک هر کار کرد، خواب به سراغش نیامد. آن قدر بیدار ماند تا سروین وارد اتاق شد. 

، مایک. گوش کن»اما به محض اینکه مایک به سوی او برگشت و خواست حرفی بزند، سروین با بی حوصلگی گفت: 

 «هم نمی تونم چیزی بگم. شب به خیر.من امشب انقدر خسته م که حتی یه کلمه 

از صبح روز بعد سروین احساس کرد دیگر نمی تواند با مایک زندگی کند. برای خودش هم عجیب بود که در عرض 

چندین ساعت احساس و عالقه اش تا این حد نسبت به او کاهش یابد. می دانست که هرگز عاشق مایک نبوده، اما 

و انزجار نداشته. اکنون در کمال درماندگی احساس می کرد که دیگر نمی تواند او را  هیچ وقت هم نسبت به او نفرت

 تحمل کند. سر صبحانه هیچ گونه حرفی بین آنها رد و بدل نشد.
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سروین وقتی به محل کارش رسید، نفس راحتی کشید و دوباره نامه ها را مرور کرد. او اگر در همان زمانها سری به 

ی زد و یا حتی تلفنی به وی می کرد، بی شک اکنون با پیروز زندگی شیرینی داشت. در تمام آن خانۀ خانم برایت م

نامه ها که پر از سوز و گدازهای عاشقانه بود. پیروز از سروین خواهش کرده بود نزدش باز گردد و یا ترتیبی بدهد 

ه ه را تکرار کنند. پیروز منتظر بود ککه او بتواند به انگلستان سفر کند و دوباره با سروین روزهای خوش گذشت

سروین با محل کار او تماس بگیرد و از رئیس دانشگاه تقاضا کند که در صورت امکان دعوتنامه ای کاری برای او 

بفرستد تا شاید بتواند ویزا بگیرد و به لندن بیاید، زیرا پیروز تا آنجا که به یاد داشت، در محیط کارش بسیار کوشا و 

و رئیس دانشگاه از او رضایت کامل داشت. سروین چقدر افسوس می خورد که به آسانی حرفهای مادر  ساعی بود

پیروز را باور کرده و این گونه باعث دوری و بی خبری از معشوقش شده بود. چیزی که برای او مسلم بود این بود 

به وجود امید نشده بود و سروین مطمئن که پیروز هیچ گونه اطالعی راجع به پسرش ندارد. در نامه هیچ اشاره ای 

 بود که نامۀ او را از پیروز پنهان کرده و به وی نشان نداده اند.

سروین تمام روز را راجع به این موضوع فکر کرد و باالخره تصمیم گرفت همه چیز را با __________________

بت و دوستی وی اطمینان داشت و می دانست مایک در میان بگذارد. مایک مرد منطقی و خوبی بود و سروین به مح

به خاطر عشق بیش از حدی که به او دارد، هرگز سد راهش برای رسیدن به پیروز نمی شود. آن روز مایک هم حال 

درست و حسابی نداشت. آتش حسادت و خشم در دلش شعله ور بود و نمی دانست چگونه می تواند از پاشیده شدن 

و عاشق سروین بود و امید را مانند فرزند خودش دوست داشت و به وی انس گرفته بود. زندگی اش جلوگیری کند. ا

چگونه می توانست اکنون بعد از پنج سال، این کانون خانواده را متالشی کند و به آسانی دو موجود عزیز زندگی اش 

د و برای همیشه به را از دست بدهد؟ بنابراین او هم تصمیم گرفت که شب به طور جدی با همسرش صحبت کن

 موضوع پیروز خاتمه دهد.

ا تو مایک من باید ب»شب هنگام وقتی که تنها شدند، قبل از آنکه مایک حرفی بزند، سروین رو به او کرد و گفت: 

صحبت کنم. راستش این نامه ها خیلی موضوعاتو برای من روشن کرده که متأسفانه قبالً نمی دونستم و در موردشون 

 «کردم.اشتباه می 

 «متأسفانه؟»مایک با لحن دردناکی گفت: 

گوش کن، مایک. ما دیگه بچه نیستیم که بخوایم بازی درآریم یا سر همدیگه »سروین بی توجه به کنایۀ او ادامه داد: 

ن یرو کاله بذاریم. بچۀ من باید با پدر واقعیش زندگی کنه. به نظر من پدرش حق داره که بدونه فرزندی داره، و در ا

 «صورت حق خودش می دونه که بیاد پسرشو ببینه و... و خودش از اون نگهداری کنه.

سروین، چرا می خوای منو گول بزنی؟ چرا حرف پدر و پسرو پیش می »مایک لبخند تمسخرآمیزی زد و گفت: 

سرتو ندیده کشی؟ چرا نمی گی که هنوز پیروز رو دوست داری و عاشقشی؟ اما باید بدونی تو حق نداری من و پ

بگیری. پسرت منو پدر خطاب می کنه و پیروز برای اون یه آدم غریبه س. من... پس من چی، سروین؟ تو یعنی این 

 «چند سال که با من زندگی کردی، دوستم نداشتی؟

ن نامه یاین چه حرفیه می زنی، مایک؟ اما باید بدونی بعد از دیدن ا»سروین با درماندگی نگاهی به او انداخت و گفت: 

ها من متوجه شده م که پیروز در به در دنبال من می گرده و از وجود پسرش بی خبره. مایک، اون عاشق منه و من 

 «مطمئنم هنوز که هنوزه منتظره که خبری از من به دستش برسه.
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و متفکر مایک سکوت کرد. سروین از نگاهش احتراز می کرد، اما تا آن لحظه نگاه شوهرش را تا آن حد مرموز 

ندیده بود. ولی او هیچ گونه ترسی از مایک نداشت. در کشوری که زندگی می کرد، به راحتی می توانست جدا شود و 

کودکش را تصاحب کند. آنجا ایران نبود که هیچ گونه حق و حقوقی در مورد فرزندش نداشته باشد. آنجا ایران نبود 

را با این امر موافق کند و آن قدر عاشق بود که هیچ توجهی به که حق طالق نداشته باشد و مجبور باشد، شوهرش 

عشق و محبتهای بی دریغ مایک نشان نمی داد. تمام وجودش آمادۀ پرواز بود، پرواز به سوی عشق قدیمش، پدر 

 فرزندش.

و به  ردسکوتی طوالنی بین آنها حکمفرما شد. سرانجام سروین به سوی کشوی میز آرایشش رفت و نامه ها را درآو

 «مایک، دلم می خواد دست کم یکی از نامه های پیروز رو برات بخونم، باشه؟»شوهرش گفت: 

مایک سر تکان داد و منتظر رو به روی همسرش نشست. سروین نامه ای را که تاریخش نشان می داد آخرین نامه 

 می شد: است، باز کرد. سطر سطر خواند و برای مایک ترجمه کرد. نامه این گونه آغاز

 

 سروین عزیزم، عشق بزرگ زندگی من.

این چندمین نامه است که برایت می نویسم و امیدوارم مثل دیگر نامه هایم آن را بی جواب نگذاری. عزیز دلبندم. 

چقدر برایت بنویسم که از آمدن به اینجا تا چه حد پشیمانم؟ چقدر تکرار کنم که مرا ببخش. گناهم را نادیده بگیر. 

م کن، کمکم کن که به سویت برگردم؟ نمی دانم در چه حالی بودم و در چه دنیایی غوطه ور بودم که قصد کمک

بازگشت کردم. پشیمانم و این پشیمانی تمام وجودم را می سوزاند. فکر می کردم به کشور خودم برمی گردم و به 

کار و فعالیت را از من گرفته است. از آب و خاک خودم خدمت می کنم، اما چه بگویم؟ دوری از تو شوق هرگونه 

سوی دیگر، اینجا برای من پشیزی ارزش قائل نیستند، مثل یک کارمند ساده مرا به کار گرفته اند. من هیچ کاره ام. 

هیچ کاره! آنچه درمی آورم، در ازای شبهای درازی که درس خواندم و زحمت کشیدم، ناچیز است. با وجود این اگر 

، راضی بودم. با تو بودن را به هر چیز دیگر در دنیا ترجیح می دهم. چرا برایم نامه نمی دهی؟ در تو نزد من بودی

اولین مکالمه تلفنی ای که با تو داشتم با من مهربان بودی، پس چرا ناگهان نامهربان شدی؟ می دانم که تو را تنها 

 فته ای با تو داشتم. همه را پذیرا هستم. باور کنگذاشتم. می دانم نسبت به تو مسئولیت دارم. می دانم رابطۀ پیشر

دوستت دارم. هنوز که هنوز است عاشق تو هستم و حاضرم هر کار که تو بگویی انجام دهم. به هر دری که می زنم 

 بسته است. گویی اینجا زندانی شده م راه برگشتی ندارم.

ان کرده ای. اما امیدوارم خانم برایت این نامه را به سروین عزیزم، کمکم کن. می دانم از آپارتمان کوچکمان نقل مک

دستت برساند. طی یک تماس تلفنی فهمیدم که مدتهاست از آنجا رفته ای. بنابراین از تو خواهش می کنم نشانی 

جدیدت را برایم بنویس. باور کن هر کار تو بگویی انجام می دهم. از دوری تو مرده ام، روحی در جسمم نیست. 

دارم زندگی ام رنگ و جالیی ندارد. رمقی برای کار و فعالیت در وجودم باقی نمانده است. اگر جواب این آرامش ن

نامه را هم ندهی، می دانم که دیگر عالقه ای به من نداری و یا آن قدر از رفتن من ناراحت و دلمرده شده ای که 

ن، عشق من، بدان که بیش از هر وقت دیگر دوستت دیگر نمی خواهی نامی از من ببری و یا مرا ببینی. اما دلبند م

دارم و به یادت هستم. بی تابانه در انتظارت می سوزم. بی صبرانه منتظر پاسخی از سوی تو هستم. خواهش می کنم 

مرا ببخش گناهم را ببخش و به سویم برگرد. ما می توانیم دوباره مثل سالهای پیش زندگی پرشور و حالی با هم 
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م. می توانیم روزها و شبهای شیرینی را با همدیگر سپری کنیم و بار دیگر طعم شیرین عشق و محبت را داشته باشی

 بچشیم. به امید دیدنت ثانیه شماری می کنم...

 با عشق و سرسپردگی، پیروز

 

ر دل حق را دهنگامی که نامه به پایان رسید. سروین گریه می کرد. مایک به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بود. شاید 

حاال سروین، تو چه تصمیمی داری؟ هر تصمیمی که »به آنها می داد. بعد از لحظاتی باالخره به سخن آمد و پرسید: 

 «بگیری، من حرفی ندارم من فقط دلم می خواهد که تو و امید با خوشبختی زندگی کنین.

وای، مایک، تو چقدر خوبی. من »ت: سروین با شنیدن حرفهای مایک چشمهایش از شوق درخشید و با شگفتی گف

 «چقدر پیشت احساس کوچکی و شرمندگی می کنم. مایک، چطوری می تونم ازت تشکر کنم؟ چطوری؟

سروین، من تو رو عاشقانه دوست دارم. خودت می دونی. فکر می »مایک لبخندی ساختگی بر لب آورد و گفت: 

این همه عشق و فداکاری از من دیده ی، اونو فراموش کرده  کردم در این چند سال که پیروز و ندیده ی و در عوض

 «ی حاال که این طور نیست، من حاضرم بهت کمک کنم که به عشقت برسی.

سروین از شوق شروع به گریه کرد. آن قدر خوشحال بود که نمی دانست چه کند تا صبح خواب راحتی نداشت. آن 

لی آرام به اتاق دیگر پناه برد. هنگام رفتن در مقابل دیدگان متعجب شب بعد از سه سال، مایک نزد او نخوابید. خی

معذرت می خوام، عزیزم، من دیگه نمی تونم زنی رو که تمام حواسش پیش مرد دیگه ایه، همسر »سروین گفت: 

 «خودم بدونم.

پیشنهاد کرد که او هم فردای آن روز سروین نامه ای بلند باال برای پیروز نوشت و آن را برای مایک خواند. مایک 

چند خطی برای پیروز بنویسد و بگوید که سروین در چه موقعیت سختی تن به ازدواج با او داده است. زن جوان از 

این همه ایثار و محبت پشتش خم شده بود و احساس ناراحتی وجدان می کرد. اما او عاشق بود و قدرت این عشق 

ت الشعاع قرار می داد. هنگامی که نوشتن نامه به اتمام رسید. مایک هم آن قدر زیاد بود که هر حس دیگری را تح

چند خطی زیر آن برای پیروز نوشت. آن را در پاکت قرار داد و به سروین گفت که با خط خوانا نشانی را بنویسد. 

ی منزل شانسروین متوجه شد که نشانی پیروز تغییر کرده است. نشانی جدید را نوشت و در روی دیگر پاکت هم ن

 خودش را نوشت.

صبح هنگام قبل از هر کار همراه مایک و امید با یک دنیا امید و آرزو راهی پستخانه شد. مایک در طول راه با امید می 

گفت و می خندید و بسیار خوشحال می نمود، اما سروین در فکر بود. هنگامی که به پستخانه رسیدند. مایک پیشنهاد 

وند و نامه را پست سفارشی کنند. نامه را مایک از دریچۀ کوچک به خانم متصدی داد و بعد از کرد سه نفری پیاده ش

 چسباندن تمبر و وزن کردن پاکت، مبلغ

__________________ 

نامه را مایک از دریچه کوچک به خانم متصدی داد و بعد از چسباندن تمبر و وزن کردن پاکت مبلغ مورد نظر را 

او ایستاده بود و با مهر نگاهش می کرد در دل می اندیشید مایک انسان نیست ، بلکه یک  #####پرداخت . سروین 

فرشته است . مایک آنقدر سر حال و خندان بود که چند بار سر به سر متصدی پستخانه گذاشت و او را خنداند . بعد 

ر گرفتند مایک اول امید و بعد سروین را دوباره سه نفری سوار اتومبیل شدند و مثل هر روز برنامه همیشگی را از س

 رساند و بالفاصله شتابان دور زد و از محل کار سروین دور شد .
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آن روز یکی از روزهای قشنگ و با نشاط سروین بود و از آن روز بود که انتظاری سخت و جانکاه روز های سروین 

ارسال نامه ، پیروز آن را دریافت می کند . متأسفانه را دربر گرفت . او حدس زده بود که یک هفته تا ده روز بعد از 

هیچ شماره تلفنی از او در دست نداشت . وگرنه به طور حتم در همان لحظه با او تماس می گرفت . سروین در نامه 

اش تمام اتفاقات چند سال گذشته را که بعد از پیروز شاهد آن بود ذکر کرده بود . بارداری ، تنهایی و 

را ، شبهای سرد و جانکاهش را ، حاالت افسردگی روحی اش را ، همه و همه را برای او نوشته بود .  سرخوردگیش

چگونگی زایمان و و بعد از آن زندگی در ادینبورو را هم خاطر نشان کرده بود . و در انتها نوشته بود که پسرشان 

ار دارد و جزو شاگردان زرنگ و باهوش پنج ساله شده و چقدر از نظر رشد جسمی و عقالنی در سطح باالیی قر

کودکستان به شمار می رود . نوشته بود که پسرشان تا چه حد شبیه اوست و حتی حرکات و طرز راه رفتنش هم 

 شبیه پدرش است .

هنگامی که یک هفته و بعد از آن ده روز از ارسال نامه گذشت سروین مطمئن شد که نامه به دست پیروز رسیده 

گنگ و مبهم او را بر آن می داشت که به فکر بیفتد نکند خدای ناکرده نامه به دست پیروز نرسد و یا  است . ترسی

 مادرش آن را دریافت کند و به دست پیروز نرساند .

وقتی یک ماه گذشت و از پاسخ پیروز خبری نشد . سروین حالت جنون پیدا کرد . هر آن از مایک می پرسید که آیا 

و آمده یا خیر . بعد از آنکه دو ماه سپری شد و از جواب نامه خبری نشد مایک گفت که بهتر است نامه از برای ا

سروین ناامید نشود و نامه ی دیگری برای او بفرستد . سروین با اینکه قلبا از نیامدن پاسخ نامه مکدر بود و دوست 

و آن را به دست مایک داد تا برایش پست  نداشت دوباره دست تقاضا به سوی پیروز دراز کند ، نامه دیگری نوشت

فوری کند . دوباره به انتظار نشست . سروین فکر می کرد که پیروز بعد از دریافت نامه می توند بالفاصله تلفنی با او 

تماس بگیرد ، زیرا او شماره تلفن منزل و محل کارش را هم در نامه متذکر شده بود . اما نامه دوم هم بی جواب ماند 

شعله فروزان امیدی که ناگهان در دل سروین روشن شده بود، رو به خاموشی گرایید . چشمهای جوان و زیبایش را . 

که در آن برق امید و درخشندگی عشق پیدا شده بود ، پرده ای از اندوه و غم پوشاند . جلوی مایک خجالت زده و 

 اس باخت و سرخوردگی می کرد .شرمنده بود . از اینکه پیروز به او پاسخی نداده بود ، احس

 "یک شب که بسیار غمگین بود و گوشه ای نشسته و کز کرده بود مایک با مالیمت دست او را گرفت و گفت :

عزیزم ، چرا انقدر خودتو ناراحت می کنی ؟ باید بدونی که اون نامه ها متعلق به چند سال پیشن شاید در این پنج 

 "ه دار شده و دیگه نمی تونه جلوی همسرش بگه که بچه ای هم از تو داره . شش سال پیروز ازدواج کرده و بچ

این حرف مانند پتکی بر سر سروین فرود آمد . آری ، چه بسا در این مدت طوالنی پیروز مجبور شده بود ازدواج 

ا دختر پیروز ب کند و زندگی جدیدی تشکیل دهد . چطور تا آن روز چنین فکری نکرده بود ؟ چطور حتی تصور اینکه

دیگری پیوند عشق ببندد ، به مغزش خطور نکرده بود ؟ چقدر خوش خیال بود و چه اطمینان بی موردی به عشق 

 پیروز داشت .

در آن چند ماهی که از دریافت نامه ها می گذشت ازاو در عالم دیگری سیر میکرد . مایک هم از او دور شده بود و 

. شبها ترجیح می داد روی کاناپه یا در اتاق امید به سر ببرد و روزها مثل همیشه  زیاد سراغی از همسرش نمی گرفت

مهربان و مالیم با سروین برخورد می کرد . بعد از پنچ شش ماه بار دیگر سروین به زندگی سرد و یکنواخت گذشته 

لبش پذیرای محبت اش برگشت . دوباره تمام دلخوشی و شادیش در وجود پسرش خالصه شد و بس . بار دیگر ق

 های بی دریغ مایک گردید



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دیر آمدیچقدر 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 3 8  

 

__________________ 

گردید، بار دیگر پیروز را از زیر خاکستر سرد بی مهری و فراموشی پنهان کرده خاکستری که اگر هر لحظه کنار می 

 رفت، زیر آن آتش عشق و شیدایی فروزان می شد.

یادآوری آن سروین را به شدت می آزارد و رنج می دهد. مایک دیگر در این مورد حرفی نمی زد، زیرا می دانست 

بعد از موضوع نامه ها، سروین بخاطر همدردی و فداکاری ای که مایک از خود نشان داده بود بیشتر مدیون او شد. 

سروین به عشق بزرگ زندگی اش نرسیده بود، اما شاهد آن بود که مایک با وجود عالقه ی شدیدش به او، از هیچ 

مکاری ای برای رسیدن او به پیروز فرو گذار نکرده بود. به تدریج نوعی عشق از گونه ای دیگر و محبتی نوع ه

عاطفی از نوع دیگر نسبت به مایک در قلبش ریشه می دواند. آرام آرام احساس می کرد در کنار پیروز که جدا از هر 

د است. بارها و بارها در دل اعتراف کرده بود مرد دیگری در زندگی اش بود، به عشق و دلبستگی مایک هو نیازمن

که مایک عاشقی شیفته تر و فداکار تر از پیروز است و در دنیا مانند او کمتر یافت می شود. اما چه می توانست بکند؟ 

چه می توانست بکند که دل نافرمانش هنوز به دنبال عشق اولیه اش پر می زد و هر آن آماده بود به سوی او بال باز 

کند و به پرواز در آید؟ چه می توانست بکند؟ آنچه در دل داشت و آن احساس تند و آتشینی که به پیروز داشت، او 

را وا می داشت هر آن که اثر ویا رد پایی از او بدست آورد، مایک را با تمام خوبیها و فداکاریهایش نادیده بگیرد و 

د. سخت پشیمان و نادم بود چقدر بی تجربه و عجول عمل کرده سر از پا نشناخته به سوی پیروز برود. پشیمان بو

بود. ای کاش در آن زمان فقط یک بار به آپارتمانشان بر می گشت و دست کم یکی از نامه ها را دریافت می کرد. 

آن وقت دیگر تا آخر عمر انگشت حسرت به دندان نمی گزید و اشک ندامت گونه هایش را خیس نمی کرد دیدن 

رایت باعث شده بود برای مدت کوتاهی تبدیل به همان سروین پر شور و پر گردد و دوباره احساس کند خانم ب

 جوان و خوشبخت است.

از سوی دیگر، مایک آن قدرامید را دلبسته ی خود کرده بود و آن قدر پسرک به مایک وابسته شده بود که سروین 

روح پاک و کودکانه ی امید وارد می آید. سروین به وضوح می مطمئن بود در صورت جدایی آنها، ضربه ی بزرگی به 

دید که پسرش بیشتر عالقه دارد اوقاتش را با مایک بگذراند تا با او. آشکارا احساس می کرد که امید مایک را بیشتر 

 از وی دوست دارد و با او مانوس تر و نزدیک تر است.

وهی را سپری کرده و دوباره به نقطه ی اول حرکتش رسیده بود. به هر حال سروین پنج شش ماه پر از هیجان و اند

بنابراین سعی کرد باز هم پیروز را به دست فراموشی بسپارد و به هر ترتیب که شده به زندگی خود ادامه دهد. 

گاهی آن قدر احساس دلتنگی می کرد که دوست داشت مسافرتی به ایران بکند و مادرش و سروناز را ببیند. دیگر 

هیچ گونه مانعی برای سفرش وجود نداشت. کودکش ظاهرا پدری داشت و خود او هم می توانست بخاطر شوهر 

خارجی اش، راحت به ایران برود و برگردد اما چیزی که از نظرش عجیب بود این بود که اخیرا هر وقت در نامه ها 

او را از رفتن به زادگاهش منع می کرد. حرف سفر به ایران را می زد، مادرش به شدت با او مخالفت می کرد و 

پدرش، سرور هراس دارد که دردسری برای وی به وجود  #####سروین فکر می کرد که بخاطر مسائل امنیتی و 

آید. از طرفی، مایک هم هیچ عالقه ای به رفتن سروین نداشت. ناخودآگاه می خواست او را هر چه بیشتر از پیروز 

 دور نگه دارد.

دتی که آرام آرام خاطره ی دریافت نامه های پیروز رنگ باخت. مایک بر آن شد که از سروین خواهش کند بعد از م

برایش فرزندی دیگر به دنیا بیاورد. او بارها و بارها سخن از کودکی دیگر زده بود و عقیده داشت که برای امید هم 
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ی گردد. سروین هر دفعه با اخم و اوقات تلخی با بسیار جالب و سرگرم کننده خواهد بود که صاحب خواهر یا برادر

این حرف مخالفت می کرد. اما وقتی که امید هم بزرگ تر شد و به دبستان رفت و تقاضای داشتن خواهرو یا برادری 

را کرد. سروین نرم شد و سعی کرد در این مورد فکری بکند و بعد تصمیم بگیرد. مایک از شنیدن خبر موافقت 

 یش از شادی درخشید و لبخندی مرموز و موذیانه بر لبهایش نقش بست.سروین، چشمها

 

 15فصل 

سروناز برای آخرین بار به سجده رفت. چادر سفیدی بر سرش بود که گردی صورتش را سفیدتر و روشن تر کرده 

ورد. جانماز بود. از چشمهای جوان و تیره رنگش برق نشاط و سرزندگی هویدا بود. لبهایش به آرامی تکان می خ

رنگی جلویش پهن بود و با اینکه نمازش تمام شده بود، همچنان نشسته بود و دعا می خواند. گویی نمی خواست  ###

از دنیایش بیرون بیاید؛ دنیایی که مدتی کوتاه بود با آن آشنا شده به آن انس گرفته بود؛ دنیایی که با دنیای پیشینی 

؛ دنیایی که نیروی عشق در آن موج می زد و او را هر چه بیشتر پایبند می که داشت زمین تا آسمان فرق می کرد

 کرد. در آن لحظه به اندازه ی ده سال جوان تر می نمود. چهره اش برق می زد و گونه هایش به صورتی می گرایید.

و او  خطور کرد همان طور که نشسته بود. لبخند محوی بر لبهایش نمودار شد. بی اختیار خاطرات گذشته به مغزش

را به دنیای دور یادهایش برد. از اینکه سالم و سرپا بود خدا را شکر می کرد. از اینکه مدتها بود از بستر بیماری 

برخاسته ودوباره شور زندگی به وجودش برگشته بود، خداوند را سپاس می گفت. چه آرامشی! به چه آرامشی دست 

یریها و بعد ازآن همه نگرانیها و بی خبریها و بعد از آن همه محرومیتها و یافته بود. بعد از آن همه تنشها و درگ

دوریها، اکنون به چه آرامش قشنگی دست یافته بود! گویی تمام زیباییهای دنیا را از آن خود کرده بود. به یاد آورد 

ری علی رنج می روزهای آخر بیماری اش را، روزهایی که مشت مشت قرص اعصاب می خورد و از بی مهری و دو

برد. چه سرنوشتی داشت. سالها از دست ساسان در رنج بود و بعد که از شر تمام بدیهای او خالص شد عشق علی 

باعث درد و رنجش شده بود. چه سرنوشتی! در آن زمان فکر می کرد تیره بخت ترین زن دنیاست. هیچ چیز به 

جانده بود حتی بی حرمتیها و کتکهای ساسان هم او را تا این اندازه ی رفتن علی، آن هم بی خبراو را در زندگی نرن

حد آزار نداده بود. علی، کجا رفتی؟ مگه چشمهای عاشق منو نمی دیدی؟ مگه خودت و اون نگاههای پاک و پر 

مهرت باعث و بانی این عشق نبودین؟ کجا رفتی؟ وقتی که عشق واقعی و محبت پاک و بی غل و غشو به من آموختی 

یدی و رفتی و منو تنهای تنها، در بستر بیماری رها کردی. وای، علی کجایی؟ من بدون تو زندگی نمی کنم. پر کش

بدون تو مرده م و فقط نفسهای مسموم و درد آلود می کشم. بدون تو نه زنم، نه مادرم، نه فرزندم هیچی نیستم بدون 

علی، به کی بگم که چقدر دوستت دارم؟ به کی بگم که تو عاطل و باطل و به درد نخورترین موجود روی زمینم. وای، 

 خاطره ی دستهای مهربونت و نگاه پاک و ملموست چه خراشی به قلب و روحم وارد کرده؟

در آن زمان سروناز نمی دانست و هیچ گونه اطالعی نداشت که علی حال و روزی بدتر از او دارد و هر لحظه از 

ز اینکه از چگونگی زندگی سروناز با خبر شد و فهمید که او شوهر داره و هنوز به زندگی اش به یاد اوست. علی بعد ا

شوهرش عالقه مند است، ساکش را بست. دفتر شعرش را که تنها مونس شبها و روزهای تنهایی اش بود برداشت و 

خرین بار سری به راهی جبهه شد. هنگامی که از شیراز می رفت، بای آخرین بار به زیارت شاهچراغ رفت و برای آ

 آرامگاه حافظ زد. شعری خواند و فالی گرفت. عجب آنکه پیامی که حافظ به او داد چقدر نوید بخش و زیبا بود.

 مژده اد دل که مسحا نفسی می آید
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 که زانفاس خوشش بوی کسی می آید.

 ست و زیر لب گفت:هر چند ایمان قلبی به حافظ داشت، اما لبخند تمسخر آمیزی بر گوشه ی لبانش نقش ب

آی بدان؟ آی ببین؟ ) ( ) ( من با دستان کودکی ام زندانی قفلهای بسته ام محصور کلیدهای نداشته؟ و همه ی 

 پرواهایم در شوق مرگ رسته اند.

این را زمزمه کرد و حافظیع را ترک گفت. از هنگامی که عاشق سروناز شده بود اشعارش لطیف تر واحساسی تر 

شتر شعر می گفت و هر روز بر قطر ورقهای دفتر شعرش افزوده می گشت. اما چند روزی بود که شده بود. بی

اشعارش بوی ناامیدی و مرگ می داد. خودش هم می دانست که وضعیت روحی اش تا چه حد بر چگونگی اشعارش 

 ل و هوایش چگونه بود واثر می گذارد. خوب می دانست تا زمانی که اندک امیدی برای دستیابی به سروناز داشت حا

اکنون در چه وضعیت روحی ای به سر می برد. با غمگین ترین و سوگوارترین دلی که در عمرش سراغ داشت، 

 شیراز را ترک کرد.

در تمام مدتی که در جبهه بود یک لحظه، یک آن یاد سروناز او را رها نکرد هشت ماه جنگید. هشت ماه نه تنها با 

جنگید. با دلش، با احساسش، و با وجودش جنگید. اما از خودش شکست خورد. هشت ماه دشمن، بلکه با خودش 

تمام از زادگاهش، شهرش، شهر پر احساس و پر شور و شرش دور بود، اما تمام روحش و وجودش آنجا بود. او حتی 

دستور اکیدی که حاج آقا  لحظه ای شیراز را ترک نگفته بود. بعد از هشت ماه بخاطر ناله ها و استغاثه های مادرش و

معین برای او صادر کرد، به شیراز باز گشت. به جایی که هشت ماه تمام در آن حضور داشت، اما همه فکر می کردند 

 غایب است و آنجا نیست.

وقتی برگشت ،تنها چیزی که در ساک دستی اش بود دفتر شعری بود که با خود برده بود. با مقداری لباس و 

یف و کهنه که به هیچ درد نمی خورد و پوستی بر استخوان! تنها چیزی که نشان می داد این جوان همان جورابهای کث

علی است. چشمهای سیاه و عاشقش بود که نم اشک آن را پوشانده بود. وقتی که سر روی شانه های مادرش 

طرب او را در آغوش گرفته بود و گذاشت، به گریه افتاد. نه گریه، که ضجه می کرد. مادر بیچاره اش هراسان و مض

دیوانه وار می بوسید و علی همان طور با صدای بلند های های گریه می کرد. برای چه گریه می کرد؟ برای 

سختیهایی که کشیده بود؟ برای دوریهایی که متحمل شده بود؟ برای شبها و روزهایی که در سرما و گرما میان تلی 

 ؟ به راستی برای چه گریه می کرد؟از خاک لولیده و کشیک داده بود

 «علی جون، مادر به فدات، برای چی گریه می کنی؟» مادرش دیگر طاقت نیاورد و با بغض گریه گفت:

به خاطر دلم، مادر. به خاطر دلم گریه می کنم. این دل بیچاره و بی پناه که هنوز » علی بی اختیار سر بلند کرد و گفت:

 «لرزه. که هنوزه عاشق مونده و می

بس کن، علی جون. مزیم سالهاست که مرده. من فکر می کردم تو دیگه » پدرش هراسان نگاهی به او کرد و گفت:

 عاقل شده ی و به فکر زندگی خودت هستی.

 از مادرش«. پدر جون، مریمی در کار نیست. دیگه مریمی در کار نیست.» علی بدون کوچکترین مالحظه ای گفت:

ه ای از اتاق دراز کشید. آن قدر خسته بود، آن قدر خسته و فرسوده بود که روی زمین به خواب جدا شد و در گوش

رفت. بوی بدنش فضای کوچک خانه را پر کرده بود، اما همگان پذیرای آن بودند و از آمدن علی، آن هم سالم و 

 بدون نقص خوشحال و راضی به نظر می رسیدند.
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د، روز بود و آفتاب از درون پرده های توری به درون اتاق سرک می کشید. وقتی که بعد از ساعتها چشم گشو

نزدیک ظهر بود و بوی پلوی دم کرده در خانه پیچیده بود. علی تازه احساس کرد که چقدر گرسنه است بیش از 

که  یدبیست و چهار ساعت بود که چیزی نخورده بود. به محض اینکه چشمهایش را باز کرد پدرش را روبه رویش د

ن اولی» نشسته بود و او را نگاه می کرد. خنده اش گرفت. اما قبل از آنکه حرفی بزند، پدرش با لحن جدی گفت:

 «کاری که باید بکنی اینه که بری حموم. می ترسم شپشهای تنت تموم خونه رو بگیره.

که چه بوی گندی می دم حق با سالم بابا جون چطوری؟ خودم می دونم » علی این بار با صدای بلند خندید و گفت:

 و بعد با یک خیز از جا بلند شد و به حمام رفت.« شماست.

__________________ 

چند روز بعد که کمی حالش بهتر شد و نیرویی به بدنش آمد، به دیدن حاج آقا معین رفت. حاج آقا از اینکه علی را 

بود. بعد که به خانه برگشت مادرش بی مقدمه از او  سالم می دید، غرق در شادی و نشاط شد. علی ساعتی با او

 خب. پسر جون، حاال می شه بگی عاشق کی هستی و از کی فرار می کنی؟ و اصال چرا فرار می کنی؟» پرسید:

 «من؟ منظورت چیه، مادر؟ چی می گی؟» علی با حیرت نگاهی به او کرد و گفت:

به شیراز رسیدی، قبل از هر چیز گفتی که عاشقی و دلت می لرزه؟ یادت نیست روز اولی که » مادرش با لبخند گفت:

خب من که غریبه نیستم. به من هم بگو اون دختر کیه؟ من آرزو دارم که تو زن بگیری و صاحب بچه بشی، اینکه 

 «گریه نداره.

دست  علی به فکر فرو رفت نمی دانست در چه وضعیت روحی ای بوده که اعتراف کرده عاشق است و عشقش

نیافتنی است. البته به خاطر داشت که هفته های آخری که در جبهه بود. به کلی تعادل روحی اش را از دست داده بود 

و گاهی حرفهای عجیب و غریبی می زد. اما چگونه و چه موقع راز بزرگی را که در دل داشت، نزد مادرش فاش کرده 

ارهای روحی سختی که تحمل کرده به محض دیدن مادرش بود، آن را دیگر نمی دانست. حدس می زد بخاطر فش

اختیار از کف داده و به آن اعتراف کرده است. اما نمی دانست چگونه از سماجتهای او خالص شود. دوست نداشت 

موضوع عشق و عالقه اش به سروناز بر سر زبانها بیفتد و همه او را به باد تمسخر و ماللت بگیرند که عاشق زنی 

شده است. زنی که فرهنگ و نگرشش از زمین تا آسمان با او تفاوت دارد. علی می دانست که حاج آقا  شوهر دار

معین آدم مطمئنی است و امکان ندارد این موضوع را جایی بازگو کند. اما به مادرش اطمینان چندانی نداشت. تجربه 

 آن را همه جا باز گو می کند. به او ثابت کرده بود که حرف در دهان مادرش نمی ماند و دیر یا زود

علی جون، من هنوز منتظر جوابم، اگه » اما گویی مادرش حاضر نبود به این زودیها رضایت بدهد زیرا دوباره پرسید:

 «حرف دلتو به من نزنی، به کی می خوای بزنی؟

فردا تمام در و همسایه و آخه مادر جون، تو که حرف توی دهنت نمی مونه. تا چیزی بهت بگم » علی بی اختیار گفت:

 «فامیل خبر دار می شن.

 «پسر تو چرا انقدر بی انصافی؟ آخه کدوم حرفتو جایی گفته م؟» مادرش چهره ی آزرده ای به خود گرفت و گفت:

بعد بالفاصله پشیمان شد و محکم مادرش را بغل کرد و بوسید و « کدومو نگفته ی؟» علی خنده اش گرفت و گفت:

کردم، به دل نگیر. تو عزیزترین موجود زندگی من هستی، مادر. مطمئن باش اگه چیزی باشه حتما شوخی » گفت:

 «بهت می گم. باشه؟

 «باشه. اما بدون که نمی تونی منو گول بزنی.» مادرش سر تکان دادو گفت:
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 رد دست به گریبانعلی پاسخی نداد، اما قیافه متفکر و مغمومش نشان می داد که خودش هم هنوز با مشکلی که دا

 است.

او تصمیم داشت هر چه زودتر به جبهه بر گردد، اما می دانست هم با این کار باعث رنجش مادرش می شود و هم 

خودش بسیار ضعیف و ناتوان شده است. وضع روحی اش هم اجازه نمی داد بیش از آن در جبهه بماند و بجنگد، زیرا 

هر حال حاج آقا معین آن قدر در شیراز برای او کار و مسئولیت تراشیده بود  دیگر قادر به مبارزه و جنگ نبود. در

 که خواه ناخوه می بایستی مدتی در شهر می ماند و آنها را انجام می داد.

گاهی آن قدر کنجگاوی آزارش می داد و آن قدر دلش می خواست از حال و روز سروناز آگاه شود که تصمیم می 

سوال کند که او چه می کند و بپرسد شوهرش پیدا شده یا نه. آیا او هنوز هم در انتظار  گرفت از حاج آقا معین

شوهرش به سر می برد یا از وی امید بریده بود؟ بهار چه می کرد؟ علی دخترک را دوست داشت و هر دختر بچه ای 

ا معین عازم محلی بودند از او می دید به یاد او می افتاد. باالخره یک روز طاقت نیاورد و هنگامی که با حاج آق

 «حاج آقا می تونم ازتون سوالی بکنم؟» پرسید:

 «بله بفرمایین.» حاج آقا معین لبخند طنز آلودی بر لب آورد و گفت:

می خواستم بدونم... بدونم که شوهر سرناز تکلیفش چی شد؟ خودش چی کار می » علی بی توجه به حالت او گفت:

 «کنه؟

هنوز تو فکرشی؟ نگفتم اون به درد تو نمی خوره؟ راستشو بخوای حالش خوب » دید و گفت:حاج آقا معین خن

 «نیست. مریضه. اصال دائم المریضه. برعکس مادرش که یه آن جایی بند نمی شه و همه ش مشغول کار و فعالیته.

 «مریضه؟ آخه چرا؟ چشه؟ نکنه از دوری شوهرشه؟» علی ناراحت شد و پرسید:

 »عین بی اختیار گفت:حاج آقا م

 «از شوهرش که طالق گرفته. البته مادرش دست به کار شد، وگرنه خودش عرضه ی این کارها رو نداره.

 «طالق گرفت؟به همین سادگی؟ مگه شما نگفتین عاشق شوهرشه و منتظر که بیاد.» علی با کنجکاوی پرسید:

 «ابا جون. اگه هم پیداش می شد، سرش بالی دار بود.چه شوهری، ب» حاج آقا معین حرف او را قطع کرد و گفت:

 «پس... پس سرناز دیگه شوهر نداره .نه؟» علی با تردید و خجالت گفت:

گیرم شوهر نداشته باشه. تو فکر می کنی به تو عالقه داره و » حاج آقا معین نگاه سرزنش آمیزی به او کرد و گفت:

 «حاضره زنت بشه؟

آخه حاج آقا، نمی دونین چطوری نگاهم می کرد. اون نگاهش » خود را بگیرد. گفت: علی دیگر نتوانست جلوی

 «آتیش به دلم می زد.

 «ببینم مگه چیزی بهت گفته؟ یا اشاره ای کرده که بهت عالقه داره؟» حاج آقا معین با کنجکاوی پرسید:

ن چشمهاش، اون نگاهش، همه چیزو برای من نه حاج آقا هیچ وقت حرفی به من نزده. اما او» علی بالفاصله پاسخ داد:

 «بیان می کرد من مطمئنم که به من بی عالقه نیست.

جانم، پسرم، چقدر بهت بگم اون زن به درد بخری نیست؟ اون همه ش توی » حاج آقا معین با سماجت گفت:

اده. اما خداییش معتاد رختخوابه. زیر چشمهایش یک وجب گود افتاده. اصال اگه مطمئن نبودم، فکر می کردم معت

نیست. من خودم پرس و جو کردم و فهمیدم که مریض روانیه. این جور زنها نگهداری شون مشکله. ول کن، پسرم. 
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برو دنبال یه دختر خوب و سالم که هم دردسرت کمنر باشه هم بتونه برات بچه های خوبی به دنیا بیاره. آره ، بابا 

 «جون.

ا بدهکار نبود. وقتی شنید که سروناز طالق گرفته، دوباره دریچه های امید یکی پس از اما علی گوشش به این حرفه

دیگری به رویش باز شد. هر چه حاج آقا معین او را نصیحت می کرد، فایده نداشت. هوایی شده بود. حال و هوای 

د تند رت نسیم، بلکه هماننعشق هر چه شدیدتر و بیشتر تمامی وجودش را در بر گرفته بود. این بار عشق نه به صو

بادی سریع و وحشی قلب و روحش را احاطه کرده بود. دیگر تاب دوری نداشت. طاقت و توان از دست داده بود. 

باید هر طور شده بود هر چه زودتر سروناز را می دید. حاج اقا معین در اشتباه بود. سروناز او را دوست داشت. از 

آری، حاج آقا معین اشتباه می کرد. چه بسا خود او هم اشتباه کرده بود که بی  نگاهش عشق و شیدایی آشکار بود.

خبر زن مورد عالقه اش را رها کرده و رفته بود. باید دل به دریا می زد و جلو می رفت. هر چه بادا باد. اگر سروناز به 

ههای پر مهر و محبت و چهره ی او جواب رد می داد، آن گاه دیگر تکلیف خود را می دانست. اما حاال که جز نگا

 افسرده و عاشق از سروناز چیز دیگری ندیده بود، شاید بی جهت قضاوت می کرد.

علی احساس کرده بود که حاج آقا معین از بر مال ساختن موضوع طالق سروناز پشیمان است. اما در هر حال این 

 موضوع نمی توانست برای همیشه پنهان...

__________________ 

بماند. دیگر دوست نداشت دوباره دست به دامن حاج آقا معین شود. دلش هم نمی خواست مادرش را مامور این کار 

کند. بی شک او به این وصلت روی خوشی نشان نمی داد. زنی مثل سروناز که کودکی هم داشت، به هیچ وجه مورد 

، تنها خودش می توانست مشکل خود را حل کند. پسند مادر علی واقع نمی شد. خودش باید دست به کار میشد. آری

هر چند جواب رد شنیدن از سروناز زندگی اش را دوباره دگرگون می کرد. دوست داشت هر چه زودتر تکلیف 

زندگی اش را روشن کند.خجالت می کشید مستقیما به خانه آنها برود و موضوع را بیان کند.دوست داشت سروناز را 

به او بگوید که دوستش دارد و از او سؤال کند که حاظر به ازدواج با وی هست یا نه. اما چطور؟  تنها ببیند و صادقانه

چگونه؟ حاج آقا معین به او گفته بود که سروناز دائم در خانه در رختخواب به سر می برد و کمتر از منزل خارج می 

می داد هنگامی زنگ بزند که سرور در خانه  شود. به فکرش رسید که به او تلفن کند. شماره آنها را داشت. ترجیح

نباشد. اطالع داشت که او صبح ها تا بعد از ظهر و گاهی تا عصر در آموزشگاهش به سر می برد و در خانه پیدایش 

نمی شود. با وجود این ترجیح می داد بی گدار به آب نزند و وقتی کامال مطمئن شد که سروناز در خانه تنهاست، به او 

 ند.تلفن بز

علی بی تاب و مضطرب آن روز صبح راهی محل کارش شد. حاج آقا معین از هنگامی که ماجرای عالقه او به دختر 

همسرش را فهمیده بود، برنامه ای ترتیب داده بود که او در خانه سرور کمتر پیدایش شودتا دیگر برخوردی بین او 

با وجود رفت و آمد مکرر به خانه اش کمتر سروناز را می  و سروناز به وجود نیاید. هر چند خود حاج آقا معین هم

دید، بازهم احتیاط می کرد و به هیچ وجه دوست نداشت که این عشق و عالقه پا بگیرد و مستحکم شود. آن روز علی 

هنگامی که وارد دفتر کارش شد، در کمال تعجب مشاهده کرد که حاج آقا منتظر اوست. سالم کرد و با کنجکاوی 

چی شده حاج آقا؟ مثل اینکه موضوع مهمی پیش اومده که بنده رو مفتخر کرده ین و به دفتر کارم تشریف »ید:پرس

 «آورده ین.

 «آره، برای من که مهمه. حتما باید برای تو هم اهمیت داشته باشه.»حاج آقا معین خندید و گفت:
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یص داد و احساس کرد نباید موضوع مهمی باشد. با علی حالتی از طنز و شادی را در چهره و کالم حاج آقا معین تشخ

 «باشه، حاج آ قا. من در خدمتم،بفرمائین.»وجود این گفت:

علی، تو دیگه باید هر چه زودتر فکری جدی در مورد زندگیت بکنی. راستش »حاج آقا معین با قیافه ای جدی گفت:

یشب خونه حاج آقا شیرازی دعوت بودیم. متوجه دیروز مادرت به من زنگ زد.خیلی نگرانت بود. دست بر قضا ما د

شدم که دختر دم بختی داره که هم قیافش خوب بود و به دل می نشست و هم دختر خوبیه.من مطمئنم اگه بهش 

بگم، به من نه نمی گه. فقط مونده که دختره تو رو ببینه و تو هم اونو ببینی. اگه از همدیگه خوشتون اومد، بقیش با 

 «من. باشه؟

علی حیران و مات به حاج آقا معین نگاه کرد و حرفی نزد. نمی توانست روی حرف او حرفی بزند، اما سکوتش هم 

عالمت رضا نبود. دلش به شور افتاد. باید چیزی می گفت، حرفی می زد. او عاشق سروناز بود و نمی توانست زندگی 

گذشته و درون او خبر نداشت؛ دختری که می خواست با فرد دیگری را هم به نابودی بکشاند؛ دختر بی گناهی که از 

یک دنیا امید و آرزو پای به خانه شوهرش بگذارد و در خوب و بد او شریک باشد. نه، او کسی نبود که بتواند 

راستش حاج آقا، من... من صالح نمی دونم که دست »جوابگوی دختر مورد نظر باشد. بنابراین به سخن آمد و گفت:

 «ر بزنم. من باید اول از خودم مطمئن بشم، بعد تصمیم بگیرم.به این کا

چی چی رو از خودم مطمئن بشم. من بهت قول می دم اگه دختره رو ببینی، حتما »حاج آقا معین با بی حوصلگی گفت:

 «می پسندیش!

که می دونین من...من حاج آقا، شما رو به خدا درکم کنین. شما »علی مایوسانه نگاهی به حاج آقا معین کرد و گفت:

 «دلم جای دیگه گرفتاره. آخه چطوری می تونم برم دختر مردمو گول بزنم و بدبختش کنم؟

پسرجون، تو دیگه بچه نیستی. سی سال از زندگیت گذشته و هنوز هیچ فکری »حاج آقا معین سر تکان دادو گفت:

خوام بار دیگه شکست بخوری و از زندگیت  برای آیندت نکردی. تو یه بار در عشق ضربه بدی خورده ی. من نمی

ناامید بشی. باور کن، علی، اون زن به درد تو نمی خوره. مریض حاله. پژمرده و افسردس. نمی تونه برای تو زن 

 «زندگی باشه. چرا به فکر خودت نیستی؟

. پس چرا تالش بیهوده علی سری از روی ناامیدی و یاس تکان داد و حرفی نزد. حاج آقا معین او را درک نمی کرد

کند؟ علی در زندگی عشق میخواست و حال و هوای عاشقانه. او نه به فکر بچه بود نه به فکر زنی که به او خدمت کند 

و مراقبش باشد. سکوتی بین آن ها برقرار شد. گویی خودشان هم فهمیده بودند که با وجود همکاری و همیاری، هیچ 

آن لحظه هر کدام احساس می کردند که از یکدیگر دور و دورتر می شوند. فکرشان  گونه همفکری با هم ندارند. در

 با همدیگر نمی خواند و دلشان یکی نبود. 

ببین، علی، پسرهامو من زن دادم. حاال هم خوشبختن و دارن با زناشون زندگی می »سرانجام حاج آقا معین گفت:

باال زدم، خدا رو شکر به خوبی و خوشی با همدیگه مشغول  کنن. غیر از اون توی فامیل من برای هر کسی دست

 «زندگی هستن. دیگه تو خود دانی.

 این را گفت و با او قات تلخی اتاق را ترک کرد.

این اولین برخورد ناخوشایندی بود که بین آن ها به وجود آمده بود. اما علی هیچ گونه اقدامی در این مورد نمی 

ی خودش نیاورد، اما هنوز در دل مصمم بود که بار دیگر در مورد سروناز بخت خود را توانست بکند.چیزی به رو
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بیازماید. آن روز حاج آقا معین دیگر برای او حال و هوایی باقی نگذاشت. تا توانست، هر چه کار و ما موریت بود به 

 ج آقا معین باقی مانده بود.گردن او انداخت. علی تا به خود آمد، شب شده بود و هنوز نیمی از سفارشهای حا

هنگامی که به خانه برگشت، هیچ گونه گالیه ای از مادرش نکرد که چرا با حاج آقا معین درددل کرده و راجع به او 

حرف زده است. خودش می دانست هر گونه گله ای بی فایده است و جز اینکه اشک و آه مادرش را دربیاورد، 

 سودی ندارد. 

با وجود اینکه زمستان رو به پایان می رفت، برف زیادی خیابان ها را پوشانده بود. علی بعد از انجام اواسط هفته بود. 

دادن کاری که به او محول شده بود، در راه بازگشت به اداره بی اختیار راهش را کج کرد و به سوی خانه سروناز 

چ چیز برایش مهم نبود جز دیدار معبودش. راند. ظهر گذشته بود و احساس گرسنگی می کرد، اما در آن لحظه هی

مدتها بود برای دیدن سروناز بی قرار و دلتنگ شده بود. حتی به نیم نگاهی راضی بود. بر حسب تصادف، هنگامی که 

به در خانه آن ها رسید، مینی بوس بهار آنجا بود. علی مشاهده کرد که دخترک از آن پیاده شد. بی اختیار بوق زد و 

توجه خود کرد. بهار قبل از اینکه در را فشار دهد، با خوشحالی به سوی او دوید و بی محابا خود رادر بهار را م

 «ماشاءاهلل چقدر بزرگ شدی! دیگه داری خانوم می شی.»آغوشش انداخت. علی سراپای او را ورانداز کرد و گفت:

 «من همیشه سراغتو از حاج آقا می گیرم.عمو علی، کجا بودی؟ »بهار خنده ای کودکانه تحویل او داد و پرسید:

 «اما حاج آقا هیچ وقت به من نگفت که تو رو دیده و تو یادی از من کردی.»علی خندید و گفت:

علی دست او را گرفت و به سوی در برد. زنگ را فشرد و با امید، منتظر شنیدن جواب سرو ناز شد. اما برخالف 

 «کیه؟»ت و پرسید:تصورش، خدمتکار خانه گوشی را برداش

 «تو جواب بده.»علی مایوس شد، اما بالفاصله رو به بهار کرد و گفت:

 «باز کنین، منم.»دخترک هم مثل همیشه گفت:

 «راستی، بهار جون، مامانت چطوره؟ حالش خوبه؟»در باز شد و علی با کمرویی رو به بهار کرد و پرسید:

 «ه ش یا خوابه یا داره گریه می کنه.عمو علی، حالش خوب نیست.نه خیلی. هم»بهار قیافش در هم رفت و گفت:

می تونی... می تونی بری بهش یگی بیاد دم در؟ من...من می خوام »علی ناراحت شد. کمی این پا و اون پا کرد و گفت:

 «باهاش صحبت کنم.

سرد بود، اما علی عرق کرده بود و  بهار با خوشحالی به درون حیاط دوید و علی بی تاب و منتظر در کوچه ایستاد. هوا

مامان، مامان جون، عمو علی اومده »قلبش به شدت می تپید. بهار دوان خود را به درون ساختمان رساندو فریاد زد:

 «کارت داره.

در آن هنگام سرونازمنتظر رسیدن دخترش بود. معموال سعی می کرد از رختخواب بیرون بیاید وغذای او را خودش 

د.تنها دلخوشیش دیدن بهار بود. تنها دلخوشیش این بود که او از مدرسه بیاید و با همدیگر غذا بخورند و آماده کن

در دروسش به او کمک کند. هر چند سعی می کرد ظاهری خوب و شاد از خود نشان دهد، دخترک آن قدر درک و 

 رد.احساس داشت که بفهمد مادرش غمگین است و حال و حوصله هیچ کاری را ندا

چی می گی، مامان جون؟ مطمئنی؟ تو »سروناز اول به گوشهایش اعتماد نداشت که چه می شنود. از بهار سؤال کرد:

 «خودت اونو دیدی؟

 «آره، مامان. بدو. دم در منتظره.باهات کار داره.»بهار با خوشحالی افزود:
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گ و مات بود، به سرخی گرائید. با گویی در رگهای سروناز خونی تازه دوید. گونه هایش که مدت ها بی رن

دستپاچگی روپوشش را پوشید و روسری به سر کرد و سر از پا نشناخته به سوی در خانه دوید. هنگامی که به آنجا 

 رسید، نفس نفس می زد. چشم های جستجو گر و امیدوارش را به صورت علی دوخت و با صدای لرزان سالم کرد. 

ز او نداشت. نگاهش کرد. صورت ساده و بدون آرایش سروناز را نگاه کرد و در مرد جوان حال و روزی بهتر ا

چشمش زیباتر از هر لحظه دیگر آمد. نگاهش کرد. هیچ اثری از بیماری و تنبلی در آن چهره نمی دید. چشم های 

 اشت.معبودش برق می زد و سیاهی آن درشتتر و گویاتر شده بود. لب هایش می لرزید و قدرت حرف زدن ند

حاج آقا معین دروغ می گفت. علی احساسش درست بود. ممکن نبود سروناز عاشق او نباشد. آن سراسیمگی و 

دستپاچگی و آن نگاه پر احساس و گویا، در آن لحظه نمی توانست به او دروغ بگوید. علی لحظات طوالنی نگاهش 

 کرد.

 «کجا بودین؟ کجا بی خبر رفتین؟»سروناز بی اختیار گفت:

 «باید باهاتون صحبت کنم، می تونم؟»مرد جوان دل و جرئتی پیدا کردو گفت:

 سروناز سرش را به عالمت مثبت تکان داد.

__________________ 

 «اینجا نمی تونم حرف بزنم. باید هرچه زودتر ببینمتون.کجا، کجا می تونم ببینمتون؟»علی گفت:

 «هر جا که بگین، من همراه بهار میام.»، گفت:سرونازکه اشک شوق در چشمهایش جمع شده بود

 «مادرتون چی؟ اون چیزی نمی گه؟ می دونم از من خوشش نمیاد.»علی پرسید:

مامانم بیشتر وقتها خونه نیست. من... من گاهی بهارو می برم بیرون، سینما. به این بهانه می »سروناز بالفاصله گفت:

 ...«تونم از خونه بیام بیرون و 

 «باشه. پس من فردا ساعت سه میام دنبالتون، خوبه؟»که عجله داشت زودتر برگردد، گفت:علی 

 «بله، خیلی خوبه.»سروناز با لبخند شیرینی گفت:

علی رفت و سروناز بعد از مدت ها احساس کرد که دلش می خواهد بخندد و شادی کند. احساس ضعف و ناتوانی 

پرواز پیدا کرده بود. احساس کرد گرسنه شده. گویی احتیاج به انرژی  می کرد، اما گویا بال درآورده و قدرت

بیشتری داشت.نمی دانست چه کند. دیگر هیچ میلی به خوابیدن و استراحت نداشت. دوست داشت با صدای بلند 

ین ا آواز بخواندو کودکش را در آغوش بفشارد. چگونه می توانست تا فردا بعد از ظهر صبر کند؟ چگونه می توانست

بیست و چهار ساعت را با سرعت سپری کند، که هر دقیقه آن بیش از ساعتی بر او می گذشت؟ بعد از ماههای 

متوالی که از آینه گریزان بود، جلوی آینه رفت و خودش را در آن تماشا کرد. برخالف آنچه فکر می کرد، زیبا و 

 د. امواج عشق و شور در چشم ها و لبهایش هویدا بود.دوست داشتنی می نمود. عشق او را زیبا و با نشاط ساخته بو

ناگهان فکری به سرش زد. سال ها بود که گیسوانش رنگ سلمانی به خود ندیده بود. سالها بود که آن ها را با بی 

حوصلگی می بست و پشت سر مهار می کرد. ابروانش مانند سال های دختریش پرپشت و مشکی شده بود. با عجله 

دفتر تلفن رفت و از آرایشگاه مادرش برای فردا صبح وقت گرفت. می خواست خودش را زیباتر کند. قصد به دنبال 

داشت با رنگ و حالی دگر نزد علی برود و هرطور شده دل عاشق او را عاشق تر و اسیرتر کند. ناگهان تمام رمزو راز 

که معشوقش را حیران و مبهوت نماید. وجودی دلبری و زنانگی اش را به خاطر آورده بود. خوب می دانست چه کند 
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که ساسان آن را به هیچ ارزش گذاری کرده و نادیده گرفته بود، اکنون گرانبها و پرارزش جلوه می کرد. آری، زنده 

 شده بود. دوباره زنده شده بود و نفس می کشید.

مادربزرگش در این مورد چیزی در مورد دیدارش با علی به سرور هیچ حرفی نزد. به دخترش هم سپرد که به 

نگوید. در غیر اینصورت سرور مانع خروج آن ها می شد، چون به هیچ وجه از علی خوشش نمی آمد. دخترک قبول 

 کرد و به قولش هم عمل کرد.

سرور عصر که به منزل آمد، با همه زرنگی اش متوجه تغییر حال سروناز نشد. آن قدر خسته و کوفته بود که اوایل 

به رختخواب رفت و خوابید. اما سروناز بیدار بود. آن شب حتی قرص های قوی اعصابش هم خواب به شب 

 چشمانش نیاورد. تا نیمه های شب بیدار بود و فکر می کرد.

صبح، سرور، هنگامی که می خواست از منزل خارج شود، با کمال تعجب متوجه شد که سروناز بیدار شده و در خانه 

تی حیرتش بیشتر شد که سروناز گفت برای تغییر روحیه اش قصد دارد به سلمانی برود و ابروهایش راه می رود. وق

الهی مادر به قربونت بره. چه کار خوبی می »را مرتب کند. سرور گل از گلش شکفت. او را در آغوش گرفت و گفت:

یده. دلم، دنیا که به آخر نرس کنی. من که هزار بار بهت گفتم دستی به سروصورتت بکش، خودتو درست کن.عزیز

حاال دیدی که حق با من بود؟ در هر حال خوشحالم که سر عقل اومدی. می دونی که دیرم می شه، وگرنه خودم می 

 «رسوندمت. زنگ بزن آژانس تا برات تاکسی بفرستن، باشه؟

 «باشه، مامان جون. بچه که نیستم، خودم می رم.»سروناز سر تکان داد و گفت:

 رفت و سروناز با عجله لباس پوشید و راهی شد.  سرور

نزدیک ظهر به خانه برگشت. دلش مانند سیر و سرکه می جوشید. ابروهایش را نازک کرده و رنگ مالیمی به 

گیسوانش زده بود. موهایش را کمی کوتاه کرده و حالت داده بود. جلوی آینه ایستاد و لحظاتی محو تماشای خودش 

د زیباترین زن دنیا شده است. با اینکه زود بود، لباسش را عوض کرد. می دانست زیر پالتو شد. احساس می کر

هرچه بپوشد، پنهان است، با وجود این بلوز و شلوار جدیدی را که سرور برایش خریده بود و او تا آن زمان از آنها 

از ت پنجره اتاق ایستاد. بهار آمد. سروناستفاده نکرده بود، پوشید. آرایش کمرنگی کرد و به انتظار آمدن بهار، پش

 آن قدر دلهره داشت که نتوانست چیزی بخورد. دیگر آن روز درس و مشق بهار برایش مهم نبود.

ساعتی بعد زنگ درخانه به صدا آمد. دلش فرو ریخت. خودش با هزار دلهره گوشی آیفن را برداشت. صدای علی 

 «م در منتظرتونم.سالم، علی هستم. د»دوباره دگرگونش کرد.

سروناز به او تعارف کرد که بیاید تو، اما او گفت که بهتر است همان جا منتظر بماند. سروناز با عجله پالتویش را 

پوشید و روسری اش را محکم کرد. بهار را از قبل آماده کرده بود. می دانست که خدمتکار خانه بند را به آب می 

چه کسی بیرون رفته است، اما دیگر هیچ چیز برایش مهم نبود. ترسی از سرور  دهد و به سرور می گوید که او با

نداشت. هرچند مادرش بود و به او عالقه داشت و احترامش را نگه می داشت، حاضر بود به خاطر علی رو در روی هر 

 کسی، حتی سرور، بایستد و حرفش را بزند. 

ی مهربان و خندان با چشم های عمیق و عاشق منتظرشان ایستاده دو نفری دوان دوان خود را به کوچه رساندند. عل

بود. به محض دیدن آن ها جلو آمد و سالم و علیک کرد. در ماشین را باز کرد و بهار را در صندلی عقب 

نشاند.سروناز هم در صندلی جلوی ماشین جا گرفت. قلب هر دوشان می زد. علی تصمیم گرفته بود به گوشه دنجی 

ند و حرفهایشان را بزنند. زمستان هنوز تمام نشده بود و پارک جای مناسبی برای صحبت کردن نبود. از پناه ببر
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طرفی بهار مرتب می گفت که به سینما بروند. به هر ترتیب بود اورا راضی کردند که به محلی بروند و ساعتی 

 بنشینند و در عوض بستنی بزرگی برای او بخرند. موافقت کرد.

بهار، یه »نفری سر میز نشستنند و دستور بستنی و قهوه دادند، علی زیر چشمی نگاهی به بهار کردو گفت:دقتی سه 

دست در جیب کاپشنش کرد و بسته کوچک « بازی کوچولو برات آوردم که تا رسیدن بستنی سرگرمت کنه.

با آن شد. علی رو به سروناز مستطیل شکلی درآورد و به او داد. دخترک با خوشحالی آن را باز کرد مشغول بازی 

در هر حال اگه هم تمام حرفامو بشنوه، مهم نیست. باالخره اون هم باید همه چیزو »کرد و با لحن قشنگی گفت:

 «بدونه.

 «شما می دونین که برای چی می خواستم ببینمتون، نه؟»سروناز سرخ شد و خندید. علی بالفاصله گفت:

 «شاید! البته حدس هایی می زنم، نمی دونم درسته یا نه.»ید گفت:سروناز نفس بلندی کشید و با ترد

 و خندید و دندان های سفید و درشتش را به نمایش گذاشت.« درسته، همه ش درسته!»علی بالفاصله گفت:

 سروناز سرش را پائین انداخت و دزدکی نگاهی به دخترش کرد.

بی پرده حرف بزنم؟ راستش، سروناز خانوم، من از مقدمه می تونم »علی بی توجه به دخترک با صدای بلند گفت:

من می دونم شما چند ماهه که از »و بی آنکه منتظر پاسخی باشد، ادامه داد:« چینی و حاشیه روی خوشم نمیاد.

شوهرتون جدا شده ین. اما موضوعی که برام مهمه اینه که شما قبل از جدائی هم... راستش، یعنی من احساس می 

 «شما قبل از جدائی... کردم که

سکوت کرد. آن طورها هم که ادعا می کرد، شجاعت آن را نداشت که بی پرده سخن بگوید. شاید هم شرمش می 

 آمد. 

یعنی می خواین بگین که قبل از جدا شدن از شوهرم به شما احساسی پیدا کرده »سروناز به کمکش شتافت و گفت:

 «بودم؟

شاید هم اشتباه می کردم، اما چیزی »و بعد ادامه داد:« بله، بله، منظورم همین بود.»گفت:علی پیروزمندانه لبخند زدو 

که برای من مهمه اینه که بدونم حاال چی؟ حاال هم...راستش، می خواستم ازتون تقاضا کنم راجع به پیشنهاد من فکر 

 «ب و روز منو سیاه کرده!کنین و تصمیم بگیرین. من... من خیلی وقته که... عاشق شده م و این عشق ش

سروناز قشنگ ترین جمله ای را که ممکن بود از دهان علی بشنود، شنید. اشک شوق چشمهای سیاه و عاشقش را 

 پوشاندو لبهایش لرزید.

، اما اگه بدونم که عشق و محبتم یه طرفه نیست»حالت زیبایش از دید علی پنهان نماند. او شیفته تر و شیداتر گفت:

 سکوت کرد و نگاه منتظرش را به« به کلی تغییر می کنه. بی شک خوشبختترین مرد روی زمین می شم.زندگیم 

 سروناز دوخت.

زن جوان که دستهایش می لرزید و اشک از دیدگانش جریان پیدا کرده بود، قدرت جوابگوئی نداشت. برای آنکه 

 صورت گریانش را کسی نبیند، با دستهایش آن را پنهان کرد.

 «اوا، مامان چی شد؟ دوباره حالت به هم خورد؟»تر کوچکش متوجه شد و با نگرانی پرسید:دخ

نه، عزیزم. مامانت حالش خوبه. اصال اگه گریه کنه، حالش »علی او را به آرامش دعوت کرد و با لحن مهربانش گفت:

صاب روحیه شما رو ضعیف تر و فکر کنم این قرص ها اع»بعد رو به سروناز کرد و بی اختیار گفت:« بهتر می شه.

 «حساس تر کرده. باید سعی کنین کمتر از این قرص ها استفاده کنین.
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 «شما...شما از کجا می دونین که من...»سروناز چشمهایش را با تعجب به او دوخت و پرسید:

اهر به چیزی کند، علی فهمید که بی گدار به آب زده، اما از آنجا که نمی توانست که دروغ بگوید و یا حتی تظ

واقعیتش اینه که من همیشه حال شما رو از حاج آقا می پرسم. فهمیدم که شما مدتهاست که حالتون »صادقانه گفت:

 خوب نیست و...و

__________________ 

 قرصهای اعصاب مصرف می کنین.

ه فکر او بوده و جویای حالش شده سروناز نمی دانست از این موضوع خوشحال باشد یا نه . در هر حال از اینکه علی ب

 ته دل احساس رضایت و خرسندی می کرد.

علی احساس کرد که دوباره از موضوع اصلی دور شده اند . بنابراین نگاه مشتاق خود را متوجه سروناز کرد و پرسید 

و زیاد در ا امیدوارم که من:باالخره نگفتین تصمیمتون چیه ؟ البته شما حق دارین راجع به این موضوع فکر کنین اما...ام

 انتظار نذارین.

سروناز سر تکان داد در دلش غوغایی به پا بود . این مرد چه می گفت؟ چطور نفهمیده بود که چه جایگاهی در قلب 

و روح او اشغال کرده ؟ چطور نمی فهمید که در آن لحظه سروناز حاضر است به خاطر او ترک دنیا کند و تا ابد در 

ند؟ چگونه می توانست به سخن بیاید و حرف بزند؟ سنگینی نگاه مضطرب و منتظر مرد جوان او را آزار کنارش بما

می داد. سرانجام تنها جمله ای که توانست ادا کند این بود که با صدای لرزان هرطور بود گفت: احتیاجی به فکر 

 کردن نیست من ...من مدتهاست که منتظر این پیشنهاد شما بودم.

ان بارانی از خوشبختی و شادی بر سر علی باریدن گرفت. نمی دانست چگونه می تواند آن همه خوشبختی را ناگه

 یکجا تحمل کند. اشک شوق به چشم آورده بود و احساس می کرد قادر به پرواز است .

. سروناز بود آن قدر مشغول گفتگو شدند که نفهمیدند وقت چگونه گذشت. وقتی به خود آمدند که هوا تاریک شده

 با نگرانی نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: ای وای ساعت شش شده حتما تا حاال مامان اومده می ترسم نگران بشه 

 علی با کمی شک و تردید پرسید: به سرور خانم می گین که ....با من بودین؟

 بدونه .سروناز با صراحت پاسخ داد: البته البته که می گم اون دیگه باید همه چیزو 

 علی گفت: احساس می کنم مادرتون از من خوشش نمیاد.

سروناز گفت: نه این چه حرفیه که می زنین؟ من امشب باهاش صحبت می کنم و هرچه زودتر ...نتیجه شو به شما می 

 گم.

وی به س علی دل نمی کند از جایش بلند شود ولی چاره ای نداشت با بی میلی دست بهار را گرفت و همراه سروناز

 اتومبیل رفت.

وقتی به خانه رسیدند . ساعت نزدیک هفت شب بود سرور از نگرانی طول و عرض خانه را طی می کرد. خدمتکار 

خانه به او گفته بود که آنها را همراه علی بیرون رفته اند و این موضوع بیشتر باعث عصبانیتش شده بود. وقتی زنگ 

ه اش را خندان و راضی مشاهده کرد که وارد شدند. نفس راحتی کشید و خیالش خانه به صدا آمد و سرور دختر و نو

جمع شد در دل خدا را شکر کرد که آنها به سالمت به خانه رسیده اند . اما به محض اینکه چشمش به آنها افتاد 

 ه طول کشید؟که این همپرسید: ببینم سروناز چرا به من نگفته بودی قراره با علی بیرون برین؟ حاال کجا رفته بودین 
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سروناز گفت: اگه می گفتم که قیل و قال راه مینداختی و اجازه نمی دادی بریم. هیچی رفتیم یه جا نشستیم و قهوه 

 خوردیم.

سرور شستش خبردار شد که موضوع کم کم حالت جدی به خود گرفته و با طالق سروناز ظاهرا هیچ مانعی برای 

و چه بسا تا به حال قرار و مدارهایشان را هم گذاشته باشند. در آن لحظه صالح دید که  رسیدن او به علی وجود ندارد

حرفی نزند. متاسفانه شاهد خوشحالی و رضایت بیش از حد نوه کوچکش هم شد که با آب و تاب تعریف می کرد که 

علی را لحظه ای از خود چقدر به او خوش گذشته و چه بستنی خوشمزه ای خورده است . بهار اسباب بازی اهدایی 

 دور نمی کرد.

سرور هر طور بود تا بعد از شام سعی کرد خونسردی خود را حفظ کند. وقتی که با سروناز تنها شد به آرامی رو به او 

 کرد و گفت: سروناز جون الهی مادر به قربونت بره بیا میخوام باهات حرف بزنم.

فت: مامان دیگه فایده نداره ما تمام قرار و مدارهامونو گذاشته یم. زن جوان با دلخوری نگاهی به مادرش کرد و گ

 تصمیم داریم ازدواج کنیم تورو به خدا دیگه مخالفتی نکن و سعی هم نکن این ازدواجو به هم بزنی.

سرور در جایش میخکوب شد .باورش نمی شد که با این سرعت شاهد عروسی دخترش با علی باشد. خلع سالح شده 

در ماندگی نگاه ملتمسانه ای به دخترش کرد و گفت: پشیمون می شی سروناز به خدا پشیمون می شی تو نمی  بود با

فهمی داری چه کار می کنی این قرصها مغزتو از کار انداخته تو ا زتنهایی و یکنواختی به این پسره پناه بردی باور کن 

 اون به درد تو نمی خوره اون نمی تونه تورو درک کنه .

سروناز چشمهایش پر از اشک شد و گفت : مامان چی داری می گی؟ خیلی بی انصافی علی بهتر از هرکس توی دنیا 

منو درک می کنه اون بچه بی پدر منو دوست داره دختری که هیچ وقت مهر و محبت پدری ندیده و علی می تونه 

ان پولدار نیست وگرنه از هرنظر به اون براش پدر باشه علی صادق و پاکه و عشقش دروغی نیست . فقط مثل ساس

برتری داره تورو خدا مامان دست از سرم بردار . من نزدیک سی سالمه اجازه بده خودم راجع به زندگی خودم 

 تصمیم بگیرم. انقدر توی کارهای من دخالت نکن و به گریه افتاد.

وامی نخواهد داشت دلش نیامد بیش از سرور دلش سوخت با وجود اینکه صد درصد مطمئن بود که زندگی آنها د

این دخترش را برنجاند. اما در آن لحظه نزد خود تصمیم گرفت در صورت ازدواج آنها کاری کند که سروناز هر آن 

 که اراده کرد بتواند از علی جدا شود و در این میان مجبور بود دوباره دست به دامن شوهرش گردد.

زدواج علی و سروناز سعی کرد خود را کنار بکشد و هیچ دخالتی در این موضوع حاج آقا معین با فهمیدن موضوع ا

نکند. اما هیچ گونه تالش دوباره ای برای منصرف کردن علی هم انجام نداد. او هم با دیده انتقاد و سرزنش به این 

نگامی که علی از او ازدواج نگاه می کرد و با سرور هم عقیده بود که زندگی آنها دوامی نخواهد داشت . حتی ه

خواهش کرد موضوع را او به مادر و پدرش بگوید قیافه اش درهم رفت و اخم کرد و گفت : نه علی جون به من 

مربوط نیست بهتره خودت اینکارو بکنی نمی خوام فردا جلوی پدرت خجالت زده بشم و اونها فکر کنن من باعث و 

 بانی این وصلت بودم.

 را خجالت زده حاج آقا؟ خدا نکنه چیزی که باعث خجالت بشه وجود نداره .علی با سادگی پرسید: چ

حاج آقا معین سر تکان داد و با همان لحن غیردوستانه پاسخ داد:البته من هم دعا می کنم زندگی تون پابگیره و 

 ادامه پیدا کنه اما در این مورد پسرم از من نخواه که پیشقدم بشم و کاری انجام بدم.
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کوت کرد و حرفی نزد از تمام حرفها و حرکات حاج آقا معین نارضایتی و دلخوری هویدا بود. واقعیت این بود علی س

 که علی خودش هم از واکنش مادرش می ترسید. هراس داشت که با گریه ها و زاریهایش روزگاراو را سیاه کند.

دوست نداشت مادرش را برنجاند و دل وی را  هرچند مادرش هرکار می کرد در تصمیم او بی اثر بود اما علی قلبا

بشکند به ناچارخودش دست به کار شد. می دانست که جز مادرش شخص دیگری نیست که با خواسته های او 

مخالفت کند. پدرش هرگز در کارهای او دخالت نمی کرد و در هر موردی به او اعتماد کامل داشت مشکل فقط 

 مادرش بود .

ید و یک جعبه هم از شیرینیهای مورد عالقه مادرش تهیه کرد و به سوی خانه رهسپار شد . شب بعد دسته گلی خر

آن روز از صبح تا عصر دهها بار با سروناز صحبت کرده بود . صدای زن جوان به سان گوشنوازترین زمزمه جویبارها 

فیصله می دهد و همراه خانواده  روح او را نوازش می داد . به سروناز گفته بود که هر طور شده آن شب موضوع را

اش برای خواستگاری دست به کار می شود. هرچه به خانه نزدیکتر می شد قلبش بیشتر می تپید و نگرانی اش 

فزونی می گرفت . وقتی وارد خانه شد مادرش با دیدن گل و شیرینی گل از گلش شکفت و گفت : به به حتما با 

 می شه زودتر بگی ؟ خبرهای خوش اومدی پسرم چه خبر شده ؟

علی از واکنش مادرش حیران شد و با خودش فکر کرد شاید حاج آقا معین با وجود حرفهای اولیه اش چیزی به 

مادرش گفته و سفارش او را کرده است . اما حدسش درست از آب درنیامد زیرا مادرش ادامه داد : نکنه ارتقای 

ده ؟ بعد ناگهان صدایش اوج گرفت و گفت : آهان فهمیدم حتما با درجه پیدا کرده ی مادر جون یا حقوقت زیاد ش

 وام مسکنت موافقت کردن نه ؟

علی نفس بلندی کشید و گفت: مادر جون چقدر هولی ؟ آخه بذار بیام تو یه چیزی بخورم گلویی تر کنم بعد این 

 همه سوال کن .

 ه آشپزخانه رفت.مادرش گل و شیرینی را گرفت و برای آماده کردن وسایل شام ب

علی تنها چیزی که دلش نمی خواست شام بود هیچ اشتها نداشت به هر ترتیب بود صبر کرد تا شام را آوردند. تظاهر 

به خوردن کرد اما تمام هوش و حواسش به این بود که چگونه موضوع را مطرح کند. باالخره به سخن آمد و گفت : 

کم کم باید خودتونو آماده کنین که ...که بریم خواستگاری این را گفت و راستش مادر جون می خواستم بگم که ....

 نفس بلندی کشید.

 پدرش خندید و گفت: مبارک باشه .

 مادرش با کنجکاوی پرسید: ببینم پسرجون دختره کی هست ؟ کجا دیدیش؟

م گرفتم با اون ازدواج کن علی قاشق و چنگال را کناری گذاشت و با صراحت تمام گفت : ببین مادر جون من تصمیم

بهتره هیچ کدومتون مخالفت نکنین اون دختر سرور خانم همسر حاج آقا معینه قبال شوهر داشته و یه دختر هم داره 

 همین .

سکوت برقرار شد اشک در چشمهای مادر علی جمع شد و نگاهی به شوهرش انداخت. پدر علی با اشاره چشم و سر 

 نزند. مادرش هم بالفاصله به حرف آمد و گفت: مبارک باشه پسرم تو باید بپسندی؟ به او فهماند که هیچ حرفی

علی با تعجب سرش را بلند کرد و به مادرش چشم دوخت . قیافه او افسرده و تسلیم بود اما علی چیزی به رویش 

درش کرد و گفت: خواهش نیاورد .همین که جواب موافق از او شنیده بود برایش کافی بود . با قدردانی نگاهی به پ

 می کنم فردا شب حاضر باشین میام دنبالتون برای خواستگاری بریم باشه ؟
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 مادر و پدرش هردو یکصدا گفتند : باشه .

علی بالفاصله به اتاقش رفت و روی تخت دراز کشید و با خودش گفت : دنیا مال من است و به انتظار فردا 

 چشمهایش را روی هم گذاشت .

یچ مراسم و جشنی نگرفتند . در برابر چهره ها و قیافه های مکدر و دلخور والدینشان به محضر رفتند و با هزار آنها ه

 امید و آرزو به عقد یکدیگر درآمدند.

زندگی اش با علی را مرور می  ###دوسال بعد سروناز روزی روی جانماز سبزرنگش نشسته بود و خاطرات سالهای 

ورد که به زودی مرد امیدها و آرزوهایش از سرکار می آید مردی که توانسته بود بعد از سالها کرد. ناگهان به یاد آ

طعم شیرین خوشبختی و سعادت را به او بچشاند . از جا بلند شد جانماز را جمع کرد و در حالی که چادرش را از سر 

نه خبر بارداری اش را به شوهرش برمیداشت و تا می کرد لبخند شیرینی بر لب آورد و با خودش فکر کرد چگو

بگوید . علی مدتها بود که در انتظار این خبر بی تابی می کرد. دوسال از ازدواج آنها می گذشت و سروناز درست 

هنگامی که کم کم دچار نگرانی و هراس می شد که نکند خدای ناکرده نتواند کودکی برای او به وجود بیاورد حامله 

می شد باید تا شب صبر می کرد تا شوهر شاعر پیشه و عاشقش از راه برسد و به او مژده شده بود . باید منتظر 

 بارداری اش را بدهد. بهار از این موضوع خبر داشت اما قول داده بود که قبل از مادرش این خبر را به بابا علی ندهد.

باز کرد و به محض ورود شوهرش  شب هنگام که صدای زنگ آپارتمان کوچکشان بلند شد زن جوان با عجله در را

 خود را در آغوش او انداخت و گفت : علی برایت یه خبر دارم.

 چشمهای مرد جوان درخشید و گفت: بگو خبر خوب تا نگران نشم.

 سروناز با خوشحالی ادامه داد: علی جون ما ....ما به زودی صاحب یه بچه دیگه میشیم.

اشک شد. دستهایش را از هم بازکرد و با حالت همیشگی اش که شور و  علی خندید چشمهای عمیق و سیاهش غرق

 شیدایی در صدا و گفته هایش موج می زد با صدای بلند گفت : 

 عشق عشق 

 و منم اینک زیرگامهای سنگین و نوازشگر عشق

 که تنم زخمی زمین است 

 و دلم خرسند

 و هرلحظه با بارانی از عشق میمیرم.

 و در هر لحظه 

 با نوازشی زنده تر می شوم.

 ای عشق ای عشق 

 آیا کسی به شیرینی من زیسته است ؟

 آیا کسی به حالوت من مرده است ؟

 صورت سروناز از شرم سرخ شد و نگاهش را از نگاه علی دزدید.

__________________ 

ان به سر می برد. مادرش سالها بود که پیروز چهل و سه ساله شده بود و هنوز در دنیای اندوه و تنهایی خود در ایر

دیگر در مورد ازدواج او دست از تالش و اصرار برداشته بود. پسر کوچکترش ازدواج کرده و از آنها جدا شده بود 
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سالها بود که پیروز و پدر و مادرش سه نفری زندگی می کردند. پیروز آپارتمان قبلی پدرش را فروخت و جای 

ی از خیابان های شمال شهر برای آنها خرید مهناز بعد از موضوع اکرم چندین دختر دیگر بزرگ تر و بهتری در یک

را به پسرش معرفی کرد اما هیچ کدام آنها نتوانستند جای سروین را در دل پیروز بگیرند. پیروز بارها و بارها برای 

او روحش هم از وجود پسرش خبر رفتن به انگلستان اقدام کرد اما هیچ وقت موفق به دریافت ویزای آنجا نشد 

نداشت و هنوز هیچ نشانی از سروین نتوانسته بود به دست بیاورد. با خودش فکر می کرد سروین زنی سی و 

چندساله شده و تا کنون حتما ازدواج کرده و او را به دست فراموشی سپرده است . اما چیزی که برایش حیرت آور 

همانند سالهای اول دوری اش در دل او زنده بود و حتی گهگاه خوابش را می بود این بود که یاد و خاطره سروین 

دید همان سروین با طراوت و زیبا با چشمهای سیاه جادویی همان سروینی که از تمام وجودش ذرات مهر و محبت 

او بود و  ساطع بود. سالها بود که دیگر از دیدن وی ناامید شده بود اما شبح سروین در همه جا و همه وقت با

حضورش ار حس می کرد. گاهی با خودفکر می کرد اگر سروین را ترک نکرده بود اکنون با او چه زندگی شیرین و 

 قشنگی داشت . به طور حتم دارای فرزندانی بودند که زندگی را برایشان شیرین تر و دلچسب تر می کردند. 

سخت مشغول آن بود از نظر موقعیت کاری و شغلی بسیار پیروز به تازگی یک طرح تحقیقاتی را شروع کرده بود که 

پیشرفت کرده بود اما از نظر مالی آن طور که فکر می کرد دست وبالش باز نشده بود و درآمد چندانی نداشت به هر 

حال از شغلش راضی بود سروکله زدن با بچه هارا دوست داشت . دانشجویان جوان او را به یاد خاطرات خودش در 

 انها می انداختند و از یادآوری آن خاطره ها لذت می برد.آن زم

در سن چهل سالگی که چند تار موی سفید در میان موهای سرش دیده می شد از هر زمان جذاب تر و خوش قیافه 

تر شده بود خودش می دانست که بسیار مورد توجه و چه بسا گاهی مورد عشق و عالقه دانشجویان دختر و همکاران 

نشگاه قرار دارد . اما هرگز چیزی به روی خودش نمی آورد و تا می توانست با این گونه ماجراها با اخم و زن دا

ترشرویی برخورد می کرد هنوز هیچ کس نتوانسته بود در دل او جای سروین را پر کند و این موضوع باعث رنج و 

و بگیرد و یا خودش به طور تصادفی نشانی از عذابش بود بی جهت انتظار می کشید که بار دیگر سروین سراغی از ا

 وی به دست آورد و موفق به دیدارش شود. 

می دانست که تنها بودن و تنها زندگی کردن برایش دشوار است و در آینده مشکالت بیشتری را شاهد خواهد بود. 

هم هیچ تالشی برای تغییر  می دانست که مسائل بین او و مادرش روز به روز بیشتر و بغرنج تر می شود. اما باز

زندگی اش و سروسامان دادن به وضع نابسامانش از خود نشان نمی داد .گویی دوست داشت خودش ار تنبیه کند و 

 بر درد محرومیتها و تنهاییهاش بیفزاید.

لی یطرح جدیدی که برای تحقیق به او محول شده بود دریچه امیدی بود که بتواند به وسیله آن کمک هزینه تحص

بگیرد و به خارج از ایران برود در آن صورت امیدوار بود سفری هم به لندن بکند تا شاید رد پایی از سروین به 

دست آورد. برای پیروز مسلم بود که سروین ازدواج کرده اما باز هم وقتی به دلش رجوع می کرد نمی توانست باور 

ه این تصور بود که سرانجام وی را پیدا می کند و با وی کند که سروین او را به دست فراموشی سپرده باشد و ب

ازدواج می کند .پیروز به هیچ وجه نمی توانست متصور شود که با زن دیگری غیر از سروین ازدواج کند. در هر حال 

 هرچه بود با خودش عهد کرده بود تا سروین را نبیند و از تصمیم او آگاه نشود به سوی هیچ دختری نرود چیزی که

بیشتر باعث دردسر او بود و عذابش می داد این بود که دوستان و اطرافیانش به محض اینکه می فهمیدند او ازدواج 

نکرده در وهله اول بسیار تعجب می کردند و بعد بالفاصله برای او دخترهای گوناگون با موقعیت های خوب و 
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دتر مثل خودشان دارای زن و بچه کنند و از تنهایی متفاوت پیدا می کردند و اصرار داشتند که او را هم هرچه زو

نجاتش دهند . اما طرح تحقیقاتی جدیدی که متقبل شده بود وقتش را پر کرده بود و او کمتر فرصت دیدار 

 دوستانش را داشت .

به خاطر این طرح چندین عدد دستگاه جدید کامپیوتر برای بخش مهندسی خریداری کرده بودند و بیش از ده 

نزده مهندس جوان برای همکاری با پیروز استخدام شده بودند در بین آنها دختر جوانی بود به نام صبا که یکی از پا

پاهایش ناراحتی داشت و اغلب اوقات با کمک چوبدست به محل کارش آمد و رفت می کرد. او مهندس مکانیک بود 

نشگاه بود. پیروز چند ماهی بود که او را می و مشغول گذراندن دوره فوق لیسانس مهندسی مکانیک در همان دا

شناخت چند واحد از دروس صبا را پیروز تدریس می کرد و غیر از همکاری نزدیکی که با او داشت می دانست که 

جزو شاگران خوب کالسش محسوب می شود . گاهی شبها تا دیروقت پای کامپیوتر می نشست و کار می کرد . غیر 

چپش وجود داشت آثار بریدگی و جراحت روی پوست صورت و دستهایش هم به چشم می از اشکالی که در پای 

خورد . او صورت زیبایی داشت و چشمهایش گویا و خوش حالت بود و رفتاری بسیار آرام و متین داشت . آشکار بو 

هر صورت در که از وضع ظاهری اش معذب و ناراحت است است و بیشتر اوقات مغموم و افسرده می نمود اما در 

کار و به خصوص در دروسش بسیار ساعی و جدی بود و نمرات کالسی اش جزو نمره های اول و دوم کالس محسوب 

می شد . در سالن بزرگی که کامپیوترهای متعددی داشت صبا همیشه جای مشخصی داشت میز کارش در گوشه ای 

اهی به همه می کردپشت میز می نشست و کامپیوترش از سالن قرار داشت و او به محض ورود بعد از اینکه سالم کوت

را روشن می کرد و مشغول کار می شد . پیروز از کار وی بسیار راضی بود تنها کسی که شبها تا دیر وقت همراه او 

می ماند و کار می کرد صبا بود صبا حتی شام کوچکی هم همراه می آورد که همان جا در سالن می خورد و هرگز به 

ی و قهوه و یا غذا از محل کارش خارج نمی شد. شاید به علت معلولیت پایش بود که ترجیح می داد کمتر خاطر چا

در حرکت باشد . ظاهرش همیشه آراسته و مرتب بود و ماشین کوچکی داشت که خودش آن را می راند و همیشه 

 سعی می کرد چه در محل کارش و چه سرکالس سروقت حاضر شود .

ه پیروز سخت مشغول کار بود و ساعتها بود که جلوی کامپیوتر نشسته و بی وقفه یادداشت برداشته یکی از شبها ک

بود به شدت احساس گرسنگی می کرد تا آن هنگام به کلی محیط اطرافش را به فراموشی سپرده بود. وقتی به 

 قور افتاده بود به آرامی از جااطراف نگاه کرد متوجه شد که جز صبا هیچ کس دیگری در سالن نیست دلش به قار و 

بلند شد کتش را برداشت و هنگامی که می خواست از سالن خارج شود از روی ادب رو به صبا کرد و پرسید: 

 ببخشین خانم کرامتی شما چیزی احتیاج ندارین؟ من میرم بیرون شام بخورم.

کتر مفتاح من برای خودم ساندویچ آورده صبا هم که غرق در کارهایش بود لبخند شیرینی زد و گفت: نه متشکرم د

 ام می تونم یکیشو هم بدم به شما البته اگه دوست داشته باشین.

پیشنهاد بسیار خوبی بود. پیروز ترجیح می داد به جای معطلی و وقتی که برای رفت و برگشتنش صرف می کند به 

تون ت : البته که دوست دارم به شرط اینکه خودساندویچ اهدایی صبا قناعت کند. بنابراین با خوشحالی برگشت و گف

 گرسنه نمونین.

صبا از جایش بلند شد . وقتی بدون چوبدست راه می رفت کمی می لنگید . با آرامش به سوی کیفش رفت . بسته 

چ یکوچکی را از آن بیرون کشید و در حالی که از درون آن یکی از ساندویچها را در می آورد گفت : بفرمایین ساندو

 مرغه مامانم درست کرده .
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پیروز تشکر کرد و در حالی که آلومینیوم دور آن را باز می کرد گفت : راستش داشتم از گرسنگی می مردم یه آن 

 متوجه شدم دیگه نمی تونم کار کنم و مغزم کار نمی کنه ..

که پیروز از نزدیک چهره  صبا رو به رویش نشست . او هم مشغول خوردن ساندویچش شد آن شب اولین باری بود

او را می دید . خیلی دلش می خواست از او سوال کند این همه خراش و رد بخیه از کجا در صورت جوان او پیدا شده 

و علتش چیست . بی شک اگر این همه آثار زخم در چهره اش نبود دختر زیبایی محسوب می شد . آهنگ صدایش 

لپذیر بود . او آن قدر جدی و متین بود که بی اختیار احترام مخاطب را به و طرز ادای کلماتش بسیار گوشنواز و د

 خود جلب می کرد.

آن شب گذشت و بعد از آن چندین بار دیگر دعوتهای شام صبا تکرار شد .به طوری که پیروز دیگر خجالت می 

فهمید او برای چه عازم  کشید سالن را برای خوردن شام و یا نهار ترک کند چون دختر جوان به محض اینکه می

خیابانها می شود به اصرار او را برای خوردن ساندویچ نگه می داشت . به همین خاطر پیروز هم به مادرش سپرد که 

 گاهی شام سردی درست کند که در چنین شبهایی دیگر مزاحم صبا نشود.

نفر دیگر از همکارانشان هم  چند ماهی گذشت شام خوردن آنها هفته ای دوسه شب تکرار می شد . گاهی چند

حضور داشتند اما اغلب شبها دونفری تنها بودند. حرفها و صحبتهای آنها هرگز از موضوع کار و طرحشان بیرون نمی 

رفت و هرگز حالت خصوصی تری پیدا نمی کرد . به طوری که یک سال از آشنایی و همکاری آنها گذشت و هیچ 

به وجود نیامد و چون کارشان به هم نزدیک به اتمام بود هردو فکر می کردند گونه تغییری در رفتار و گفتارشان 

 دیگر دلیلی برای دیدارهای دوباره وجود ندارد.

اما پیروز در کمال تعجب و ناباوری مشاهده کرد که با وجود بیش از یک سال کار و تحقیق دسته جمعی و فعالیت 

ره دانشگاه قرار نگرفته و آنها خواهان روند دیگری از پژوهشهای فشرده نتیجه تحقیقاتشان مورد قبول هیئت مدی

علمی بوده اند و اصوال ادعا داشتند که پیروز به نتیجه ای دست یافته که مورد نظر آنها نبوده است .پیروز آنقدر جا 

ف ه بگوید حرخورده بود و آنقدر حرف برایش گران آمده بود که تا مدتی گیج و منگ بود ونمی دانست چه کند و چ

آنها به نظرش بی اساس و مسخره می آمد. سرانجام به این نتیجه رسید که کمک هزینه های تحصیلی محدود است و 

آن قدر روابط بر ضوابط چیره است که بی شک قبل از او افراد دیگری نامزد این کمک هزینه شده اند و او هرچه هم 

جایی بند نیست و خریداری ندارد. اما نا امید نشد و به هیئت  حرفش درست باشد و ادعایش صادق بازهم دستش به

 مدیره قول داد که در ظرف مدت کوتاهی آنچه را آنها می خواهند انجام بدهد و نتیجه مطلوب را به دست آورد.

و  ربعد از آن با تالش و سماجت بیشتری با گروه خود شروع به تحقیقات دیگری کرد و شبهایش با صبا دوباره تکرا

تکرار شد دیگر دیدار و صحبتهای کوتاه با صبا برایش عادت و شاید سرگرمی شیرینی شده بود. او که اهل رفیق 

بازی و شب زنده داری نبود و تمام اوقاتش را مطالعه و تدریس پر می کرد اندک اندک احساس کرد که اگر چند 

م کرده و احساس یکتواختی و کسالت می کند. در شب موفق به دیدار و یا صبحت با دختر جوان نشود گویی چزی گ

مورد صبا هیچ حرفی به مادرش نزده بود دلیلی هم برای این کار نمی دید. می دانست مهناز اگر بفهمد که او 

ساعتهای طوالنی با دختر جوانی کار می کند و به بحث و صبحت می پردازد بی شک فکرهایی می کند و حرفهایی می 

احتی وی می شود. چیزی که پیروز را تشویق به ادامه دیدارها و صحبتهای شبانه با صبا می کرد. زند که باعث نار

رفتار بسیار عادی و جدی او بود پیروز وقتی به دلش مراجعه می کرد می دید احساسی به صبا پیدا کرده است که به 
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معاشرت و هم صحبتی او بود و عصرها با  هیچ وجه نمی تواند نام عشق روی آن بگذارد اما از طرفی به شدت نیازمند

 اشتیاق راهی سالن کامپیوتر می شد تا او را ببیند و از دلتنگی به در آید.

اواخر سال دوم آشناییشان بود.گروهی که برای تحقیق گرد هم آمده بود به تدریج از هم پاشیده شده بود . پیروز 

تش هرچه باشد اثری در سرنوشت او ندارد. اما او عاشق کارش خودش هم به این نتیجه رسیده بود که نتیجه تحقیقا

بود و تنها به دلیل عالقه شخصی به تحقیقاتش ادامه می داد و دوست داشت به هدفش برسد. نزدیک به پانزده سال 

از انقالب می گذشت و پیروز هرروز بیش از روز پیش نیاز کشورش را به نیروی متخصصص و جوان احساس می 

تی که غرق در کار می شد تنهاییها و بی همدهیمایش کمتر عذابش می داد و وقتی خسته و کوفته به بستر می کرد. وق

 رفت راحت تر می خوابید و دیگر افکار پریشان آزارش نمی داد.

تا چند ماه دیگر دوره فوق لیسانس صبا به اتمام می رسید و اگر طرح هم تمام می شد دیگری کاری در دانشگاه 

شت از این رو یک روز که با پیروز کالس داشت بعداز پایان درس خود را به او رساند و گفت : ببخشین استاد ندا

میخواستم ازتون خواهش کنم اگه ممکنه سفارش منو به رئیس داشنگاه بکنین من می تونم به طور تمام وقت 

 استخدام بشم البته کار منو شما دیدیدن و ....

کرد و گفت : بله خانم کرامتی من خودم به فکر شما بودم ببینم اگه بخواین تمام وقت کارکنین  پیروز حرف او را قطع

 اونوقت نمی رسین دوره دکترا رو بگذرونین.

 صبا نگاهی به او کرد و پرسید: دکترا؟ مگه می شه اینجا دکترا خوند؟

دکترای مهندسی اسم نوسی کردن شما هم  پیروز خندید و گفت : چرا نمی شه ؟ تازگی چندتا داوطلب برای امتحان

 می تونین بخت خودتو امتحان کنین قول میدم قبول می شین .

 صبا سرتکان داد و گفت: راجع بهش فکر می کنم.

__________________ 

چندروز پس از آن فرصتی دست داد که در کتابخاشنه دانشکده پیروز بتواند صبا را ببیند آن روز بر خالف دفعات 

پیش پیروز به مجرد دیدن دختر جوان به او گفت : خانم کرامتی امروز هوا خیلی خوبه نم نم بارون میاد از اون 

 بارونهای قشنگ بهار دوست دارین بریم یه جا بشینیم و با هم قهوه ای بخوریم؟

 ی شین؟مون نمچشمهای صبا از تعجب گرد شد و با سادگی پرسید: استاد مطمئن هستین که از پیشتهادتون پشی

 پیروز خنده اش گرفت و گفت: نه ابدا این چه حرفیه میزنین؟

صبا با عجله کتابهایش را جمع کرد و به راه افتاد . آن روز بدون چوبدست آمده بود. پیروز قدمهایش را کند کرد تا 

 او مجبور به تند آمدن نکند.

می کرد اما تقریبا همه فهمیده بودند که آنها دوسال است  پیروز در مرود رابطه با شاگردانش جانب احتیاط را رعایت

 که با یکدیگر کار می کنند و رابطه شان جنبه کاری و استاد و شاگردی دارد.

سوار ماشین شدند و پیروز به آرامی به سوی یکی از رستورانهای مورد عالقه اش به راه افتاد احساس آرامش می 

و از تنهایی رهایی می یافت احساس خوبی به او دست داده بود . ضمن حرفهایش  کرد از اینکه با صبا صحبت می کرد

 به وی گفت : خانم کرامتی تقریبا نزدیک ظهره می تونیم به جای قهوه ناهار بخوریم عقیده شما چیه ؟

 صبا لبخندی زد و گفت: امر امر شماست شاگردها باید حرف استادهاشونو اطاعت کنن.

 و خندید و به راهش ادامه داد.پیروز خوشحال شد 
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ساعتی بعد روبه روی هم نشستند و غذا سفارش داده بودند. پیروز همان طور که از پنجره به خیابان روبه رو خیره 

شده بود گفت : راستش من زیاد این جور جاها نمیام اما به نظرم برای تنوع بد نیست آدم گاهی بیرون غذا بخوره و 

 ور باشه .چند ساعتی از خونه د

 صبا بی اختیار پرسید: شما با مادر و پدرتون زندگی می کنین؟

پیروز گفت: بله چطور مگه ؟ صبا بالفاصله با دستپاچگی پاسخ داد : هیچی منظورم اینه که ...خب حتما دستپخت 

خصوص  مادرتونو به تمام غذاهای دیگه ترجیح میدین معموال مادها برای بچه هاشون سنگ تموم میذارن به

 پسرهاشون .

پیروز لبخندی زد و گفت : کامال همین طوره حرف شما درسته مادرم انقدر منو لوس می کنه که خودم شرمنده میشم 

 . اون نمی خواد قبول کنه که من چهل وسه سالم شده و االن می تونم دوسه تا بچه داشته باشم.

شما و بقیه دانشجوها از خودتون می پرسین چرا من تا حاال صبا نگاهش را از او دزدید و پیروز ادامه داد : حتما 

 ازدواج نکرده م مگه نه خانم کرامتی؟

 صبا به اکراه سر تکان داد و گفت: خب این یه امر خصوصیه و به کسی مربوط نیست .

 پیروز گفت: می دونم اما خب معموال بچه ها در این مورد کنجاون .

که هرچه در دل دارد بیان کند او احتیاج داشت که با کسی حرف بزند و درد دل کند. صبا حرفی نزد پیروز بهتر دید 

شاید راه نجاتش در دستهای پاک و بی ریای صبا بود شاید تنها امید رهایی از تنهاییها و کابوس سروین در وجود بی 

صحبت کند و کمک و یاری طلب  نیاز و غنی این دختر جوان یافت می شد. نمی دانست چرا اما نیازمند بود که با او

کند. بنابراین نگاهش را به صورت او دوخت و گفت : خانم کرامتی دوست دارم به عنوان یه دوست خوب به حرفهای 

من گوش کنین. و بعد بدون اینکه منتظر پاسخی از سوی او باشد ادامه داد: من سالها پیش وقتی که دانشجوی 

 م که احساس می کنم هنوز دوستش دارم و عاشقش هستم.دانشگاه شیراز بودم عاشق دختری شد

صبا زیر نگاه مستقیم استادش قرار گرفته بود و نمی دانست که کوچکترین واکنش او را پیروز متوجه می شود و می 

بیند. سعی کرد همان طور که نشسته بود حالت عادی خود را حفظ کند اما هرچه کرد نتوانست از ریزش اشک 

ی کند ولی پیروز بدون توجه به واکنش او به حرفهایش ادامه داد و در تمام طول غذا و بعد از آن هایش جلوگیر

ماجرای عاشقانه خود را با سروین برایش بیان کرد از ازدواجی که به انجام نرسید از سفرشان از کارهایی که سروین 

بازگشتی که به ایران کرده بود و سروین را تک برای او انجام داده بود از محبتهای بی دریغش و آخر سر از سفر بی 

و تنها گذاشته و آمده بود. همه را جز به جز برای صبا تعریف کرد و در انتها گفت: شاید تعجب کنین اما من هنوز 

 امیدوارم پیداش کنم و باهاش ازدواج کنم نمی دونم این امید من پایه و اساسی داره یا فقط یه رویاست .

بود اشکش خشک شده بود و توانسته بود حالت عادی خود را به دست آورد در حالی که با باقیمانده  صبا که مدتها

غذایش بازی می کرد گفت : چقدر دردناک استاد باورم نمیشه یه مرد تا این حد پایبند عشق اولیه زندگی اش باشه 

بدین به نظر من سروین انقدر از رفتن شما حاال می فهمم چرا تا حاال نتونسته ین ازدواج کنین و تشکیل خوانواده 

ناراحت شده که نخواسته دیگه با شما ارتباطی داشته باشه وگرنه خیلی عجیبه که توی این دور و زمونه دونفر 

 همدیگه رو گم کنن و از حال هم بی خبر بمونن.

ون عمدا جواب نامه های منو پیروز سری از روی تاسف تکان داد و گفت: درسته من هم به این نتیجه رسیدم که سر

نداده و مخصوصا نشونی شو عوض کرده که من نتونم بهش دسترسی داشته باشم اما ...اما به نظر من این بدترین و 
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بی رحمانه ترین انتقامی بود که نه تنها از من بلکه از خودش هم گرفته چون من می دونم چه احساسی به من داشت 

ه اون باخبر و مطمئنم . بعد نگاهی به ساعش انداخت و گفت: منو ببخشین آنقدر حرف و کامال از میزان عشق و عالق

 زدم که شما نتونستین غذاتونو بخورین اگه اجازه بدین یه قهوه سفارش بدم تا دست کم قهوه رو خورده باشیم.

 صبا حرفی نزد.

حرف بزنین؟ من احساس می کنم که  پیروز با صراحت پرسید: راستی خانم کرامتی شما دوست ندارین از خودتون

ما می تونیم روی دوستی همدیگه حساب کنیم. بنابراین دلم می خواد همون طور که من به شما اعتماد کردم و تمام 

 زندگی مو براتون گفتم شما هم منو محرم خودتون بدونین و ....

 م که ناکام مونده باشه اما واقعا از دوستیصبا لبخندی زد و گفت: استاد خوشبختانه من هیچ ماجرای عشقی ای نداشت

 با شما خوشحالم و به این دوستی افتخار می کنم.

پیروز سر تکان داد و گفت: شما رو به خدا تعارف تیکه پاره نکنین من صادقانه گفتم در ضمن هیچ دلیلی نداره که 

ازگو کردن اونها انسانو تخلیه می کنه همه آدمها ماجرای عشقی داشته باشن خیلی چیزها هست که در حال گفتن و ب

 و باعث می شه احساس سبکی و آرامش بکنه .

صبا سری از روی تایید تکان داد و گفت: کامال درسته استاد حق با شماست . اما من دوست ندارم مشکالت زندگی مو 

م تلخ گذشته مثل اینه که آدبازگو کنم راستشو بخواین این کار خودمو بیشتر از همه عذاب می ده یادآوری خاطرات 

 روی زخمهاش نمک بپاشه .

پیروز با مهربانی پاسخ داد البته درست می گین اما باید بدونین گفتن هر دردی از بار اون کم می کنه . خودتون حتما 

 تجربه کردین که وقتی با کسی درد دل می کنین و چند قطره اشک می ریزین چقدر سبک تر می شین.

ی جدی به خود گرفت و گفت: ببینین استاد همون طور که شما خودتون حدس زده ین که بچه ها پشت صبا قیافه ا

سر شما چی می گن من هم خودم می دونم که اطرافیان با تعجب بهم نگاه می کنن حتی خود شما ؟ قیافه تون سراپا 

 سواله که چرا صورت من زخمی و خط خط شده ؟

 ت: نه این چه حرفیه که ...پیروز تکان خود و با انکار گف

اما صبا اجازه نداد که حرفش را تمام کند و گفت: استاد چرا بی جهت حاشا می کنین؟ من این سوالو بارها و بارها در 

 چهره و نگاه شما خوندم.

 پیروز دیگر حرفی نزد و سکوت کرد.

 چطوره؟صبا ادامه داد : حاال چون خودتون اصرار دارین براتون درد دل می کنم 

 لحنش دوستانه و مهربان بود و پیروز از شنیدن سخن او خوشحال شد و پاسخ داد : من سراپا گوشم.

صبا گفت: پدرم دکتر متخصص کودکانه مادرم مدیر دبیرستان بود اما حاال سالهاست که دیگه کار نمی کنه من 

چندسال از من کوچک تره راستش از نظر دوتاخواهر دیگه دارم که هردوشون ازدواج کردن البته یکی از اونها 

خیلیها وقت ازدواج من گذشته و باید هر چه زودتر به فکر شوهر باشم اما خودم می دونم که ...بگذریم استاد دوست 

 ندارم وارد جزئیات بشم.

ما زندگی  در این هنگام دوباره چشم هایش را نم اشک پر کرد اما به هر ترتیب بود ادامه داد من دختر وسطی بودم

خیلی خوبی داشتیم . پدر و مادرم هردوشون اهل ارومیه هستن و ما سه تا خواهر هم همون جا به دنیا اومدیم. وقتی 

که جنگ شروع شد من یه دختر دبیرستانی بودم مادرم مدیر همون دبیرستانی بود که من اونجا درس می خوندم. 
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ختی مون زبانزد همه بود واقعیتش این بود که من زیباترین راستش ما خونواده خیلی خوشبختی بودیم اصال خوشب

فرد خوانواده مون بودم خودم از نگاه مردم و چهره هاشون می فهمیدم که چقدر زیبا هستم و مورد پسند همه قرار 

می گیرم. از اونجا که شاگرد زرنگی بودم و همه نمره هام خوب بود محبوبیت زیادی توی مدرسه داشتم. از اون 

مانها اون زمانهای شیرین و قشنگ عمرم که هیچ وقت تکرار نشدن بیشتر از ده یازده سال می گذره من االن بیشتر ز

از بیست و هشت سال از عمرمو پشت سر گذاشتم اما انگار فقط شونزده هفده سال زندگی کرده م همون سالهای 

 ازشون یاد کنم. خوب و پرنشاط و شادی . همون سالهایی که مجبورم همیشه با حسرت

پیروز از لحن غم انگیز و حسرت بار صبا دلش سوخت و با همدردی گفت : چرا؟ مگه حاال چی شده ؟ چی کم دارین 

 ؟ شما نباید ناشکری کنین.

صبا با چهره ای اندوهگین نگاه افسرده ای به او کرد و گفت: چی کم دارم؟ مگه صورت منو نمی بینین ؟ مگه پای 

ن؟ چرا؟ چرا باید تمام اون زیبایی و سالمتی رو که داشتم از دست بدم ؟ مگه چه گناهی کرده بودم معیوبمو ندیدی

 چه خطایی مرتکب شده بودم که سزاوار این همه درد و رنج باشم؟

 پیروز با تاثر پرسید: راستی چرا؟یعنی....چه اتفاقی افتاده ؟

گ تمام شد مادرم نگرانی عجیبی پیدا کرد حتی توی خواب هم صبا با دنیایی از دردو رنج ادامه داد : وقتی که جن

فریاد میزد و جیغ می کشید. اغلب اوقات نمی ذاشت ما به دبیرستان و دانشکده بریم خواهر بزرگم نامزده کرده بود 

م به یو سال سوم دانشکده بود. خواهر کوچکم هم سال آخر راهنمایی بود تا اینکه یه روز صبح که از خواب بیدار شد

مدرسه بریم مادرم با لحنی جدی و مصمم گفت: بچه ها امروز مدرسه بی مدرسه همه تون باید توی خونه بمونین . 

باالخره طبقه پایین خونه مون از مدرسه و دانشگاه امن تره . خواهر بزرگم رها خواست اعتراض کنه که مادرم مانع 

 حرف زدنش شد و دوباره گفت:

وم حق ندارین از خونه خارج بشین من هم امروز یه سر می رم دبیرستان و زود برمی گردم. همین که گفتم هیچ کد

تصمیم دارم با بخش تماس بگیرم و همه بچه ها رو زودتر روانه خونه هاشون کنم. می دونم مادرهای بیچاره چی می 

 ی زیادی داشت و می تونستکشن ما به ناچار سکوت کردیم و حرفی نزدیم مادرم بین طبقه فرهنگی دوست و آشنا

تمام غیبهای مارو موجه کند. در این هنگام صبا سکوت کرد . جرعه ای از قهوه اش را سر کشیدو در برابر نگاه 

منتظرو کنجکاو پیروز ادامه داد : به ناچار ما سه تایی موندیم خونه و مامانم و بابام از خونه رفتن بیرون ما به سفارش 

نشسته بودیم و حرف می زدیم. قرار بود اگه صدای آژیر شنیدم بریم زیر زمین البته ما  مامان توی طبقه پایین

همیشه همین کار رو می کردیم. اما هربار هواپیمایی می اومد و نقطه ای رو هدف قرار می داد و می رفت من همیشه 

لی سرد شده بود و زیر زمین توی دلم فکر می کردم که آمد و رفت ما بی جهت و بی فایده س به خصوص که هوا خی

ما مثل یخچال بود. اون روز به محض اینکه صدای آژیر آمد سه تایی بلند شدیم که به زیرزمین بریم . یه دفعه من 

یادم اومد که کفشهای گرمم توی اتاق خوابم جا مونده از اونجایی که همیشه بین صدای آژیر و رسیدن هواپیمای 

ید من با عجله از پله ها باال رفتم و خودمو به اتاقم رسوندم کفشهامو پام کردم وقتی دشمن چند دقیقه ای طول می کش

 از پله ها پایین می اودم احساس کردم همزمان با یه صدای وحشتناک تمام صورتم سوخت و دیگه چیزی نفهمیدم.

 پیروز با کنجکاوی در جایش جابه جا شدو پرسید : وای خدای من بعدش چی شد ؟

لبخند تلخی گفت : بعدش ؟بعدش همینی شد که روی صورت و پای من می بینین پله های خونه مون که بین  صبا با

پذیرائی و اتاقهای خواب قرار داشت سرتاسر کنار شیشه های پاسیو قرار گرفته بود . شیشه ها بر اثر امواج انفجار 
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اتفاقی برام افتاده مادر بیچاره م حالش از خرد شدن و به صورت من پاشیدن تا چند روز نمی تونستم بفهمم چه 

خودم بدتر و وخیمتر بود. اون تا سالهای متمادی دچار بیماری روانی شده بود و نمی تونست از خونه خارج بشه . 

هنوز هم که هنوزه خودشو مقصر می دونه و می گه اگه مانع خروج من از خونه نشده بود این اتفاق نمی افتاد . خالصه 

چند روز به هوش اومدم اما با صورتی مجروح و پایی معیوب چون از پله ها سقوط کرده بودم. بعد ا زمعالجات بعد از 

زیاد با مادرم به آمریکا رفتیم. راستش ....راستش دکتر مفتاح من بینایی یکی از چشمهامو هم از دست دادهم فقط 

نمی بینه توی آمریکا صورتمو به طور کامل جراحی یکی از چشمهام قادر به دیدنه یکی دیگه ش نابیناست و چیزی 

پالستیک کردم تازه بعد از تمام اون عملهای جراحی و هزینه های زیاد به این صورت در اومدم خیلی مسخره س نه 

 ؟

پیروز با شدت سرتکان داد و گفت : نه اصال مسخره نیست راستش اگه نمی گفتین من اصال نمی فهمیدم یه چشمتون 

 ه حالتش طبیعی مونده و حرکت داره.نمی بین

صبا گفت : آره همین طوره اما دید نداره بعد از اون تا چند سال توی خونه موندگار شده بودم و بیرون نمی اومدم. به 

خاطر من از ارومیه به تهران اومدیم و من به خاطر پدر و مادرم به خاطر اینکه مامانمو از اون همه غم و غصه نجات 

رس خوندن رو آوردم با اینکه چند سال عقب افتاده بودم با جدیت شروع به خوندن کردم و خوشبختانه بدم به د

موفق هم شدم. اما چیزی که رنجم می ده برخود اطرافیان و واکنش مادرمه دوسال پیش وقتی خواهر کوچم می 

سی خواهرم دق می کنم. در حالی خواست ازدواج کنه مادرم حالت جنون پیدا کرده بود فکر می کرد من از غصه عرو

که این طور نیست اون چه گناهی کرده به پای من بسوزه؟ من معتقدم هرکس سرنوشتی داره و من باید با این 

 سرنوشت خودم بسازم.

__________________ 

ه خاطر ب در این لحظه صبا سکوت کرد دلش نمی خواست جلوی پیروز دوباره به گریه بیفتد. غرورش اجازه نمی داد

اینکه مورد توجه قرار نمی گیرد و موجودی فراموش شده به حساب می آید گریه کند . پیروز در ان لحظه خیلی 

دلش می خواست او را دلداری بدهد و حرفی بزند که از بار غم و اندوهش کم کند اما هرچه به مغزش فشار آورد 

بگوید بی فایده است و تغییری در وضع دختر جوان  نتوانست چیزی بگوید از طرفی احساس می کرد که هرچه هم

نمی تواند به وجود بیاورد. باهمه اینها بعد از سکوتی طوالنی که بین آنها به وجود آمده بود باالخره پیروز به سخن 

ر دآمد و گفت: اما خانم کرامتی نباید فراموش کنین که شما دارای چه داشته ها و چه ویژگیهایی هستین همه چیز که 

 وضع ظاهر خالصه نمی شه . بگذریم از اینکه ظاهر شما هیچ ایرادی نداره و شما انقدر ...

صبا به تندی میان حرف او دوید و گفت: خواهش می کنم بی جهت خودتونو ناراحت نکنین من می دونم چی هستم و 

م خودمو قبول دارم و فکر می کنم چه وضعیتی دارم و به هیچ وجه از اونچه هستم شرمنده و خجالت زده نیستم . خود

 همین برام کافیه .

دوباره سکوت بینشان حکمفرما شد . آنها به هیچ وجه متوجه گذشت زمان نشده بودند . ساعت چهار بعد از ظهر را 

نشان می داد. پیروز حساب میز را پرداخت و بعد از دوسال که از آشنایی اش با صبا می گذشت دختر جوان را به 

 اش رساند.خانه 

هنگام برگشتن به فکر فرو رفت صبا از خانواده خوب و با فرهنگی بود و خودش هم از نظر اجتماعی و شخصیتی 

 دختر خوب و کارامدی بود. بی شک او از وضع موجودش راضی نبود و رنج می برد.
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نداشت . اوهم به سوی خانه  در هر حال آن روز پیروز دیگر حوصله کارکردن و یا در کتابخانه نشستن و مطالعه را

 رفت و مادرش را از زود آمدن خودش خوشحال کرد.

بعد از آن روز رابطه پیروز و صبا صمیمی ترو نزدیک تر شد. حتی بعد از فارغ التحصیلی صبا آنها به بهانه های 

بیعا کار شد و طمختلف یکدیگر را می دیدند به خصوص که بعد از مدتی صبا در یکی از بخشهای دانشکده مشغول 

برخوردها و دیدارهایشان هم بیشتر شد . صبا عقاید و نظرات مخصوصی داشت که پیروز را سخت تحت تاثیر قرار 

می داد. از هنگامی که مشغول به کار شده بود و میزی به او اختصاص داده بودند یک سری لوازم کار روی میز اعم از 

ه و روی میز کارش قرار داده بود و درست مثل همان لوازم را برای جاقلمی و جای کاغذ و غیره برای خودش خری

پیروز گرفته و به او هدیه کرده بود . صبا بسیارقد بلند و درشت هیکل بود و همیشه کفشهای اسپرت به پا می کرد . 

 ی خودشوقتی که یک بار پیروز از کفشهای وی تعریف کرد و آنها را خیلی پسندید صبا بعد از آن هر وقت برا

کفش یا جوراب می خرید یکی هم با اندازه بزرگتر برای پیروز خریداری می کرد و بعد از مدتی حتی تی شرتهایی 

که زیر زیرپوش می پوشید. همانند آنها را برای پیروز می گرفت و به او هدیه می کرد اما هرگز چیزی به جای آنها 

 اب و یا فرهنگنامه ای اکتفا می کرد.قبول نمی کرد و در برابر اصرار های پیروز به کت

هرچه می گذشت رابطه شان صمیمی تر و دوستانه تر می شد. هفته ای دوسه بار با یکدیگر بیرون می رفتند و 

ساعاتی را با یکدیگر می گذراندند. عجیب انکه با وجود دیدارهای پی در پی و صحبتهای تلفنی پیروز روی احساسی 

د نمی توانست حساب باز کند و یا اسمی روی آن بگذارد. مردد بود آیا به او عالقمند بود و که به صبا پیدا کرده بو

دوستش داشت ؟ یا به او عادت کرده بود ؟ به طور حتم نمی توانست ادعا کند که او را عاشقانه دوست دارد. اما از 

دانست که نباید بیش از آن با سوی دیگر می دانست که هرچه زودتر باید تکلیف خود را با او روشن کند می 

احساسات او بازی کند و بی جهت او را دلخوش و امیدوار نگه دارد. خوشبختانه رفتار صبا آنقدر دوستانه و دور از 

حس عاشقانه بود که حتی گاهی پیروز با خود فکر می کرد صبا او را نه مانند یک مرد بلکه مانند دوستی عادی و 

ا شده است . پیروز خوب درک می کرد که از نظر ظاهر چقدر با یکدیگر متفاوت هستند معمولی دوست دارد و پذیر

. از این رو فکر می کرد صبا چون دختر عاقل و نکته سنجی است . هرگز توقع ندارد پیروز عاشق او شود و از او 

ان بدهد یا آن را قطع کند تفاضای ازدواج کند اما هرچه که بود باز هم عقل حکم می کرد که سروسامانی به رابطه ش

و یا آن را به طور همیشگی حفظ کند . در آن صورت باز هم با مشکالت دیگری روبه رو می شد که در راس آنها 

 مهناز قرار گرفته بود به هر حال عقل حکم می کرد که تا پیروز از خودش مطمئن نشده اقدامی نکند.

ام نسبت به صبا در آن می دید او صبا را همانند موجود مقدسی وقتی به دلش رجوع می کرد دنیایی محبت و احتر

دوست داشت . هیچ کس مثل صبا او را نمی فهمید و حاالت و روحیات اورا درک نمی کرد از حرف زدن با او احساس 

آرامش می کرد و تمام نگرانیها و فشارها از روی دوشش برداشته می شد . صدای صبا و لحن کالمش به دل می 

ت . پیروز بارها و بارها متوجه شده بود وقتی ساعتها با او صحبت می کند و حرف می زند دیگر متوجه صورت نشس

پرخراش و ناهموار او نمی شود بلکه در عوض غرق در دریای احساس و درک او می شود محو سخنان و صحبتهای 

ودش دیده نمی شد و هرگز با نظر جذاب و جالبش می گردد. عجیب آنکه صبا کوچکترین عقده و حسادتی در وج

بخل و حسد به زنان و دختران دیگر نگاه نمی کرد. شخصیتش واال و قابل احترام بود و در محیط کارش همگان او را 

 محترم و عزیز می شمردند و رفتاری سوای دیگران با او داشتند.
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داشت مرددو دودل دست و پا می زد .  بدین ترتیب سالی دیگر گذشت و پیروز در زیر و بم حال و هوای خاصی که

دیگر کالفه شده بود این اواخر احساس می کرد که صبا هم دستخوش رفتاری دگرگونه و غیر عادی شده است . 

 احساس می کرد او هم از این بالتکلیفی و سردرگمی به تنگ آمده و خواهان تصمیمی جدی و نهایی است .

آماده می کرد زنگ تلفن اتاقش به صدا آمد . وقتی گوشی را برداشت و  تا اینکه یک شب که خود را برای خواب

صدای صبا را تشخیص داد . با خوشحالی با وی سالم و علیک کرد و وقتی صبا با خوشرویی جواب او را داد پرسید: 

 چی شده این موقع شب یاد من افتاده ی ؟

پاسخ داد : من نه تنها این موقع شب بلکه در تمام صبا با آرامش و سکون همیشگی اش بدون کوچکترین مقدمه ای 

بیست و چهار ساعت هر روز که از عمرم می گذره به یاد تو هستم . االن داشتم با خودم فکر می کردم که باید هرچه 

زودتر تکلیف خودم و زندگی آینده مو روشن کنم. پیروز من شبها تا صبح خواب راحتی ندارم من از لحظه ای که 

یدم عاشقت شدم و این عشق به تدریج داره منو از پا میندازه . میدونم زشتم کورم لنگم در برابر تو اصال به تورو د

چشم نمیام و هیچ کس منو نمی بینه اما می تونستم هیچ کدوم از اینها نباشم. می دونم ظاهرم در نقطه مقابل تو قرار 

ی کنم تو هم ممکن بود تمام این جذابیتها را مثل من از دست دارم. از نظر زیبایی جذابیت اما گاهی با خودم فکر م

بدی . در هر حال نمی دونم چرا سه ساله که منو دنبال خودت می کشونی نمی دونم منظورت از دیدارها و 

مالقاتهامون چیه احساس می کنم سردرگمی خودت هم نمی دونی چی کار می کنی احساس می کنم حسی که به من 

ز به دوستی و همدردیه . می دونم هنوز عاشق سروینی می دونم عشق اون زیر خاکستر سردی در داری نوعی نیا

قلبت پنهان شده که هر آن آماده سوزش و شعله وریه همه رو می دونم اما پیروز من هم دیگه از این وضع خسته 

ی مونده و اجازه نمی ده با شده م خسته من االن با شهامت و جرئت تمام با تمام غروری که هنوز در وجودم باق

التماس و خواهش از تو بخوام که دوستم داشته باشی و با تمام احساس قلب به تو می گم که دوستت دارم و عاشقت 

هستم. اگه می تونی جوابگوی احساس پاک وبی غل و غش من باشی بگو در غیر اینصورت برای همیشه دور منو خط 

 خوب فکرهاتو بکن !بکش و دیگه اسمی ازم نبر تا فردا 

 صبا بالفاصله تلفن را قطع کرد و پیروز را با دنیایی از افکار پریشان تنها گذاشت .
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زمان با سرعت سپری می شد و سروین آرام آرام به زندگی اش خو می گرفت. او اکنون زنی در آستانه چهل و چند 

ا پشت سر گذاشته بود و تا سال دیگر به دانشگاه می سالگی و دارای سه فرزند بود. پسر بزرگش امید هفده بهار ر

رفت . سروین دارای دو دختر دیگر شده بود که بر خالف امید دارای چشمهای روشن و گیسوان بور بودند و در 

سنین ده و پنج سالگی به سر می بردند. امید مایک را پدر صدا می زد و وی را همانند پدرش دوست داشت اما 

ندگی اش را به او گفته بود و امید می دانست پدری دارد که در ایران زندگی می کند و از وجود او سروین واقعیت ز

بی خبر است . سروین به دخترهایش هم زبان فارسی را یاد داده بود و آنها همگی در خانه به این زبان با یکدیگیر 

شته بودند. سروین بعد از آخرین نامه ای صحبت می کردند. مایک و سروین اسم دخترهایشان را ماریا و سارا گذا

که برای پیروز فرستاد و جوابی دریافت نکرد به طور کلی دل از ایران برید و حتی برای دیدار مادر و خواهرش هم 

به آنجا نرفت. گویی عمدا می خواست از هرچه یادآور عشق اولیه زندگی اش بود فرار کند. هرچند به امید قول داده 

ا به زادگاه پدر و مادرش ببرد و از نزدیک ایران را نشانش دهد هرگز این فرصت به دست نیامده بود و بود که او ر

 سروین هربار آن را به سال بعد موکول می کرد.
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سروین دورادور به وسیله نامه و تلفن با سرور و سروناز در تماس بود. او سرانجام از ازدواج دوباره مادرش مطلع 

آن ماههای متمادی دچار حیرت شده بود. بعد از آن هم ازدواج سروناز با علی او را به تعجب و شده و از شنیدن 

حیرت دیگری دچار کرده بود برای سروین باور کردنی نبود که مادر و خواهرش با اشخاصی پیوند زندگی بسته اند 

او همچنین اطالع داشت که  که در واقع دشمن آنها محسوب می شوند و حکم اعدام پدرش را صادر کرده اند .

سروناز غیر از بهار دارای پسری شده که سنین نوجوانی را طی می کند و در کنار علی زندگی خوبی دارد. تمام این 

 اخبار مزید بر علت می شد که او از رفتن به ایران منصرف شود.

بود که او ازدواج کرده و صاحب زن و سروین هنوز هیچ گونه خبری از پیروز به دست نیاورده بود. اما برایش مسلم 

فرزند شده و سروین را به دست فراموشی سپرده است . مطمئن بود که پیروز به خاطر زندگی خانوادگی اش نامه 

های او را پاره کرده است و به دور ریخته و صالح دیده که هرگز سخنی از او به همسرش نگوید. هرچند هنوز 

ش شعله ور بود و آرزو می کرد بتواند به بی مهری او جواب دندان شکنی بدهد. اما دوستش داشت آتش انتقام در دل

باز هم در صورتی می توانست از او انتقام بگیرد که از بیمهری و پیمان شکنی اش مطمئن شود. سروین آن قدر شور 

ا به نامه هایش پاسخ نداده و شیدایی از پیروز دیده بود که نمی توانست باور کند پیروز او را فراموش کرده و عمد

است . با وجود اینکه سروین در زندگی مشترکش با مایک کمبودی نداشت و روز به روز زندگی اش بهتر و مرفه تر 

می شد هنوز احساس کمبود محبت و محرومیت میکرد . مایک عاشقانه او را می پرستید و از هیچ خدمتی برایش 

لین دخترش احساس آرامش و خوشبختی بیشتری می کرد و تقریبا خیالش از فروگذار نمی کرد. او بعد از تولد او

جانب سروین راحت شده بود . و وقتی که دومین دخترش پای به زندگی آنها گذاشت مایک پایه های زندگی اش را 

نگ و چ مستحکم و پربار دید و از آن به بعد یکی از خوشبخت ترین انسانهای روی زمین به شمار می رفت. مایک با

دندان زندگی خانوادگی اش را از دستهای پیروز بیرون کشیده و نجات داده بود. او می دانست که همسرش هنوز 

عشق دیرینه اش را از یاد نبرده و گهگاه به یاد او آه می کشد اما توانسته بود سروین را برای همیشه نزد خودش 

داشتنی بهره مند گردد. مایک می دانست که گذشت زمان نگه دارد و از وجود او به عنوان همسری خوب و دوست 

درمان خیلی از دردهاست و امیدوار بود که بر اثر مرور زمان و سپری شدن سالها عشق مادری سروین بر هر 

 احساس دیگری چیره شود و او پایبند شوهر و بچه هایش گردد ظاهرا هم چنین شده بود.

ین زندگی کرده بود هرگز و هرگز حتی برای یک بار از کاری که در حق او مایک در طول تمام سالهایی که با سرو

کرده و با زرنگی تمام مانع رسیدن آخرین نامه اش به پیروز شده بود احساس گناه و ناراحتی نکرده بود او حق خود 

 ن زنی منحصر بهمی دانست که سروین را برای خود نگه دارد پیروز را الیق چنین زنی نمی دانست از نظر او سروی

فرد و دارای شخصیتی استثنایی بود که هیچ مردی نمی توانست نسبت به وی بی اعتنا بماند. او پیروز را مرد بی 

عرضه و پرتوقعی تصور می کرد که در کمال خودخواهی و یکدندگی چنین زنی را تنها گذاشته و رفته است . مایک 

کنار خود داشته باشد. حتی فکر می کرد سروین به موجودیت  حق خود می دانست که برای همیشه سروین را در

راستین پیروز پی نبرده و هنوز او را کامال نشناخته است وگرنه هرگز دل به او نمی باخت و سالهای طوالنی چشم 

 انتظارش نمی ماند.

ه بود مانع رسیدن نامسروین روحش خبردار نبود که مایک با چه زرنگی ای با نقشه ای که از پیش طرح ریزی کرده 

او به ایران و به دست پیروز شده بود. روزی که مایک و سروین همراه امید به پستخانه مراجعه کردند و مایک جلوی 

چشم سروین نامه را به خانم متصدی باجه مخصوص پست سفارشی سپرد و در ضمن با او سر صحبت و شوخی را هم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دیر آمدیچقدر 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6 4  

 

د از رساندن او به محل کارش سر اتومبیلش را کج کند و دوباره به باز کرد سروین باورش نمی شد که مایک بع

پستخانه مراجعه کند . حقیقت ماجرا این بود که مایک به محض اینکه سروین را به بیمارستان رساند با عجله خود را 

یش من و قه پبه پستخانه رساند و در کمال صداقت و سادگی رو به کارمند پستخانه کرد و گفت: سالم خانم چند دقی

 همسرم و پسرم پاکتی رو به ایران پست کردیم درسته ؟

 آن زن که کامال او را به خاطر می آورد با لبخند گفت : بله بله چطور مگه ؟ اشکالی پیش اومده ؟

مایک با تاسف سر تکان داد و گفت: بله متاسفانه راستش ما نشونی روی پاکتو اشتباه نوشتیم و اون پاکت باید به 

 نشونی دیگه ای فرستاده بشه.

کارمند پستخانه سر تکان داد و گفت: می دونین که این کار غیر قانونیه یعنی نمی دونم...البته چون زود مراجعه 

 کردین و پاکتها را هنوز نفرستاده یم می تونم با رئیس قسمت تماس بگیرم و اگه اجازه دادن پاکتو تحویلتون بدم.

ر پیروز بود و مایک می دانست در هر حال نامه به دست او می رسد. مایک بی صبرانه به انتظار نامه به نشانی محل کا

ایستاد دل در سینه اش به شدت می کوفت و خدا خدا می کرد بتواند پاکت را دریافت کند. او برای اینکه هیچ گونه 

نده را وی آن نوشته بود. حتی نشانی فرستسوظنی ایجاد نکند پاکتی دیگر تهیه دیده و نشانی ناشناسی را در ایران ر

 هم اشتباهی نوشته بود که در صورت برگشت به خانه برنگردد.

دقایقی که برای مایک ساعتها به نظر می آمد طول کشید تا خانم کارمند برگشت و گفت: اگه نیم ساعت دیرتر می 

مایین همین جا نشونی رو عوض کنین و تحویل اومدین این کار محال بود اما خوشبختانه پاکتتون هنوز اینجاست بفر

 بدین.

مایک با خوشحالی خندید و جلوی چشم او پاکت قدیمی را پاره کرد و دور ریخت و نامه را در پاکت جدید گذاشت و 

 پول تمبر را دوباره داد و با خوشحالی به محل کارش رفت .

کر آن را هم به سرش راه ندهد. به همین جهت پیروز او هرگز در این باره حرفی نزد و همیشه سعی می کرد حتی ف

هرگز نامه ای دریافت نکرد و سروین ماههای متوالی بی جهت در انتظار به سر برد. مایک خوب درک می کرد که 

سروین در چه انتظار کشنده ای به سر می برد ومی دید که نزد او شرمنده شده و احساس حقارت می کند. سروین 

پیروز با نادیده گرفتن نامه اش به او توهین کرده است و مایک این را می فهمید. اما از آنجا که مرد  فکر می کرد که

صبوری بود و هرگز در هیچ کاری با شتاب و عجله اقدام نکرده بود در این مورد هم در کمال آرامش صبر کرد آن 

ه دوباره به سوی او دست کمک دراز کرد . در آن قدر صبر کرد تا سروین کامال از جانب پیروز ناامید شد و ناخودآگا

لحظه بود که مایک برای چندمین بار دستهای وی را به گرمی فشرد و جوابگوی تمام نیازهایش شد. مایک همانند 

عنکبوتی تار تنیده بود و با صبوری تمام وقتی که طعمه اش به دام افتاد او را که بی پناه و زخم خورده بود در پناه 

و با گرمی تمام پذیرایش شد و آرام آرام در گوشش خواند که شوهر همیشگی و مرد ابدی زندگی اش کسی گرفت 

جز او نیست و بهتر است از هر مرد دیگری حتی پیروز چشم بپوشد و به فکر زندگی خانوادگی اش باشد. به این 

 مبودها و خال زندگی گذشته را جبرانترتیب سروین را راضی ساخت که برایش فرزند دیگری به دنیا آورد و تمام ک

 کند.

__________________ 

اکنون سالها بود که مایک با خوشبختی و آرامش زندگی شیرینی را با همسر و سه فرزندش سپری می کرد او امید را 

ا ر مانند دو دخترش دوست داشت و به وی محبت می کرد. پسرجوان که کامال شبیه پدرش شده بود و جوانی پیروز
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یادآوری می کرد عالقه زیادی به مایک داشت و هرگز هیچ گونه کدورت و ناراحتی ای از او ندیده بود. با وجود 

اینکه می دانست مایک پدر واقعی اش نیست این موضوع کوچکترین خللی در محبت و عالقه اش ایجاد نکرده بود 

او یادآور می شد که پدری بی مهر و مسئولیت داشته مایک ضمن محبتهای بی دریغی که نثار امید می کرد گهگاه به 

که مادرش را در کمال بی رحمی و سنگدلی تنها گذاشته و رفته است مایک با زرنگی تمام بارها و بارها به طوری که 

امید را ناراحت نکند این موضوع را به رخ او کشیده بود و پسرجوان از کودکی نوعی بی مهری و حتی کینه نسبت به 

رش در دل احساس می کرد و وی را قابل سرزنش و مالمت می دانست . هرچند سروین بارها و بارها به او گفته پد

بود که پدرش از وجود وی اطالعی ندارد باوجود این امید به خاطر حرفهای مایک پیروز را گناهکار می دانست و 

ا زیر پا می گذاشت و باید دست کم بعد از رفتنش معتقد بود او که روابط نزدیکی با سروین داشته نباید همه چیز ر

 به هر ترتیب که بود تماسی با سروین می گرفت.

بعد از ماجرای عوض کردن نشانی پشت پاکت مایک تا مدتها از برخورد اتفاقی کارمند پستخانه با سروین هراس 

یاید یند و از آن موضوع حرفی به میان بداشت . می ترسید در ایستگاهی سینمایی و یا سوپری به طور تصادفی او را بب

و مچش باز شود .اما این اتفاق هرگز روی نداد و مایک سالها بود که حتی آن را به دست فراموشی سپرده بود 

زندگی شان به آرامی سپری می شد که سروین خبر دار شد مادرش به انگلستان آمده و به زودی برای دیدن او به 

ر آن قدر تکان دهنده بود که سروین تا دقایقی دست و پای خود را گم کرده بود. او به طور ادینبورو خواهد آمد. خب

مرتب با مادرش نامه نگاری می کرد و وی هرگز در نامه هایش ننوشته بود که قصد آمدن به انگلستان را دارد و 

ند. ش را به خانه سروین می رساسپس ناگهان تلفنی با او تماس گرفت و گفت که در لندن است و با اولین قطار خود

صبح زود بود و هیچ کدام از اهالی خانه برای رفتن به کار یا مدرسه بیرون نرفته بودند. مایک خوشحال شد و به 

همسرش پیشنهاد کرد بهتر است او به محل کارش تلفن بزند و در صورت امکان آن روز را مرخصی بگیرد . بچه ها 

ه بودند از دیدار مادر بزرگ دچار هیجان شده بودند. به هر ترتیب بود سروین در خانه که هرگز فامیلی به خود ندید

ماندگار شد و مایک و بچه ها طبق معمول هر روز از خانه خارج شدند و سرکار خود رفتند . سروین می بایست حدود 

نه آورد. خودش هم دچار هیجان ساعت یک به ایستگاه می رفت تا مادرش را بعد از سالها دوری ببیند و او را به خا

شده بود. باورش نمی شد که بتواند بار دیگر سرور را ببیند شنیده بود که او در تهران با مقنعه و چادر بیرون می رود 

و اکنون نمی دانست او را چگونه و با چه سرووضعی خواهد دید . به هر ترتیب بود غذایی آماده کرد و یکی از 

 تب و برای ورود او آماده کرد.اتاقهای بچه ها را مر

بیشتر از نیم ساعت زودتر از موعد مقرر به ایستگاه رسید و روی نیمکتی به انتظار نشست . اوایل بهار بود و با وجود 

اینکه هنو زسرد بود و باد می وزید هوا کم کم رو به گرمی می رفت آمدن مادرش آنقدر ناگهانی بود که سروین 

خودش را برای ورود او آماده کند . هرچند با مایک زندگی خوب و نسبتا راحتی را می  فرصت پیدا نکرده بود

گذراند دوست نداشت مادرش او را در آن آپارتمان جمع و جور با ماشین کوچک و مدل پایین ببیند . در هر حال در 

ش می شد. بیش از هجده سال مقابل عمل انجام شده ای قرار گرفته بود و باید با همان وضعیت موجود پذیرای مادر

بود که مادرش را ندیده بود فکر می کرد به طور حتم او پیر و فرسوده شده و دیگر آن سرور جوان و سرحال نیست 

به خاطر آورد آخرین نامه ای که از او دریافت کرده بود بیش از دوماه پیش بود و بعد از آن دوتماس تلفنی کوتاه با 

ام از آنها مسافرت قریب الوقوعش را به سروین اطالع نداده بود در هر حال هرچه که مادرش داشت که در هیچ کد

 بود محبت دیرینه در قلبش زنده شده بود و او مشتاقانه در انتظار دیدن مادرش بود .
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 اباالخره قطار از راه رسید و دقایقی بعد سرور با ساک و چمدان کوچکی در بین مسافران دیده شد. سروین سراز پ

نشناخته به سویش شتافت . عجیب آنکه سرور بعد از هجده نوزده سال همان طور شیک و خوش لباس و زیبا جلوه 

می کرد .آثار گذشت زمان در چهره اش هویدا بود اما بازهم مثل همیشه نسبت به سن خود جوانتر و شاداب تر می 

ن بسیار قشنگی بر تن داشت . آرایش غلیظی نمود. گیسوانش مطابق آخرین مد سال کوتاه شده بود و کت و دام

کرده بود به طوری که سروین از دیدن او در وهله اول جا خورد. باورش نمی شد که مادرش با وجود داشتن شوهری 

مومن و متعصب و زندگی چندین ساله با چادر و مقنعه اکنون با این شکل و شمایل ظاهر شود .هرچه بود خود را در 

و هر دو دقایقی طوالنی در بغل هم گریستند. سروین که سالها احساس بی پناهی و بی کسی آغوش او انداخت 

رنجش داده بود گویی پناهی جسته و جایگاه امن همیشگی اش را دوباره پیدا کرده بود. سرور دختر کوچکش را در 

د دلش چ گونه کمکی به او نکرده بوآغوش می فشرد و گریه می کرد. از اینکه سالها نتوانسته بود او را ببیند و نیز هی

می سوخت و اکنون که دختر جوان و زیبایش را آن گونه تکیده و پژمرده می دید احساس گناه می کرد هرکدام 

 برای دیگری دنیایی حرف و سخن داشتند و هنگامی که به خانه رسیدند نمی دانستند کدام یک و از کجا شروع کنند.

را بچه ها ساعت چهار آمدند و بعد از ساعتی هم مایک به آنها ملحق شد . سرور آن خلوتشان زیاد طول نکشید زی

قدر از دیدن آنها به وجود آمده بود که بارها و بارها هرکدام را بوسید و در آغوش گرفت . امید با تحسین و شگفتی 

 ی می دید.به مادر بزرگش نگاه می کرد و برخالف آنچه شنیده بود او را بسیار آالمد و امروز

نگاه سرور به مایک چندان پرمحبت و مثبت نبود. سروین حدس می زد که مادرش شوهر او را تایید نخواهد کرد اما 

خوشبختانه سرور چندان واکنش بدی از خود نشان نداد .اما چیزی که از نظر سرور غیر قابل تحمل بود وضع زندگی 

بر زبان آورد و نتوانست جلوی خود را بگیرد نگاه تحقیر آمیزی به سروین بود و حتی در همان ساعات اولیه این را 

اطراف انداخت و گفت: الهی بمیرم برات مادر توی چه خونه گدایی و کوچکی زندگی می کنی خاک بر سر این 

 انگلیسیها همه چیزشون همین طور حقیرونس.

ور نمی دانست که آنها به تازگی خانه را عوض سروین پاسخی نداد. او از کودکی به اخالق مادرش آشنا بود تازه سر

 کرده و به جای بزرگ تری نقل مکان کرده اند.

سرور در همان دقایق اولیه کامال متوجه تفاوت قیافه امید با دو نوه دیگرش شده بود اما چیزی به روی خود نیاورد. 

ز را در خاطرش زنده کرد . اما در باورش نمی چهره ایرانی و جذاب امید به ناگهان خاطره قیافه مردانه و زیبای پیرو

گنجید که سروین توانسته رابطه ای با او برقرار کند و یا او را ببیند. ولی هرچه می گذشت سرور بیشتر متوجه این 

تفاوت و این شباهت می شد و بیشتر در فکر فرو می رفت مایک می دانست که نباید چیزی در این مورد بروز بدهد 

ه پسرش هم سپرده بود که هرگز راجع به پدرش با سرور حرفی نزند. به این ترتیب آن معما همچنان و سروین ب

 برای سرور الینحل مانده بود.

سرور سه هفته بیشتر نزد دخترش نماند. اما در همان سه هفته باعث تغییر و تحول زیادی در وضع او شد . اول اینکه 

توانست از پولهای خود که شامل سود بانکی زیادی شده بود به نحو احسن  چون از قبل در لندن حساب بانکی داشت

استفاده کند. دوم اینکه او با دست پر از ایران آمده بود و اولین کاری که کرد این بود که به هرترتیب که شده اجازه 

ه نسبتا چشمگیری ب نداد دخترش دیگر کار کند . سرور با دست و دلبازی تمام خانه ای برای دخترش خرید و پول

حساب بانکی اش واریز کرد. مایک با نارضایتی به بخششها و کمکهای مادرزنش تن می داد اما حرفی نمیزد. او هم 

بر خالف رفتار مودبانه اش دل خوشی از سرور نداشت و از دخالتهای بیجای وی احساس ناراحتی می کرد اما بچه ها 
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راضی بودند چون هم صاحب خانه بزرگ تری شده بودند و هم اتومبیلشان از آمدن مادربزرگشان بسیار خوشحال و 

 بزرگ تر و نوتر شده بود . در ضمن سرور کلی هدیه و سوغاتی از آمریکا برای آنها آورده بود.

سروین بعد از چند روز فهمید مادرش اول به آمریکا رفته و سهراب و خانواده اش را دیده و از آنجا توانسته ویزا 

یرد و به دیدار او نائل شود. برای سروین عجیب بود که مادرش با آن موقعیت خانوادگی چگونه توانسته رضایت بگ

شوهرش را جلب کند و به آمریکا برود و بعد هم به انگلستان بیاید او می دانست که سرور در زندگی برای نیل به 

ار نمی کند اما هرچه بیشتر در این مورد فکر می اهدافش دست به هرکاری می زند و از هیچ تالش و کوششی فروگذ

کرد کمتر به نتیجه ای می رسید. آنچه برای سروین جالب بود این بود که سرور عالقه مخصوصی به امید نشان می 

داد حتی چندین بار گفت که امید را نوعی دیگر دوست دارد . مایک هم متوجه این موضوع شده بود و با دیده انتقاد 

 گاه می کرد.به او ن

یک شب هنگام شام امید رو به سرور کرد و گفت: مامان بزرگ چرا می خواین به این زودی به ایران برگردین ؟ چرا 

 بیشتر پیش ما نمی مونین؟

سرور با مهر نگاهی به او کرد و گفت: عزیز دلم من کلی کار و زندگی دارم باید هرچه زودتر برم به کارهام برسم . 

 ز اینجا بر میگردم به آمریکا و فعال به ایران نمی رم.در ضمن من ا

چشمهای سروین از تعجب گرد شد . بی اختیار پرسید: آمریکا؟ مامان مگه شما نباید هرچه زودتر برگردین سر 

خونه و زندگی تون؟ خودتون چندین بار گفتین که همه کارهاتونو نیمه کاره گذاشته ین و فقط برای دیدن من اومده 

 ....ین 

 سرور اجازه نداد دخترش حرف خود را تمام کند گفت: ماجراش مفصله عزیزم بهتره بذاریم برای بعد.

سروین دیگر حرفی نزد اما همچنان برایش معمایی بود که سرور در آمریکا چه کار دارد که سروناز و نوه هایش را 

دهد به خصوص که ورد زبان سرور نوه بزرگش بهار در تهران تنها گذاشته و رفتن به آمریکا را بر آنها ترجیح می 

بود دائم یاد ازاو می کرد و برایش دل می سوزاند دائم می گفت که بهار چقدر زیبا شده و چه قد و باالیی پیدا کرده 

اما حیف که باید در آن محیط بسته و محدود زندگی کند. چیزی که بیشتر وقت سروین را در مدت اقامت مادرش 

ده بود پیدا کردن خانه ای مناسب و مطابق سلیقه سرور بود هرچند در مدتی که سرور نزد آنها بود اشغال کر

همچنان در منزل قدیمی شان سکونت داشتند . سرور تمام مقدمات خرید خانه جدید و نحوه پرداخت پول و غیره را 

به اسم سروین تنظیم شده است  سرو سامان داد و وقتی مطمئن شد همه کارهای خرید انجام شده و سند آن هم

 نفس راحتی کشید و عازم آمریکا شد .

سروین بعد از رفتن اودیگر سرکار نرفت و ترجیح داد بیشتر استراحت کند و به وضع خودش سروسامان بدهد. یک 

.  تزئین کرد ماه بعد از رفتن مادر شبه خانه جدیدش نقل مکان کرد و حتی لوازم خانه را نو کرد و آنجا را به دلخواه

تختهای بچه ها نو شد و هرکدام اتاقی جداگانه پیدا کردند. خانه در یکی از محله های اعیان نشین ادینبور واقع بود و 

سروین بعد از مدتها احساس راحتی و آرامش می کرد دیگر مجبور نبود صبحها زود از خواب بیدار شود و کفش و 

انکی او را هم افزایش داده بود و سروین دیگر نگران آینده شان نبود و کاله کند و به سرکار برود سرور حساب ب

مجبور نبود از صبح زود در اتاقهای درمانگاه و یا بیمارستان دوندگی کند و حرف بزند و با انواع و اقسام بیمارهای 

 روانی طرف شود .
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ترک کرد و رفت . دیگر هیچ گونه مایک هم ظاهرا راضی و خوشحال بود به خصوص بعد از اینکه سرور آنها را 

ناراحتی و نگرانی ای نداشت . او سرور را زنی خودپسند و مغرور می دانست که بی جهت به اطرافیانش به دیده 

حقارت نگاه می کند و هیچ کس را قبول ندارد اما هرگز نزد سروین از مادرش بدگویی نمی کرد چون می دانست که 

 شود. باعث دلخوری و ناراحتی وی می

موضوعی که به تازگی در فضای خانواده عنوان شده بود مسئله انتخاب رشته دانشگاهی امید بود. پسر جوان مصرانه 

دوست داشت در یکی از رشته های مهندسی شروع به تحصیل کند در حالی که مایک قلبا ارزومند بود که امید در 

اصراری در این مورد از خود نشان نمی داد اما ضمن یکی از رشته های پزشکی وارد فعالیت شود . البته او 

مشورتهایی که امید با او می کرد وی را ترغیب می کرد که پزشکی بخواند ولی امید هم برای خود دالیلی داشت که 

 مهمترین آنها عالقه خودش به مهندسی بود.

هنوز آن را حفظ کرده است دوست  سروین احساس می کرد که مایل به خاطر حسادتی پنهان که به پیروز داشته و

ندارد پسرش رشته را که پدر خوانده و آن را با موفقیت تا گرفتن درجه دکترا ادامه داده است انتخاب کند. این 

موضوع از نظر سروین بسیار احمقانه و بچه گانه جلوه می کرد وبا دیده انتقاد به آن می نگریست تا اینکه یک شب 

ه تعریف و تمجید از رشته پزشکی کرد سروین با صراحت تمام به او گفت : ببین عزیزم که مایک دوباره شروع ب

پزشکی از نظر تو خوب و مورد عالقه س نه از نظر امید تازه خودت که می بینی این بچه مدتهاست تصمیم گرفته 

؟  دوست نداره بخونه مهندسی بخونه چرا بی جهت اونو به شک و تردید میندازی و مجبورش می کنی رشته ای رو که

 اون وقت مطمئنا نمی تونه پیشرفت کنه و چه بسا وسط کار ترک تحصیل کنه .

مایک شانه ای باال انداخت و لبخندی زند و دیگر در این مورد هیچ گونه صحبتی نکرد و آرامش همیشگی بر خانه 

 مستولی شد .

رور از آمریکا رسید و زندگی سروین را دستخوش هنوز دوهفته ای از این آرامش نگذشته بود که نامه ای از س

کرد . یک روز صبح بعد از اینکه بچه ها به مدرسه رفتند و مایک هم عازم محل کارش شد پستچی  ####التهاب و 

طبق معمول هرروزه چندین نامه از شکاف مخصوص نامه های پستی به درون خانه انداخت سروین مثل همیشه با بی 

برداشت و نگاهی سرسری به نامه ها انداخت بیشتر آنها نامه هایی از بانک و مدرسه بچه ها و یا اعتنایی آنها را 

صورتحسابهایی گوناگون بود و یا جنبه تبلیغاتی داشت اما میان آنها سروین متوجه نامه ای شد که دستخط مادرش 

اه کرد در کمال تعجب متوجه شد روی آن جلوه گری می کرد . با خوشحالی آن را گشود و چون به پشت پاکت نگ

 مادرش هنوز به ایران برنگشته است دستخط زیبای سرور و کالم محبت آمیزش این گونه شروع می شد:

 سروین عزیزم دختر قشنگ و ملوسم سالم 

از دور روی ماهت را می بوسم و آرزو دارم بچه های عزیز و دوست داشتنی ات حالشان خوب باشد . سروین عزیزم 

ن دوهفته ای که ز تو دور شدم و ترکت کردم خدا شاهد است که لحظه ای از فکر تو غافل نبودم . چندین نگفته ای

هست که همه را برایت می نویسم. به شرط اینکه از من دلخور نشوی و فکر نکنی هدفی غیر از خوشبختی و شادی 

شدم و هجده سال مدت کمی نیست و هر انسانی  تو دارم. عزیزم با وجود اینکه بعد از هجده سال موفق به دیدارت

در طول این سالها به طور حتم بزرگ تر و پیرتر می شود و تغییر قیافه و هیکل می دهد اما دخترکم به اندازه سی 

سال تکیده تر و مسن تر جلوه می کنی . دیگر آن سروین شاداب و پرطراوت من نیستی دیگر اثری از برق چشمها و 

های شیطنت آمیزت دیده نمی شود. مگر چند سال داری ؟ زنی در حول و حوش چهل سالگی باز هم می نگاه و لبخند
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تواند جوان و زیبا جلوه کند اما گویی نشاط و زندگی و امید به فردا در دل تو از بین رفته و مرده است و من نمی 

اری به من بگویی به طور حتم برایت راه توانم در این مورد سکوت کنم و حرفی نزنم . بهتر است آنچه را در دل د

 حلی پیدا خواهم کرد.

کامال مشهود است که تو عالقه ای به آن دکتر زردنبوی اسکاتلندی نداری . اما اینکه چرا اجازه دادی از او دارای سه 

ر آدم فرزند شوی برای من معمایی است در ضمن دخترم سعی نکن چیزی را از من قایم کنی نه تنها من بلکه ه

معمولی که ذره ای عقل در سرش باشد می فهمد که امید پسر مایک نیست من به مجرد دیدن این بچه به یاد پیروز 

مفتاح افتادم . شاید اشتباه من بود که اجازه ندادم با او ازدواج کنی اما کجا و چگونه توانستی او را ببینی و از او صاحب 

 بچه شوی دیگر خدا عالم است .

من شصت و چند سال از عمرم می گذرد اما به هیچ وجه احساس پیری و فرسودگی نمی کنم فکر نکن که پیر دخترم 

شده ای و همه چیز را از دست داده ای به هیچ وجه این طور نیست تو هرلحظه می توانی زندگی جدیدی را شروع 

آن مایک احمق چگونه نمی فهمد مورد کنی و با عشق زندگی کنی نه روی اجبار و یا ترحم برای من عجیب است که 

عشق و عالقه تو نیست . البته تا حدی به تو حق می دهم که مجبور به ازدواج با او شد . در آن وضعیت مالی و تنهایی 

راهی جز این نداشتی اما هنوز دیر نشده بهتر است هرچه زودتر خودت را از دست او خالص کنی و به آمریکا بیایی . 

ال دیگر به اندازه کافی پول داری و محتاج او نیستی باور کن امریکا با اروپا تفاوت زیادی دارد همه چیز خوشبختانه حا

در سطح وسیع و بزرگ است و انسان به هرکجا پا می گذارد دلش باز می شود بهتر است هرچه زودتر خانه ات رو 

سهراب حاضر است هرگونه کمکی به تو و بچه  بفروشی و آن محیط سرد و یکنواخت را ترک کنی و به اینجا بیایی .

هایت بکند . امیدوارم راجع به پیشنهادم خوب فکر کنی و بعد تصمیم بگیری فکر شوهرت را نکن مردها همگی 

 سروته از یک کرباس اند و دلسوزی برای آنها اشتباه محض است .

به آمریکا بیایی اما اگر بازهم دلت برای آن  در هر حال باز هم می نویسم که دوست دارم حتما تصمیمت را بگیری و

مرد اسکاتلندی سوخت و او تورا با چرب زبانیها و مظلوم نماییهایش وادار به ادامه زندگی کرد خواهش می کنم امید 

را برای ادامه تحصیل به امریکا بفرست باور کن اینجا بهتر درس می خواند و بیشتر پیشرفت می کند من اصال نمی 

و از آن محیط سرد و خشک و گدایی چه خیری دیده ای که دل بسته ای و حاضر به ترکش نیستی خوب دانم ت

فکرهایت را بکن و هرچه زودتر جواب نامه ام را بنویس من تا مدتی اینجا ماندگار هستم . از دور روی ماهت را می 

 بوسم و به انتظار دیدارت روزشماری می کنم.

 فدایت مامان سرور

با خواندن نامه مادرش به فکر فرو رفت . حق با او بود اکنون که از نظر مالی دست و بالش باز بود می سروین 

توانست برای زندگی آینده اش طرح و نقشه جدیدی بریزد چه اجباری داشت در این محیط کوچک و خشک بقیه 

اهی کرده بودند که از زندگی عمرش را فنا کند و به کمبود و محرومیت تن دردهد؟ از طرفی بچه هایش چه گن

متنوع تر و شیرین تر محروم شوند ؟ اما سروین نمی دانست موضوع را چگونه با مایک مطرح کند ؟ او از شوهرش 

جز محبت و انسانیت چیز دیگری ندیده بود چگونه و به چه بهانه ای می توانست وی را ترک کند و تنها بگذارد و 

لکت دیگری برود؟ این کار به هیچ وجه انسانی نبود و سروین نمی توانست خود را دست بچه هایش را بگیرد و به مم

در انجام دادن آن محق بداند . هرچند به مایک انس گرفته و عادت کرده بود خودش خوب می دانست که هرگز 

 نتوانسته عاشق او شود و عاشقانه دوستش داشته باشد.
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آن قدر در روحیه و روانش موثر افتاده بود و حال و هوایش را عوض  نامه مادرش و جمالتی که در آن نوشته بود

کرده بود که برای خودش هم عجیب می نمود . گویی حسهایی که سالها در او مرده بود زنده شده بود. دلش آزادی 

و پرواز می خواست دلش می خواست از قفسی که در آن محبوس شده بود و خودش هم تا آن لحظه وجود آن را 

حساس نکرده بود فرار کند .دلش می خواست از قید و بند زندگی با مایک رهایی یابد اما چگونه می توانست این ا

کار را بکند ؟ رشته های زیادی زندگی او را با مایک پیوند داده بود که گسستن و پاره کردن آنها امری محال می 

 نمود.

ش در جدال بود بعد از آن بهترین راه حلی که به نظرش رسید تا یک هفته بعد از رسیدن نامه سرور سروین با خود

این بود که دست کم امید را از آن زندگی کوچک و محدود رها کند و به گفته مادرش به دنیای بزرگ و پیشرفته 

تری سوق دهد. با خودش فکر می کرد امید پسر اوست و مایک حق ندارد در مورد زندگی و آینده فرزندی که به او 

 لق ندارد دخالتی کند رفتن امید به آمریکا می توانست راهگشایی برای او و دخترهایش باشد.تع

سروین ترجیح داد در این مورد اول با خود امید صحبت کند و بعد موضوع را با شوهرش در میان بگذارد. پسرجوان 

نه که به آمریکا برم من با با شنیدن پیشنهاد مادرش گل از گلش شکفت و گفت : وای مامان منتهای آرزوی م

دوستهام در مورد آمریکا و دانشگاههای اونجا خیلی صحبت کردم حاال که تو امکان مالی داری که منو بفرستی چی 

 بهتر از این ؟

اما وقتی سروین موضوع را با مایک در میان گذاشت او به هیچ وجه به این پیشنهاد روی خوش نشان نداد . حتی برای 

در زندگی شان با عصبانیت رو به سروین کرد و گفت: این چه کار احمقانه ایه که شما می خواین انجام بدین اولین بار 

؟ تو چرا سعی داری این بچه رو از من جدا کنی ؟ اون مجبور نیست توی ادینبورو بمونه می تونه به یکی از 

 دانشگاههای خوب انگلیس بره و هرجا که دلش بخواد درس بخونه .

ین که از لحن تند او آزده شده بود گفت: مایک می فهمی چی داری می گی ؟ اون پسر بزرگیه و خودش باید در سرو

 این مورد تصمیم بگیره .

 مایک با خشم پاسخ داد : فعال که تو و مادرت دارین راجع به آینده اون تصمیم می گیرین .

اون بچه به ما تعلق داره در ضمن هزینه تحصیلشو هم  سروین با صراحت گفت : معلومه که این کارو می کنیم چون

 ما قبول می کنیم و فشاری برای تو نیست .

مایک لبخند تلخی زد و پاسخ داد : چقدر متاسفم که این طور حرف می زنی بچه به کسی تعلق داره که بزرگش کرده 

 و دوستش داشته نه به شخصی که اونو درست کرده و گذاشته و رفته !

ن سرخ شد و اشک به چشمهایش هجوم آورد دیگر نمی توانست صحبت کند دوست نداشت ضعف نشان دهد سروی

و اشکهایش سرازیر شود اما تصمیم گرفت هرچه زودتر مقدمات سفر پسرش را فراهم کند و او را به آمریکا 

 بفرستد باید تا پایان سال تحصیلی صبر می کرد.

 نوشت و آن را پست کرد مضمون آن چنین بود :فردای آن روز نامه ای برای مادرش 

 مادر عزیزم سالم 

هفته قبل نامه شما را دریافت کردم راستش را بخواهید در مورد آن فکر کردم و مسئله را با خود امید هم در میان 

ا مد بگذاشتم . البته راجع به حدسهایی که در مورد زندگی من زده بودید دوست دارم بعدها اگر فرصتی پیش آ

همدیگر صحبت کنیم اما در مورد آمدن امید با شما کامال موافقم هرچند مایک از شنیدن آن حالت جنون پیدا کرده 
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بود و نزدیک به انفجار بود برای من خواست پسرم مهم است نه مایک حق با شماست مامان من هرگز عاشق مایک 

ا با من زیادتر کند تا هرگز موفق به ترک او نشوم. اما مامان نبوده ام و او به هر وسیله ای می خواهد وابستگیهایش ر

عزیزم باید بدانید که او مرد بسیار خوب و مهربانی است و وفاداری و محبت او را نمی توانم نادیده بگیرم . بنابراین 

ی نداشت . بستگبه این سادگیها قادر به ترک او نیستم کاش دست کم فرزندی از او نداشتم کاش تا این حد به من دل

آن وقت گسستن رشته زندگی با او برایم ساده تر بود در هر حال فعال تصمیم گرفته ام با وجود مخالفتهای مایک 

پسرم را به آمریکا بفرستم از شما خواهش می کنم به سهراب بگویید هرچه زودتر از چند دانشگاه معتبر آنجا 

مدارک الزم را تهیه و پست می کنم از طرفی دلم می خواهد هرچه  پذیرش بگیرد و برای امید بفرستد . من هم تمام

زودتر امید را از مایک جدا کنم تا دیگر به هیچ دلیل مایک او را به رخ من نکشد و بی وفاییهای پدر واقعی اش را 

 یادآور نشود.

با تعصبهای کورکورانه مامان حق با توست مایک پدر امید نیست پدرش همان مردی است که تو با چنگ و دندان و 

است اجازه ندادی با من ازدواج کند و من که دیوانه وار او را دوست داشتم و عاشقش بودم به هر ترتیب بود توانستم 

مدت کوتاهی موفق به دیدارش شوم اما چه سود که سرانجام عشق من به ناکامی کشیده شد وماحصل آن فرزندی 

به عنوان پدر و شخصی که در کمال محبت اورا به عنوان فرزند قبول کرده و  شد که باید تا آخر عمر ناپدری اش را

در تربیت او نقش مهمی داشته است بپذیرد . امان همین شخص گهگاه پدر واقعی امید را به رخ من می کشد و مرا 

هر حال دورشدن رنج می دهد او را مردی بی مسئولیت و بی وجدان می خواند که ما را رها کرده و رفته است . در 

امید از زندگی ما دست کم این حسن را دارد که دیگر مایل را به یاد پدر واقعی وی نمی اندازد و باعث نمی شود او با 

 نیش زبانهایش مرا بیازارد.

مادر عزیزم حق با توست من هرگز زن خوشبختی نبوده ام و هرگز هم در آینده هرچه که پیش آید زن خوشبختی 

 خداند باعث و بانی آن را ببخشاید!نخواهم بود 

 دخترت سروین

سروین با چشمان اشک آلود نامه را در پاکت گذاشت و آن را پست کرد . بعد از سالها توانسته بود کمی از دل 

دلیهایش را سر سرور در بیاورد. هرچند مادرش را دوست داشت آنقدر از او رنجیده و آزرده بود که هرگز نمی 

یش را فراموش کند. کارهایی که در حق او و پیروز کرده بود ازدواجش با شخصی که به هیچ وجه توانست کارها

مورد تایید آنها نبود رها کردن سروناز و مسافرتهای طوالنی اش همه و همه از نظر سروین قابل انتقاد بود اما او 

سید هرگز جرئت رویارویی و ایستادگی هرگز در این مورد با وی حرفی نزده بود. او از مادرش واهمه داشت می تر

جلوی او را در خود نمی دید حتی حاال که زنی چهل و چند ساله شده بود و از او جدا زندگی می کرد. اما وقتی خوب 

فکر می کرد می دید که هنوز محتاج اوست و به همدردی و کمک او احتیاج دارد هنوز دوستش داشت و در آغوش 

 او احساس امنیت می کرد.

سروین بعد از پست کردن نامه به انتظار نشست به انتظار اینکه چه پیش خواهد آمد و روزهای اینده زندگی 

یکنواخت و کسل کننده اش چگونه تغییر خواهد کرد به انتظار نشست انتظاری که تمام عمر و جوانی او را به هدر 

تظاری که هنوز هیچ ثمری برایش به ارمغان نیاورده داده بود انتظاری که گویی از سرنوشت او جدایی ناپذیر بود ان

 بود اما اوهمچنان به انتظار نشسته بود .

__________________ 
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حاج آقا معین نزدیک به انفجار بود . آنچه را اتفاق افتاده بود نمی توانست باور کند به قدری برایش گران آمده بود 

آن قدر خشمگین و عصبانی بود و آن قدر به اطرافیانش بد و بیراه  که از شدت عصبانیت حالت جنون پیدا کرده بود

 ####گفته بود که همگان با دید دیگری به او نگاه می کردند گویی او را تا ان لحظه نشناخته بودند . این نابسامانی و 

 ر این میان سرونازبه خانه و زندگی علی و سروناز هم رسوخ کرده و آنها را دستخوش تزلزل و دگرگونی کرده بود د

هم احساس گناه می کرد و شرمنده و خجل بود. مادرش بدون اینکه راجع به هدف اصلی اش به کسی حرفی بزند و 

یا آن را به شوهرش بگوید رخت سفر بسته و رفته بود . قرار بود سر یک هفته برگردد اما غیبتش به درازا کشیده 

پیدا کرد اول نگران شد و هراسان به جستجویش پرداخت بعد از دوسه بود حاج آقا معین وقتی از غیبت او اطالع 

 روز که از شدت نگرانی به حال مرگ بود نامه ای به دستش رسید کوتاه و مختصر به این مضمون :

حاج آقا معین بهتر است دیگر نه به دنبال من بگردی و نه سعی کنی به من دست پیدا کنی . می می روم و از شر این 

ی ای که تو به من تحمیل کرده بودی خالص می شوم سالهای زیادی را تحمل کردم به امید چنین روزی زندگ

امیدوارم تالفی مرا سر دخترم درنیاوری چون او هم از اقدامات من هیچ گونه خبری نداشت وگرنه مدتهای طوالنی با 

ه و بامن مثل بیگانه شده بود . بنابراین باید مردی مثل علی زندگی نمی کرد او هم به زندگی با امثال شما عادت کرد

باور کنی که سروناز کوچکترین اطالعی از اقدامات من نداشت کاری که من با تو کردم تو و امثال تو سالها پیش بدتر 

از آن را با من و خانواده ام انجام دادید. بهتر است برای آبروی خودت هم که شده زودتر مرا طالق دهی....در ضمن 

ادآور می شوم از آنجا که نمی توانی مراپیدا کنی و یا دسترسی به من داشته باشی اگر هم طالقم ندادی هیچ تفاوتی ی

در زندگی من ندارد امیدوارم به عاقبتی دچار شوی که الیق آن هستی تو لیاقت آن همه پول و قدرت و مقام را نداری 

 و من از کار روزگار در عجب هستم .

 یدن تو را ندارد سرور صباحی کسی که چشم د

حاج آقا معین با خواندن نامه بیشتر آتش گرفت موضوع تنها فرار سرور نبود . همسرش در آخرین روزهای اقامتش 

در شیراز کارهایی انجام داده بود که حاج آقا معین وقتی از آنها خبردار شد فاصله ای با مرز جنون برایش باقی 

قا معین بلکه هیچ کس از اقداماتی که سرور با صبر و حوصله در سالهای طوالنی زندگی نمانده بود نه تنها حاج آ

 مشترکش با حاج آقا معین انجام داده بود خبری نداشت .

سرور از همان اوان ازدواجش با حاج آقا معین با پسرش تماس داشت . سهراب به او گفته بود که به محض گرفتن 

درش اقدام می کند. خیلی زودتر از آنچه سرور تصور می کرد اقدامات پسرش به گرین کارت برای گرین کارت ما

ثمر نشست و گرین کارت او حاضر شد اما او در هر صورت باید سفری به آمریکا می کرد وگرنه اقدامات قانونی 

ن به قانونی رفتآنها تکمیل نمی شد . سرور با زرنگی تمام چندین سفر به سوریه و مکه و ریاض کرد و تمام مراحل 

آمریکا را در سفارت آمریکا در ریاض به انجام رساند . اما می دانست که حاج آقا معین به او اجازه نمی دهد به 

آمریکا یا اروپا برود و برگردد زیرا چند باری از شوهرش خواهش کرده بود اجازه بدهد برای دیدن بچه هایش 

ات مالی اش آن قدر نبود که بتواند به راحتی به هر جای دنیا سفر کند و برود وی موافقت نکرده بود . از سویی امکان

برگردد. بنابراین بر خالف خواسته اش به زندگی در ایران همراه با شوهرش تن داد و صبر پیشه کرد . می دانست 

 جز صبوری چاره دیگری ندارد.

شد فاجعه ای برای سرور محسوب می شد و او را اینکه سروناز با علی ازدواج کرد و بعد از دوسه سال بچه دار هم 

در اقداماتش دچار شک و تردید کرد. اما چون مشاهده کرد که دخترش در زندگی با علی چقدر خوشبخت است و 
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امکان گسستن و پاره کردن رشته های محبت آنها وجود ندارد و به این سادگیها اساس زندگیشان از هم نمی پاشد 

وی را به حال خود رها کند و خودش را هم از آن همه قید و بند زندگی رهایی دهد قید و سرانجام تصمیم گرفت 

 بندی که سرور به اجبار تحمل می کرد و دم برنمی آورد.

با تاسیس آموزشگاه هنر و نقاشی و بعد خریداری ساختمان آن سرور توانست اولین قدم را در راه تحقق آرزوهایش 

دانست که سرور برای راضی کردن حاج آقا معین به اینکه ساختمان را بخرد آن هم به نام  بردارد . اما فقط خدا می

او چه ترفندهایی که به کار نبرد و چه تحقیرها و حقارتهایی که متحمل نشد . اما باالخره به هدفش رسید بنای بزرگ 

 .و نوساز آموشگاه به نام او خریداری شد و سندش در جای مطمئنی پنهان گردید

سرور کامال احساس کرده بود که حاج آقا معین با وجود مخالفتهای ظاهری و رو ترش کردنهای مکرر باطنا از شیوه 

زندگی لوکس و متنوع او خوشش می آید . خوب می فهمید که شوهرش با چه اشتیاقی به گلها و شمعهای روشن 

د. حاج آقا معین عاشق لباسهای رنگارنگ و عجیب و روی میز نگاه می کند و با اشتهای تمام غذایش را تناول می کن

غریب سرور بود . آمدنهای مکررش به خانه او و سکوتی که در مقابل فعالیتهای سرور نشان می داد همه مهر تاییدی 

بود که بر کارهای او می زد بوی خوش عطر سرور که از گیسوان پرپشت و مشکی اش به مشام می رسید حاج آقا 

ست می کرد. او بارها و بارها به زبان آمده و از تمیزی و خوشبویی همسرش تعریف کرده بود مردی معین را سرم

 که هرگز در تمام عمرش کوچکترین تعریفی از همسر اولش نکرده بود و اصوال با این گونه تعارفها بیگانه بود .

گله و شکایتی نمی کرد و به قول حاج زندگی او با سرور ظاهرا با آرامش و توافق کامل سپری می شد سرور هرگز 

آقا معین زنی غرغرو نبود . اما خواسته هایش پایانی نداشت برای رسیدن به خواسته های فراوانش با پشتکار و 

سماجت همراه با محبت و دلبری تالش می کرد و تا به آن نمی رسید از پا نمی نشست بعد از خرید آموزشگاه حاج 

دیگر سرور چیزی از او نخواهد خواست تا چندی هم همین طور بود چون سرور آن قدر  آقا معین فکی می کرد که

سرگرم تغییر دکوراسیون آن و زیاد کردن شاگردانش شده بود که تمام ذهنش متوجه آموشگاه بود و کمتر به 

سهای ی کالچیزهای دیگر توجه میکرد .هرچه میگذشت تعداد شاگردان بیشتر می شد و حتی بعضی از آنها تقاضا

خصوصی داشتند . سرور با این پیشنهاد هنرجویان با روی خوش برخورد کرد و بعد از ساعات رسمی کالس به چند 

نفر از هنرجوهای داوطلب تدریس خصوصی می کرد. همان طور که همیشه در رویاهایش بود و آرزو داشت 

ی که خودش تدریس می کرد از سر و کول کالسهایش ازدحام عجیبی پیدا کرده بود به خصوص کالسهای نقاشی ا

اتاقهای ساختمان شاگران دختر باالو پایین می رفتند گوشه ای از هال طبقه اول چند صندلی و میز کوچک داشت که 

شاگردان در ساعات فراغت روی آنها می نشستند و قهوه یا چایی را که در آشپزخانه روباز تهیه می شد می نوشیدند 

در شیک و گرم و متفاوت با دیگر آموزشگاهها بود که وقتی وارد آن می شدی احساس می کردی . محیط آنجا آن ق

در فضایی دیگر و در شهر دیگری هستی گاهی اوقات وقتی که کالسها همگی تعطیل می شدند صدای آرام موسیقی 

ی سات دخترهای هنرجو مبی کالم تبدیل به موسیقیهای تند تکنو و یا پاپ می شد و باعث خوشحالی و ابراز احسا

 گشت .

بعد از دوسه سال از تاسیس آموزشگاه سرور موفق شد از آموزش و پروش مجوز صدور گواهینامه را در رشته 

نقاشی کسب کند . بعد از آن شاگردانی که سه سال مرتب کالسها را طی می کردند و در امتحانهای آن قبول می 

نقاشی آموزشگاه را دریافت می کردند. مدرک مزبور فاقد ارزش تحصیلی بود شدند گواهینامه به پایان رساندن دوره 

 اما سرور به همان هم دل خوش کرده بود و آن را مهم و با ارزش جلوه می داد .
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یکی از شاگردان پروپا قرص کالسهای او نوه اش بهار بود او تقریبا تمام کالسهای آموشگاه را گذرانده بود چه در 

ان و چه هنگامی که وارد دانشگاه شد مرتب به آموزشگاه رفت و آمد داشت و با اشتیاق فراوان به دوران دبیرست

یادگیری رشته های هنری می پرداخت . سرور نفوذ زیادی روی نوه جوانش داشت و نقشه می کشید که به هر 

 ترتیب شده او را همراه خود از کشور خارج کند.

رست هنگامی که سرور قصد داشت اجازه وی را برای مسافرت به یکی از تا حدودی هم موفق شده بود اما د

شهرهای مذهبی از پدر و مادرش کسب کند . بهار عاشق یکی از دانشجویان دانشکده اش شد و دیگر به هیچ وجه 

 تالش حاضر نبود لحظه ای از او جدا شود . وقتی که نامزدی آنها به طور رسمی اعالم شد سرور دیگر هرگونه سعی و

 در این مورد را بیهوده و عبث دید.

او به ازدواج سروناز با علی همیشه با شک و دودلی می نگریست و هرلحظه انتظار داشت سروناز از کاری که کرده 

پشیمان شود و به سوی مادرش برگردد اما برخالف آنچه می پنداشت زندگی آنها به همان شیرینی و استحکام 

افت . سرور در طی آن سالهای متمادی هرگز نتوانست رابطه خوب و صمیمانه ای با علی برقرار روزهای اولیه ادامه ی

کند . هرگز نتوانست احساس سروناز را بفهمد و از تغییر ناگهانی روحیه و روان دخترش آگاه شود . سرورحتی 

 نزدیک به سی سال زندگی معتقد بود که عشق سروناز به علی نوعی روان پریشی و دیوانگی است و زن عاقلی که

دیگری داشته نمی تواند به خاطر یک مرد آن گونه عوض شود و گذشته اش را به دست فراموشی بسپارد . هرچه 

بود سرور همیشه با تاسف و تاثر به سرنوشت دخترش می نگریست و بر بدبختی او می گریست . اما می دانست 

و عشق علی چشمهای سروناز را به روی تمام حقایقی که سرور می هرچه بگوید و هر کاری که بکند بی فایده است 

دید بسته است و دخترش هیچ گونه آینده نگری ندارد. به همین خاطر سرور هراس داشت که سروناز را در جریان 

 فعالیتهای خود برای فرار بگذارد.

بود که بعد از مدتی آن را بفروشد و با هنگامی که سرور اصرار داشت بنای آموزشگاه به نام او خریداری شود بر آن 

پول آ ن به مقاصد خود جامه عمل بپوشاند. اما بعدا ز مدتی فکر دیگری به سرش زد. آن هم به خاطر پیشنهاد یکی 

از شاگردانش بود که غیر از کالسهای روزمره به طور خصوصی هم نزد وی آموزش می دید. او اعظم معظمی نام 

الی و وزارت دارایی کار می کرد مقام پدر او بسیار مهم بود و در تعدادی از بانکهای بزرگ داشت و پدرش در امور م

کشور نفوذ داشت . اعظم که ارادت خاصی به سرور پیدا کرده بود روزی ضمن گفتگو به وی گفت : سرور خانم اگه 

 احتیاج به وام داشتین پدرم می تونه ترتیبشو براتون بده .

ه به هیچ وجه به فکر وام بانکی نبود نگاهی به او کرد و پرسید: وام بانکی ؟ مگه من می تونم از سرور که تا آن لحظ

 بانک وام بگیرم؟ چه جوری؟ به چه وسیله ؟

اعظم لبخندی زد و گفت: آخه دیدم شما خیلی به آموزشگاهتون می رسین و هر روز دکوراسیون عوض می کنین 

این ساختمان آموزشگاه رو بزرگ تر کنین می تونین اینجا رو وثیقه بذارین و مثال گفتم کمک هزینه و یا اگه مثال بخو

 ساختمون بغلی و یا اون زمینی رو که پشت اینجاست و ساخته نشده بخرین و خودتون بسازین

 سرور سرتکان داد و گفت: حاال فهمیدم باشه اعظم جون خیلی ممنون بذار فکرهامو بکنم بعدا بهت خبر می دم.

اما سرور هرچه فکر کرد دید اگر قرار باشد وثیقه ای در بانک بگذارد چیزی جز ساختمان آموزشگاه ندارد. بعد هم 

او دیگر وقتی برای خرید و فروش زمین و ساخت و ساز آن نداشت . به همین خاطر موضوع به تدریج به فراموشی 

 باره به یاد اعظم و پیشنهاد او بیفتد.سپرده شد تا اینکه یک شب اتفاقی افتاد که باعث شد سرور دو



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دیر آمدیچقدر 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 7 5  

 

حاج آقا معین هر شب که به خانه سرور می آمد کیف دستی بزرگی با خود حمل می کرد و فردای آن روز آن را 

همراه خود می برد . کیف چرمی بود و رنگی قهوه ای داشت ظاهرا سنگین به نظر می آمد و حاج آقا معین اجازه نمی 

را برایش حمل کنند. سرور همیشه با کنجکاوی به آن می نگریست اما هرگز کوچکترین  داد حتی همراهانش آن

سوالی راجع به آن نمی کرد چون می دانست شوهرش جواب درستی به او نمی دهد حدس می زد که مدارک و اسناد 

ی هرچه بود کاری مهمی در آن است که حاج آقا آن را از خود جدا نمی کند. البته از نظر سرور حمل آن کیف حاو

 احمقانه و دور از عقل به نظر می آمد زیرا حاج آقا معین می توانست آنها را در گاو صندوق و یا جای مطمئنی بگذارد.

یک شب که حاج آقا معین بسیار خسته و کوفته به نظر می رسید بعد از خوردن شامی مفصل فراموش کرد کیف را به 

نزل رها کرد و به رختخواب پناه برد سرور با دیدن کیف چشمهایش برق زد. بعد اتاق خواب ببرد. آن را در سالن م

از ساعتی که مطمئن شد او به خوابی سنگین فرو رفته به سراغ آن رفت و درش را گشود. با حوصله تمام یکی یکی 

وها و وسایل سنگین اوراق را ورانداز کرد . در بین آنها اسناد چند کارخانه مصادره شده قرار دادهای خرید خودر

دیگر و از این قبیل مدارک دیده می شد. کیف چند الیه بود. درست زمانی که سرور دیگر از کند و کاو درون آن 

خسته شده بود. با بی اعتنایی آخرین الیه کناری آن را باز کرد و چند سند دیگر توجهش را جلب کرد آنها را 

شد سند خانه ای که در آن سکونت دارد هم بین آنهاست سرسری  برداشت و بازرسی کرد و برحسب اتفاق متوجه

نگاهی کرد و دوباره سرجایش گذاشت اما ناگهان جرقه ای در مغزش پدیدار شد . دوباره سند را برداشت نگاهی 

 دقیق به آن انداخت و به فکر فرو رفت . می توانست برای مدتی آن را نزد خود نگاه دارد و بعد اگر دید حاج آقا

معین متوجه نبودن آن در کیف دستی اش نشده به وسیله آن به خیلی از مقاصد خود جامه عمل بپوشاند . بی درنگ 

آن را برداشت و در جای مطمئنی پنهان کرد . کیف را به صورت اولیه اش درآورد و بدون اینکه حاج آقا معین بفهمد 

 جای همیشگی اش قرار داد.و یا سوظن او تحریک شود آن را به اتاق خواب برد و در 

چندین ماه از این واقعه گذشت و آب از آب تکان نخورد سرور مطمئن شد که حاج آقا معین متوجه نبودن سند خانه 

نشده است . آرام آرام باید دست به کار می شد روزهای تصمیم گیری فرا می رسید . اگر می خواست به هدف 

د و دودلی را کنار می گذاشت. با خودش فکر می کرد اگر هم نقشه هایش چندین ساله اش برسد باید هرگونه تردی

برمال شد و نتوانست به مقصودش برسد چه باک شوهرش با او چه می توانست بکند ؟ وی از آن دسته مردهایی بود 

ود خودش که خیلی به آبرو و حیثیت خود در اجتماع اهمیت می داد و برای آن ارزش قائل بود. بنابراین هر طور ب

موضوع را پنهان می کرد و هرگز برای سرور دردسری قانونی درست نمی کرد . همین افکار به سرور دل و جرئت 

بیشتری می داد که بی محابا دست به اقدامات خود بزند. اولین کاری که می بایست انجام می داد فروش آموزشگاه 

وقت بتواند آن را به فروش برساند . تصمیم داشت به  بود. می دانست چگونه عمل کند که بی سروصدا و در اسرع

 محض اینکه مشتری خوبی پیدا شد به بهانه ای آموزشگاه را تعطیل کند و کار را فیصله دهد.

خوشبختانه اعظم هنوز جزو شاگران وی بود و روابط خوب و صمیمانه ای باهم داشتند. سرورو موضوع گرفتن وام را 

ز او خواهش کرد که ترتیب مالقات وی را با پدرش بدهد . در روز موعود با مقنعه و چادر با او درمیان گذاشت و ا

مشکی کامال پوشیده همراه اعظم به محل کار پدر او رفت . آقای معظمی مردی بسیار با محبت اما بسیار خشک و 

وام را برایش مهیا کند وگرنه  جدی بود و در وهله اول به سرور متذکر شد که اگر دارای شرایط الزم باشد می تواند

نمی تواند هیچ گونه قول مساعدی بدهد . سرور کامال منظور او را درک کرد و گفت: حاج آقا خیالتون را حت باشه که 

من واقعا به این پول نیاز دارم . ما ساختمون آموزشگاهو با هزار قرض و قوله خریدیم. من به خاطر حفظ آبروی 
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رم جلوی همه سفره دلمو بازکنم و حرف بزنم . اما اگه بتونیم خونه رو رهن بگذاریم و از خودم و شوهرم دوست ندا

 محل درامدش قرضهای آموزشگاهو بدیم خیلی خوب میشه.

 معظمی گفت: حاج خانم شما چطور این حرفو می زنین؟ شما که ماشااهلل وضعتون خوبه ؟

حاج آقا با سیلی صورتمو سرخ نگه داشته م. آخه شما نمی سرور سری از روی تاسف تکان داد و گفت: باور کنین 

 دونین که من چند نفر از فامیل خودمو باید نون بدم گفتن نداره اما ...اما...

معظمی سری از روی بی حوصلگی تکان داد و گفت: باشه ...تا ببینم چه کار می تونم بکنم شما اول سند و بیارین من 

 نداشته باشه بعدا یه کاریش می کنیم.ببینم از نظر قانونی اشکال 

سرور که کمی دستپاچه شده بود گفت : البته حاج آقا می بخشین من سندو میارم اما خودتون که بهتر می دونین مردا 

چقدر سرشون شلوغه این حاج آقای ما هم غیر از اینکه فرصت سر خاروندن نداره از وام و قرض و قوله هم خوشش 

به من گفته اگه تونستی خودت کاری بکنی که هیچ وگرنه من کوچکترین وقتی ندارم که بتونم نمیاد. سندو داده 

 دنبال وام بدوم.

سرور مطمئن نبود که معظمی اطالع دارد ولی همسر چه کسی است یا خیر . در هرحال چیزی که از آن اطمینان 

خوش خدمتی حتما این وام را برای وی درست داشت این بود که او حتی اگر حاج آقا معین را هم بشناسد به خاطر 

 می کند.

اما برخالف آنچه فکر می کرد کار به این سادگیها نبود زیرا در این هنگام آقای معظمی سر تکان داد و گفت: اما تا 

 خود صاحب ملک حضور نداشته باشه و اقدام نکنه این کار امکان پذیر نیست .

 فت : راستش همون طور که بهتون گفتم حاج آقا سرشون شلوغه و ...سرور جا خورد و با دلخوری و یاس گ

در این هنگام معظمی میان حرف او دوید و گفت : بهتون قول می دم که خیلی وقت ایشونو نگیرم فقط اگه یه دفعه 

 اینجا تشریف بیارین و تقاضا کنن بقیه کارها رو من خودم انجام میدم.

رآب شده بود با نومیدی پرسید: یعنی هیچ راه دیگه ای نیست که بشه این کار رو سرور که تمام نقشه هایش نقش ب

 کرد؟ حتما حضور خود حاج آقا الزمه ؟

معظمی فکری کرد و گفت: البته می تونن به شما وکالت بدن اما اون هم وقت گیره باید با هم برین محضر و حاج آقا 

 دتون دنبال کنین.به شما وکالت بدن تا بتونین بقیه کارها رو خو

آن روز سرور دست از پا درازتر معظمی را ترک کرد ود رحالی که سخت به فکر فرو رفته بود به خانه رفت در راه 

ناگهان به یاد یکی از آشنایان قدیم پدرش افتاد که محضر دار بود سرور به درستی نمی دانست که او در قید حیات 

 هر طور شده سری به دفترخانه او بزند و اطالعاتی کسب کند. است یا خیر . در هر حال بهتر دید که

روز بعد راهی دفترخانه شد. به راحتی می توانست آنجا را پیدا کند بارها و بارها به آنجا رفته و کارهای خود و شوهر 

ارکنان آنجا را سابقش را در همان دفترخانه انجام داده بود اما به محض ورود به آنجا متوجه شد که هیچ کدام از ک

نمی شناسد از یکی از کارمندان سراغ آقای سراجی را گرفت و پرسید: ببخشین آقا صاحب این دفترخونه آقای 

 سراجی هستن .

مردی که پشت میز نشسته بود پاسخ داد: بله حاج خانم اما حالشون خوب نیست و مدتیه که توی خونه بستری 

 هستن .
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رد و گفت: من یکی از آشناهای قدیم ایشون هستم کاری داشتم که خودشون در سرور بالفاصله خود را معرفی ک

 جریان هستن می شه لطفا شماره تلفن یا نشونی منزل ایشون رو به من بدین تا باهاشون تماس بگیرم؟

د و شمرد روی کاغذ کوچکی نشانی و شماره تلفن سراجی را نوشت و به دست او داد. سرور بالفاصله سوار اتومبیلش 

راه خانه سراجی را در پیش گرفت به هر ترتیب که شده بود . باید تمام تالش و سعی خود را برای آنچه می خواست 

 به دست بیاورد انجام داد.

سراجی به مجرد دیدن سرور گل از گلش شکفت و با خوشحالی گفت : به به چه عجب خانم صباحی یادی از ما 

ی دفترخونه گفتن که نشونی منو به شما داده ن چه خدمتی می تونم براتون انجام کردین؟ من منتظرتون بودم بچه ها

 بدم ؟

نفس نفس می زد و کامال مشهود بود که حال درستی ندارد. سرور متوجه شد که پیرمرد سخت الغر و تکیده شده و 

پسر و عروسش زندگی می  نای حرف زدن ندارد. سراجی با همان حال نزار تعریف کرد که زنش مرده و او فعال نزد

کند. سرور سالهای زیادی بود که سراجی را می شناخت و می دانست که بسیار پولدوست و حسابگر است . قیافه 

 مهربانی به خود گرفت و گفت : آقای سراجی خدا بد نده مثل اینکه بدجوری هم ناخوشی ؟

د. عروسش برای سرور چای آورد و دقایقی سراجی سر درددلش باز شد و نیم ساعت تمام از بیماری اش حرف ز

بعد پسرش هم نزد آنها آمد و مشغول گفتگو شدند. پسر سراجی که آقا مراد نام داشت از آمدن سرور به خانه شان 

 حیرت کرده بود و منتظر بود ببیند او برای چه به خود زحمت داده و آن وقت صبح به دیدار پدرش آمده است .

ه سرور به سخن آمد و گفت : راستش آقای سراجی من تورو سالهاست که می شناسم و می بعد از ساعتی باالخر

 دونم که تو هم با پدرم و هم شوهر مرحومم آشنا بودی و خالصه با تمام فامیل و خانواده ما آشنایی داری .

 سراجی سر تکان داد و گفته های او را تایید کرد.

ن یا نه که بعد از انقالب هست و نیست من و شوهربیچاره مو ازمون گرفتن و سرور ادامه داد : نمی دانم خبر داری

 صباحی رو اعدام کردن .

 سراجی سری از روی تاسف تکان داد و گفت : بله خانم جون می دونم از همه چی اطالع دارم.

بهتر دید که راجع به آن سرور نمی دانست که سراجی و خانواده اش از ازدواج مجدد او خبر دارند یا نه در هر حال 

هیچ صحبتی نکند و فقط به اصل مطلب بپردازد . بنابراین بعد از کمی مقدمه چینی ادامه داد: راستش آقای سراجی 

من در وضعیتی قرار گرفته م که احتیاج شدیدی به پول دارم. بچه هامو مدتهاست که ندیدم یکی هم اینجاست وضع 

ر کیفش کرد و سند منزل را بیرون آورد و با صراحت تمام گفت : می خوام ببینم مناسبی نداره در این هنگام دست د

 می تونی از طرف صاحب این سند یه وکالت تام االختیار برای رهن وفروش برای من درست کنی یا نه .

ره م داچشمهای سراجی گرد شد بدون اینکه سند را نگاه کند گفت : نه خانم این چه حرفیه می زنین؟ این کار جر

 زندان داره مگه می شه توی دفترخونه از این کارها کرد؟

سرور با چرب زبانی ادامه داد : ای بابا آقای سراجی تو که بلدی از این کارها بکنی من که می دونم که ...باالخره در 

 گذشته ما با هم ....منظورم اینه که ....نمی تونی یه کاریش بکنی؟

فت و با دقت شروع به خواندن آن کرد. سرور متوجه شد که او آشنایی چندانی با حاج آقا سراجی با اکراه سند را گر

پدرش نشست و مشغول خواندن سند شد . سرور صدایش را کمی  #####معین ندارد آقا مراد هم با کنجکاوی 

مین خترم توی هپایین آورد و گفت: راستش آقای سراجی اینها هست ونیست مارو گرفتن واقعیتش اینه که من و د
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خونه می شینیم. اگه بتونم این خونه رو گرو بانک بذارم و با پولش سروسامونی به وضعمون بدم می تونم ماه به ماه 

 قسطهاشو پرداخت کنم آخه من توی یه آموزشگاه کار می کنم و می تونم عهده دار پرداخت وام بشم.

باحی برای این کار باید جعل امضا کرد و این کار از ما بر سراجی نگاه مشکوکی به او انداخت و گفت:واال خانم ص

نمیاد . غیر از اون همون طور که گفتم اصال این کار غیر قانونیه و امکان پذیر نیست . اگه این کارو بکنم سرپیری می 

 افتم زندون . در دفترخونه رو هم مهر و موم می کنن و بچه هام از نون خوردن می افتن.

 یلی حیف شد چون شیرینی خوبی از این کار گیرت می اومد.سرور گفت: خ

 آقا مراد با لبخند پرسید: مثال چقدر؟

رقم پیشنهادی سرور آن قدر شیرین بود که پدر و پسر با تعجب نگاهی به همدیگر کردند و به فکر فرو رفتند . 

مضا با خودم باالخره اون هم یه سرور در حالی که سند را می گرفت و در کیفش می گذاشت گفت: در ضمن جعل ا

 جور نقاشیه . بعد رو به آقا مراد کرد و گفت: حاال شما ببین می تونی کاری برام بکنی یا نه من منتظر تماستون هستم.

این را گفت و از آنها خداحافظی کرد . با خودش فکر می کرد که کار بیهوده ای کرده که سند را از کیف حاج آقا 

ست و تصمیم گرفت در اولین فرصت آن را سرجایش بگذارد و خیالش را از جانب این موضوع معین برداشته ا

 راحت کند. 

اما هنوز دوسه روزی از مالقاتش با سراجی نگذشته بود که یک روز پسر او زنگ زد و گفت باید هرچه زودتر سرور 

. او توضیح داد که پدرش به هیچ وجه حال را ببیند . سرور کنجکاو شد و در اولین فرصت به دیدار آقا مراد رفت 

خوبی ندارد و در بیمارستان بستری است و او می تواند وکالتنامه را طوری تنظیم کند که انگار پدرش این کار غیر 

قانونی را نجام داده و بعد از فوت وی صاحب سند دستش به هیچ جایی بند نیست که شکایتی از کسی بکند. 

ما آقا مراد گفت : ولی باید اول پولو به من بدین و در این مورد هم با احدی صحبت نکنین. چشمهای سرور برق زد ا

اگر پای پلیس و کالنتری به میون اومد بگین که خود سراجی این کارو کرده و به بقیه کارمندهای دفترخونه ربطی 

 نداره .

 ی که پدرت می میره؟ اگه زنده موند چی ؟سرور قول داد و قسم خورد اما گفت : حاال از کجا آنقدر مطمئن هست

آقا مراد با اطمینان گفت: مطمئن باشین عمرش دیگه به سر رسیده بیچاره خیلی مریضه . خدا منو ببخشه که بعد از 

مرگش باید تهمت جعل و این جور کارهای غیر قانونی بهش بچسبونم . اما چی کار کنم. خانم صباحی دستم تنگه و 

 قه هستم وگرنه دست به این کار نمی زدم.بدجوری توی مضی

سرور با لحن مهربانی گفت : اصال فکرشو نکن آب از آب تکون نمی خوره تا صاحب خونه بخواد بفهمه من تمام 

 قسطهاشو دادم و تموم شده . قول میدم.

مرادخیالشان راحت دوهفته بعد پس از تنظیم وکالتنامه آقای سراجی چشم از دنیا فرو بست و هم سرور و هم آقا 

 شد . روز بعد سرور به محل کار آقای معظمی رفت و وکالتنامه را تقدیم او کرد.

وقتی از اتاق حاج آقا معظمی بیرون آمد خیس عرق شده بود. خودش می دانست که دست به چه کار خطرناکی زده 

توانست با دست پر راهی شود و برای  است اما دیگر دل به دریا زده بود. اگر نقشه هایش به خوبی پیش می رفت می

همیشه آنجا را ترک کند . قبال با حاج آقا صحبت کرده بود و از او خواسته بود که اجازه دهد دوباره به سفری زیارتی 

برود. حاج آقا معین با مسافرتهای او به اماکن مذهبی مخالفتی نداشت سالها با سرور زندگی کرده بود و او را زنی 

افتاده می دانست که دیگر شرو شور جوانی را پشت سر گذاشته و به زندگی وی عادت کرده است . هرگز مسن و جا 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دیر آمدیچقدر 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 7 9  

 

کوچکترین نافرمانی و تمردی از او ندیده بود . بر خالق همسر اولش که همیشه نق می زد و غرولند می کرد او هرگز 

شتکار نشان می داد که حاج آقا معین در گالیه و شکایتی نداشت فقط برای رسیدن به اهدافش آن قدر سماجت و پ

پایان به خواسته های او گردن می نهاد به طوری که خودش هم نمی فهمید چگونه توانسته با تقاضای سرور که در 

ابتدا در نظرش آن قدر نامعقول و باور نکردنی بود موافقت کند و آن را بپذیرد . در هر حال هرچه بود سرور 

 وهرش را صد در صد جلب کند و او را مطمئن سازد که برایش همسری مهربان و همراه است .توانسته بود اعتماد ش

سرور به یکی از آژانسهای امالک که از قبل می شناخت سپرده بود که اگر خریدار خوبی برای آموزشگاهش پیدا شد 

 را برای دیدار به آنجا بیاورد وآن را به صورت مبله می فروشد البته یادآورد شده بود که فقط مشتریهای عالقمند 

دوست ندارد همگان برای دیدن بیایند و شلوغش کنند. در ضمن ساعات معینی را هم تعیین کرده بود که آموزشگاه 

خلوت تر و یا اصوال تعطیل باشد . بعد از دوماه شخصی که آنجا را دیده و پسندیده بود حاضر شد با قیمت سرور 

. بعد از عقد قولنامه سرور به شاگردهایش گفت که یک ماه دیگر آموشگاه به طور موقت  توافق کند و آنجا را بخرد

تعطیل خواهد شد و بعد از تغییراتی که در آن می دهد دوباره دایر خواهد شد . هنرآموزان به این تغییر و تحولهای 

 گوناگون عادت کرده بودند و از نظرشان چیز تازه ای نبود.

که آقای معظمی هم وام سرور را برایش درست کرد و قرار شد که سرور هر ماه مبلغی را به بانک در همان اوان بود 

واریز کند. در عرض چند ماه سرور صاحب میلیون ها تومان پول شد حاال عزا گرفته بود که چگونه آنها را خارج کند 

 پیدا می شود. . اما از نظر او هیچ کاری محال نبود . می دانست که در هر حال راه حلی

او از سالها پیش حساب سپرده ای در یکی از بانکهای انلگیس داشت و می دانست که چقدر هم سود بر آن اضافه 

شده است اگر قرار بود پولها را حواله کند قطعا به حساب خودش حواله می کرد اما باید شخص مورد اعتمادی پیدا 

حاج آقا معین همه چیز را بفهمد آن وقت روزگارش سیاه بود می کرد . فرصت چندانی نداشت هرآن ممکن بود 

طولی نکشید که آنچه را که دنبالش بود یافت. او صراف مورد اعتمادی بود که سرور بعد از تحقیق فراوان تا حدودی 

ز ا توانست به او اعتماد کند. سرور بدون معطلی پولها را در چندین نوبت به حساب خودش واریز کرد . هربار بعد

تبدیل پول و فرستادنش آن قدر دلشوره می گرفت و مضطرب می شد که به حالت جنون می رسید و بعد از اینکه 

تلفنی از رسیدن پولها مطمئن می شد نفس راحتی می کشید بار اول مقدار کمی از پولها را فرستاد چون هنوز نمی 

جراتی یافت و کم کم تمام پولهایش را به حساب توانست به طرف معامله اش اطمینان کند. بعد به تدریج دل و 

 بانکی اش فرستاد . بعد از ارسال آخرین قسمت پولها و اطمینان از رسیدن آنها بالفاصله دست به کار تهیه بلیت شد .

آن قدر اضطراب داشت و بی خوابی کشیده بود که زیر چشمهایش گود افتاده بود. حال خود را نمی فهمید البته از 

ه حاج آقا معین سرش بسیار شلوغ بود و لحظه ای فرصت استراحت نداشت مطمئن بود و می دانست که اینک

شوهرش وقتی ندارد که بخواهد او را زیر نظر بگیرد و از چند و چون فعالیتهای او باخبر شود. با وجود این سرور 

بویی از آن نبرد . بهانه اش برای بنگاه موضوع فروش آموزشگاه را آن قدر در خفا و پنهانی انجام داد که هیچ کس 

معامالتی هم این بود که می گفت نمی خواهد تا آخرین لحظه شاگردهایش بفهمند زیرا پراکنده می شوند و در آمد 

 آموزشگاه کم می شود .

عازم  تسرور یک بار به سوریه و دوبار به مکه رفته بود این دفعه هم به بهانه اینکه دلش گرفته است برای زیار

 سوریه شد.
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قبل از رفتنش به خانه سروناز رفت . او و علی آپارتمان کوچکی خریده بودند و با یکدیگر زندگی می کردند وضع 

مالی شان بد نبود و سروناز از زندگی اش راضی و خرسند به نظر می رسید . علی همچنان خوب و مهربان و عاشق و 

سفید زینت بخش موهای صاف و کوتاهش شده بود و قیافه اش را پخته تر و  شاعرپیشه باقی مانده بود. چند تار موی

جذاب تر نشان می داد. سروناز که سنین بعد از چهل سالگی را طی می کرد کمی چاق شده بود و صورت زیبایش 

ز زندگی حکایت از خوشبختی و رضایت او می کرد سروناز مدتها بود که قلبا و روحا از مادرش بریده بود . هرچه ا

مشترکش با علی می گذشت از خلق و خوی مادرش دورتر و بری تر می شد و بیشتر طرز نگرش و فکر او را مردود 

می دانست . سروناز عاشق علی بود عاشق گفته ها و شعرهایش و جز محبت و عشقی آتشین چیز دیگری از وی 

بسته بود بلکه قلبش را به اسارت در آورده بود و او  ندیده بود . زنجیرهای مهر و عشق علی نه تنها دست و پای او را

چشم بسته دنبال خواسته های علی می دوید و از این کار راضی بود. بهار دیگر برای خودش خانمی شده بود و 

پسرشان دوران نوجوانی را طی می کرد . سالها بود که سروناز ساسان انصاری را از خاطرش زدوده بود و جز با نفرت 

 یادی از او نمی کرد.هرگز 

سرور در ماههای آخری که در شیراز به سر می برد سعی می کرد بیشتر سروناز را ببیند . هربار که به خانه او می 

رفت و صورت معصوم و زیبای دخترش را نگاه می کرد دلش خون می شد دلش برای او می سوخت و او را زنی 

زندگی او تباه شده و خودش هنوز نمی داند و نمی فهمد چه بر سرش محروم و سیاه بخت می انگاشت . فکر می کرد 

 آمده است .

یک روز قبل از مسافرتش به خانه سروناز رفت . صبح بود . می دانست که صبحها علی در خانه نیست و بچه ها به 

ه زده او پول چشمگیری بمدرسه و دانشگاه رفته اند. با اصرار تمام سروناز را به بانک بدر و در مقابل چشمان حیرت 

حسابش ریخت . فقط خواهش کرد و او را به جان بهار قسم داد که تا رفتنش چیزی از این موضوع به علی نگوید. 

گفت که این هدیه ناقابلی است برای تهیه جهاز بهار . سرور مرتب اشک به چشمهایش می آمد و دخترش را می 

 ن طوری شده و این گونه رفتار می کند.بوسید. سروناز مبهوت بود که چرا مادرش ای

روزی که به فرودگاه می رفت اجازه نداد کسی او را همراهی کند . حاج آقا معین که هرگز او را بدرقه نمی کرد اما 

سروناز و علی و بچه هایشان همیشه او را به فرودگاه می رساندند و بر می گشتند . آن روز سرور با اصرار تمام تنها 

ودگاه شد . برنامه پروازش را طوری ترتیب داده بود که چند ساعت بعد از رسیدن به تهران با هواپیمای راهی فر

دیگری به مقصد سوریه پرواز کند. فقط خدا می دانست که چه حالی دارد . از سویی دلش به شدت برای سروناز و 

ت که چه بسا تا آخر عمرش نتواند آنها را بهار تنگ می شد و برایشان ترحم و دلسوزی می کرد و از سویی می دانس

 ببیند.

هنگامی که هواپیما از فرودگاه تهران به مقصد سوریه از زمین بلند شد دیگر اشکی برایش نمانده بود که بریزد. آن 

 اقدر غمگین و اندوهگین بود که گویی تمام غمهای دنیا را در دلش انباشته بودند. هرچند دلخوش بود که بعد از ساله

 سهراب و سروین را می بیند حتی یک لحظه چهره سروناز از جلوی چشمانش محو نمی شد.

به محض رسیدن به مقصد به هتل رفت و بالفاصله با سهراب تماس گرفت . فردای آن روز از سفارت آمریکا در 

. ظاهرا همه چیز ریاض وقت گرفت و چند روز بعد با در دست داشتن مدارکش سوار هواپیما شد و به ریاض رفت 

آماده بود . روزی که قرار بود به سفارت برود دلش مانند قلب کبوتری در دام می تپید. اما تمام نگرانیهایش بیهوده 

 بود. همه چیز آماده شده بود که او به راحتی ویزای امریکا را بگیرد و نزد سهراب برود.
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رین کارت سوار هواپیما شد بار بزرگی از نگرانیهایش هنگامی که با در دست داشتن مجوز ورود و مجوز گرفتن گ

کم شده بود. اما هنوز می ترسید و هراسان بود. هنگامی که سرانجام در فرودگاه لس آنجلس فرود آمد آه بلندی 

کشید و دوباره به یاد سروناز افتاد . بغضش را قورت داد و سعی کرد بر گریه هایش غلبه کند. سهراب و همسرش 

او را گریان و غمگین می دیدند. هیچ کس از فرار او خبر نداشت . باخودش فکر می کرد به طور حتم تا آن  نبایستی

زمان همه از این موضوع مطلع شده اند. به خاطر همین بود که چند روزی را که در ریاض بود هر شب هتل محل 

ا او را تعقیب می کرد. هرچه از آن مرد اقامتش را عوض کرده بود. می ترسید . سایه حاج آقا معین گویی همه ج

 دورتر می شد بر وحشت و نفرتش افزوده می گشت .

هنگامی که پسرش را در آغوش گرفت از سر شوق می خندیدو می گریست سهراب با تعجب گفت : باالخره موفق 

 شدی بیای مامان خوشحالم اما خیلی سخت بود نه ؟

م جدا شدم و فرار و بر قرار ترجیح دادم در حالی که نگاهی به عروسش می سرور با لبخند گفت : نه خیلی از شوهر

 انداخت ادامه داد: چه شوهری شوهر مصلحتی برای اینکه بتونم باالخره بیام اینجا و شما رو ببینم.

 هسرور بعد از چند روز اقامت در خانه پسرش بر آن شد که برای خود خانه ای دست و پا کند . ضمن صحبتهایش ب

سهراب فهماند که بهتر است در شهری کوچک و دور از لس انجلس که افراد ایرانی در آن کمتر باشند جای کوچکی 

برای خودش دست و پا کند تا بعدها که خطر از سرش گذشت و آبها از آسیاب افتاد خانه ای خوب و همیشگی در 

 نزدیکی آنها بخرد.

 طالق نگرفته ین؟ سهراب با تعجب پرسید: چرا مامان جون؟ مگه

سرور با تاکید گفت : چرا مادر جون اما تو نمی دونی اونها چه جور آدمهایی هستن حاج آقا معین خبر نداره من به 

 آمریکا اومده م اما اگه بفهمه شاید از لجش هرطور شده منو پیدا کنه و بالیی سرم بیاره .

او می دانست که در هر حال سرور تک و تنها به آنجا  سهراب با ناباوری نگاهی به مادرش انداخت و حرفی نزد

 پناهنده شده .

تازه بعد از یک ماه سرور توانست نزد سروین برود و دیداری با او تازه کند تا آن موقع هیچ خبری از ایران نداشت . 

ن حض رسیددلش هم نمی خواست هیچ گونه خبری از آنجا کسب کند معموال هنگامی که به مسافرت می رفت به م

به هتل تلفنی به تهران می زد و رسیدنش را خبر می داد. آخرین باری که شیراز را ترک کرد هم به مجرد رسیدن به 

سوریه تلفنی به شیراز زد و با سروناز صحبت کرد. همگی خیالشان راحت بود که او دچار مشکلی نشده و به سالمت 

 رسیده است .

برگردد در آن یک هفته مرتب با سروناز در تماس بود حتی در ریاض هم با قرار بود سرور یک هفته بماند و 

دخترش صحبت کرد تا یک هفته هیچ گونه شک و شبهه ای به وجود نیامد. تازه بعد از آن بود که همگان دچار 

 نهوحشت و دلهره شدند در وهله اول فکر کردند که سرور دچاردردسر بزرگی شده و یا بالیی بر سرش آمده که 

توانسته برگردد و نه خبری به آنها داده است . سروناز با نگرانی جدول پروازها را بررسی می کرد و در کمال تاسف 

اسم مادرش را در هیچ کدام مشاهده نکرد. حاج آقا معین وقتی فهمید که همسرش هنوز برنگشته و در روز معین 

 گفت: یعنی چه ؟ نکنه بالیی سرش آمده ؟پروازی انجام نداده است با تعجب نگاهی به علی کرد و 

نگرانی علی کمتر از او نبود اما علی نگران سالمتی حاج آقا معین هم بود او در هفتاد سالگی با حجم کاری که انجام 

می داد دچار مشکالت قلب و عروق شده بود و به خاطر وزن زیادی که داشت دائم نفس نفس می زد و دستش را 
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ت بنابراین علی با دستپاچکی پاسخ داد : نه حاج آقا این چه حرفیه که می زنین؟ حاج خانم بچه روی قلبش می گذاش

 نیست که بالیی سرش بیاد قول می دم اشکال از پروازهاست و به زودی خودشون خبر سالمتی شونو به ما می دن .

ن نداشت مارو بی خبر بذاره در هر حال حاج آقا معین با ناباوری گفت: نه بابا علی جون حتما چیزی شده وگرنه امکا

 دوباره به تهران زنگ بزن و ببین چی کار می تونی بکنی.

درست هنگامی که همه از سروناز و بهار گرفته تا علی و حاج آقا معین از شدت نگرانی به حال مرگ رسیده بودند 

یها پایان داد. تقریبا همزمان با آن نامه ای نامه ای از سرور به دست حاج آقا معین رسید و به تمام جستجوها و نگران

هم برای سروناز رسید که سرور در چند جمله مهرآمیز برای دخترش نوشته بود نگران حال او نباشد و او برای 

 همیشه آنها را ترک می کند و به جای نامعلومی می رود.

همسرش به حال جنون افتاده بود. هنوز از اقدامات این آغاز ماجرا بود . حاج آقا معین با وجود اینکه از دریافت نامه 

او از فروش آموزشگاه گرفته تا رهن گذاشتن خانه هیچ خبری نداشت . اوضاع هنگامی فاجعه امیز شد که بعد از 

مدتی حاج آقا معین از تمام کارهای همسرش مطلع شد وقتی که فهمید آموزشگاه به فروش رفته و خانه اش رهن 

اغ کیفش رفت و آه از نهادش برآمد . تازه آن موقع بود که فهمید سند خانه در کیف دستی اشت بانک است به سر

نیست باورش نمی شد به راستی در باورش نمی گنجید که سرور مهربان و مطیع او چنین بالیی بر سرش آورده 

آورد درد رسوایی و آبروریزی بود. باشد. غیر از ضررهای مالی هنگفتی که بر او وارد شده بود آنچه او را از پادر می 

همسرش با مقادیر زیادی پول و طال او را گذاشته و به جای نامعلومی گریخته بود. بعد از آن چگونه می توانست 

سرزنش همسر اول و بچه هایش را تحمل کند؟ چگونه می توانست پچ پچ و حرفهای مردم را نادیده بگیرد؟ آن قدر 

 ه بی اختیار به همه بد و بیراه می گفت .عصبی و بداخالق شده بود ک

اول از همه به خانه علی رفت و موضوع چگونگی فرار مادرزنش را به رخ او کشید و هرچه از دهانش در می آمد به 

سروناز گفت علی که از همه سو دچار حیرت شده بود سرانجام نتوانست بیش از آن تحمل کند و گفت : حاج آقا 

ی هستین بهتره برین خونه و استراحت کنین می دونم همسرتون کار بسیار بدی کرده اما باید شما ناراحت و عصبان

بدونین من و سروناز در این مورد کوچک ترین گناهی نداریم و انصاف نیست شما با این لحن با همسر من حرف 

 بزنین.

دارین ؟ زنت حتما خبر داشته که حاج آقا معین که از شدت عصبانیت کف بر لب آورده بود گفت : چطور گناهی ن

مادرش می خواد فرار کنه اون وقت دست روی دست گذاشته و حرفی به ما نزده توچقدر ساده ای علی زنت حتما 

 خبر داشته 

سروناز دیگر نتوانست تحمل کند. به اتاق دیگر پناه برد و با صدای بلند شروع به گریه کرد. چیزی که بیشتر فکر او 

غول کرده بود پول هنگفتی بود که مادرش به حساب او ریخته بود واو نمی دانست درباره آن چه بگوید را به خود مش

 به طور حتم علی اگر می فهمید قبول نمی کرد و آن را پول دزدی و کاله برداری می خواند.

از فرار سرور چیزی  حاج آقا معین با حال زار خانه علی را ترک کرد. راه به جایی نداشت نمی دانست همسر اولش

فهمیده یا نه در هر حال دلش نمی خواست به خانه برود و مورد سوال قرار گیرد به ناچار به خانه ای رفت که زمانی 

سروری در آن بود و انتظارش را می کشید از سکوتی که بر آنجا حکمفرما بود وحشت کرد. خدمتکار خانه که زنی 

نگاه می کرد تحمل نگاههای وی هم برای حاج آقا معین زجر آور بود بی اختیار  مسن و میانسال بود با دلسوزی او را

به اتاقها سر کشید و همه جا را بررسی کرد. باورش نمی شد سرور رفته و دیگر برنمی گردد . باورش نمی شد در 
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ی و نقش بازی م طول سالهای گذشته که به همسرش انس گرفته بود و او را دوست داشت . سرور از وی متنفر بوده

کرده است . بی اختیار به سوی کمد لباسهای او رفت و در آن را گشود با دیدن پیراهنها و دامنهای رنگارنگ او و 

عطری که از آنها به مشام می رسید اشک در چشمانش حلقه زد نه انصاف نبود انصاف نبود که سرور در حق او تا این 

کمد را محکم به هم کوبید از صدای برخورد آن زن خدمتکار با وحشت  حد ناجوانمردی کند از شدت عصبانیت در

 خود را به اتاق رساند و پرسید: چیزی شده حاج آقا؟

 حاج آقا معین با خشم رو به او کرد و فریاد زد : برو بیرون کسی با تو کاری نداره .

ر کند و انتقام سختی از او بگیرد. د دلش می خواست تمام لباسهای سرور را به آتش بکشد دلش می خواست پیدایش

آن لحظه فقط خدا می دانست که حاج آقا معین در چه حالی به سر می برد نگاهش به تختخواب افتاد و روی آن 

روبدوشامبر قرمز رنگ سرور و در زیر تختخواب صندلهای خانه او توجهش را جلب کرد . ناگهان درد و تیر عجیبی 

 را روی سینه اش گذاشت و با سر به کف اتاق سقوط کرد و دیگری چیزی نفهمید.در قلبش احساس کرد. دستش 

هنگامی که چشمهایش را گشود در بخش سی سی یوی بیمارستان نمازی بود با شنیدن صدای سقوط او خدمتکار 

ارستان به بیم خانه متوجه بی هوشی اش شده بود و بالفاصله به اداره و بستگانش خبر داده بود . او را با آمبوالنس

سعدی و بعد برای رسیدگی بیشتر به بیمارستان نمازی بردند . حاج آقا معین دچار سکته قلبی شده بود و خوشبختانه 

 با رسیدگیهای زیاد توانست خطر جدی را پشت سر بگذارد.

مسرش بر زبان بعد از آن هیچ کس در مورد سرور با او صحبت نکرد و حاج آقا معین هم هرگز کلمه ای راجع به ه

نیاورد. حتی کوچکترین اقدامی برای ردیابی وی انجام نداد . گویی می خواست برای همیشه زنی به اسم سرور را به 

وادی فراموشیها بسپارد اما پولی که هرماه مجبور بود به بانک بپردازد یادآور سرور و خاطرات تلخ فرار او بود پولی 

 ذره از گوشت و پوست خود را هم از دست می داد. که حاج آقا معین با پرداخت آن ذره

سرانجام علی وارد عمل شد و به حاج آقا معین پیشنهاد کرد بهتر است یا خانه را به بانک بفروشد و یا تمام پول بانک 

را یکجا پرداخت کند و برای همیشه از کابوس سرور رهایی یابد کابوسی که تا آخر عمر گریبانگیر حاج آقا معین 

 ده بود و حتی لحظه ای او را رها نمی کرد.ش

__________________ 

مهناز هنگامی که فهمید پیروز باالخره راضی به ازدواج شده و قصد تشکیل خانواده دارد از خوشحالی اشک در 

چشمهایش حلقه زد منتظر و مشتاق چشم به دهان او دوخته بود و بی صبرانه می خواست بداند دختر مورد نظر 

سرش کیست و کجاست ؟ جواد صبورانه به آنها نگاه می کرد و حرفی نمی زد او دیگر کار نمی کرد و بیش از سن و پ

 سالش رنجور و پیر به نظر می رسید.

پیروز نمی دانست واکنش مادرش در قبال دیدن صبا چه خواهد بود اما او تصمیم خود را گرفته بود و واقعا قصد 

. دیگر برایش مهم نبود که صبا لنگ می زند و یا صورتش پر از خطوط بخیه و زخم است  داشت با صبا ازدواج کند

دیگر برایش اهمیتی نداشت که صبا با یک چشم به دنیای اطرافش می نگرد و اصوال از نظر سالمتی دچار نقص و 

به  رد و بیشترکمبود است . پیروز هرچه از چهل سالگی فاصله می گرفت بیشتر احساس وحشت و تنهایی می ک

همصحبت و مونس احساس نیاز می کرد. غیر از آن پیروز سالها بود که صبا را می شناخت و درون زیبا و پاک او را 

خوانده بود و روح و روان واال و بی نیازش را شناخته بود و مدتها بود که دیگر هیچ گونه زشتی و نارسایی ای در 

نشده بود خودش خوب این را احساس می کرد اما او را دوست داشت و به وجود او نمی دید عاشق نبود. عاشق صبا 
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وجودش نیازمند بود نیازی شدید که زندگی و فضای آن را برایش قشنگ کرده بود. از طرفی دیگر با خودش فکر 

ی م می کرد که مادرش دیگر پیر شده و بعد از سالها انتظار اکنون حاضر است پیروز با هر دختری که مورد نظرش

 باشد ازدواج کند و هیچ گونه اعتراضی هم نخواهد کرد.

سرانجام شک و تردید را کنار گذاشت و رو به مادرش کرد و گفت: ببین مامان جون من االن چهل و هفت سال از 

عمرم می گذره دیگه از تنهایی خسته شدم من این دخترو سالهاست که می شناسم و خوب در این مورد فکرهامو 

فقط از شما خواهش می کنم دیگه هیچ سنگی جلوی پام نندازین و بی چون و چرا با این ازدواج موافقت کنین کرده م 

 باشه ؟

 مهناز لب ورچید و با اعتراض گفت: مگه تو تا به حال کسی رو انتخاب کرده ی که من نه بگم؟ چه حرفها می زنی ؟

هامو با صبا کردم پس فردا شب با شما و بابا می ریم خونه پیروز بی توجه به اعتراض او گفت: در هر حال من صحبت

 شون تا با پدر و مادرش آشنا بشین.

مهناز با خوشحالی پرسید : اسمش صباست؟ چه اسم قشنگی ببینم پیروز جون چند سالشه ؟ چه شکلیه ؟ اصال کجا 

 اونو دیدی ؟ چرا توی این چند سال حرفی به من نزدی؟

ر تکان داد و گفت: برای اینکه تا حاال تصمیم نگرفته بودم باهاش ازدواج کنم. مامان جون در پیروز با بی حوصلگی س

 ضمن خواهش می کنم هیچ سوال دیگه ای نکن خودت به زودی همه چیزو می فهمی.

مهناز سکوت کرد اما خیلی دلش می خواست راجع به عروس آینده اش بیشتر بداند . دوست داشت پیروز دست کم 

از او را نشان دهد. اما جرئت نکرد حرفی بزند. پسرش عصبی و کم حوصله شده بود و ممکن بود مثل دفعات  عکسی

پیش بر سرش فریاد بکشد و داد و قال راه بیندازد. صبر کردن و انتظار کشیدن برایش کشنده بود هرطور بود 

 دندان روی جگر گذاشت و دیگر سوالی نکرد.

و شوقی وصف ناپذیر موضوع آمدن پیروز و پدر و مادرش را به خانواده اش اطالع داد . مادر از آن سو صبا با ناباوری 

صبا تا آن روز دخترش را آن قدر هیجان زده و شاد ندیده بود وقتی که صبا چند عکس از پیروز نشان داد و برای 

ست کمی از خود او مادرش تعریف کرد که چگونه و به چه صورت با وی آشنا شده شادی و حیرت مادرش د

نداشت. فریده نگاه محبت آمیزی به دخترش کرد و با لحن گالیه آمیزی گفت: ببینم صباجون چرا تا حاال حرفی از 

 این آقای استاد به من نزده بودی؟

صبا سرخ شد و پاسخ داد: مامان جون ما تاحاال فقط رابطه شاگرد و استادی و بعد هم دوستی ساده ای داشتیم چند 

با همدیگه کار می کردیم اون مرد سختگیر و عجیبیه هرچیزی رو انقدر سبک و سنگین می کنه که آدم خسته  سال

 میشه البته من مدتهاست که منتظر بودم این پیشنهادو به من بکنه تا باالخره ....

 ؟ فریده خندید و به میان حرف دخترش دوید و گفت: تا باالخره از تو تقاضای ازدواج کرد درسته

صبا لبخند قشنگی زد و پاسخ داد: آره مامان تا باالخره تقاضای ازدواج کرد این را گفت و به فکر فرو رفت . دیگر به 

مادرش نگفت که خود او پیشقدم شده و اظهار عشق و دوستی کرده است . دیگر به مادرش نگفت که سالهاست شب 

ای تنهایی و شور و شیدایی اش را بیان نکرد. نگفت که غیر و روز از عشق پیروز می سوزد و دم نمی زد. دیگر شبه

ممکن به ممکن تبدیل شده و رویاهای نیمه شبش صورت واقعیت به خود گرفته . نگفت که اکنون در حال پرواز در 

آسمانهاست و قلب عاشق و شیدایش در سینه نمی تپد بلکه همانند پتکی ضربه های سنگین و نوازشگر عشق را ترنم 

 کند.می 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دیر آمدیچقدر 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 8 5  

 

مادرش سکوت او را محترم شمرد و برای دقایقی تنهایش گذاشت دخترش مرز سی سالگی را پشت سر گذاشته بود 

اما همانند دختران نوجوان امواج عشق و مهر از صورتش هویدا بود و به دوردست خیره شده بود. صبا در آن حال 

تی متوجه رفتن او هم نشد. همچنان به نقطه ای در بی وهوا ودر آن فضا به کلی وجود مادرش را از یاد برده بود. ح

 انتها خیره شده بود و در میان ابرهای سپید عشق در آسمان محبت پرواز می کرد.

خودش هم نفهمید که چه مدت در آن حالت بود. زنگ تلفن او را به خود آورد به سوی آن هجوم برد. پیروز بود که 

 ه گوشزد کرد و بعد از دقایقی صحبتهای شیرین و دلچسب به او بدرود گفت .برنامه دیدار خانواده اش را دوبار

شبی که قرار بود پیروز همراه پدر و مادرش برای خواستگاری راهی خانه صبا شود از قبل سبد گل زیبایی سفارش 

گیسوانش  وست وداده بود که قرار بود سرراه آن را بگیرد. صبا آن شب لباس بنفش رنگی پوشیده بود که با رنگ پ

هماهنگی قشنگی پیدا کرده بود دلش همانند سیر و سرکه می جوشید می دانست که شاید مورد پسند مادر پیروز 

واقع نشود اما این موضوع به هیچ وجه برایش مهم نبود . او هیچ چیز را از مرد مورد عالقه اش پنهان نکرده بود 

قائصش واقف بود . صبا با خودش فکر می کرد بی شک دارای امتیازات پیروز تمامی وجود او را می شناخت وبه تمام ن

 زیادی است که سرانجام مورد پسند واقع شده است .

پیروز و خانواده اش سرساعت معینی به خانه دکتر کمالی پدر صبا رسیدند. مهناز با دیدن خانه آنها نگاه رضایت 

ند پدر و مادر صبا به استقبال آنها آمدند . مهناز با روپوش و آمیزی به پسرش انداخت و حرفی نزد . وقتی وارد شد

روسری بود و دیگر چادر به سر نکرده بود . جواد هم یکی از معدود کت و شلوارهای خود را پوشیده بود و مثل 

همیشه محجوب و ساکت دنبال همسرش روان بود. دکتر کمالی و همسرش هم بسیار شیک و آراسته بودند و فریده 

چ گونه حجابی نداشت کس دیگری نبود. مهناز با تعجب به آنها نگاه کرد. او فکر می کرد که دست کم سه چهار هی

نفر از بزرگان فامیل و یا دوستان به خواستگاری می آمدند. اما پیروز با این امر مخالفت کرده بود. مهناز از دیدن 

د که پیروز همسر آینده اش را از خانواده خوب و خانه و زندگی دکتر کمالی به وجد آمده بود . خوشحال بو

 ثروتمندی انتخاب کرده است بی صبرانه انتظار دیدار عروسش را می کشید.

ولی بعد از دقایقی سروکله صبا پیدا شد و به سویشان آمد مهناز تمام بدنش یخ کرد و مات و مبهوت به چهره وی 

حمل او بود . صبا آشکارا می لنگید و هنگام راه رفتن دامن بلند خیره شد. نه این دیگر خارج از حد توانایی و ت

لباسش به دور پاهایش می پیچید و لنگی اش را بیشتر آشکار می کرد. هنگامی که نزدیک تر آمد و با مهناز و جواد 

اش را سالم و علیک کرد مهناز تمام وجودش می لرزید و با چشمان وحشت زده صورت او را نگاه می کرد و قیافه 

درهم کشیده بود فریده نگاه تحقیر آمیزی به مهناز انداخت و خود را آماده کرد که اگر مهناز حرفی زد و یا واکنش 

بدتری نشان داد او را سرجایش بنشاند فریده نگران احساس و غرور دخترش بود حرکات مهناز برایش گران آمده 

هیچ وجه با پسرش هماهنگی ندارد . پیروز و جواد هم  بود و او را زنی سطحی و بی فرهنگ تشخیص داد که به

متوجه واکنش زشت و ناجور مهناز شدند . جواد به زور لبخندی زد و ضمن سالم و علیک گفت : به به صبا خانم چقدر 

 از آشنایی با شما خوشحالم و چپ چپ نگاهی به همسرش کرد و با اشاره به او فهماند که چیزی بگوید.

چنان مات و وحشت زده به صبا چشم دوخته بود و حرفی نمیزد . صبا چیزی به رویش نیاورد و ضمن اما مهناز هم

احوالپرسی با مهناز روی مبلی نشست و نگاه پر از مهرش به روی پیروز ثابت ماند. پیروز هم با محبت نگاهش کرد و 

 لبخند زد.
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جناب دکتر مفتاح مثل اینکه شما سمت استادی صبا رو دکتر کمالی بدون توجه به مهناز رو به پیروز کرد و پرسید: 

 در دانشگاه دارین همین طوره؟

 پیروز لبخندی زد و پاسخ داد : راستش آقای دکتر این سمتو داشتم حاال دیگه صبا خانم خودشون استادن .

 همه غیر از مهناز خندیدند و هرکدام حرفی زدند .

شیرینی تعارف کرد مهناز نه چای برداشت و نه شیرینی هرچند کمی بر  خدمتکار خانه چای آورد و فریده به همه

خود مسلط شده و از حالت اولیه اش در آمده بود اخمهایش در هم بود و قیافه اش عبوس و بیگانه می نمود . فریده 

ن . اما ایشام کوچکی درست کرده بود چون امکان می داد شاید صحبتشان گل بیندازد و آنها برای شام هم بمانند

طور نشد حالت بیگانه و حیران مهناز اجازه نمی داد محفل گرم شود و محیطشان از آن حالت سرد و منجمد بیرون 

 بیاید . یخ بیگانگی و غربت مهناز آب شدنی نبود.

انم خبا وجود این جواد به هر ترتیب که بود صحبت را به موضوع اصلی کشاند و در انتها گفت : البته پیروز و صبا 

ماشااهلل انسانهای بالغ و کاملی هستن و من تمام اختیاراتو به پسرم می سپارم . شما هم محق هستین هرچی شرط و 

 شروط دارین عنوان بفرمایین به طور قطع این زوج جوون با هم به توافق رسیدن ماکه حرفی نداریم.

حرفی نداریم بجه که نیستن به قول شما دوتا آدم دکتر کمالی سرفه ای کرد و رو به جواد گفت: آقای مفتاح ما هم 

بالغ و کاملن . من معتقدم این مجلس بیشتر برای آشنایی بوده چون اون طور که من فهمیده م اینها سالهاست 

 همدیگه رو می شناسن بعد خنده بلندی کرد و رو به صبا پرسید: این طور نیست دخترم؟

 ره پدرجون .صبا با شرم لبخندی زد و گفت: همین طو

 مهناز دوباره نگاه ناموافقی به صبا کرد و حرفی نزد.

فریده که از پیروز چشم بر نمی داشت و او را بسیار پسندیده بود نگاه پرمهری به او انداخت و رو به جواد کرد و 

د ایه که بای گفت: آقای مفتاح ما هیچ شرطی نداریم هرچی صبا بخواد همونه مهم ترین شرط عشق و عالقه دو طرفه

 بین این دو جوون باشه که هست .

مهناز تکانی به خود داد و سرفه ای کرد اما باز هم حرفی نزد . خیلی دلش می خواست صحبت کند و دق دلش را 

 درآورد اما جرئت نمی کرد. می دانست هرچه بگوید برایش پشیمانی به بار می آورد.

د . پیروز به پدر و مادرش اشاره کرد که بلند شوند و رفع زحمت کنند به هر ترتیب بود دو سه ساعتی وقت سپری ش

 شاید اگر مهناز انعطاف بیشتری به خرج می داد برای شام می ماندند.

آن شب هنگام برگشتن بین پیروز و پدر و مادرش تا دقایقی هیچ گونه حرفی رد و بدل نشد . سکوت دردناکی در 

از قبل خود را آماده کرده بود که در برابر واکنشهای مادرش مقاومت کند و به او  اتومبیل حکمفرما شده بود. پیروز

بفهماند که تصمیم قطعی خود را گرفته است . از جانب پدرش خیالش راحت بود . هیچ کس حرفی نمی زد پیروز زیر 

ا نمی زد و همچنان چشمی مادرش را که کنار او نشسته بود می پایید برایش عجیب بود که وی حرفی در مورد صب

سکوت کرده است . صالح دید که خودش هم چیزی نگوید و در آرامش و راحتی به خانه برسند اما ناگهان با صدای 

بلند گریه مهناز فضای ساکت را شکست و پیروز و جواد را از جا پراند. گریه هایش به شیون و زاری تبدیل شد و بی 

من چه گناهی به درگاه تو مرتکب شدم ؟ ای خدای بزرگ مگه من چی کار  امان فریاد می زد : ای خدای بزرگ مگه

 کردم چه کوتاهی کردم که باید به این عاقبت دچار بشم؟ ای خدا ....ای خدا....
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جواد که در صندلی عقب نشسته بود با دستپاچگی خودش را جلو کشید و از پشت شانه های همسرش را گرفت و با 

: مهناز....مهناز بس کن دیگه زن آخه چرا این طوری می کنی؟ مگه چی شده ؟ دور از جون لحن استغاثه آمیزی گفت

 مگه کسی مرده که این جوری می کنی؟

هم او و هم پیروز می دانستند که مهناز به چه خاطر این شیون و زاری را به راه انداخته است . می دانستند که این هم 

و غریبش است . پیروز از شدت ناراحتی سرخ شده بود و دندانهایش را روی نوعی از اعتراضات و واکنشهای عجیب 

هم می سایید اما هنوز حرفی نزده بود جواد از واکنش پسرش می ترسید که پشت فرمان نشسته بود و رانندگی می 

ه ا آنجا ککرد. نمی خواست در آن وضعیت عصبانی شود و خدای ناکرده کار جبران ناپذیری انجام دهد. بنابراین ت

می توانست سعی داشت همسرش را آرام کند و به آن داد و فریادها خاتمه دهد. اما مگر مهناز رضایت می داد ؟ با 

مشت بر سینه می کوبید و خودش را لعن و نفرین می کرد و به اطرافیان ناشناخته بدو بیراه می گفت . در تمام طول 

کرد. جواد بیچاره خسته شده بود و مستاصل و درمانده به پیروز نگاه می  راه تا منزل همان طور ضجه می زد و ناله می

کرد و منتظر بود که هر آن کاسه صبر او لبریز شود و حرفی بزند. اما پیروز همچنان سکوت کرده بود . وقتی هم که 

 قش رفت .به خانه رسیدند بدون کوچکترین حرفی در ماشین را به هم زد و وارد خانه شد و مستقیم به اتا

 در تنهایی و خلوت خودش سرش را میان دستها گرفت و به فکر فرو رفت.

او به هیچ وجه نمی توانست با مادرش کنار بیاید . باید برای محل زندگی اش فکری می کرد باید هرچه زودتر از 

پناه تر از آن بود که مادر و پدرش جدا می شد و برای خودش جای جداگانه ای فراهم می دید. صبا مظلوم تر و بی 

 بتواند با مهناز زیر یه سقف زندگی کند .

آن شب به هر ترتیب بود گذشت مهناز با وجود خوردن قرص خواب تا صبح نتوانست بخوابد صبح زود که برای نماز 

وابی و یخاز اتاقش بیرون آمد تا وضو بگیرد پیروز ظاهرا خواب بود و در اتاقش بسته بود . مهناز که چشمهایش از ب

گریه متورم و قرمز شده بود با کینه و غضب به در بسته اتاق پسرش نظری افکند و وارد دستشویی شد و از دیدن 

چهره پف آلود و پیرش در آینه دوباره به گریه افتاد چه عمری را تلف کرده بود با چه سختی و مشقتی با کمبودها و 

پیروز داشت حال آنکه پیروز بیش از بچه های دیگرش باعث  محرومیتهایش کنار آمده بود چه امید بزرگی به

دردسر و ناراحتی او شده بود. دختر و پسر کوچکش بچه دار هم شده بودند اما پیروز عزیز او هنوز ازدواج نکرده 

بود و حاال هم که قصد تشکیل خوانواده داشت با چه دختری می خواست وصلت کند این افکار به سرعت از سرش 

باید هرطور بود جلوی این ازدواج را می گرفت . باید باردیگر قدرت خود را به نمایش می گذاشت هنگامی گذشت 

که نماز می خواند باز هم حواسش نزد پیروز و صبا بود بی صبرانه انتظار می کشید پیروز را ببیند و او را به باد پند و 

 اندرز بگیرد.

ظار نشست باالخره در اتاق پسرش باز شد و به انتظار مهناز پایان داد. مثل همیشه صبحانه را حاضر کرد و به انت

پیروز بدون اینکه از ماجرای شب قبل چیزی به رویش بیاورد سالم کرد و برای خوردن صبحانه روبه روی مادرش 

بعد  چای ریخت و نشست جواد معموال صبحها بعد از نماز می خوابید بنابراین مهناز و پیروز تنها بودند مهناز برای او

 از دقایقی گفت : چیز دیگه ای میخوای برات بیارم؟

 پیروز سرتکان داد و گفت: نه متشکرم همه چیز هست .

 مهناز نگاه دقیقی به چهره پسرش انداخت و پرسید: ببینم پیروز تو واقعا تصمیم داری این دختره رو بگیری؟

 المت مثبت تکان داد و گفت: بله چطور مگه ؟پیروز ضمن قورت دادن لقمه نان و پنیر سری به ع
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مهناز با ناراحتی آب دهانش را پایین داد و گفت: می شه بپرسم تو چی کم داری چه مشکلی داری که دنبال این 

 دختره رفتی ؟

بی  پیروز با تعجب نگاهی به او انداخت و پاسخ داد : این چه طرز حرف زدنه مامان ؟ من تا حاال ندیده م که مادری

 جهت روی پسرش عیب و ایراد بذاره.

مهناز با صراحت گفت: در غیر اینصورت می رفتی یه دختر سالم و بی نقص می گرفتی آخه مگه دختر قحطه که تو 

 اونو پیدا کردی و پسندیدی؟

ان پیروز که سعی می کرد آرامش خود را حفظ کند و مانع خواب و استراحت پدرش نشود به آرامی گفت: آخه مام

 همه چیز که ظاهر زیبا و قشنگ نیست اون دختر محاسنی داره که درکمتر دختری پیدا میشه .

مهناز با عصبانیت دست تکان داد و گفت: بس کن تورو خدا همچین دختر دختر می کنی انگار یه صنم چهارده ساله 

 پیدا کرده ای ؟

د و گفت: مامان جون بهتره احترام خودتو نگه داری تو پیروز دیگر نتوانست طاقت بیاورد. با سرعت از جایش بلند ش

حق نداری به صبا توهین کنی اون بعد از یه اتفاق وحشتناک به این روز افتاده چرا نمی خوای بفهمی ؟ آخه انصافت 

 کجا رفته ؟

م م؟ بگمهناز با بغض و گریه گفت: تو انصافت کجا رفته ؟ چرا به خودت رحم نمی کنی؟ من جواب مردمو چی بد

 پسرم چه عیب و ایرادی داشته که بعد از چهل و چند سال عمر رفته یه دختر لنگ و ناقصو گرفته ؟

پیروز که از حرفهای مادرش بسیار رنجیده بود با خشم گفت : مامان جون همینه که هست من دوستش دارم و 

ا هم همینطور وگرنه کاری می کنم باهاش ازدواج می کنم دیگه هم هیچ کس حق نداره پشت سر صبا حرف بزنه شم

 که دیگه هیچ کدومتون چشمتون به من نیفته فهمیدی؟ همه تونو ترک می کنم.

 سپس کیفش را برداشت و با عصبانیت خانه را ترک گفت.

بعد از رفتن او مهناز دوباره شیون و زاری را شروع کرد و داد و فغان راه انداخت اما همه کارهایش بی فایده و بی 

 ثمر بود . پیروز رفته بود و حرف آخرش را هم زده بود .

آقا و خانم کمالی هم دل خوشی از مادر پیروز نداشتند اما آن قدر خصوصیات خوب و محاسن داماد آینده شان 

چشمگیر بود که هیچ کدام جلوی صبا حرفی نزدند و ایرادی نگرفتند . خود صبا هم کامال فهمیده بود که مورد پسند 

 رشوهر آینده اش واقع نشده اما آن قدر عاشق و شیفته بود که هیچ کس جز پیروز برایش اهمیت نداشت .ماد

فردای آن شب هنگامی که در دانشگاه همدیگر را دیدند. هیچ کدام حرفی برای گله و شکایت نداشتند. صبا در 

بر زبان نیاورد. قرار بود تاریخ عقد و آسمانها پرواز می کرد و پیروز هم یک کلمه از حرفها و نفرینهای مادرش 

ازدواج و چگونگی برگزاری آن را خودشان تعیین کنند. اما پیروز آن قدر فکرش مغشوش بود و آن قدر حرکات 

مادرش بر اعصاب و روان او اثر گذاشته بود که ترجیح می داد چندروزی بگذرد و بعد عاقالنه تصمیم بگیرد اما نمی 

 ش چه نقشه ای ریخته و با چه سالح جنگنده ای می خواهد با او مقابله کند.دانست که مهناز برای

پیروز عصر آن روز مستقیم به خانه نرفت . بعد از اتمام کالسهایش به صبا پیشنهاد کرد شام را با هم بخورند . به 

ی نامزدش وز وقترستورانی رفتند و ضمن گفتگوهای شیرین و عاشقانه شام دلچسبی صرف کردند . شب هنگام پیر

را به خانه رساند و راهی منزل خودشان شد آرزو می کرد چشمش به مادرش نیفتد و بدون دردسر به اتاقش برود و 

 بخوابد . شب قبل خواب راحتی نکرده بود و بسیار خسته و کسل بود .
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انتظار او را می کشید وقتی که اما تمام ذهنیاتش اشتباه از آب در آمد مهناز بیدار بود و با قیافه غم زده و مصمم 

 چشمش به پیروز افتاد مثل همیشه از او سوال کرد شام می خوری؟

 پیروز پاسخ داد: نه مرسی شام خوردم.

 مهناز ابرویی باال انداخت و حرفی نزد.

__________________ 

 بخوابم بابا کجاست ؟پیروز ضمن اینکه به سوی اتاقش می رفت گفت : من امشب خیلی خسته م می خوام زود 

مهناز بدون توجه به حرفها و سوال او گفت: خسته یا غیر خسته پیروز من امشب حرف خیلی مهمی با تو دارم بهتره 

 اول به من گوش کنی بعد بری بخوابی.

 یپیروز که دیگر حوصله و توان شنیدن حرفهای مادرش را نداشت گفت: مامان باز می خوای شروع کنی؟ باز می خوا

 بدوبیراه نثار نامزد من بکنی؟

مهناز با تحقیر لبهایش را جمع کرد و گفت: خاطرت جمع من دیگه اسم اونو نمیارم چیزی که میخوام بگم ربطی به 

 اون نداره .

پیروز با تردید ایستاد و نگاهش کرد. نمی دانست موضوع چیست و باز مادرش چه کلکی می خواهدسوار کند . با بی 

 گشت و روبه روی او نشست و گفت: باشه مامان زودتر حرفهاتو بزن که خیلی خسته م.حوصلگی بر

مهناز با لبخندی بر لب و نگاهی فاتحانه بعد از سکوتی کوتاه گفت : ببینم پیروز تو مگه یه زمانی عاشق دختری 

 نبودی و نمی خواستی باهاش عروسی کنی؟

 مگه ؟پیروز تکان خود و بی اختیار گفت: چرا چطور 

 مهناز پرسید: خب چی شد؟ چرا باهاش ازدواج نکردی؟

پیروز با خشم پاسخ داد: ای بابا مامان چه سوالی می کنی بعد از این همه سال!تو که با اون مخالف بودی چی شد به 

 یادش افتادی ؟

ز من بگیره اما فکر مهناز خندید و گفت: بله مخالف بودم چون می خواست تورو از من دور کنه می خواست تورو ا

 نکن من چیزی در موردتو و اون نمی دونم همه چیزو فهمیدم همه چیزو!

پیروز با حیرت پرسید : همه چیزو؟ منظورت چیه مامان ؟ چرا با من قایم موشک بازی می کنی؟ توروخدا آنقدر 

 دارم.اذیت نکن اصال منظورت از یادآوری این حرفها چیه ؟ من امشب اصال حوصله بگومگو ن

مهناز بالفاصله پاسخ داد : گوش کن پیروز تو در مورد اون دختر که اسمش سروین بود مسئولی باید هر طور شده 

 بری سراغ اون و پیداش کنی.

 چشمهای پیروز از تعجب گرد شد و پرسید: چی می گی مامان؟ یعنی چی؟ مگه خبری شده ؟

تو سالها با اون توی خارج زندگی می کردی می دونم باهاش رابطه  مهناز گفت: خبر تازه ای که نشده من می دونم که

 نزدیکی داشتی باید بدونی که اون از تو بچه دار شده و تو هنوز این موضوعو نمی دونی.

پیروز مثل برق گرفته ها از جایش بلند شد و با صدای بلند پرسید: چی؟ بچه دار شده ؟ مگه چنین چیزی ممکنه ؟ 

یزها رو از کجا می دونی؟ چرا تا حاال راجع بهش به من حرفی نزده بودی ؟ موضوع بچه رو از خودت مامان تو این چ

 درمیاری یا واقعیت داره؟
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مهناز به گریه افتاد و گفت: من دارم تقاص پس می دم پسرجون دارم کفاره کاری رو که کردم پس می دم و شروع 

 به شیون و زاری کرد.

ه کند. حالت جنون پیدا کرده بود به سوی مادرش رفت و کنار او نشست و با درماندگی پیروز دیگر نمی دانست چ

در آغوشش گرفت و به آرامی گفت : مامان تورو خدا گریه نکن به من بگو موضوع چیه ازت خواهش می کنم آنقدر 

 با اعصاب من بازی نکن.

ایران اومدی بعد از چند هفته نامه ای برات از لندن  مهناز کمی آرام شد و ادامه داد: راستشو بخوای اون موقع که به

رسید. منتها چون به نشونی خونه قدیم بود صاحب جدید اونجا نامه رو به من داد من هم کنجکاو شدم اونو باز کردم 

و خوندم دیدم همون دختره شیرازیه که زیر پات نشسته بود و تورو به خارج کشونده بود . فهمیدم که چند وقت 

م بودین توی اون نامه نوشته بود که از تو بچه دار شده و حاضره هر طور تو بگی یا به ایران بیاد و یا منتظرت باه

 باشه و خیلی چیزهای دیگه که من دیگه یادم نیست .

پیروز دیگر بقیه حرفهای مادرش را نمی شنید . خدا می داند که به چه حالی دچار شده بود درونش ناگهان تهی شده 

سرش به دوران افتاده بود . خدایا په می شنید؟ آیا حرفهای مهناز حقیقت داشت حتما داشت چون نکات دیگری را و 

 هم که او هرگز مطلع نبود بیان کرده بود.

بعد از سکوتی کوتاه پیروز با درماندگی رو به مادرش کرد و گفت: پس ...پس نامه چی شد؟ چرا راجع به اون نامه 

 تی؟چیزی به من نگف

مهناز سرتکان داد و گفت: چی باید می گفتم؟ فکر می کردم دختره داره دروغ میگه و یه بچه حرومزاده رو می خواد 

 به گردن تو بندازه نامه رو پاره کردم و دور ریختم و هرگز حرفی به تو نزدم.

نوم ؟ آخه مادر این چه کاری پیروز سرش را میان دستهایش گرفت و فریاد زد: ای وای ای وای خدایا خدایا چی میش

بود که در حق پسرت کردی؟ چرا یه عمر منو بدبخت و سرگردون کردی؟ چرا راجع به اون بچه چیزی به من 

نگفتی ؟ ای وای خدایا منوببخش من چطوری می تونم بعد از این زندگی کنم ؟ االن بچه من هفده هجده ساله شده و 

 وای....ای وای....و ناگهان شروع به گریستن کرد.من بی غیرت از وجودش بی خبر بودم ای 

با صدای گریه او جواد سراسیمه از اتاق بیرون آمد بادیدن منظره ای که جلوی چشمانش بود تحملش را از دست داد 

و رو به همسرش کرد و فریاد زد: بس کن دیگه چی از جون این پسرت می خوای؟ آخه مگه تو مادر نیستی ؟ مگه 

ف نداری؟ چرا انقدر این پسرو زجر می دی؟ آخه ببین مرد به این گنده ای رو چطوری به گریه انداختی رحم و انصا

 ؟ کی میخوای آدم بشی ؟ ای بی رحم بی انصاف!

پیروز بی توجه به پدرش همچنان اشک می ریخت و گریه می کرد . بعد از دقایقی بدون کوچکترین حرفی به اتاقش 

 رفت و در را بست.

ز نفس بلندی کشید و از جایش بلند شد . باوجود اینکه از دیدن گریه های پسرش دلش خون شده بود از کار مهنا

خودش راضی بود فکر می کرد عروسی را به هم زده است و پیروز فعال از ازدواج با صبا منصرف شده است . شاید تا 

را از مادرش شنیده صبح فردا برای  حدودی هم درست حدس می زد چون همان شب پیروز تصمیم گرفت هرآنچه

صبا بازگو کند. از حرفها و نشانیهای دیگری که مادرش ذکر کرده بود می توانست حدس بزند که او راست می گوید 

و موضوع بچه واقعیت دارد پیروز از فکر اینکه اگر در آن زمان نامه سروین را دریافت می کرد چگونه زندگی اش 

ه این همه سال را در تنهایی و بی همدمی سپری نمی کرد دلش خون بود تا صبح راه رفت و زیر و رو می شد و چگون
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افسوس خورد دیگر نمی توانست مادرش را ببخشد به طور حتم برای همیشه او را ترک می کرد . چه با صبا ازدواج 

د . مهناز زندگی جوانی و می کرد و چه این ازدواج انجام نمی گرفت. تصمیم گرفته بود هرگز به سوی مادرش نرو

عمر او را تباه کرده بود .عشق بزرگ زندگی اش را از او گرفته بود و بی رحمانه سالهای سال همه چیز را از او پنهان 

 کرده بود .

صبح فردا قبل از اینکه مهناز موفق به دیدن او شود خانه را ترک کرد به دانشگاه رفت و بی صبرانه منتظر آمدن صبا 

ه محض دیدنش او را به گوشه ای کشاند و گفت: صبا امروز بعد از تموم شدن کالسها بیا باهات کار مهمی دارم شد . ب

 موضوعی هست که حتما باید بدونی .

 صبا با نگرانی نگاهی به او کرد و پرسید: چیزی شده ؟ اتفاقی افتاده ؟

 دار شدم فعال نمی تونم چیزی بگم باشه بعد.پیروز سر تکان داد و گفت: چیز تازه ای نیست اما من تازه خبر

خبر نامزدی و ازدواج قریب الوقوع آنها در دانشگاه پیچیده بود . دانشجویان هم راجع به این وصلت با تعجب و 

حیرت صبحت می کردند برایشان عجیب بود دکتر پیروز مفتاح با صبا کمالی ازدواج کند . همگان با شک و تردید 

 ضوع حرف می زدند و خیلیها آن را شایعه تلقی می کردند.راجع به این مو

به هر صورت تا بعدازظهر آن روز هزار جور فکر و اندیشه به سر صبا آمد . نمی دانست موضوع چیست که تا آن حد 

 مرد مورد عالقه اش را غمگین و متفکر کرده است . باالخره وقتی که ساعت چهار بعدازظهر کنار پیروز در اتومبیل

نشست دیگر طاقت نیاورد و پیرسید: پیروز میشه ازت خواهش کنم زودتر به من بگی چی شده ؟ آخه قیافت خیلی 

 گرفته س من نگرانم.

پیروز ماشین را روشن کرد و به راه افتاد . بعد از سکوتی کوتاه گفت: ببین صبا راستش من خودم هم نمی دونم 

شرمم میاد اونو برای تو بگم اما هیچ چاره ای ندارم . تو حق داری که از موضوع تا چه حد واقعیت داره از طرفی هم 

 تمام گذشته من با خبر باشی بعد تصمیم بگیری.

 صبا بی صبرانه چشم به او دوخته بود .

پیروز کامال وی را درک می کرد. بنابراین بی مقدمه پرسید: ببینم صبا تو اگه مطلع بشی که من از سروین صاحب بچه 

 هم هستم چه واکنشی نشون می دی؟ باز هم حاضری باهام عروسی کنی؟ ای

صبا در جایش میخکوب شد با چشمهای باز و حیران لحظاتی به پیروز نگاه کرد و با لکنت پرسید: چرا تا حاال راجع 

 بهش با من حرفی نزده بودی؟

 پیروز گفت: برای اینکه خودمم خبر نداشتم تازه دیشب فهمیدم.

ساس سردرگمی می کرد . آن قدر ناراحت و آشفته به نظر می رسید که پیروز صالح دید هرچه زودتر او را از صبا اح

 شک و تردید درآورد و تمام ماجرا را تعریف کند.

بنابراین بی مقدمه تمام حرفهای دیشب مادرش را برای او بازگو کرد و در انتها افزود : بدتر از همه اینکه وقتی من 

گریه می کردم مادرم اعتراف کرد که حتی در جواب اون نامه ای نوشته و گفته که پسرم یعنی من دیگه نمی  زار زار

 خواد تورو ببینه و قصد داره با دختر دیگه ای ازدواج کنه !

 صبا با ناراحتی سر تکان داد و گفت: نه این دیگه باورکردنی نیست این دیگه خیلی بی رحمیه !

ی پرسید: صبا به نظر تو من چی کار می تونم بکنم؟ تو ...تو راجع به من چی فکر می کنی؟ فکر می پیروز با درماندگ

 کنی مرد مزخرف و بی مسئولیتی هستم نه ؟ ولی باید باور کنی من از وجود بچه بی خبر بودم.
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برای  حال باید بدونیصبا نگاهی به پیروز کرد و گفت: من تورو میشناسم بیخودی به خودت بد و بیراه نگو در هر 

من هیچی فرق نکرده من تورو دوست دارم و تمام گذشته تو رو قبول می کنم اما ...اما پیروز خودت چی ؟ خودت 

هم می تونی به آسونی وجود این بچه رو نادیده بگیری ؟ می ترسم دوباره تمام فکر و حواست بره طرف سروین و 

 بچه اونوقت پیروز ...

سخ داد: می فهمم چی میگی صبا اما باید بدونی من دستم به هیچ جا بند نیست . در هر حال کاری رو پیروز با عجله پا

که باید برای جستجوی سروین انجام می دادم دادم. فقط این فکر موذی منو میخوره و وجودمو به آتش کشیده که 

 ؟چرا؟ چرا باید این طوری بشه ؟ چرا باید سرنوشت من به اینجا کشیده بشه 

صبا با دنیایی مهر و محبت دستهای پیروز را در دست گرفت و گفت: می دونم چه حالی داری خوب درک می کنم که 

با شنیدن این خبر چقدر دگرگون شدی اما پیروز من این موضوع مال همون سالهای گذشته س چیزیه که توی 

فهمیدی در هر حال اگه همون موقع از این موضوع همون سالها اتفاق افتاده و تازگی نداره ایرادش اینه که تو تازه 

بچه چیزی می دونستی بی شک سروینو تنها نمی ذاشتی و به ایران نمی اومدی چیی که مهمه اینه که خود سروین هم 

موضع اومدن تو نمی دونسته از تو بچه دار شده در این مورد گناهکار اصلی ...مادر توئه پیروز امیدوارم ناراحت نشی 

 ر نکنی قصد بدگویی دارم.و فک

پیروز سرتکان داد و گفت: نه نه می دونم که مادرم مقصره حق با توئه حاال که تو موضوعو فهمیده ی و از همه چیز 

باخبر شدی خیالم راحت تر شد ببین صبا ما هرچه زودتر باید تکلیف زندگی خودمونو روشن کنیم من باید در اولین 

 ن پیدا کنم و بعد ...فرصت آپارتمانی برای خودمو

 صبا لبخند شیرینی زد و گفت: اما پیروز ما احتیاجی به آپارتمان جدید نداریم خونه ما بزرگه و ....

پیروز اجازه نداد صبا حرف خود را تمام کند و گفت: نه نه عزیزم نه خونه شما و نه خونه ما بهتره یه محل جداگانه 

 خودمون. پیدا کنیم و به راحتی بریم توی خونه

صبا از خوشحالی دستهایش را به هم زد و گفت: باشه عزیزم هرچی تو بگی من حاضرم با تو توی چادر هم زندگی 

 کنم.

 پیروز نگاه قدرشناسانه ای به او کرد و پاسخ داد: صبا اگه من تورو نداشتم چی کار می کردم؟ تو فرشته نجات منی .

ر رویاهایش فرو رفته و به نقطه ای خیره شده بود. پیروز با این حاالت او صبا تبسمی کرد و جوابی نداد دوباره د

آشنایی پیدا کرده بود در سکوت نگاهش کرد و به آرامی به راه خود ادامه داد. تصمیم داشت از فردا به چند آژانس 

ه بیندازد . نمی امالک بسپارد به محض پیدا شدن محلی مناسب به آنجا نقل مکان کند و مراسم عروسی را به را

خواست باور کند اما حقیقتا چشم دیدن مادرش را نداشت . دیگر بیزار بود که به آن خانه پا بگذارد بیزار بود که رو 

در روی مهناز بنشیند و شام بخورد. مهناز زندگی را از او گرفته بود با خودخواهی و ندانم کاریهایش آینده و جوانی 

بیچاره سروین چه کشیده و چقدر رنج برده بود خدا می دانست و بس چیزی که بیشتر  او را به تباهی کشیده بود .

دل پیروز را می سوزاند و او را به آتش می کشید این بود که مادرش اعتراف کرده بود سروین در نامه اش نوشته 

ید و شتر آه می کشبود که حتی حاضر است به ایران بیاید و با او زندگی کند هرچه بیشتر می گذشت پیروز بی

 حسرت می خورد در هر حال مجبور بود مثل همیشه بسوزد و بسازد.

صبا را به منزل رساند و خودش راهی خانه شد . باید می رفت دوشی می گرفت و استراحت می کرد . اعصابش سخت 

 تحت فشار و ناراحتی بود.
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از این پیروز در جستجوی سروین بر می آید و دست  اتفاقا مهناز هم بی صبرانه منتظرش بود او فکر می کرد که بعد

از صبا می کشد و همان هم برای مهناز دلخوشی بزرگی بود دیگر برایش مهم نبود که سروین پیدا شود یا خیر و 

اینکه آینده پسرش چه می شود او فقط به فکر این بود که جلوی دوست و فامیل عروسی مثل صبا را در معرض دید 

 هد و طعنه و کنایه آنها را نشنود.آنها قرار ند

هنگامی که صدای چرخش کلید در قفل در به گوش مهناز رسید با عجله به آشپزخانه رفت و زیر سماور را روشن 

کرد پیروز زودتر از آنچه فکر می کرد به خانه آمده بود به مجرد دیدن مادرش سالم کوتاه یکرد و به درون اتاقش 

ست لحظه ای با مهناز تنها باشد . جواد هم که از ماجرا باخبر شده بود با نگرانی به سالن خزید. دیگر حتی نمی خوا

آمد و روی مبل نشست دلش می خواست با پسرش صحبت کند دلش می خواست به او بگوید که از کار مهناز چقدر 

 از اتاقش را نداشت . متاسف و دلخور شده است اما انتظار او و همسرش بی ثمر بود . پیروز قصد بیرون آمدن

باالخره مهناز با بی صبری رو به شوهرش کرد و گفت: برو توی اتاقش باهاش صحبت کن بهش بگو بیاد چای بخوره 

 من هم می خوام باهاش حرف بزنم.

و ا جواد نگاه ناموافقی به زنش انداخت و از جایش بلند شد به آرامی در اتاق پسرش را زد و وارد شد . پیروز با دیدن

 سالم کرد پدرش با محبت و فروتنی پرسید: چطوری پسرم؟ خوبی ؟

 پیروز نگاه غمگینی به او انداخت و گفت: خوب؟ چطوری می تونم خوب باشم بابا جون ؟

جواد سری از روی تاسف تکان داد و گفت: حق داری پسرم هرچی بگی حق داری می گی چکار کنم ؟ من یکی به 

 ده و شرمنده م اما کاری از دستم برنمیاد.سهم خودم از تو خجالت ز

پیروز دلش برای او سوخت و با لحن دردمندی گفت : این چه حرفیه می زنین پدر جون ؟ من از شما هیچ گله ای 

 ندارم از مادرم هم دیگه شکایتی ندارم انگار سرنوشت منه که باید اینجوری بسوزم و بسازم.

ببین پیروز جون هرچی بوده گذشته هر قدر هم که افسوس بخوری فایده نداره جواد دستی به شانه او زد و گفت : 

 بهتره مسیر زندگی تو طی کنی و دیگه به فکر گذشته نباشی.

پیروز با حالت حق به جانبی گفت : آخه در اون مورد هم مامان رضایت نمی ده همه ش دخالت می کنه باباجون من 

 گی و آینده خودم تصمیم بگیرم.دیگه بچه نیستم حق دارم درباره زند

پدرش به آرامی گفت : البته که حق داری من هم به تو حق می دم اصال در این مورد با مادرت حرفی نزد برو دست 

 دختره رو بگیر برین عقد کنین.

د تا چن پیروز با درماندگی گفت : نمیشه بابا جون نمیشه باالخره اونها هم رسم و رسومی دارن مادرش دلش میخواد

دوست و فامیلو دعوت کنه مراسم کوچکی بگیرن وگرنه من از خدامه که بی سروصدا عقد کنیم و سروته قضیه رو 

 هم بیاریم.

 جواد با صمیمیت پرسید: باشه هرچی تو بگی من هرکاری از دستم بربیاد برات انجام میدم می گی چکار کنم؟

 بگیرین که حرفی نزنه و هیچ دخالتی نکنه . پیروز بالفاصله پاسخ داد : هیچی جلوی مامانو

جواد مصمم و جدی گفت : باشه پسرم . سعی خودمو می کنم دیگه این دفعه از اون دفعه ها نیست که جلوش کوتاه 

 بیام و اون هم هر کاری که دلش خواست بکنه .

بیراه  د . در دل به شوهرش بد وبیشتر از یک ساعت با یکدیگر صحبت کردند . دیگر صبر مهناز به پایان رسیده بو

می گفت که در غیاب او پسرش را به حرف کشیده و از اتاق بیرون نمی آید. دلش می خواست بداند که نتیجه 
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اقداماتش چه شده و به کجا انجامیده است . درست هنگامی که تصمیم داشت به اتاق پیروز برود و سراغی از آنها 

یی بیرون آمد . چهره اش گرفته و درهم بود مهناز به مجرد دیدن او گفت : کجا بگیرد در باز شد و جواد به تنها

 بودی تا به حال ؟ مغز پسره رو خوردی؟ توهم که خروس بی محلی چی می گفتین به همدیگه ؟

 جواد انگشتش را به عالمت سکوت روی لبهایش گذاشت و به آرامی گفت : پاشو بیا توی اتاق باهات کاردارم.

دلخور و دمغ به دنبال شوهرش به راه افتاد . وقتی که تنها شدند جواد رو به او کرد و گفت: گوش کن چی می  مهناز

گم . باید بدونی از این به بعد هرکاری که بکنی جز ضرر و زیان چیز دیگه ای برات نداره این پسره تصمیم خودشو 

این بهتره دیگه خودتو سبک نکنی و داد و بیداد راه نندازی گرفته اون در هر حال با صبا کمالی ازدواج می کنه . بنابر

 هیچ فایده ای نداره فهمیدی؟

مهناز خون به صورتش دوید آنچه می شنید برایش ناگوار و ناممکن بود او به هیچ وجه نمی توانست صبا را به عنوان 

چشمهای باز و هراسناک به شوهرش عروسش قبول کند . حاضر بود بمیرد اما پای صبا به خانه آنان باز نشود با 

خیره شده بود . گویی بدترین و غم انگیزترین اخبار دنیا را به گوش او رسانده بودند. جواد از دیدن چهره او دلش 

گرفت حتی احساس کرد برای همسرش دلش می سوزد. اما هیچ چاره ای نبود مهناز باید با واقعیت روبه رو میشد یا 

 ش قبول می کرد و یا برای همیشه پسرش را از دست می داد.صبا را به عنوان عروس

__________________ 

سرانجام اقدامات سرور به ثمر نشست و سروین پسرش را با یک دنیا امید و آرزو به آمریکا فرستاد . هراس سرور 

دنبال خود می دید و هرجا از اقدامات حاج آقا معین برای پیدا کردن وی بی جهت بود اما سرور هنوز سایه او را به 

که می رفت احساس می کرد تحت تعقیب و پیگرد است از هنگامی که به آمریکا آمده بود تنها یک نامه برای 

سروناز پست کرده بود آن هم هنگامی بود که به شهر دیگری برای دیدن یکی از دوستان قدیمش رفته بود او به هر 

ج آقا معین از محل زندگی او خبردار نشود در نامه برای سروناز نوشته ترتیب می خواست رد خود را گم کند و حا

 بود که حالش خوب است و نگرانش نباشد.

سروین هم بعد از مدتها متوجه شد که گویی مادرش قصد مراجعت به ایران را ندارد در هر حال آمدن سرور به 

ود شوهری آن چنانی چگونه توانسته است دست به آمریکا و اقامت دائم او برای همه سوال برانگیز بود که با وج

چنین کاری بزند . هنگامی که امید در یکی از دانشگاههای امریکا مشغول تحصیل شد سرور چند هفته ای را نزد او 

سپری کرد و وقتی از وضع زندگی او خیالش راحت شد دوباره به سیاتل برگشت امید در یکی از شهرهای نزدیک 

 اش سهراب درس می خواند و بسیار راضی و خشنود به نظر می رسید.محل اقامت دایی 

مایک سعی می کرد چیزی به روی خود نیاورد اما از دوری امید دلتنگ بود و با خود فکر می کرد که فرستادن او کار 

یشتر خانه بدرستی نبوده است . سرون هم به علت بیکاری و در خانه ماندنهای متوالی رفتن پسرش و غیبت او را در 

احساس می کرد و حتی وجود دو دخترش و رسیدگی به آنها هم نمی توانست دوری امید را جبران کند . زندگی اش 

به طرز دردناکی یکنواخت و کسل آور شده بود دلش می خواست آنقدر شهامت داشت که رودر روی مایک بایستد و 

عشقی که نثار سروین می کرد دهان او را بسته بود و او را از از او تقاضای جدایی کند . اما محبتهای بی دریغ وی و 

هرگونه اقدامی باز می داشت از هنگامی که سرور از ایران به امریکا رفته و امید هم از او جدا شده بود دلش حال و 

نی اش هوای زندگی در آنجا را کرده بود دوست داشت نزد پسر ش و خانواده اش برود و مثل سالهای کودکی و جوا

از مصاحبت مادر و برادرش بهره مند شود از تعریفهایی که سرور از محیط آمریکا برای او می کرد دلش پر می زد 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دیر آمدیچقدر 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 9 5  

 

هرچه زودتر محیط کوچک و سرد ادینبورو را ترک کند و به بهشت موعودی که مادرش او را دعوت کرده بود پرواز 

را در رفاه مالی قرار داده بود اما باعث شده بود که سروین  کند . آمدن سرور به آنجا مزایایی داشت و ناگهان آنها

بیش از پیش از زندگی اش با مایک احساس دلسردی و خستیگ کند و با خودش فکر می کرد چه گناهی کرده است 

 که باید با مردی که دوستش ندارد و هر روز از روز پیش از او دورتر و دورتر می شود زندگی کند.

سردیها و کج خلقیهای سروین خم به ابرو نمی آورد و با صبوری تمام با هرگونه اخالق و رفتار زنش مایک در مقابل 

مدارا می کرد اما او هم این موضوع را درک کرده بود که سرور باعث دگرگونی روحی سروین شده است . هرچند 

ی می رفتند او ترجیح می داد در خانه شان بزرگ تر و ماشینشان جدیدتر شده بود و بچه هایشان به مدارس خصوص

همان آپارتمان کوچک قبلی باشد و همان وضع گذشته را داشته باشند اما در عوض روحیه و اخالق سرون شاداب تر 

و بهتر و رفتارش گرم تر و مهربان تر باشد . به وضوح می دید که او چقدر سرد و بی عالقه شده است . در ظاهر 

ایتی نمی کرد اما دیگر همان سروین پیشین نبود و مایک کامال این موضوع را درک می چیزی نمی گفت و اظهار نارض

 کرد.

سروین اخیرا حتی با دوستان و همکاران سابقش هم قطع رابطه کرده بود و عالقه ای به دیدار آنها نداشت بیشتر 

های مورد عالقه اش این بود اوقات جلوی کامپیوتر می نشست و خودش را با آن سرگرم می کرد . یکی از سرگرمی

که به یکی دو سایت ایرانی برود و با ایرانیها چت کند . گاهی ساعتها پای کامپیوتر می نشست و از جلوی آن بلند 

نمی شد . مایک از این کارش حالت جنون پیدا می کرد و از اینکه او شوهر و بچه هایش را نادیده میگیرد و مدتهای 

اسر دنیا چت می کند عصبانی می شد اما خوشحالی سروین ازاین بود که می توانست با امید به طوالنی با ایرانیهای سر

 طور مرتب تماس داشته باشد و از حال و روز او باخبر باشد.

مدتها بود که سروناز نه نامه ای برای خواهرش نوشته بود و نه تماسی با او داشت و بیشتر وقتها به وسیله مادرش از 

ی دریافت می کرد دو خواهر دورادور از حال همدیگر مطلع بودند اما به طور مستقیم رابطه نزدیکی سروین خبر

نداشتند . هنگامی که نامه ای از سروناز به نشانی قبلی سروین رسید و بعد از مدتها توانست آن را دریافت کند 

و برایش نامه نوشته است با  تعجب کرد با خودش اندیشید که چه شده که خواهر بزرگش یادی از او کرده

کنجکاوی آن را باز کرد و از آنچه در آن نوشته شده بود به شدت حیران شد . سروناز تمام کارهایی را که مادرشان 

در ایران انجام داده بود و بعد هم فرار را بر قرار ترجیح داده و رفته بود برای خواهرش شرح داده بود و حتی متذکر 

ادرشان می تواند سرور را تعقیب کند و ردپایی از وی به دست آورد اما از یک سو به شدت شده بود که شوهر م

بیمار شده و از نظر روحی توانایی این کار را ندارد و از سوی دیگر علی او را ازاین کار منصرف کرده و گفته که این 

جبران ضررهای مالی حاج آقا معین را اقدامات جز رسوایی بیشتر ثمری ندارد و حتی برگردان سرور هم نمی تواند 

بکند. سروناز نوشته بود که این کار مادرش باعث شرمندگی و سرافکندگی او شده و هرچند علی در این مورد با او 

 صحبتی نکرده و چیزی نگفته است او زیر فشار این بار به شدت کمرش خم شده و احساس گناه و ناراحتی می کند.

نامه به فکر فرورفت . نمی دانست که کار مادرش را تایید کند یا نه . باورش نمی شد که سروین بعد از خواندن 

سرور تا این حد بی پروا و جسور باشد در هرحال به سروناز حق می داد که ناراحت و عصبی باشد بنابراین تصمیم 

از مدتها دستخط خواهرش را گرفت برای دلجویی از او برایش نامه ای بنویسد و کمی دلداری اش بدهد وقتی بعد 

دید و درددلهای او را خواند دوباره مهر و محبت گذشته و خاطرات دوران کودکی اش را به خاطر آورد . احساس 

کرد خواهرش را چقدر دوست دارد و نسبت به او چقدر احساس همدردی می کند . بی اختیار به یاد دوران کودکی 
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ش آنهارا یک جور لباس می پوشاند و موهای بلندشان را می بافت به یاد شبهایی شان افتاد . به یاد روزهایی که مادر

که تا دیروقت با یکدیگر نجوا و پچ پچ می کردند و خواب به چشمشان راهی نداشت . اکنون سالها بود که بسیار از 

حالی است و چه قیافه همدیگر دور شده بودند. سالهای طوالنی بود که خواهرش را ندیده بود و نمی دانست در چه 

ای پیدا کرده است . بچه های او را ندیده بود و اگر هم به طور اتفاقی در جایی آنها را میدید بی شک نمی شناختشان 

چقدر دردناک بود که تا این اندازه از تمام وابستگیهایش دور افتاده بود. اندوهی عمیق دلش را فرا گرفت . نامه ای 

ی سروناز نوشت و پست کرد و حتی در آن نشانی ای میل خود را نوشت تا اگر بهار دوست طوالنی و سراسر مهر برا

داشت با او تماس بگیرد . نمی دانست جواب نامه اش را می دهد یا نه در هر حال او خودش را مقصر می دانست به 

ر و خواهر خودش احساس کینه یاد آورد که دران زمانها عشق پیروز او را از همه دور کرده بود و حتی نسبت به ماد

 داشت زیرا فکر می کرد همه آنها مخالف پیروز هستند و از وی تنفر دارند.

اما وقتی که بعد از مدتی کوتاه ای میل بهار را دریافت کرد که لبریز از محبت و دوستی بود و چندی بعد از آن نامه 

دا کرده که قبال آن را از دست داده و گم کرده بود . سراسر مهر و عطوفت سروناز رسید گویی دنیای تازه ای را پی

بعد از آن تماسشان با یکدیگر بیشتر شد . سروین فهمید که سروناز در زندگی با علی واقعا خوشبخت است و 

احساس رضایت می کند سروین هم تمام ماجراهای زندگی اش را برای وی نوشت و شرح داد که با وجود عشق و 

او عالقمند نیست و دوستش ندارد دو خواهر سعی می کردند هر طور شده به یکدیگر مهر و وفاداری مایک به 

دوستی بورزند و دوران گذشته را تکرار کنند. سروین به این فکر افتاد که سفری به ایران برود و خواهرش را از 

 کند. ر از بین برود و بعد اقدامنزدیک ببیند اما سروناز به او گفت که بهتر است کمی صبر کند تا کامال خاطره سرو

سروین هرگز درباره کاری که مادرش کرده بود با مایک صحبتی نکرد و حتی به خود سرور هم چیزی نگفت و 

همان بهتر دید که او فکر کند سروین از این ماجرا بی اطالع است بعد از آن سروناز از طریق خواهرش از حال 

سرور به او داده بود همچنان دست نخورده در بانک باقی مانده بود و سروناز مادرش خبردار می شد . پولی را که 

نمی دانست با آن چه کند. هنوز در مورد آن به شوهرش چیزی نگفته بود اما می دانست بی شک آن پول مورد قبول 

 علی واقع نخواهد شد و او آن را پول حاللی نمی داند.

واهرش می گذشت که به طور جدی تصمیم گرفت به ایران برود و دوباره چندین ماه از مکاتبه مجدد سروین با خ

شیراز شهر زادگاهش را از نزدیک ببیند دیگر از بیکاری و در خانه نشستن خسته شده بود. هنگامی که با مایک 

ان ؟ من رصحبت کرد و به او گفت که قصد دارد به ایران سفر کند او لحظه ای درنگ کرد و با نارحتی پرسید: چرا ای

فکر می کردم برای دیدن پسرمون تصمیم میگیری به امریکا بریم اونو ببینیم . فکر نمی کنی دیدن امید برامون لذت 

 بخش تر باشه ؟

سروین لجش گرفت با لحنی عصبی پاسخ داد : چطور ؟ مگه تونبودی که می گفتی نباید من به این زودی به آمریکا 

ش اجازه بدم روی پاهای خودش بایسته و به زندگی مجردی و تنهایی عادت کنه ؟ برم و پسرمو ببینم و بهتره به

 اصال مایک تو معلوم هست چی می گی؟

مایک که همیشه در مقابل عصبانیتهای سروین کوتاه می آمد و حرفی نمیزد این بار دیگر نتوانست بر اعصابش 

چرا بی جهت بهانه جویی و بداخالقی می کنی؟ من مسلط باشد و با تندی گفت : سروین تو هم معلوم هست چته و 

نمی فهمم پسرت مادرت همه در امریکا هستن چرا می خوای به ایران بری ؟ نکنه ....نکنه فکر می کنی می تونی 

 عشق گذشته تو پیدا کنی آره ؟
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ن ته فکری مسروین به شدت از این حرف شوهرش رنجیده شد و با خشم گفت : واقعا برات متاسفم که آنقدر کو

اگه هم بخوام برم دنبال پیروز هیچ ترسی از تو ندارم تو نمی فهمی و درک نمی کنی که چقدر دلم برای وطنم برای 

شهرم تنگ شده شهری که با شهر تو از زمین تا آسمون فرق داره و گرم و دلچسب و جالبه نه سرد و یخ زده و بی 

 احساس فهمیدی؟

گفت : آره می دونم همون شهری که تو ازش فرار کردی و به اینجا پناهنده شدی  مایک لبخند تمسخر آمیزی زد و

 همون شهری که پدرتو کشت و مادر و برادرتو فراری داد.

سروین دیگر طاقت نیاورد از جایش بلند شد رو در روی مایک قرار گرفت و فریاد زد: خفه شو تو حق نداری به 

ی من از ناچاری و ناعالجی به تو پناهنده شدم وگرنه تو لیاقت من و خونواده کشور من به سرزمین من بد و بیراه بگ

 منو نداری فهمیدی؟

 مایک نگاه سرزنش آمیزی به او کرد و دیگر حرفی نزد . بعد از دقایقی خانه را ترک کرد و رفت .

یش از مدرسه به خانه سروین زانوانش را در بغل گرفت و دقایق طوالنی گریست . آن قدر گریه کرد تا بچه ها

آمدند. سعی کرد جلوی آنها خونسردی خود را حفظ کند دخترها چشمهای اشک الود او را دیدند و علت گریه اش 

 را جویا شدند اما او به هر ترتیب بود موضوع را پنهان کرد و گفت دلش برای امید تنگ شده .

ود و دلش می خواست حتی یک روز قبل از مرگش سروین هنوز آرزوی دیدار پیروز را دردل زنده نگه داشته ب

دوباره او را ببیند. ولی ایندفعه واقعا دلش هوای سروناز و شهرش را کرده بود . البته تصمیم داشت در برگشت چند 

روزی هم در تهران بماند و سروگوشی آب بدهد تا شاید بتواند سرنخی از عشق و معبود گمشده اش پیدا کند . اما 

ک چنین برداشت کرده بود که سفر او تنها به خاطر پیروز است او را عصبی و دل آزرده می کرد. از اینکه اینکه مای

آن قدر تند و بی ادبانه با شوهرش حرف زده بود کوچکترین اظهار تاسفی نداشت . گویی به دنبال بهانه ای بود که 

هیچ وجه در پی دلجویی از او برنیامد و شب قبل از  هرچه بیشتر او را از خود برنجاند و دور کند. به خاطر همین به

اینکه مایک به خانه بیاید. شام بچه ها را داد و خودش هم شامش را خورد و کتابی برداشت و در اتاقش خود را 

سرگرم مطالعه کرد. تصمیم داشت حتی هنگامی که مایک به خانه آمد از جایش تکان نخورد و مثل هر شب به 

د. با وجود اینکه سرشب بود وی برای خواب به تختخواب رفته بود و به شدت احساس خستگی می استقبال او نرو

کرد. بر خالف انتظارش مایک سرموقع همیشگی به خانه نیامد . سروین در ته دل از دیرکردن او خوشحال شده بود. 

 واکنش نشان داده بود. باالخره مایک هم غروری داشت به طور حتم او هم از رفتار سروین ناراحت شده و 

اما تمام تصوراتش اشتباه از آب درآمد. چون ساعتی بعد مایک با چهره خندان و دسته گل قشنگی در دست دم در 

اتاق سروین حاضر شد و در حالی که می خندید نزدیک او آمد و سالم کرد و گونه اش را بوسید. دسته گل را 

م فکر نکن با یه بگومگوی کوچک از تو دلخور و ناراحت میشم. نه تقدیمش کرد و گفت: سروین من عاشق تو هست

تو مثل بچه من هستی با بچه هام هیچ فرقی نداری . تمام خشم و عصبانیتتو می بخشم و اونو نوعی بازی بچگونه به 

وچیکیه لی کحساب میارم. بسته کادویی زیبایی هم از جیبش درآورد و به سروین داد و اضافه کرد: البته این هدیه خی

 اما امیدوارم از من قبولش کنی.

سروین لبخندی روی لبهایش نمودار شد و دلش فروریخت . بی شک از موارد نادری بود که از اظهار عشق و محبت 

دلگیر و ناامید می شد تمام نقشه هایش نقش بر آب شد . دیگر نمی دانست چه کند و چه بگوید با اکراه از جایش 

مایک را بدهد اما او مانع بلند شدن سروین شد و گفت : نه نه الزم نیست زحمت بکشی خودم غذامو بلند شد تا شام 
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گرم می کنم و می خورم. و در حالی که گلها را از سروین می گرفت ادامه داد : اینها رو هم توی گلدون میذارم برات 

ی هدیه رو بازکنی ؟ اگه خوشت نیومد می میارم باشه ؟ و چون همسرش را مات و ساکت دید گفت : عزیزم نمی خوا

 تونم عوضش کنم.

سروین کمی به خود آمد و با عجله بسته را گشود . گردنبند ظریف و زیبایی بود که به زنجیر آن قلبی آویزان شده 

 بود. سروین که محو زیبایی آن شده بود بی اختیار گفت : وای چقدر قشنگه مرسی.

توانسته بود یخ کدورت و دلخوری سروین را بشکند و به قلب او نفوذ کند . سروین  گل از گل مایک شکفت باالخره

گردنبند را به گردنش آویزان کرد و خود را در آینه نگریست . او هرگز نه فرصت خریدن جواهر را پیدا کرده بود 

ی تواند گهگاه برای خودش طال و نه تا چند ماه اخیر پولش را داشت و این هدیه مایک تازه او را به فکر انداخت که م

 و جواهری بخرد . با وجود اصرار مایک که او از تختخوابش تکان نخورد سروین بلند شد و شام وی را داغ کرد.

بعد از آن شب سروین فکر رفتن به ایران را از سرش بیرون کرد و سعی کرد حرفی راجع به آن نزند . اما دیگر نمی 

د را تحمل کند. دوست داشت به تنهایی به آمریکا برود در حالی که مایک انتظار داشت توانست بیش از آن دوری امی

 همگی برای تعطیالت ژانویه راهی امریکا شوند و دیداری هم از امید به عمل آورند.

سروین می دانست که سهراب و خانواده او و به خصوص سرور استقبال گرمی از مایک نخواهند کرد . بنابراین قبل 

ز اینکه مایک در اینباره حرفی بزند سروین با صراحت تمام گفت که دوست دارد تنها به دیدار خانواده اش برود . ا

برای شوهرش توضیح داد که حتی دخترها را هم دلش نمی خواهد همراه خود ببرد. زیرا سالهاست که برادرش را 

رش صحبت کند. بنابراین ترجیح می دهد برای مدتی ندیده و نیز نتوانسته به طور کامل در تنهایی و خلوت با ماد

 کوتاه به سفر برود و برگردد. مایک بدون کوچکترین اعتراضی پیشنهاد او را قبول کرد و حرفی نزد.

سروین مستقیم نزد امید رفت و بعد از چند روز همراه او به خانه سهراب رفت. سرور هم برای تعطیالت سال نو به 

ه های سهراب بزرگ شده بودند و همسرش بر خالف گذشته با گرمی و خوش خلقی پذیرای آنجا آمده بود . بچ

سروین و پسرش شد . دو سه هفته ای که سروین با سهراب و سرور سر کرد برایش از زیباترین و لذت بخش ترین 

 از سالها طعم روزهای زندگی محسوب می شد . امید بیشتر اوقات با بچه های سهراب سرش گرم بود و سروین بعد

شیرین همزیستی و معاشرت با خانواده اش را می چشید دلش نمی خواست به ادینبورو برگردد . دوست داشت بقیه 

عمرش را در همان یک اتاقی که سهراب در اختیار او و مادرش قرار داده بود سر کند سرور اصرار داشت که او 

وین می دانست که مایک حاضر به ترک زادگاهش نیست و هرچه دارد بفروشد و به آمریکا مهاجرت کند اما سر

 اصوال از امریکائیها متنفر است و از آنها بدش می آید.

سرانجام در یکی از روزهای آخر اقامتش سهراب به سروین پیشنهاد کرد که به امریکا بیاید و در شهر محل اقامت 

ی نگاهی به او کرد و گفت : سهراب جون من منتهای انها خانه ای بخرد و همان جا ساکن شود. سروین با آرزومند

 آرزومه که پیش شما باشم اما می دونم که مایک زیر بار نمی ره و دوست داره همون جا بمونه.

سرور با تندی گفت : خب بمونه مادر جون تو دست بچه هاتو بگیر بیا اینجا اون هم اگه دلش خواست بیاد وگرنه تو 

 ا بمونی و از تنهایی دق کنی؟چه گناهی کردی که اونج

سهراب با اعتراض رو به مادرش کرد و گفت: مامان این چه حرفیه که می زنین؟ باالخره اونها زن و شوهرن و باید با 

 همدیگه توافق کنن و بعد تصمیم بگیرن.
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وین اونو سرور با عصبانیت گفت : چه زن و شوهری ؟ خودشو به زور چسبونده به این دختره من می دونم سر

 دوست نداره و به زور داره باهاش زندگی می کنه .

سروین نگاه اعتراض آمیزی به مادرش کرد و گفت : ولی مامان جون مایک مرد خوبیه و من واقعا تا به حال ازش 

 بدی و بی وفایی ندیدم.

یست برای من تظاهر سرور با دلخوری گفت : بس کن دیگه دختر جون من می دونم توی دل تو چی میگذره الزم ن

 کنی.

 سهراب که به کلی از ماجرا بی خبر بود پرسید: ببینم سروین اصال موضوع چیه ؟ مگه تو با مایک خوشبخت نیستی ؟

سروین بی اختیار اشک در چشمهایش حلقه زد و نگاهش را از انها دزدید نمی دانست چه بگوید دلش خون بود پر از 

شبخت نبود . دیگر ذره ای عشق و محبت نسبت به مایک در دل احساس نمی کرد اما درد و غم بود آری او واقعا خو

 نمی توانست واقعا نمی توانست پا روی قلب و احساس او بگذارد و ترکش کند.

سهراب بی اختیار دلش برای او سوخت دوست نداشت بیش از آن خواهرش را عذاب دهد. نگاه پرمهری به او 

 ون می خوای باهاش صحبت کنم ؟ می خوای راضیش کنم که همراه شما بیاد اینجا؟انداخت و گفت : سروین ج

سرور دوباره پیشدستی کرد و گفت: نه عزیزم الزم نیست موضوع اینه که سروین دلش می خواد تنها باشه و وجود 

 این مردو که مثل بختک توی زندگی اش پیدا شده نمی تونه تحمل کنه فهمیدی پسرم؟

 داد : خب اگه دوستش نداره هیچ اجباری نیست که به زندگی با اون ادامه بده این طور نیست سروین؟ سهراب پاسخ

 سروین نگاه درمانده ای به او کرد و گفت : البته همین طوره سهراب اما ...

 سهراب با کنجکاوی پرسید اما چی ؟

 ق منه و به هر سازم می رقصه .سروین جواب داد : اما نمی تونم ترکش کنم آخه گناه داره اون عاش

 سرور بالفاصله گفت : پس باید راضی بشه بیاد آمریکا

سهراب نگاه ناموافقی به سرور انداخت و گفت: آخه مامان جون اجازه بدین حرفشو بزنه اینکه نمیشه همش شما 

 تصمیم گیری کنین.

ا سهرابه من ترجیح میدم سهراب با اون در این هنگام سروین رو به مادرش کرد و گفت: آره مامان جون حق ب

 صحبت کنه من نمی تونم رودر روی مایک بایستم و حرفهای دلمو بهش بزنم.

سهراب رو به خواهرش کرد و پرسید: ببینم سروین اون قدر بهش عالقه داری که بخوای بازم باهاش زندگی کنی یا 

 نه ؟

سوال می کرد باید بدون اینکه احساس مایک را در نظر  سروین سکوت کرد به فکر فرورفته بود . باید از دلش

بگیرد فقط روی احساس خودش قضاوت می کرد به خصوص....به خصوص اگر کورسوی امیدی هم از سوی پیروز بر 

قلبش می تابید دیگر هیچ شک و شبهه ای برایش باقی نمی ماند که چه تصمیمی بگیرد با استیصال نگاهی به برادرش 

سهراب من بهش عالقه دارم راضی به ناراحت کردنش نیستم اما چی کار کنم عاشقانه دوستش ندارم کرد و گفت: 

دیگه هیچ احساس و انگیزه ای رو در من بیدار نمی کنه برام بی اهمیت و یکنواخت شده با وجود این ....اگه حاضر 

 بشه بیاد آمریکا حاضرم به زندگی باهاش ادامه بدم.

گفت: حرفی نیست من باهاش صحبت می کنم اما تو باید یه فکر اساسی راجع به زندگیت  سهراب سرتکان داد و

بکنی زندگی بدون عشق و احساس آدمو پیر می کنه و از بین می بره به نظر من تو اول خودت با شوهرت صحبت 
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شی چون به ه که ازش جدا بکن ببین راضی میشه با تو بیاد آمریکا یا نه اگه حاضر نشد این می تونه بهترین بهانه باش

 قول مامان اگه تا این حد عاشق توئه و دوستت داره باید به خواستهای تو بیشتر توجه بکنه .

سروین فکری کرد و پاسخ داد : آره سهراب حق با توئه من در وهله اول باید هر طور شده بیام اینجا پیش شما و بعد 

 راجع به زندگیم تصمیم بگیرم.

فتگو سروین مصمم بود که هر طور شده محل زندگی اش را عوض کند و نزد خانواده اش برگردد. بعد از این گ

سرور هم چون هیچ اقدامی از سوی حاج آقا معین ندیده بود و تا حدودی خیالش از جانب او راحت شده بود دوست 

 داشت نزدیک پسرش باشد و در شهر وی اقامت کند.

ر می گشت چشمهایش اشک آلود و دلش خون بود . با وجود اینکه از دخترهایش سروین هنگامی که به ادینبورو ب

دور بود دست نداشت به آن زودی خانواده اش را ترک کند . بهانه اصلی وی امید بود و به وسیله او بود که تصمیم 

 داشت هرطور شده به امریکا برگردد و زندگی جدیدی را شروع کند.

استقبال خوبی روبرو شد مایک از شادی اشک می ریخت و دخترها از سروکولش باال می وقتی به خانه اش برگشت با 

رفتند و او را می بوسیدند . سروین بهتر دید که تا چند روز حرفی از بازگشت به آمریکا نزند و بعد سرفرصت با 

ر محیط زندگی اش بیزامایک صحبت کند. او با مشاهده زندگی آمریکایی و امکانات و وسعت آنجا بیش از پیش از 

شده بود و آنجا را مانند قفسی تنگ و تاریک غیر قابل تحمل و غیر قابل زندگی احساس می کرد. دوباره به 

کامپیوترش پناه برد . سرگرمی بزرگش که رفتن در سایتهای ایرانی و چت کردن بود بیشتر اوقاتش را می گرفت. 

حرف می زد و درددل می کرد . چیزی که برای خودش هم عجیب  به تازگی دوست جدیدی پیدا کرده بود و با او

بود این بود که عالقه اش به ایران و هموطنانش روز به روز افزون می شد. آرزو داشت برای یک بار هم که شده به 

اه گشیراز برگردد و هوای آنجا را اشتنشاق کند . آروز داشت فقط یک بار دیگر پیروز را ببیند و از سرنوشت او آ

گردد. با خودش عهد کرده بود حتی اگر شده در آخرین روز های عمرش به ایران برود و برای آخرین بار پیروز را 

مالقات کند و بعد بمیرد. دیدار پیروز آرزویی بود که نه تنها دردلش که در تمام وجودش ریشه دوانده بود. هرچند 

کردن با او را در قلبش به دست فراموشی می سپرد . نمی  هرچه که می گذشت آروزی به او رسیدن به او و زندگی

توانست آرزوی دیدن او را با خود به گور ببرد. مصمم بود هرطور که شده پیروز را پیدا کند و موفق به دیدارش 

 گردد.

ن آگاهی بدون اینکه خودش متوجه شود دقایق طوالنی به فکر فرو می رفت و اطرافیانش را نادیده می گرفت. در 

دقایق مایک با حسادت و بغض نگاهش می کرد و مطمئن بود که همسرش به چه کسی فکر می کند اگر دستش به 

پیروز می رسید حاضر بود چه بسا او را از بین ببرد تا ریشه این امید و آرزو در دل سروین بخشکد و نابود شود تاچه 

باالخره همسرش چه موقع می خواست یاد عشق وقت می بایستی کابوس پیروز بر زندگی اش سایه می افکند؟ 

 گذشته اش را از دل براند و به سر زندگی کنونی اش برگردد؟

برای مایک سروین بود اما فقط جسمش بود و جودش بود قلب او و روح او در فضای ایران در جستجوی پیروز بود و 

 به امید پیدا کردن وی در آسمان وطنش پرواز می کرد.

ود به هر کاری دست بزند که پای سروین هرگز به ایران نرسد بنابراین هنگامی که سروین به او مایک حاضر ب

پیشنهاد کرد برای زندگی به آمریکا بروند بی چون و چرا قبول کرد .چشمهای سروین از حیرت و تعجب گرد شده 

زد پسر و مادرش برگردد . بود و نفسش از شادی بند آمده بود. باورش نمی شد بدون کشمکش و جدال بتواند ن
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باورش نمی شد که مایک به این راحتی حاضر شود از شغل و سابقه خوبی که در آنجا دارد دست بکشد و راهی دیار 

بیگانه شود او نمی دانست که مایک امیدوار است با نزدیک شدن به خانواده همسرش بتواند سروین را هرچه بیشتر 

هم نمی دانست که سروین امیدوار است به وسیله خانواده اش بتواند راحت تر و بی  از پیروز دور نگه دارد. اما مایک

دردسر تر از او جدا شود در هر حال رفتنشان را مولک کردن به زمان پایان سال تحصیلی بچه ها تا آن زمان مایک 

مایک می دانست  فرصت داشت سروسامانی به کارش بدهد و سروین هم می توانست خانه اش را به فروش بگذارد

که با ترک ادینبورو باید از سابقه ای که در آنجا دارد و مقام مهمی که در بیمارستان به دست آورده دست بکشد. می 

دانست چه بسا مجبور شود همچون پزشکی عادی در آمریکا شروع به کار کند اما با وجود این حاضر شد به خواسته 

 زنش جامه عمل بپوشاند.

ن آمدن قریب الوقوع سروین به آمریکا آسمانها را از خوشحالی سیر می کرد. باوجود سروین و بچه سرور از شنید

هایش می توانست دلتنگی دوری از سروناز را تا حدی جبران کند. سرور نمی خواست باور کند که شاید تا آخر 

ردسر زیادی برای سروناز برجای عمرش موفق به دیدن دخترش نشود می دانست با عملی که انجام داده ناراحتی و د

گذاشته و آمده است می دانست که سیل سرزنش و مالمت بر سر او فرو می ریزد و حاج آقا معین مرتب با نیش 

زبانهایش او را می آزارد. فقط دلخوش بود که مقدار قابل توجهی پول به حساب دخترش ریخته و دیگر نگران آینده 

کارش پشیمان شد و فکر کرد کاش به جای پول می توانست ملکی یا خانه ای برای او او نیست . البته بعدها از این 

خریداری کند چون چه بسا علی مانع استفاده و بهره برداری از آن پول می شد و حالل و حرام می کرد و اتفاقا حدس 

. در هر حال سرور وقتی او درست بود و دامادش در صورت اطالع هرگز نمی توانست ریالی از آن پول را خرج کند 

که سبک و سنگین می کرد در پایان به این نتیجه می رسید که عملش صحیح بوده است او برای خود این طور 

استنباط می کرد که پولی را که به زور از او گرفته بودند خیلی کمتر از آن را با حقه و کلک پس گرفته و فرار کرده 

 نست و تازه بقه مال و دارایی را که از دست داده بود طلبکار بود.است . سرور آن پول را حق خود می دا

سروین در مدت اقامتش نزد او کلمه ای راجع به نامه سروناز و فاش شدن کارهای مادرش به سرور حرفی نزد می 

د ردانست که جز دردسر و گله گذاری چیز دیگری در بر ندارد در ثانی دوست نداشت زن برادرش چیزی در این مو

 بداند بنابراین موضوع را از سهراب هم کتمان کرد.

اما علی در مورد کارهای سرور هرگز حرفی به همسرش نزد اودیگر سروناز را شناخته بود و می دانست که وی تا 

چه حد در زندگی مشترکش با علی تفاهم و همدردی نشان داده است . علی می دانست که سروناز از هر نظر با 

وت است و چقدر از کارهای او دچار عذاب و ناراحتی شده است . بنابراین هرگز کلمه ای با وی سخن مادرش متفا

نگفت و حتی بعد از اینکه حاج آقا معین از شدت عصبانیت حرفهای رکیک و بدی بر زبان آورد که متوجه سروناز 

ه در کارش امین و صادق بود اما خود هم می شد علی قلبا از او دور شد. همچنان برایش کار می کرد و مانند گذشت

حاج آقا هم متوجه شده بود که در واقع علی را از دست داده و دیگر نمی تواند مثل قبل روی او حساب کند . حاج آقا 

معین نمی توانست و نمی خواست باور کند که عشق یک زن می تواند پایه و اساس زندگی مردی مثل علی باشد. نمی 

سروناز نفس می کشد و زندگی می کند هوایی که او استنشاق می کرد با عطر وجود سروناز معطر فهمید که علی با 

 می شد و شمیم بوی وی بود که به علی طراوت و امید می داد امید به زندگی امید به فرداهای روشن تر و قشنگ تر.

شت و به آموزش و پرورش فرزندان به هر حال چند سال بعد از فرار سرور علی آرام آرام به کار گذشته اش برگ

وطنش روی آورد. به هر ترتیب بود از نزد حاج آقا معین استعفا داد و در یکی از نهادهای آموزشی به کار پرداخت 
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او می توانست خود را بازنشسته کند اما عشق به فراگیری و شوق به یاد دادن او را واداشت که بعد از گذراندن دوره 

گاه که به صورت پاره وقت آن را طی کرده بود . به عنوان دبیر ادبیات در دبیرستان مشغول به آموزشی اش در دانش

کار شود . او که در دوران جوانی با بچه های کوچک مدرسه سروکله می زد اکنون در جهت آموزش جوانان 

غرق لذت و شادی می شد . دبیرستانی تالش می کرد و از تدریس ادبیات و گاهی از خواندن اشعار خود شبرای آنها 

باالخره هم به آرزویش رسید و بر اثر اصرار زیاد سروناز اولین کتاب شعرش را به چاپ رساند کتابی که با عشق 

 شروع می شد و با عشق پایان می یافت عشقی که رکن اصلی زندگی او و زیربنای مستحکم خوشبختی اش بود.

پسرش در دانشگاه سراسری تهران مشغول به تحصیل شد با سروناز زندگی علی بعد از ازدواج بهار و بعد از اینکه 

آرام و شیرینی را ادامه داد . قشنگ ترین برنامه زندگی و تفریح آن دو ایرانگردی بود آنها تصمیم گرفتند که وجب 

ت وحشی دش به وجب خاک پربرکت و زیبای وطنشان را بپیمایند و از زیر و بم این خاک مطلع شوند از شقایقهای

ارژن شروع کردند و تا خاک خشک و صحرایی زابل پیش رفتند. از خانه های گلی ماسوله تا شعله های سرکش و 

سوزان گازهای جنوب را زیارت کردند. از شالیزارهای معطر و پربرکت شمال گذشتند و تا اوج جنگلهای انبوه و مه 

ییالق و قشالق کردند و از لهجه شیرین و گوشواز مردم  آلود آن پیش رفتند. چندی همراه هموطنانان عشایرشان

جنوب اعم از دزفول و شوشتر و مسجد سلیمان غرق لذت شدند اما هرچه بیشتر گشتند فهمیدند که کمتر دیده اند . 

وقتی به عظمت و بزرگی کشورشان پی بردند که برای دیدار همه و همه آن دیر بود. وطنشان آن قدر زیر و بم 

آن قدر باال و پایین بود که در تصورشان نمی گنجید . هرچه بیشتر می گشتند و خاک پرماجرای داشت و 

سرزمینشان را طی می کردند بیشتر به عظمت آن پی می بردند و بیشتر عاشق این آب و خاک می شدند. چیزی که 

ی پردگی مطلق با یکدیگر زندگبرای همگان عجیب و حیرت آور بود این بود که علی و سروناز با توافق کامل و سرس

 می کردند و هرگز کوچکترین اختالفی بینشان وجود نداشت گویی برای همدیگر ساخته شده بودند.

 سرور در یکی از نامه هایی که برای دخترش نوشته بود متذکر شده بود که :

زیبایی هرچا که پا می گذارم سروناز عزیزم نمی دانی چقدر جایت خالی است در این کشور در این سرزمین تمدن و 

به یاد تو می افتم و افسوس می خورم که تو نیستی از این همه نعمت و سرسبزی و هوای پاک و با طراوت بهره مند 

 شوی و از زندگی ات لذت ببری.

ر دسروناز هنگامی که نامه مادرش را به پایان رساند لبخند تمسخر آمیزی بر لبهایش نقش بست و در دل گفت : ما

تو در تمام عمرت زیباییهای وطنتو ندیدی و عظمت و بزرگی اونو احساس نکردی چطور توقع داری حرفهاتو باور 

کنم و تورو که یه عمر شیفته و دلبسته تجمالت و ثروتهای دنیا بودی قبول داشته باشم؟ خوشبختم مادر خوشبختم و 

 گم.با تو و با دنیای پرزرق و برق تو برای همیشه بدرود می 

__________________ 

صدای آژیر آمبوالنس همانند ناقوس مرگ در گوشهای پیروز طنین می انداخت آنچه را دیده بود باور نمی کرد. 

آمبوالنس با سرعت سرسام آوری خیابانهای همیشه شلوغ تهران را که در آن وقت شب از اقبال بلند مهناز خلوت و 

به بیمارستان لقمان الدوله برسد . مهناز خودکشی کرده بود زنی در مرز هفتاد  ساکت بود طی می کرد تا هرچه زودتر

سالگی دست به خودکشی زده بود شوهر بیچاره اش نیمه شب از صدای خرخری که از گلوی او به گوش می رسید و 

چهره کبود  نشانگر آخرین تالشهایش برای زنده ماندن بود بیدار شده بود و بعد از روشن کردن چراغ از دیدن

وتیره رنگ همسرش به وحشت افتاده و زبانش بند آمده بود نمی دانست چه کند آن قدر دستپاچه شده بود که بی 
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اختیار به اتاق پسرش هجوم برده و او را به طرز وحشیانه ای تکان داده و از خواب بیدار کرده بود. پیروز سراسیمه 

مادرش سراپایش به لرزه افتاده بود با عجله به طرف تلفن رفته و به دنبال پدرش وارد اتاقشان شده و از دیدن 

اورژانس را خبر کرده بود و بعد با کمک پدرش مهناز را از جا بلند کرده و به دستشویی برده و به صورتش آب سرد 

زده د بعد از ده پانپاشیده بود. اما بی فایده بود مهناز هیچ چیز نمی فهمید و اگر او را رها می کردند بر زمین می افتا

دقیقه ماشین فوریتهای پزشکی رسیده بود و آنها به محض اینکه از چگونگی حال بیمار خبر شده بودند . با عجله او را 

روی برانکار گذاشته و به سوی بیمارستان حرکت کرده بودند . پیروز عقب ماشین آمبوالنس نزد مادرش نشسته بود 

 و برگشت مادرش به زندگی را طلب می کرد .و از خداوند فقط و فقط سالمتی 

طی بیش از دوساعت بارها معده مهناز را شستشو دادند و بعد او را به بیمارستان دیگری منتقل کردند. خطر رفع 

شده و بیمار به طرز معجزه آسایی زنده مانده بود . بعد از انتقال او به بیمارستان دیگر و بستری کردنش در بخش 

 روز از پدرش پرسید: راستی باباجون نفهمیدین مامان چرا دست به چنین کار احمقانه ای زده ؟آی سی یو پی

جواد سرتکان داد و گفت: واال چی بگم پسرم؟ به من گفت که تصمیم داره از دست تو خودشو بکشه اما من اهمیت 

 ندادم فکر کردم مثل همیشه تهدید می کنه که حرفشو پیش ببره.

 پرسید : از دست من ؟ مگه من چی کارش کردم؟ پیروز با حیرت

 جواد با بی حوصلگی گفت : ای بابا حواست کجاست؟ سر همین دختره دیگه که میخوای باهاش ازدواج کنی.

پیروز ناگهان تکان خود و شقیقه هایش تیر کشید برایش باور نکردنی بود که مادرش تا این حد کینه توز و انتقام جو 

ی بر سرش زده بودند حال خود را نمی فهمید او چگونه می توانست بعد از این همه قول و قرار و دید باشد .گویی پتک

و بازدید زیر قولش بزند و دست از صبا بکشد؟ نه چنین چیزی امکان پذیر نبود . چنین کاری دور از انسانیت و از 

میم گرفته بود با وی ازدواج کند اما خوب درک عهده پیروز خارج بود. از طرفی دیگر واقعا به صبا عالقه داشت و تص

می کرد که دچار مشکل بزرگی شده است اگر مادرش می مرد تا آخر عمر دچار عذاب وجدان می شد . حاال هم هیچ 

 چیز فرقی نکرده بود. چه بسا مهناز بار دیگر اقدام به خودکشی می کرد تا پسرش را از ازدواج با صبا منصرف کند.

وز مهناز را از اتاق مراقبتهای ویژه بیرون آوردند و در بخش بستری کردند. حالتی از قهر و عناد از خود بعد از دور

نشان می داد و با هیچ کس جز دخترش صحبتی نمی کرد . بعد از چند روز که به خانه برگشت از نظر روحی بیمارتر 

ترجیح می داد که کمتر چشمش به صورت طلبکار و  و بدخلق تر شده بود. پیروز به طور کلی از خانه فراری شده بود

رنجور مادر بیفتد همان قدر که مهناز از او دلگیر و دلخور بود. پیروز دهها برابر از او ناراحت تر و عصبانی تر به نظر 

ن یمی رسید. افراد خانه هیچ کدام از ترسشان قضاوتی نمی کردند اما ته دلشان به مهناز حق می دادند که مخالف ا

ازدواج باشد. پیروز از موضوع خودکشی مادرش چیزی به صبا بروز نداد دوست نداشت آنها بفهمند مادرش چه 

کرده و تا چه اندازه از صبا بیزار است .از سویی دیگر پیروز واقعا نمی دانست چه کند . نمی دانست چگونه رضایت 

زدواج کند و از شر مهناز و غرولندهای او رهایی یابد. مادرش را جلب کند و به چه ترتیب با دختر مورد عالقه اش ا

هرچه فکر می کرد عقلش به جایی نمی رسید. هیچ امیدی هم به پدرش نداشت زیرا می دانست که او هم در برابر 

همسرش قدرتی ندارد . چند روزی بود که پیروز به چند مشاور امالک سپرده بود که برایش آپارتمان کوچکی اجاره 

آن زمان یکی دو مورد را همراه با صبا رفته و دیده بود اما هیچ کدام مورد پسندشان واقع نشده بود. بعد از  کند تا

جلسه خواستگاری پیروز آزادانه به خانه دکتر کمالی رفت و آمد می کرد و گاهی شبها برای شام هم نزد آنها می 

 ماند.
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شده بود و دوباره فعالیتهای گذشته اش را از سر گرفته بود یک ماه از خودکشی مهناز می گذشت ظاهرا حالش بهتر 

. او دیگر هیچ حرفی و یا سوالی راجع به صبا به زبان نیاورده بود. مهناز مطمئن بود با عملی که انجام داده پیروز برای 

بنگاه و آن  همیشه دور آن دختر را خط کشیده است غافل از آنکه هر روز دو نفری برای دیدن آپارتمان راهی این

 بنگاه می شدند تا هرچه زودتر آشیانه عشقشان را سروسامان دهند.

سرانجام بعد از مدتی جستجو پیروز و صبا آپارتمان کوچکی را پسندیدند و قرار شد فردای آن روز برای بستن 

 بر خالف همیشه که قرارداد به آژانس امالک بروند. هنگامی که پیروز برای بردن صبا به در خانه آنها رفت . صبا

سروقت می آمد و پیروز را منتظر نمی گذاشت دقایقی تاخیر کرد و بعد که با عجله و نفس زنان سوار ماشین شد 

خنده شیرینی کرد و گفت: ببخش پیروز راستش صحبتم با یه نفر گل انداخته بود حواسم نبود که وقت گذشته و باید 

 وقتی تو زنگ زدی با کمال شرمندگی باید بگم هنوز لباس نپوشیده بودم. برای رفتن به آژانس آمده بشم. بنابراین

 پیروز در حالی که ماشین را روشن می کرد پاسخ داد امان از دست پرحرفی شما خانمها ببینم تلفن داغ نکرد؟

سایت ایرونی  یهصبا با خوشرویی پاسخ داد : ببخشین ها من با تلفن حرف نمی زدم پای کامپیوتر بودم رفته بودم تو 

 و با دانشجویی که توی هلند درس می خونه چت می کردم.

پیروز با صدای بلند خندید و گفت: به به چشمم روشن آخه مگه تو بچه دبیرستانی هستی که از این جور کارها می 

 کنی؟ این کارها دیگه از سن وسال من و تو گذشته .

 صبا خندید و گفت: تو ممکنه اما من نه .

روز به هر ترتیب بود قرار داد آپارتمان را بستند . تنها چیزی که باقی مانده بود تعیین تاریخ عقد و ازدواج بود  آن

مشکل بزرگی که جلوی پای پیروز بود و صبا هیچ گونه اطالعی از آن نداشت . همان روز پیروز چندین بار می 

از چه بالیی بر سرشان آورده است اما هر بار پشیمان خواست موضوع مادرش را عنوان کند و به صبا بگوید که مهن

 می شد . گفتن ماجرای خودکشی مادرش جز ناراحتی و نگرانی چیز دیگری به ارمغان نمی آورد.

تنها کسی که می توانست با او همدردی کند غیر از پدرش برادر کوچکش بود . پیروز در کمال ناامیدی تصمیم 

ند هر طور شده به هر زبانی که می تواند مادرشان را راضی کند. کوهی از غم و اندوه گرفت نزد او برود و خواهش ک

 در دلش تلنبار شده بود. این چه محبتی بود که جز بدبختی و دردسر چیز دیگری به او نداده بود؟

ین بار غم هنگامی که شور و شعف صبا را می دید و امواج شادی و خوشبختی را در چشمان او می خواند سنگینی ا

بیشتر عذابش می داد صبا همراه مادرش مشغول خرید و انتخاب وسایل خانه اش بود او با هزاران شوق هر چیزی را 

که می خرید برای پیروز تعریف می کرد فریده برای خرید جهاز دخترش به قول معروف سنگ تمام گذاشته بود او 

ه باشد می خواستند به هر وسیله که شده سالهای تنهایی و و شوهرش سعی داشتند که صبا هیچ گونه کمبودی نداشت

 اندوه دخترشان را جبران کنند و او بتواند طعم خوشبختی را در زندگی جدیدش تمام و کمال احساس کند.

همه چیز برای شروع زندگی ای خوب و لذتبخش آماده بود. همه خود را برای این وصلت فرخنده آماده کرده بودند 

ناز بود که نه خبری از این ماجراها داشت و نه دوست داشت که خبری کسب کند او همچنان غمگین و . تنها مه

افسرده زندگی را به کام شوهر و اطرافیانش زهر می کرد و حتی انتظار رسیدگی و دلجویی بیشتری از انها داشت او 

هایی داشت که به هیچ کدام نرسیده بود و در سنین پیری و از کار افتادگی خود را بازنده احساس می کرد. چه آرزو

چه پروازهای بلندی در سرش بود که هیچ کدام جامه عمل نپوشیده بود . با خود فکر می کرد عمر و جوانی اش را 

پای بچه هایش هدر داده و اکنون آنها موظف اند که به خواست و اراده او عمل کنند گاهی در خلوت خودش از کاری 
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رده بود پشیمان می شد پشیمان نه به خاطر سروین بلکه به خاطر خودش زیرا این طور استنباط که در حق سروین ک

می کرد که او دست کم دختر سالمی بود که می توانست مثل هزاران هزار دختر دیگر نقش همسری پیروز را داشته 

ن احساس پشیمانی او را افسرده تر و باشد و مورد ایراد و انتقاد فامیل و دوستان قرار نگیرد. آری پشیمان بود و ای

لجوج تر می کرد . تالشهای برادر پیروز هم به جایی نرسید نتیجه آن شد که مهناز فهمید پیروز هنوز بر تصمیم خود 

پابرجاست و قصد ازدواج با صبا را دارد. این خبر دیوانه اش کرد آه کشید نفرین سرداد و گریه کرد .حتی تهدید 

ست به خودکشی می زند نتیجه آن شد که پیروز دیگر شبها هم به خانه نمی آمد و در همان کرد که دوباره د

آپارتمان کوچکش روی یک فرش و تشک شبها را به صبح می آورد . قرار بود تا هفته آینده تمام وسایل جهاز صبا را 

که از نیامدن پیروز مثل مارگزیده ها به به آنجا بیاورند آپارتمان هنوز خالی از لوازم و اسباب بود مهناز با وجود این

 خود می پیچید همچنان به تهدید و پافشاری خود ادامه می داد. 

اما صبا در آسمانها سیر می کرد او بی خبر از تمام ناراحتیها و کشمکشهای پیروز با مادرش فارغ البال در پی خرید 

ی تنها به پیراهن سفید و ساده ای اکتفا کند . تصمیم جهیزیه اش بود . او ترجیح داده بود که به جای لباس عروس

داشت موهای بلند و مواجش را هم به سادگی جمع کند و هیچ گونه تاج و گلی را زینت بخش آن نکند. برای پیروز 

این گونه موضوعها هیچ اهمیتی نداشت وی حتی ترجیح می داد بدون هیچ مراسمی دست صبا را بگیرد و به آپارتمان 

ان پناهنده شود. اما به خاطر صبا و خانواده او حرفی نمی زد. یک روز عصر هم دونفری به جواهر فروشی کوچکش

رفتند و دو حلقه طالی ساده خریداری کردند. هیچ کدام آنها اهل تجمالت و ظاهر سازی نبودند و خوشبختی شان 

 این بود که از این نظر توافق کامل داشتند.

را هم تعیین کردند جواد از همه چیز خبر داشت اما جرئت نمی کرد به زنش حرفی بزند . باالخره تاریخ ازدواج 

هرچه به تاریخ عروسی نزدیک تر می شدند پیروز دیوانه تر و پریشان تر می شد. آن قدر از واکنش مادرش می 

ی کارتهای دعوت را هم ترسید که فقط خدا می دانست تنها یک هفته به تاریخ ازدواجشان باقی مانده بود آنها حت

پخش کرده بودند . چون تعداد مهمانان کم بود قرار شد مراسم عقد و عروسی در خانه آقای کمالی انجام شود . از 

فامیل پیروز جز پدر و مادر و برادر وخواهرش با خانواده هایشان کس دیگری حضور نداشت . جواد خیلی تالش 

آقا و زنش و یکی دوتا فامیل نزدیک را هم دعوت کند اما پیروز زیر بار  کرد که پیروز را راضی کند دست کم قاسم

 نرفت و عجیب اینکه هنوز هیچ کس جرئت نکرده بود به مهناز حرفی بزند.

چیزی که به تازگی فکر پیروز را به خود مشغول کرده بود و باری اضافی از نگرانی بر شانه های او گذاشته بود 

. در آخرین باری که پیروز او را دیده بود صبا به طرز آشکاری غمگین و اندوهگین به نظر حرکات و رفتار صبا بود 

می رسید. دائم در فکر بود گویی با خودش در کشمکش و جدال به سر می برد آن روز پیروز چندین بار از او سوال 

 کرد: ببینم صبا چیزی شده ؟ اتفاقی پیش اومده ؟

 ده پیروز باور کن اتفاقی نیفتاده فقط کمی خسته ام.صبا جواب داد: نه نه هیچی نش

 پیروز دوباره پرسید: راستشو به من بگو صبا تو صبای همیشگی نیستی حالتت عوض شده .

 صبا سر تکان داد و گفت: باور کن چیزی نشده من حالم خوبه .

خبر ندارد. تمام فکرش متوجه مهناز اما پیروز خوب احساس می کرد که حتما پشت پرده جریانی اتفاق افتاده که او 

 بود در هر حال از ان روز پیروز سعی داشت بفهمد علت تغییر خلق و خوی همسر آینده اش چیست .
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درست یک هفته قبل از عروسی صبا با صدایی لرزان و مضطرب به پیروز زنگ زد و گفت: پیروز من هرچه زودتر 

 .باید تورو ببینم موضوع مهمی اتفاق افتاده 

قلب پیروز در سینه اش فروریخت به وضوح رنگش پرید و با لکنت پرسید: چیزی شده ؟ مطمئنی حالت خوبه ؟ می 

 شه االن بگی چی شده ؟

صبا با همان لحن پاسخ داد : نه پشت تلفن نمی شه هرچه زودتر بیا اینجا کسی خونه مون نیست مامان و بابا رفتن 

 بیرون.

عت به سوی خانه دکتر کمالی حرکت کرد. وقتی به آنجا رسید تمام بدنش عرق کرده بود پیروز اطاعت کرد و به سر

رنگ و روی صبا نشان می داد که پیروز نباید در انتظار خبر خوبی باشد با وجود این سعی کرد خونسردی خود را 

 .حفظ کند به آرامی روبه روی صبا نشست و پرسید: می شه بگی چی شده ؟ دارم دیوونه میشم

 صبا سرتکان داد و گفت: باشه باشه بهت می گم بذار اول برات یه چایی بیاورم.

پیروز که گلویش خشک شده بود موافقت کرد بعد از دقایقی صبا برگشت و در حالی که چای را روی میز میگذاشت 

یم خره تصمروی مبل نشست و گفت: پیروز من نزدیک به یک هفتش که با خودم در جدال و کشمکش هستم باال

 گرفتم موضوعو بهت بگم.

 پیروز بی اختیار پرسید : ببینم مادرم بهت چیزی گفته؟ اون باهات تماس گرفته ؟

صبا به شدت سرتکان داد و گفت: نه نه این چه حرفیه که می زنی ؟ من اصال از اون شب خواستگاری هیچ خبری از 

 ون تو این کارو نکردی.مامانت ندارم حتی چند بار هم که گفتم منوببر پیش ا

__________________ 

 پیروز با بی صبری پرسید: پس موضوع چیه ؟ چی شده که این طور قیافه ماتم زده به خودت گرفتی ؟

اشک در چشمهای صبا حلقه زد و بی اختیار گفت: پیروز من سروینو پیدا کردم می دونم اون کجاست و چی کار می 

 کنه .

یش بلند شد دنیا در برابر چشمانش تیره و تار جلوه می کرد. حرفی که شنیده بود به سان درون پیروز ناگهان از جا

لرزه شدیدی بود که تمام وجودش را به لرز و تکان واداشته بود . زبانش بند آمد و با چشمهای از حدقه درآمده 

 ست می گی؟پرسید: چی ؟چی گفتی؟تو....تو....سروینو پیدا کرده ی؟ راست می گی صبا؟ را

صبا که به پهنای صورت اشک می ریخت با زاری و ناتوانی گفت: آره پیروز پیداش کردم یه هفته س که دارم باهاش 

 چت می کنم و از تمام حال و روزش باخبر شدم.

پیروز سرش را میان دستها گرفت و نشست باورش نمی شد باورش نمی شد که صبا چه می گوید دلش میخواست 

د. دلش می خواست سرش را به دیوار بکوبد و از حال برود با چشمان حیران و متعجب به صبا خیره شده فریاد بزن

بود و او مثل ابر بهار گریه می کرد و اشک می ریخت . پیروز از جا بلند شد و شروع به قدم زدن کرد. سکوتی 

که موضوع را برای خود سبک و سنگین سنگین و سرد در اتاق حکمرفا شده بود این سکوت به پیروز اجازه می داد 

کند . بعد از دقایقی طوالنی باالخره رو به صبا کرد و پرسید: تو تو چرا این موضوعو به من گفت؟ می تونستی نگی می 

 تونستی برای همیشه اونو پنهان کنی.

من یه  داری چی میگیصبا سر تکان داد و گفت: چطوری می تونستم نگم؟ تو هنوز منو نشناخته ی پیروز نمی فهمی 

هفته س نه خواب دارم نه خوراک این زن راحت و آسایشو از من گرفته در ثانی باید از عشق تو مطمئن می شدم . 
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شاید خداوند این تقدیرو جلوی پای من گذاشته که بفهمم آنقدر عاشق تو هستم که دلم می خواهد تو همیشه 

 سروین.احساس خوشبختی کنی چه با من ...چه ...چه با 

پیروز به گریه افتاد بی محابا های های گریه می کرد. در مقابل صبا احساس کوچکی و پستی به او دست داده بود. 

دلش می خواست به پاهای صبا بیفتد و بر کفشهایش بوسه بزند. دلش می خواست به او بفهماند که چقدر برایش 

فت: صبا تو چقدر بزرگی چقدر خانمی من ...من چطوری عزیز و محترم است . با شرمندگی سرش را بلند کرد و گ

 می تونم جبران کنم؟چطوری؟

صبا با عجله میان حرفش دوید و گفت: با صداقت با راستی بهتره فکرهاتو بکنی حاال که سروین و پسرت هردوتا 

 پیدا شدن باید تصمیم بگیری.

ی اعتنایی ادا کرده بود قلب او را لرزاند زیر لب ضریه دیگری بر وجود پیروز وارد آمد کلمه پسرت که صبا با ب

زمزمه کرد : پسرم؟ پسرم؟ ای وای خدای من ....پسرم و بعد بی اختیار پرسید: صبا پسرم کجاست ؟سروین 

 کجاست ؟ چی کار می کنه ؟ اون کجاست ؟

گی می کنه اما لبخند تلخی روی لبهای صبا پدیدار شد و با افسردگی گفت : اون هنوز توی انگلستان زند

 پسرتون...یعنی پسرت که اسمش امیده امریکاست و داره مهندسی می خونه .

 پیروز با دستهای لرزان و فکری پریشان با صدای بلند پرسید: سروین...سروین ازدواج کرده ؟ شوهر داره؟

...اون رتورو به دنیا آورده اونصبا به آرامی گفت : آره با یه دکتر اسکاتلندی ازدواج کرده دکتری که ...توی قطار پس

 عاشق سروین شده و االن دوتا دختر هم ازش داره .

صورت پیروز سرخ شد بی اختیار آتش حسادت وجودش را داغ کرده بود. این حالت از چشم تیزبین صبا پنهان 

ما نزدیک یه  ت بگمنماند . با افسوس سر تکان داد و گفت: پیروز بشین بشین تا از سیرتا پیاز زندگی سروینو برا

ماهه که با هم آشنا شدیم اما تا یه هفته ی پیش سروین سفره دلشو برای من باز نکرده بود . من توی این یه ماه 

تونستم اعتماد اونو به خودم جلب کنم . ایرونیهای مقیم خارج عاشق این هستن که یه ایرونی دیگه گیر بیارن و 

 براش درددل کنن.

 میان حرف او دوید و پرسید: تو چی ؟ تو گفتی که منو میشناسی ؟پیروز با عجله به 

 صبا خنده تلخی کرد و گفت: نه ...نه پیروز من چیزی نگفتم خیالت راحت باشه.

پیروز که از کنایه ای که در جمله آخر او وجود داشت احساس کرد که صبا به شدت از واکنش او رنجیده است . اما 

بود بار دیگر شنیدن نام سروین و به خصوص وجود فرزندشان او را دگرگون و عاصی کرده  او در حال و هوایی دیگر

 بود.

صبا نگاه معناداری به او کرد و پرسید: اجازه می دی بقیه حرفهامو بزنم ؟ و بعد بی درنگ تمام ماجرای زندگی 

 سروین را از اول تا آخر برای پیروز بازگو کرد.

و گوش کرد برایش باورنکردنی بود که در چنین موقعیتی دوباره سروکله سروین در پیروز با دقت به حرفهای ا

زندگی اش پدیدار شود . سخت به فکر فرو رفته بود به طوری که صبا دیگر کاسه صبرش لبریز شد و پرسید: 

ن می نه که مباالخره می خوای چی کار کنی؟ می شه زودتر فکرهاتو بکنی و تصمیم بگیری ؟ واقعیت اینه که ...ای

 خوام هرچی زودتر تکلیف خودمو بدونم.

 پیروز ناباورانه نگاهی به او کرد و گفت: صبا چی داری می گی؟ ما تا یه هفته دیگه باید با هم ازدواج کنیم.
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صبا اخم کرد و گفت: بایدی وجود نداره پیروز من نمی تونم با سایه سروین و پسرت یه عمر کنار تو زندگی کنم. تو 

ت کم باید با خودت حسابهاتو پاک کنی . باید بدونی که چی کار داری می کنی . اگه قراره با من باشی نباید یه دس

لحظه حتی یه لحظه زن دیگه ای فکرتو مشغول کنه فهمیدی؟ تو می تونی به من قول بدی که هرگز سروین فکرتو 

وقتی رو که باید برای من صرف کنی به زن دیگه مشغول نکنه ؟ می تونی قول بدی احساسی رو که باید به من بدی 

 ای اختصاص ندی ؟ 

 پیروز با بهت با او نگاه کرد و حرفی نزد. بعد از سکوتی کوتاه گفت: ولی صبا ما حتی کارتها را هم پخش کردیم.

ستی اینو پیش نیصبا با خشم پاسخ داد : بیخودی بهانه نیار پیروز چرا از واقعیت فرار می کنی ؟ تو پیروز یه ساعت 

اقال خودت قبول کن چرا می خوای یه عمر منو بدبخت کنی؟ من به اندازه کافی تنهایی و بدبختی کشیدم دیگه 

 دوست ندارم در آینده هم دچار این سرنوشت شوم باشم . می فهمی چی میگم؟

یا  فکر نکنی من از سروین متنفرم بعد بی اختیار از جا بلند شد و روبه روی پیروز ایستاد و ادامه داد : ببین پیروز

ازش بدم میاد. نه باور کن نه من و اون دست کم توی یه چیز با همدیگه مشترکیم و اون...و اون دوست داشتن توئه 

آره پیروز اون هم هنوز که هنوزه تورو دوست داره و به یاد توئه اون هم مثل من تمام وجودش برای تو انتظار و بی 

ل من شب و رور به فکر توئه و آرزوی دیدارت هنوز قلب و روحشو داغ نگه داشته باید بدونی قراریه اون هم مث

پیروز که هرکسی هرکسی که تورو دوست داشته باشه من دوستش دارم . آخه من یه جوری عاشق تو هستم ...یه 

ی بلند و بی امان و با جوردیگه . یه جوری که تو هیچ وقت درک نمی کنی. و به شدت شروع به گریه کرد. گریه ا

 عجله به اتاقش پناه برد و در را قفل کرد.

 پیروز سرش را به دیوار تکیه داد. دقایقی ایستاد و بعد بدون کوچکترین حرفی خانه را ترک کرد.

در عرض دوروز همه چیز دگرگون شد . برنامه عروسی را به هم زدند و به بهانه بیماری مادر داماد آن را به تاریخ 

نامعلومی موکول کردند. صبا رساست می گفت پیروز باید اول از همه حساب خودش را با خودش صاف می کرد . 

باید اول از همه با خودش کنار می آمد و بعد تصمیم می گرفت . بنابراین بعد از ساعات طوالنی فکر و تامل به این 

و همراهش هم در این راه صبا بود. عجب آنکه بعد از  نتیجه رسید که هرطور شده باید سروین را ببیند . تنها مشاور

 آن ماجرا روابط آنها صمیمانه تر و بیشتر شد.

آنها بعد از گفتگوهای بسیار به این نتیجه رسیدند که به هیچ وجه نباید سروین را هوایی کنندو از زندگی اش جدا 

می تواند فکر وی را از سر بیرون کند اما پیروز نمی سازند. او به صبا اعتراف کرده بود که هنوز عاشق پیروز است و ن

توانست بعد از سالها دوری باز هم دورادور با او تماس بگیرد و فقط صدایش را بشنود . از سویی دیگر دوست داشت 

وضعیت سروین را زندگی اش را و چند و چون رابطه اش را با شوهرش از نزدیک ببیند . او می خواست همه چیز را 

د و بعد قضاوت کند. غیر از اینها دلش برای دیدن پسرش پر می زد . ندیده و نشناخته مهر وی در دلش جا باز ببین

کرده بود و عاشقانه دوستش داشت . چگونه می توانست پردر آورد و پرواز کند؟ چگونه می توانست به دیدار 

نداشت و در شناسنامه اش اسمی از پدرش پیروز پسرش برود و او را از نزدیک ببیند؟ پسری که نام وی را به دنبال 

 مفتاح وجود نداشت .

روزی همان طور که نشسته بود و فکر می کرد ناگهان به یاد کارولین افتاد همان همکالسی امریکایی اش که عالقه 

ه د . چیزی کزیادی به او نشان می داد. پیروز حتی تا چند سال پییش از وی کارت دریافت می کرد و جوابش را می دا

برایش عجیب بود این بود که هنوز تا این اواخر با کارولین تماس داشت اما از همان بدو ورودش به ایران سروین را 
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گم کرده بود. خودش می دانست که باعث و بانی تمام این ماجراها مادرش بوده است . مهناز کارتهای کارولین را به 

وین را از او مخفی کرد و خودش به جای پیروز جواب دندان شکنی به وی داد. دست پیروز می رساند اما تنها نامه سر

غیر از اعترافی که خود مهناز کرده بود سروین مو به مو تمام ماجراهای زندگی اش را برای صبا تعریف کرده بود. 

ه بدون جواب مانده حتی پیروز اطالع حاصل کرده بود که سروین بعد از دیدن نامه های او برایش نامه ای نوشته ک

 است . اما پیروز می دانست که هرگز هیچ نامه ای از سروین دریافت نکرده است .

بعد از اینکه به یاد کارولین افتاد با عجله شروع به گشتن کرد بعد از مدتها به خانه پدرش رفت و تمام کمدهایش را 

ی به ان نداده بود پیدا کند. اگر نشانی اش عوض جستجو کرد تا باالخره توانست آخرین کارت کارولین را که جواب

نشده بود می توانست با او تماس بگیرد و خواهش کند دعوتنامه ای برایش بفرستد و به طریقی قانونی و محکم وی 

را برای رفتن به آنجا دعوت کند. با ناامیدی نامه را پست کرد. عجیب انکه بعد از هشت روز کارولین برایش ای 

اد . از آنجا که پیروز در نامه شماره تلفن و نشانی ای میل خود را ذکر کرده بود کارولین به محض دریافت میلی فرست

نامه پیغامی برای او فرستاد و در آن از دریافت نامه پیروز اظهار خوشحالی کرد و قول داد که از طریق شوهرش که 

بفرستد. کار مشکلی بود پیروز هیچ ونه امیدی  در یک شرکت بزرگ کامپیوتری سهامدار است برای او دعوتنامه

نداشت که بتواند ویزای امریکا بگیرد قصد داشت در امریکا به سفارت انگلیس برود تا شاید موفق به دریافت ویزای 

آنجا هم بشود . او به طور مفصل برای کارولین نوشته بود که کارمهمی در انگلستان دارد. پیروز هرگز راجع به 

چگونگی جدایی اش برای کارولین چیزی ننوشته بود اما با همان چند کارتی که با یکدیگر رد و بدل کرده سروین و 

بودند کارولین فهمیده بود که آنها هرگز با یکدیگر ازدواج نکردند و پیروز هنوز تنهاست و زندگی مجردی اش را 

ان هم پیشنهاد کارولین بود زیرا وی عقیده داشت به هنوز ادامه می دهد . رفتن او به آمریکا و از ان طریق به انگلست

خاطر موقعیت شوهرش چه بسا به پیروز ویزای امریکا بدهند و باز هم به وسیله نامه دیگری از شرکت بزرگ 

کامپیوتری بتواند ویزای انگلستان را هم اخذ کند. در هر دوی این نامه ها چه دعوتنامه اصلی و چه نامه ای که باید 

پرونده پیروز تسلیم سفارت انگلستان می شد قید شده بود که یکی از سهامداران شرکت تعهد می کند که همراه 

پیروز بعد از گذراندن دوره آموزشی به کشورش برمی گردد و نیز تمام مخارج مالی و هزینه او را شرکت عهده دار 

تواند ویزا بگیرد و به کارهایش سروسامان شده بود. کارولین از هر نظر تالش کرده بود که هر طور شده پیروز ب

بدهد. عجیب بود که تمام زنهایی که در زندگی پیروز پیدا شده بودند همگی قصد کمک به او را داشتند و او هنوز 

 تنها وسرگردان به دنبال یکی از آنها بود و هنوز نتوانسته بود همدمی یاری عشقی و مونسی برای خود پیدا کند.

گرفته بود اگر موفق نشد به دیدار سروین یا پسرش برود به ناچار از طریق اینترنت با او تماس بگیرد پیروز تصمیم 

و از او خواهش کند که به دیدارش بیاید. پیروز می دانست که سروین عالقه ای به شوهرش ندارد و هنوز به یاد 

می خواست مایک رااز نزدیک ببیند و از اوست اما باز هم نمی توانست تمام حرفهای وی را باور کند . او دلش 

 چگونگی زندگی اش با سروین مطلع شود.

در هر حال پیروز روزهای سختی را می گذراند . در حالی که هر روز صبا را می دید و با او صحبت می کرد تمام 

د . دور می ش هوش و حواسش نزد سروین و پسرش بود . هرچه بیشتر به این موضوع فکر می کرد بیشتر از مادرش

 به هیچ وجه نمی توانست او را ببخشد وگناه بزرگی را که در حق وی مرتکب شده بود نادیده بگیرد.
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باالخره بعد از دوهفته دعوتنامه معتبر و بلند باالیی به دست او رسید . با عجله بلیتی تهیه کرد و راهی انکارا شد . به 

ویزا بگیرد. این حرف از نظر پیروز معتبر به حساب نمی آمد اما به خاطر او گفته بودند که در ترکیه بهتر می تواند 

 راحتی و بی دردسر بودن سفر به ترکیه ترجیح داد به آنجا برود.

راجع به رفتنش به پدرش گفت که سفر کوتاهی به امریکا می کند تا اگر شد بتواند بعدها دوباره به آنجا برود و 

سرگردان از به هم خوردن عروسی و تغییر ناگهانی برنامه های پسرش رو به او کرد مشغول کار شود. جواد حیران و

 و پرسید: پیروز جان راستشو به من بگو موضوع چیه ؟ پس تکلیف صبا چی میشه؟ کجا می خوای بری؟

کار و  اپیروز با ناراحتی سرتکان داد و گفت: بابا جون نگران من نباشین باورکنین زود برمی گردم آخه من اینج

زندگی دارم خودتون که می بینین فقط یه مرخصی دو سه هفته ای گرفتم که زود برگردم . تازه اگه بتونم توی ترکیه 

 ویزای آمریکا بگیرم وگرنه که هیچ دوسه روز دیگه برمیگردم و در خدمت شما هستم.

جیح می دهد به آنجا برود و بعد هم پدرش بیشتر از آن کنجکاوی به خرج نداد . با خودش فکر کرد شاید پیروز تر

 صبا را با خود ببرد و دور از چشم مهناز با یکدیگر ازدواج کنند.

باالخره پیروز با هزار دل نگرانی و اضطراب به ترکیه رفت. قبال وقت مصاحبه گرفته بود . در روز موعود صبح زود به 

قرار سروین بی قرار دیدن امید و بی قرار برای سفارت آمریکا رفت و در نوبت نشست . دلش بی قرار بود. بی 

تصمیمی که باید می گرفت اگر موفق می شد ویزا بگیرد باید از صبا خواهش می کرد که هر طور شده از سروین 

نشانی شهر و دانشگاه امید را بگیرد و بدون اینکه در این مورد حرفی به پسرش بزند برود و او را ببند . وقتی که 

ن مرحله از سفرش فکر می کرد حالت جون به او دست می داد چگونه و با چه نامی باید می رفت و پسرش راجع به ای

را می دید پسری که بی شک هیچ احساسی نسبت به او نداشت و تنها مایک را پدر خود می دانست ؟ نمی دانست چه 

 کند و چه تدبیری بیندیشد.

دعا کنان به طرف اتاق سفیر رفت . مدارکش کامل بود وچیزی کم  وقتی که بعد از ساعتی نام او را صدا کردند

نداشت . بر خالف انتظارش بعد از چند سوال و جواب کوتاه خیلی راحت توانست ویزا بگیرد . از خوشحالی نزدیک 

 به پرواز بود دلش می خواست کارولین آنجا بود و پیروز بر دستهایش بوسه می زد و تشکر می کرد.

پرواز به ایران برگشت صبا را از موفقیت خود مطلع کرد و به او گفت: که به تماس خود با سروین ادامه دهد با اولین 

و به هر ترتیب که شده نشانی امید را بگیرد. صبا از قبل این کار را کرده بود اون آن قدر با سروین صمیمی و نزدیک 

پی ببرد. حتی فهمید که مادر و برادرش در امریکا هستند  شده بود که خیلی راحت توانست به تمام زوایای زندگی او

و خواهر بزرگترش در شیراز ازدواج کرده و ماندگار شده است و تمام این اطالعات را بی کم و کاست در اختیار 

 و پیروز قرار داد. پیروز زود دست به کار تهیه بلیت شد . او مجبور بود اول در شهر محل اقامت کارولین فرود بیاد

بعد از آنجا به شهر پسرش برود و سروگوشی آب دهد. کارولین در شیکاگو بود و امید در سن خوزه فاصله زیادی 

بین آنها وجود داشت اما پیروز به هیچ وجه دلش نمی خواست کارولین از وجود پسر وی در آمریکا مطلع شود. از 

به آن همه لطفی که او همیشه به پیروز کرده بود سویی دیگر ادب حکم می کرد که برای دیدار و عرض ادب نسبت 

 سری به آنها بزند و حضورا تشکر کند. 

چند روز بعد پس از خداحافظی دردناکی که با صبا کرد به خانه برگشت. چمدانش را برداشت و راهی فرودگاه شد . 

شده بود که کسی او را بدرقه کند.  قبال از برادر و خواهرش خداحافظی کرده بود و با وجود اصرار پدر و مادرش مانع

هنگام خداحافظی از مهناز فقط وی را بوسید و بدرود گفت نه گله ای نه شکایتی . هرچه می کرد بی فایده بود . خدا 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دیر آمدیچقدر 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 1 1  

 

می دانست که در دلش چه می گذرد خدا می دانست که چه آشوبی وجودش را به تالطم کشیده بود. سه ساعت در 

 با خودش فکر کرد که چقدر به سروین نزدیک شده است و بازهم نمی تواند او را ببیند.فرودگاه لندن توقف داشت 

باالخره بعد از طی ساعتهای طوالنی پرواز در فرودگاه شیکاگو بر زمین نشست . تنها بود کسی را جز کارولین در آن 

لین به اینکه در خانه آنها اقامت کند شهر نمی شناخت که به او هم تاریخ پروازش را نگفته بود . با وجود اصرار کارو

ترجیح داد به هتلی برود و فردای آن روز با او تماس بگیرد. هدایای کوچکی هم برای آنها تهیه دیده بود که بیشتر 

صنایع دستی ایران بود . از آنجا که پول زیادی همراه نداشت و احتمال سفری به اروپا هم می داد ترجیح داد به هتل 

 تی برود.ارزان قیم

صبح روز بعد با کارولین تماس گرفت او با خوشحالی و محبت زیاد با پیروز برخورد کرد و شب وی را برای شام 

دعوت کرد. پیروز عالوه بر شماره تلفن نشانی او راهم همراه داشت و می دانست که با هتلش فاصله زیادی ندارد. 

شت زیاد در آن شهر وقت صرف کند دلش می خواست هرچه عصر هنگام لباس پوشید و به راه افتاد . قصد ندا

زودتر به سفارت انگلیس برود و به شهر پسرش سر بزند. کارولین در اینجا هم لطف کرده و برای او وقت مصاحبه 

گرفته بود. پیروز به خاطر هدایایی که همراه داشت با تاکسی خود را به خانه آنها رساند . کارولین و شوهرش تنها 

ند و اثری از بچه هایشان نبود . آنها با مهربانی و روی خوش او را پذیرا شدند کارولین زندگی خوب و موفقی بود

داشت وخودش هنوز مشغول به کار بود . او و شوهرش سه فرزند داشتند که هر سه در شهرهای دیگری مشغول 

ام داشت و کمال محبت و همکاری را با پیروز تحصیل بودند و دور از آنها زندگی می کردند. شوهر کارولین که جان ن

به عمل آورده بود بسیار صمیمی و گرم با او برخورد کرد . پیروز از خوشبختی و موفقیت آنها ابراز شادمانی کرد و به 

هر ترتیب بود در مقابل اصرار آنها به اینکه هتلش را ترک کند و در خانه آنها اقامت کند مقاومت کرد وشب هنگام 

 آنها جدا شد دوست داشت کمی پیاده روی کند.از 

بی اختیار به یاد سالها پیش افتاد زمانی که کارولین نسبت به او پرمحبت و مهربان بود. زمانی که جوان بود و عاشق و 

با یک دنیا امید به آینده اش نگاه می کرد . در آن زمان در مخیله اش هم نمی گنجید که به این سرنوشت دچار 

 شود.

اوایل بهار بود و هوای آنجا خنک و دلچسب بود . پیروز باید دوسه روزی صبرمی کرد و بعد به سفارت می رفت . 

جان به او گفته بود که به احتمال قوی ویزای انگلستان راخواهد گرفت . پیروز دلش برای دیدن امید پر می زد نشانی 

لش پنهان کرده بود . تلفن او را نداشت صبا دیگر نتوانسته بود خانه و دانشگاه او را مانند سند ارزشمندی در کیف بغ

 تلفن امید را هم از سروین بگیرد می ترسید که سوظن وی را تحریک کند.

روز مصاحبه فرا رسید و دوباره پیروز با دنیایی اضطراب و دلشوره به سفارت رفت . عجیب بود این بار هم به راحتی 

گیرد. از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید شوق دیدار سروین ناگهان او را جوان و توانست ویزای انگلستان را ب

پرانرژی کرده بود . دلش می خواست پرواز کند و هرچه سریع تر به دیدار عشق بزرگ زندگی اش نائل شود. انگار 

نگار که سروین زنی چهل و نه انگار که او شوهری به اسم مایک داشت و از او صاحب دو دختر هم شده بود. انگار نه ا

چند ساله و متاهل بود و مسئولیتهای زیادی بر دوش داشت انگار خودش بیست و پنج ساله بود و سروین همان دختر 

 بیست ساله ای که عشق و شور و شیدایی از وجودش اشکار بود.
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به سن  هیه کرد و فردای آن روزبا خوشحالی به محل کار کارولین رفت و ساعتی با او صحبت کرد و بالفاصله بلیتی ت

خوزه رفت . هنگام خداحافظی با کارولین و شوهرش اشک در چشمانش حلقه زده بود بارها و بارها به کارولین گفت 

 : من نمی دونم چطوری و با چه زبونی از تو تشکر کنم من همیشه مدیون تو و محبتهای تو هستم.

ظهر بود به هتلی رفت و بعد بدون کوچکترین درنگی با تاکسی ای هنگامی که به سن خوزه رسید ساعت سه بعداز

خود را به در خانه امید رساند .دلش در سینه بی تابی می کرد. قلبش می تپید و نفسش به درستی بر نمی آمد . به 

ی فگهیچ وجه تصمیم نداشت خودش را نشان او دهد. ناخوداگاه از واکنش پسرش می ترسید . ناخودآگاه از بی عاط

و بی مهری او واهمه داشت . هرچند حق را به امید می داد باز هم نمی توانست تحمل کند که مورد بی محبتی 

فرزندش قرار بگیرد . آپارتمان امید در یک مجتمع کوچک دانشجویی بود . پیروز شماره بلوک و پالک خانه او را می 

ایستاد. احساس حقارت و کوچکی می کرد. آن روز عصر دانست .خود را به نزدیکی آنجا رساند و در پناه درختی 

هرچه ایستاد کسی وارد منزل نشد و کسی هم از آنجا خارج نگردید. هوا تاریک شده بود و پیروز با وجود بی صبری 

 وشتابی که برای دیدار پسرش داشت خسته و افسرده به هتل برگشت.

__________________ 

انه بخورد خود را به محل اقامت پسرش رساند. مثل دزدی دوباره خود را در گوشه فردا صبح زود بدون اینکه صبح

ای پنهان کرد .چشم از در آپارتمان بر نمی داشت . باالخره بعد از ساعتی در باز شد و قامت بلند و شکیل امید نمودار 

د چشمهای تیره جذاب فرزن شد .قلبش فرو ریخت این پسر فرزند او بود. این پسر جوان با موهای مشکی پرپشت و

او بود . شباهت عجیبی به خودش داشت . اغرق نمی کرد واقعا مثل خودش بود. مرد جوان در آپارتمانش را که در 

طبقه پایین مجتمع قرار داشت قفل کرد و به راه افتاد . بدن پیروز می لرزید . دوسه قدم جلو گذاشت و تقریبا رودر 

گاهی سرسری به پدرش انداخت و بی توجه به وی به راه خود ادامه داد. پیروز دیگر روی امید قرار گرفت. امید ن

نتوانست طاقت بیاورد بی اختیار سیل اشک روی گونه هایش سرازیر شد. گویی خفه شده بود. صدایش درنمی آمد 

نی و استخوان م دلش می خواست فریاد بزند و بگوید : آی پسر من پدر تو هستم تو مال منی فرزند منی از گوشت

 آخه نگاهی به من بکن فقط نگاهم کن امید من هیچ چیزی از تو نمی خوام فقط نگاهم کن.

اما هیچ صدایی از گلویش درنیامد . امید همان طور به راه خود ادامه داد و رفت و تنها کاری که پیروز توانست انجام 

افسوس قامت ورزیده و زیبای پسرش را از پشت سر دهد این بود که دو سه قدمی به دنبالش برود و با حسرت و 

 ببیند. امید بالفاصله سوار ماشینش شد و حرکت کرد و پدرش را تنها و ناامید بر جای گذاشت .

پیروز یه نفر آمد و صد نفر برگشت . گویی هیچ توانی در بدنش باقی نمانده بود . نمی دانست چرا اما احساس 

. نه دیگر هیچ سودی نداشت آنجا بماند . نمی توانست بار دیگر امید را ببیند و بی ناامیدی و سرشکستگی می کرد 

صدا از کنارش بگذرد. بی شک اینبار واکنش نشان می داد و آن گاه دیگر در برابر بی مهری وی از پای در می آمد . 

ا به فرزندش نشان دهد. نه او حق نداشت آرامش پسرش را بر هم بزند. حق نداشت بدون گفتگو با سروین خود ر

بنابراین هرچه زودتر باید از آنجا می رفت. هرچه زودتر باید آنجا را ترک می کرد. آری باید فرار می کرد و هرچه 

زودتر خود را به سروین می رساند . دلش برای دیدن سروین بی تاب شده بود. مطمئن بود سروین نسبت به او بی 

 ود سروین با آغوش باز او را پذیرا می شود.توجه و بی عالقه نیست . مطمئن ب
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به هر ترتیب بود از محل اقامت پسرش دور شد و خود را به هتل رساند با سعی و پیگیری برای پس فردای آن روز 

بلیتی به مقصد لندن گرفت . تمام آن دور روز را از اتاقش بیرون نیامد. خود را حبس کرده بود تا مبادا بی اختیار به 

 سرش برود و خود را رسوا کند.سوی پ

هرچه بیشتر فکر می کرد بیشتر خود را قابل مالمت و سرزنش می دانست . بی اختیار به یاد روزهایی افتاد که تصمیم 

گرفته بود به هر ترتیب شده به ایران بازگردد . چهره نگران و غم زده سروین در برابر چشمانش مجسم شد . نگاه 

و التماسها و خواهشهایش . همه و همه را در مغزش مرور کرد و بر خود لعنت فرستاد که چگونه  بی قرار و نا آرام او

آن موجود عاشق و فداکار را تنها گذاشت و به دنبال یک مشت خیاالت و افکار واهی به ایران بازگشت . تمام 

ین درد و عذابی بود. آری او حرفهای مادرش دروغ بود . موضوع بیماری پدرش دروغ و ریا بود. اکنون مستحق چن

 لیاقت زنی مثل سروین و پسری همچون امید را نداشت .

همچنان که در اتاق کوچک و دلتنگ مهمانسرا راه می رفت و فکر می کرد. چند بار تصمیم گرفت نزد امید برود و 

ار سروین بود . حتی حاضر خود را معرفی کند اما باز هم از این کار منصرف شد . تمام امید و دلخوشی اش فقط دید

بود او را دو فرزند دیگرش پذیرا شود . به شرطی که بتواند باقی عمرش را با او سر کند در آن لحظه در کمال بی 

رحمی وجود مایک را نادیده گرفته بود. مهری بزرگ و محبتی بی سابقه نسبت به پسرش در دلش پدید آمده بود که 

ز دل بیرون کند. با خود فکر می کرد با وجود سروین می تواند به پسرش نزدیک به هیچ وجه نمی توانست آن را ا

شود و به او بگوید چقدر دوستش دارد . به او بگوید که بعد از این حاضر به هر نوع خدمت و فدارکاری است . 

ر وجود وی هم بی خب اما...اما با چه رویی می توانست این حرفها را به پسرش بزند؟ او که تا چند هفته پیش حتی از

بود او که کوچک ترین قدمی در راه پسرش برنداشته و کوچک ترین کاری برایش انجام نداده بود چگونه می 

توانست ادعای پدر بودن و خدمت و فداکاری بکند؟ حاال که امید بزرگ شده و از آب و گل در آمده بود حاال که 

ود او چه ادعایی می توانست داشته باشد؟ از سوی دیگر با برای خودش مردی شده و روی پای خودش ایستاده ب

خودش فکر می کرد که سروین اگر او را دوست دارد و هنوز فراموشش نکرده چگونه تن به زندگی با مایک داده و 

از وی صاحب دو فرزند دیگر شده است ؟در آن لحظه در کمال خودخواهی آتش حسادت و حسرت وجودش را فرا 

ای ژرف و عمیق نسبت به مایک در دلش احساس کرد و این احساس او را ترغیب کرد که هرچه گرفت و کینه 

زودتر به دیدار سروین برود و هر طور شده رضایت وی را برای زندگی دوباره جلب کند. بی صبر بود تا آن لحظه 

 هایش به صفر رسیده بود دهانشزیاد انتظار کشیده بود اما انتظار آن دو روز برایش کشنده و طاقت فرسا بود . اشت

 خشک شده بود و هیچ چیز نمی توانست او را تسلی دهد و آرام کند.

باالخره لحظه حرکت فرا رسید. در یک آن تصمیم گرفت به لندن نرود و از دیدار سروین منصرف شود نمی دانست 

کند. دچار تردید و دودلی عجیبی  چرا این فکر به سرش آمد که نمی تواند سروین را بعد از آن همه سال مالقات

شده بود. با همه اینها چمدانش را برداشت و به سوی سرنوشت نامعلومش به راه افتاد. تب و تاب عجیبی داشت که 

 حتی ده ساعت پرواز هم نتوانست ذره ای از آن را کاهش دهد. 

آورد. او بارها و بارها در این فرودگاه  وقتی در فرودگاه هیترو پیاده شد دوباره تمام خاطرات گذشته به سرش هجوم

به زمین نشسته بود اما این بار با دفعات گذشته فرق داشت . این دفعه دیگر خبری از سروین نبود که با چشمان 

مشتاق و عاشق منتظرش باشد. دیگر سروینی وجود نداشت که با اشتیاق و عشق به استقبالش بیاید و او را به کلبه 

نها بود . تنهای تنها بغضش را قورت داد . دلش می خواست همان لحظه به ادینبورو برود اما برنامه عشقشان ببرد. ت
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حرکت قطارها را نمی دانست از طرفی هم نمی دانست از قبل تلفن بزند و رفتنش را اطالع دهد و یا سرزده به آنجا 

ه افتاد . بعد از گرفتن چمدانش به هتل کوچکی برود و از نزدیک حقیقت زندگی سروین را ببیند. با این افکار به را

رفت و اتاقی گرفت . بالفاصله دست به کار شد . برنامه حرکت قطار را پرسید و فهمید که فردا صبح می تواند به 

ادینبورو برود . فردای آن روز شنبه بود و پیروز نمی دانست که فردا چه خواهد شد. نمی دانست چه پیش خواهد 

ی دانست که فردا زندگی اش ورق می خورد و برای همیشه تکلیف آینده اش روشن می شود. با سروین یا آمد . اما م

 بدون سروین دست کم مطمئن بود که این سرگشتگی و نابسامانی اش پایان می پذیرد.

ش را فقط خدا می داند که آن روز را چگونه سر کرد. صبح زود روز بعد از خواب بیدار شد دوش گرفت و ظاهر

سروسامان داد. با وسواس پیراهن و شلواری انتخاب کرد و پوشید . کراوات زد و کتی را که سالها پیش سروین 

برایش خریده بود به تن کرد. تا آن زمان جز یکی دوبار که آن را همراه با سروین پوشیده بود دیگر از آن استفاده 

رانداز کرد . احساس کرد قلبش می تپد احساس کرد مثل دوران نکرده بود . جلوی آینه ایستاد و با وسواس خود را ب

جوانی برای سروین و دیدار او قلبش می تپد به راه افتاد به طرف ایستگاه کینگز کراس به راه افتاد ایستگاه که 

هجده سال پیش سروین با شکم باردار به امید پیدا کردن کار به آنجا قدم گذاشته و سرنوشتش ورق خورده بود 

 همان ایستگاهی که پسرش در مسیر آن به دنیا آمده بود از یادآوری ماجراهای گذشته دوباره قلبش لرزید.

به هر ترتیب بود سوار قطار شد و روی صندلی نشست باید چهار ساعت راه می پیمود و پیمودن این راه که آخرین 

ار پیاده شد تا آن زمان به ادینبورو نرفته بود راه سرنوشت او بود برایش طاقت فرسا می نمود باالخره رسید از قط

هوای بهاری اش هم سرد و گزنده بود احساس سرما کرد. چیزی جز کیف کوچک به همراه نداشت . نشانی را از 

کیف بغلش در آورد و سوار تاکسی شد . رنگش به وضوح پریده بود و نمی دانست در رویارویی با سروین چه کند و 

جرئتی دست به این کار زده بود ؟ کاش دست کم قبل از آمدن نامه ای به وی می نوشت کاش به  چه بگوید . به چه

صبا می گفت که با ای میلی کوچک سروین را از آمدن او آگاه می کرد. در هر حال هرچه که بود گذشته بود و او 

 اکنون هرچه بیشتر به سروین نزدیک و نزدیک تر می شد.

صد رسید پیاده شد. نفس بلندی کشید و به اطراف نگاهی کرد . خانه ها به ترتیب کنار هم بعد از نیم ساعت به مق

ایستاده بود. حیاطهای کوچک و پرگلشان زیبا و مرتب خودنمایی میکرد. پنجره های رنگین با گلدانهای پشت آن 

اهرش بسیار زیبا و چشمگیر یادآور کارت پستالهای دوران کودکی بود . نسیم سردی می وزید خانه را پیدا کرد. ظ

بود . پنجره های کوچک آن با پرده های توری استتار شده بود اتومبیل قرمز رنگ زیبایی جلوی در خانه در 

پارکینگ کوچک آن به چشم می خورد . خانه ویالیی و دوبلکس بود همه چیزش قشنگ و زیبا بود و حکایت از 

ود این آرامش و خوشبختی را در هم بریزد آمده بود این زندگی آرامش و خوشبختی صاحبانش داشت پیروز آمده ب

آرام و خوب را دگرگون کند او قصد داشت زن این خانه مادر این خانواده و معشوق یک مرد را از چنگش آنها 

 برباید و از آن خود کند و هیچ گناهی را در آن لحظه متوجه خود نمی دید او عاشق بود و عاشق منطق و قانون سرش

نمی شود عاشق بود و این عشق جسارت و جرئتی به او داده بود که بی محابا پیش آمده بود و قصد داشت به هدفش 

برسد . باالخره جلوی در خانه توقف کرد دستهایش می لرزید سعی کرد بر خودش مسلط باشد زنگ درخانه را 

د . بعد از زنگ دوم صدای لطیف دخترانه ای به فشرد از قضا آن روز شنبه بود و تمام خانواده در منزل حضور داشتن

گوش رسید . کیه ؟ و بعد بالفاصله در باز شد در برابر چشمان پیروز دختر نوجوانی با چشمهای آبی و گیسوان بور 

ظاهر شد . نگاهش بیگانه و ناآشنا بود . پیروز به او خیره شد هیچ نشانی از سروین در او نمی دید. هنوز حرفی نزده 
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که دختر دیگری که کوچکتر بود به او پیوست وی هم با کنجکاوی و حیرت چشم به پیروز دوخت و از خواهرش  بود

 سوال کرد اون کیه ؟ تو می شناسیش؟

قبل از اینکه پیروز حرفی بزند سروکله مرد بلند قامتی پیدا شد که پشت سر دخترها قرار گرفت تا چشمش به پیروز 

 ا لحنی غیردوستانه پرسید: می تونم سوال کنم با کی کار دارین؟افتاد دیدگانش گرد شد و ب

پیروز الل شده بود . مایک دستهایش را روی شانه های دخترها قرارداد و سوالش را تکرار کرد در آن لحظه دلش 

مان می خواست در را ببندد و قبل از آمدن سروین شر آن مرد بیگانه را از سرش دور کند مایک در یک نگاه در ه

نگاه اول پیروز را شناخته بود و برایش باور نکردنی بود که با این وقاحت و پرروئی به در خانه او بیاید و طالب دیدار 

 همسرش باشد.

 پیروز با هر زحمتی بود لبخندی ساختگی بر لب آورد و گفت: سالم من ...من پیروز مفتاح هستم می تونم ...یعنی ....

 وستانه گفت: سروین خونه نیست می تونم بپرسم باهاش چی کار داری ؟مایک با همان لحن غیرد

چهره پیروز در هم رفت . ناگهان خشم و عصبانیتی بی سابقه وجودش را فراگرفت. رفتار مایک برایش گران آمده 

و و به رم نه با تبود. او چه حق داشت این طور رفتار کند؟ پیروز نگاه تحقیر آمیزی به او کرد و گفت: من با اون کار دا

 تو هم مربوط نیست که باهاش چی کار دارم.

 مایک به آرامی رو به دخترهایش کرد و گفت: شما بهتره برین به کارهاتون برسین من با این آقا صبحت می کنم.

بچه ها اطاعت کردند مایک در را بیشتر گشود و خیلی خشک و جدی گفت: بیا تو می خوام قبل از دیدن سروین 

 هات صحبت کنم.با

پیروز وارد شد درون خانه هم مثل بیرون آن بسیار شیک و قشنگ مبله شده بود عکسهای اعضای خانواده روی میز 

کوچکی کنار هم قرار داشت پیروز دلش لک زده بود جلو برود و قیافه جدید سروین را ببیند. آرزو داشت هرچه 

و لذت ببرد. اما این کار را نکرد روی مبلی که مایک او را دعوت  زودتر چهره چهل ساله معبودش را از نزدیک ببیند

کرده بود نشست خودش می دانست که در آن لحظه کوچک ترین حقی در آن خانه ندارد اما حالت طلبکاری را پیدا 

کرده بود که به دنبال طلبش آمده و هیچ حرف حساب و هیچ منطقی سرش نمی شود. حتی دنبال بهانه می گشت که 

دق دلی و تالفی چند ساله اش را سر مایک درآورد. دخترها غیبشان زده بود اما صدای خنده و گفتگویشان به گوش 

 می رسید.

 مایک با لحن سردی پرسید : چای یا قهوه می خوری؟

 پیروز با اینکه گرسنه بود و از صبح چیزی نخورده بود با دست تعارف او را رد کرد و گفت: نه متشکرم.

ک روبه رویش نشست و بی مقدمه پرسید: برای چی اومدی؟ بعد از این همه سال چرا اومدی؟ اصال نشونی خونه مای

 مارو از کجا پیدا کردی؟ شاید...شاید سروین با تو تماس گرفته و به من چیزی نگفته این طوره؟

 م.پیروز بالفاصله پاسخ داد : نه به هیچ وجه سروین اصال نمی دونه من اینجا هست

 مایک دوباره پرسید: میشه بپرسم نشونی رو از کجا گیرآوردی؟

 پیروز به تندی گفت : باالخره یه طوری به دست آوردم مهم نیست بهتره راجع بهش حرف نزنیم.

مایک سرخ شد اما سعی کرد خونسردی خود را حفظ کند با لحن آرامی پرسید باشه هر طور که دوست داری اما 

 برای چی به اینجا اومدی؟ ...اما میشه بگی

 پیروز خیره به او نگاه کرد و گفت: اومدم سروینو ببینم اومدم نامزد سابقمو ببینم مادر پسرمو مادر فرزندمو.
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 مایک لبخند تمسخر آمیزی زد و گفت : ببینم تو اصال پسرتو دیدی که می خوای مادرشو ببینی؟

 امریکا به اینجا اومدم میفهمی می فهمی چی میگم؟ پیروز با لحنی خشم آلود گفت: بله دیدم من از

مایک کامال احساس کرد که او بسیار عصبی و ناآرام است کمی ترسیده بود اما نمی خواست چیزی به رویش بیاورد 

باید هر طور بود تا قبل از رسیدن سروین او را راضی می کرد که برگردد بنابراین با لحنی آرام پرسید: ببین آقای 

اح اگه تا چند دقیقه دیگه اینجا رو ترک نکنی باعث از هم پاشیدگی و متالشی شدن زندگی من می شی سروین مفت

تقریبا امیدش از تو بریده شده و به زندگیش عادت کرده ما قراره تا چند ماه دیگه بریم امریکا بریم پیش امید 

از جونم بیشتر دوستش دارم زندگی شغل سابقه پسرتو من به خاطر سروین تن به این کار می دم به خاطر اون که 

کار شهر و زادگاهمو پشت سر میذارم و دنبالش می رم تو ....تو فکر نمی کنی که اومدن تو همه چیزو به هم میریزه 

 ؟ پس تکلیف این دوتا بچه و من چی میشه؟

تم که دنبالش بودم دنبالش گش پیروز با صراحت پاسخ داد : من سروینو مجبور به هیچ کاری نمی کنم من سالهاست

و بر حسب تصادف حاال پیداش کردم. باید بدونم که هنوز به من عالقه داره ؟ باید بدونم تونسته گذشته رو فراموش 

کنه ؟ باید مطمئن باشم که خوشبخت هست یا نه ؟ اون خودش باید انتخاب کنه نه تو تو نمی تونی به خاطر این دوتا 

 یر خودت کنی.بچه یه عمر سروینو اس

مایک با عصبانیت از جا بلند شد و گفت: تو یه طوری حرف می زنی انگار من اینجا بیگانه ام انگار سربار و مزاحم 

سروین هستم تو کجا بودی اون زمان که سروین تنها و بی پناه بدون یه پنس پول توی این مملکت ویلون و 

دلسوزی و محبت زیاد به دنیا آوردم و بعدش مسئولیت  سرگردون بود؟ کجا بودی وقتی که بچه تورو من با

نگهداری اونو به عهده گرفتم ؟ آقای محترم تو چه حقی داری روبه روی من می شینی و دم از انتخاب سروین می 

 زنی ؟تو برای اون چی کار کردی ؟ جز اینکه وقتی که حامله بود رهاش کردی و رفتی و اونو تنها گذاشتی ؟

یک به سان نیشتری بود که بر زخم کهنه پیروز فرو کردند. از شنیدن این حرف دیوانه شد حق با مایک جمله آخر ما

بود اما این حقیقت برایش گران می آمد و دوست نداشت ان را بپذیرد. با تلخی جواب داد اما من خبری از بارداری 

من هم در وضع روحی خوبی نبودم وگرنه سروین نداشتم پدرم مریض بود و می ترسیدم اونو نبینم و اون بمیره 

 امکان نداشت سروینو تنها بذارم من عاشق اون بودم وهنوز هم عاشقش هستم.

مایک با عصبانیت گفت: ولی تو حق نداری زندگی مارو به هم بزنی آخه انصاف داشته باش ببین آقای مفتاح آنقدر 

دونه واقعیتو می دونه اما رابطه ما حتی خیلی نزدیکتر خودخواهانه قضاوت نکن حتی پسر تو هم منو پدر خودش می 

 از پدر و پسره ما مثل دوتا دوست هستیم و خیلی به همدیگه عالقه داریم چرا دلت می خواد همه چیزو به هم بزنی؟

پیروز دیگر نتوانست طاقت بیاورد از جایش بلند شد و روبه روی مایک ایستاد و گفت: __________________

ن این همه راه نیومدم که سروینو ندیده برگردم من باید اونو ببینم می فهمی ؟ باید اونو ببینم هیچ حرف دیگه ببین م

ای سرم نمی شه باید از زبون خودش بشنوم که از زندگی اش راضیه و دلش می خواد با تو ادامه بده یا ....یا هنوز منو 

 دوست داره.

زد گلویش خشک شده بود و قلبش تیر می کشید خودش هم نمی دانست در این لحظه سکوت کرد و دیگر حرفی ن

تصمیمش درست است یا نه به طور حتم مایک هنوز از عالقه سروین به او خبر داشت که این طور مانع دیدار او می 

شد. آری مایک احساس کرده بود که هنوز عشق پیروز در قلب سروین جاری است وگرنه با این شدت و حدت او را 

 از دیدارش منع نمی کرد.
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در این هنگام مایک بار دیگر به آرامی شروع به صحبت کرد . ببین آقای مفتاح من ...من از تو خواهش می کنم 

برگرد برو برو به کشورت و سروینو فراموش کن از تو خواهش می کنم تقاضا می کنم هرچه زودتر این خونه رو 

رده اون رفته شنا وقراره بعدش دسته جمعی ناهارو با هم بیرون بخوریم ترک کن سروین به زودی از باشگاه برمیگ

بهتره تا نیومده از اینجا بری بذار این زندگی ما ادامه پیدا کنه اجازه بده سروین برای همیشه از تو امیدشو ببره باشه 

 ؟

 قول میدی از اینجا بری؟

ت آنجا را ترک کند به آرامی پرسید: ببینم تو از کجا پیروز ناگهان دلش برای مایک سوخت اما باز هم نمی توانس

میدونی که سروین اگه منو ببینه تورو ترک می کنه و به طرف من میاد؟ از کجا آنقدر مطمئنی که تورو ول می کنه و 

 طالب زندگی دوباره با منه ؟

اشت به هر ترتیب شده شر این مایک سرخ شد . این سوال به غرور او لطمه می زد و آزارش می داد.اما او تصمیم د

مرد را از زندگی اش کم کند و وی را وادار به ترک آن خانه کند . بنابراین گفت : باالخره تو عشق اول اون و پدر 

 پسرش هستی اون سالها با خاطره تو زندگی کرده جوونیشو با تو بوده و ....

کرد مایک با درماندگی و اندوه نگاهی به پیروز در این هنگام صدای موتور اتومبیلی توجه هر دوشان را جلب 

انداخت و گفت: باالخره کار خودتو کردی باالخره اومدی که زندگی مارو از هم بپاشی اما ...اما بهتره بدونی من به 

 این سادگیها خودمو کنار نمی کشم.

وب در نمایان گردید. پیروز در این لحظه صدای چرخش کلید در قفل شنیده شد و ناگهان سرو کله سرون در چهارچ

سراپا چشم شده بود تا او را ببیند.تمام بدنش به وضوح می لرزید . قدمی به جلو گذاشت و بی اختیار با صدای بلند 

 گفت : سروین....سروین...

سروین که هنوز در چهارچوب در ایستاده بود با شنیدن صدای پیروز و بعد دیدن او در وسط هال ساک ورزشی از 

تش بر زمین افتاد . مبهوت و مات قدمی به جلو گذاشت و ناگهان مانند برق گرفته ها از جا پرید و به سوی پیروز دس

دوید. مایک با حالتی زار و نزار شاهد ماجرا بود شاهد عشق و دلدادگی همسرش با مرد دیگری بود . شاهد بود که 

شاهد بود که چطور بی پروا بدون در نظر گرفتن او  زنش چگونه و با چه شوقی به سوی معشوقش پرواز می کند .

سراز پا نشناخته به آغوش معبودش پناه برد در این هنگام دخترهای مایک به شنیدن صدای مادرشان از اتاق بیرون 

آمدند و او را در آغوش مردی بیگانه دیدند. سروین نمی دید او هیچ چیز و هیچ کسی را جز پیروز نمی دید و جود 

 و بچه هایش برایش معنی و مفهومی نداشت او پیروز را دیده بود و گویی برایش همان پیروز بس بود. شوهرش

لحظاتی چند به همین گونه گذشت .سروین ناگهان به خود آمد خود را از پیروز دور کرد صورتش غرق اشک بود. با 

 تو...تو چه جوری منو پیدا کردی؟صدای لرزان پرسید : پیروز ...پیروز....من خواب می بینم یا بیدارم؟ 

هر دو به همدیگر خیره شدند . گویی هیچ کدام فرقی نکرده بودند انگار نه انگار که نیمی از موهای پیروز سفید شده 

بود و خطوط زمان بر چهره سروین نشسته بود و انگار نه انگار که چهره پیروز آن جوانی و طراوت را از دست داده و 

ه و خطوط عمیقی صورتش را پوشانده بود. انگار نه انگار که سروین گیسوان مواج و پرپشتش را زمخت و خشن شد

کوتاه کرده و برای پوشاندن تارهای سفید آن رنگی قرمز به آن زده بود انگار آن دو همان جوانهای بیست سال 

فه دیگری لب نگزید و حسرت و پیش بودند. هیچ کدام از دیدن دیگری حیرت نکرد هیچ کدام از تغییر چهره و قیا

 افسوس نخورد آنها همان طور که بودند بودند و هیچ فرقی نکرده بودند.
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مایک بیشتر از آن نتوانست تحمل کند و با صدای بلند فریاد زد: سروین مراقب رفتارت باش حاال من هیچ دست کم 

 جلوی بچه ها خجالت بکش .

به بچه هایش کرد و لبخندی بر لب آورد سرتکان داد و دستهایش را از سروین فورا از پیروز فاصله گرفت نگاهی 

هم گشود و رو به مایک کرد و گفت: مایک معذرت میخوام دست خودم نبود آخه ...آخه تو که می دونی من 

 سالهاست پیروز رو ندیدم حاال دیدن اون بعد از این همه مدت منو غافلگیر کرده .

رد نگاهش هزار معنی داشت دلش پر از درد بود دردی جانگاه و نگفتنی دیگر خسته مایک در سکوت به او نگاه ک

شده بود دیگر از این وضع نابسامان زندگی اش خسته شده بود شاید پیدا شدن پیروز برای او بهتر بود باالخره 

 تکلیف زندگی اش مشخص می شد و او از این همه اضطراب و ناراحتی خالصی می یافت .

ه خود آمد نگاهی به پیروز کرد و آه بلندی کشید اولین سوالی که به ذهنش آمد این بود راستی پیروز سروین ب

 چطوری منو پیدا کردی ؟ و بعد بالفاصله اضافه کرد حاال چرا همه تون وایسادین ؟ بشینین تا یه قهوه درست کنم .

واده اش را مشاهده می کرد برای اینکه سکوت همه نشستند سروین به آشپزخانه رفت اما از آنجا که پیروز و خان

 سرد و سخت بین آنها را بشکند با صدای بلند گفت : ماریا بیا به من کمک کن تا قهوه را زودتر حاضر کنم.

دلش می تپید . نمی دانست چه کند فنجانها را با عجله در سینی چید و با دستپاچگی به دخترش گفت : عزیزم می 

 رست کنی و بیاری؟تونی تو قهوه رو د

 ماریا با لبخند جواب داد : بله می تونم.

سروین با عجله به هال برگشت و میان مایک و پیروز کنار دختر کوچکش جا گرفت . پیروز نگاهش کرد سروین 

همان سروین سالها پیش بود الغر و ظریف با چشمهای سیاه و گویا مثل آن روزها هم لباس پوشیده بود لباسی تنگ 

کوتاه قالب بدنش سروین از نگاه پیروز غرق لذت شده بود اما متوجه بود که مایک تا چه حد عصبی و ناراحت و 

 است .

باالخره قهوه حاضر شد ماریا رو به مادرش کرد و پرسید: مامان پس برای ناهار کی می ریم بیرون ؟ آخه پدر میز 

 رزرو کرده .

با خنده ای ساختگی پاسخ داد : می ریم عزیزم هنوز دیر نشده تا یه سروین که همه چیز از ذهنش محو شده بود 

 ساعت دیگه حرکت می کنیم.

قهوه را در محیطی سرد و ساکت نوشیدند. مایک هر آن منتظر بود که پیروز رفع زحمت کند و برود اما گویی پیروز 

وی لبهایش هویدا بود وجود مایک او را چنین خیالی در سر نداشت او مبهوت سروین در مبل لم داده بود و لبخندی ر

 هم آزار می داد اما هیچ قصدی برای ترک آنجا نداشت .

 مایک صبرش تمام شد و از جا برخاست و گفت: سروین نمی خوای حاضر بشی ؟

سروین نگاهی به او کرد و با صراحت گفت: مایک می بینی که نمی تونم هرکسی ندونه تو می دونی که دیدن پیروز 

ای من یعنی چی من احتیاج دارم ساعتها با اون صحبت کنم باید راجع به امید باهاش حرف بزنم باید تمام زندگی بر

مو براش بگم و شرح زندگی اونو ازش بشنوم میاک خواهش می کنم منو درک کن تو و بچه ها برین رستوران من و 

 هامونو می کنیم این طور بهتر نیست ؟پیروز می ریم بیرون توی پارک نزدیک خونه قدم می زنیم و صحبت

مایک با عصبانیت گفت: من هیچ اشتهایی برای تنها غذا خوردن ندارم االن می رم قرارمونو به هم می زنم و به اتاقش 

 رفت.
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دخترها مایوس و ناراحت نگاهی به یکدیگر کردند و به درون اتاقهایشان خزیدند. سروین با چهره ای درهم و 

ه پیروز کرد و گفت: پیروز معذرت میخوام اومدنت خیلی غیرمنتظره بود بهتره من و تو هرچه زودتر از ناراحت رو ب

خونه بریم بیرون. در غیاب ما خودشون یه چیزی درست می کنن و می خورن بیا بریم و بالفاصله دست پیروز را 

 گرفت و از خانه بیرون رفتند.

می کرد . خون خونش را می خورد اگر سروین او را ترک می کرد به طور مایک از پشت پنجره اتاقش آنها را نگاه 

حتم دست به خودکشی می زد از دست دادن سروین به منزله از دست دادن تمام شادیها و متعلقاتش بود بدون 

سروین هیچ امیدی به زندگی نداشت حتی دو فرزندش هم نمی توانستند او را به ادامه زندگی ترغیب کنند. اگر 

سروین را از دست می داد هیچ گرایشی به زندگی نداشت با بخل و کینه رفتن و دور شدن آنها را نگاه می کرد آن 

قدر آنها را با نگاه تعقیب کرد تا از دیدرسش پنهان شدند. مایک می دانست که سروین عاشق پارک کنار برکه است 

 دن لذت می برد.بی شک اکنون هم با دلدارش به آنجا می رفت و از با او بو

سروین غافل از حال و روز مایک شانه به شانه پیروز حرکت می کرد و از وجود او گرما و هستی می گرفت بعد از 

سالها احساس طراوت و سرزندگی می کرد . در آن لحظه بیش از هر وقت دیگر سایه سنگین مایک را بین خود و 

عیت او فرق می کرد و چه آسان می توانست به اوج خوشبختی پیروز حس می کرد وای که اگر مایک نبود چقدر وض

برسد . سعی کرد بر اعصابش مسلط باشد باید قبل از هرچیز از حال و روز پیروز باخبر می شد دلش می خواست 

هرچه زودتر سر صحبت را باز کند و سیل سوالهای بی جوابش را به جریان درآورد اما نمی توانست هنوز از درون 

ید . درون لرزهای بی امان تنش به او اجازه نمی داد به آسانی حرف بزند و به راحتی تصمیم بگیرد. از هنگامی می لرز

که چشمانش به پیروز افتاده بود . بدنش زیر لرزشهای تند وبرق آسای دل عاشقش می لرزید. در حضور مایک و 

ا اکنون که با پیروز تنها بود ابایی نداشت که او بچه هایش تا حد امکان سعی کرده بود چیزی به رویش نیاورد . ام

بفهمد تا چه حد سروین را تحت تاثیر قرار داده است . سروین عاشق بود و این عشق را سالهای طوالنی در قلبش 

 محفوظ نگه داشته بود چه دلیلی داشت که اکنون آن را پنهان کند؟

ت کار نمی کرد. وجود سروین در کنارش او را به سالهای پیروز حال و روزی بهتر از وی نداشت او هم فکرش درس

دور جوانی اش برده بود و در حال و هوای دیگری سیر می کرد. هرچند وجود مایک و دخترها اثر بدی روی او 

گذاشته بود باز هم احساس عشق و دلدادگی اش بر تمام مسائل و مشکالت دیگرش چیره بود. جرئت نمی کرد 

ن نگاه کند می ترسید اختیار از کف دهد و آنچه را نباید انجام دهد. همان طور به روبه رو نگاه می برگردد و به سروی

کرد و در کنار او راه می رفت سرش به دوران افتاده بود حاضر بود برای اینکه دستهای سروین را در دست بگیرد 

عجیبی گیر کرده بود به آرامی سرش را  جانش را فدا کند اما می ترسید می دانست کار درستی نیست اما در وضع

چرخاند و نیم نگاهی به سروین کرد هردو سکوت کرده بودند و تنها صدای نفسهایشان درمیان درختان سرسبز و 

 گلهای انبوه رنگارنگ به گوش می رسید.

 خود ندید خدایا اینسروین سنگینی نگاه پیروز را حس کرد اما جرئت این را که برگردد و جواب نگاه او را بدهد در 

چه سرنوشتی بود که نصیبم کردی؟ خدایا این چه تقدیری بود که برام رقم زدی؟ حاال بعد از نوزده سال و با وجود 

شوهر و دو فرزند معبودمو به من رسوندی اما چه سود؟ چه سود که به دست و پام زنجیر کلفتی زدی که مانع حرکت 

 نمی ذاره به اونچه دلخواهمه و در آرزوش می سوزم دست پیدا کنم.منه و در برابرم مثل سد بزرگیه که 

 سرانجام با تمام قوا تمام توان خود را جمع کرد و پرسید: چطوری ....منو پیدا کردی؟
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 پیروز بی اختیار گفت: به وسیله صبا . صبا به من گفت اون از جریان من و تو خبر داشت .

 کرد و گفت: خدای من صبا کمالی ؟ دوست اینترنتی من ؟ سروین با حیرت و تعجب نگاهی به او

 پیروز سر تکان داد و با اندوه گفت : آره دوست اینترنتی تو و ...

سکوت کرد ناگهان به یاد صبا افتاد . ناگهان سایه سنگین و مهربان او را در برابرش احساس کرد بی اختیار نام او بر 

 د صبا اینجا حضور دارد و شاهد حال و هوای عاشقانه وی با سروین است .زبانش آمده بود و حاال احساس می کر

 سروین احساس کرد که سکوت پیروز طوالنی شده بنابراین با کنجکاوی پرسید: و چی ؟

 پیروز با صداقت تمام گفت : و نامزد من !

 مزد؟ یعنی تو تا به حال ازدواجچشمهای سروین گرد شد . با نگاهی نگران و مضطرب به پیروز خیره شد و پرسید: نا

 نکردی؟

 پیروز سرش را به عالمت نفی تکان داد .

 سروین دوباره پرسید: منظورت چیه ؟ یعنی....تو تازگی با صبا نامزد کردی؟

 پیروز هم با سر جواب مثبت داد.

 ه ....سروین مثل اینکه ناگهان به یاد آورده باشد هراسان گفت: اما پیروز اون که ....اون ک

پیروز با تلخی گفت: اون که چی؟ هان ؟ حتما بهت گفته که توی حمله هوایی چه بالیی به سرش اومده نه ؟ خب باشه 

 چه عیبی داره سروین؟ همه که نمی تونن مثل تو خوشگل و بی عیب باشن .

طوری با من صحبت  سروین از لحن صحبت پیروز آزرده خاطر شد و با اعتراض گفت : من که حرفی نزدم چرا این

 می کنی؟

ناگهای فضای حاکم بین آنها به طور فاحشی تغییر کرد ناگهان آن هوای عاشقانه ان لرزشهای قشنگ و پرمحبت و 

آن جو زیبای عشق و دوستی ناپدید شد و اضطراب و حسد و هراس جایگزین آن گردید. آنها به طور کلی قدم زدن 

اینکه متوجه باشند رودر روی یکدیگر ایستاده بودند و با حیرت و کنجکاوی  و راه رفتن را فراموش کردند . بدون

 یکدیگر را نگاه می کردند.

بعد از لحظاتی سکوت پیروز گفت: من منظوری نداشتم سروین اما تو باید واقعیتو بدونی من سالهاست صبا رو می 

 ..قرار بود ماه پیش با همدیگه عروسی کنیم.شناسم اما تازه چند ماهه که با هم نامزد شدیم سروین من و اون ..

 سروین سرخ شد و پرسید: خب ؟ پس چرا نکردین؟

پیروز پاسخ داد: می دونی چیه سروین من مدتها پیش وقتی که دوستی ساده ای با صبا داشتم براش همه چیزو 

ز وجود بچه مون خبری تعریف کردم به اون گفتم که تورو دوست داشتم و چند سال با همدیگه زندگی کردیم ا

نداشتم اما به اون فهموندم که ما چقدر به هم نزدیک بودیم و چطوری عاشقانه زندگی می کردیم. اون هم راجع به 

خودش برام گفت از اونجا که خیلی با هم دوست شدین و صمیمی هستین می دونم صبا هم سرگذشت خودشو برای 

 تو گفته .

 سروین جواب مثبت داد.

فت : فکرشو بکن سروین درست یک هفته قبل از ازدواجمون اون تورو برای من پیدا کرد من هجده سال پیروز گ

دنبال تو بودم و پیدات نکردم صبا می تونست موضوع تورو از من پنهان کنه می تونست هیچ وقت حرفی از تو به من 
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ث شد من از وجود پسرم باخبر بشم و برم نزنه اما این کارو نکرد؟ می فهمی سروین ؟ اون این کارو نکرد اون باع

 امریکا و اونو ببینم.

در این هنگام آه از نهاد سروین برآمد و با اعتراض گفت : پیروز تو رفتی دیدن امید؟ __________________

 اونو دیدی؟

نم ن کاری نمی کپیروز گفت : آره اونو دیدم اما اون منو ندید یعنی...یعنی خودمو بهش معرفی نکردم مطمئن باش م

که باعث ناراحتی تو و پسرمون بشه سروین بزرگترین گناه من این بود که برخالف میل تو به ایران برگشتم بعد 

مادرم بزرگترین گناهو در حق من مرتکب شد و اون پنهان کردن نامه تو بود و بدتر از اون نوشتن اون جواب کذایی 

از زندگی تو باخبرم از همه چیزش از شوهرت بچه هات خونواده ات در هر حال سروین هرچی بوده گذشته من هم 

همه و همه خودت می دونی صبا همه چیزو برام تعریف کرده حاال هم که اینجا هستم سراپای وجودم برای تو در 

 تپش و تب و تابه تصمیم با توئه هرچی بگی اطاعت می کنم هرچی دلخواه تو باشه همون کارو می کنم من م یخوام

هرجور شده گذشته رو جبران کنم به خاطر همین هم پا روی قلب و احساس خودم گذاشتم و بدون اجازه تو خودمو 

به پسرم معرفی نکردم اما باور کن دلم پر می زد برم جلو و بغلش کنم و پدرانه ببوسمش اونچه در مورد من و تو 

طون شی ##ن بوده من فکر می کردم تو هرچه زودتر از اتفاق افتاده دست من نبوده باورکن سروین خارج از اختیار م

پایین میای و دنبال من روانه ایران می شی و یا با همدیگه در تماس هستیم و من می تونم پیش تو برگردم نمی 

 دونستم که این طور از تو دور می مونم و داغ دیدن دوباره ات به دلم می مونه .

ه باشد بالفاصله گفت: پس چرا جواب نامه آخرمو ندادی؟ من که اونو به سروین مثل اینکه چیزی به خاطرش آمد

نشونی محل کارت فرستاده بودم همون نشونی ای که روی پاکت آخرین نامه ات نوشته بودی و تاکید کرده بودی 

 که حتی اگه از این محل کار توهم عوض کنی نامه رو به دستت می رسونن؟

کن من هیچ نامه ای دریافت نکردم جالب اینجاست که اصال محل کارم عوض نشده  پیروز سرتکان داد و گفت: باور

 و سالهاست توی همون دانشگاه کار می کنم.

 سروین با اندوه گفت : عجیبه خیلی عجیب

پیروز بی صبرانه این پاو آن پا می کرد دلش می خواست هرچه زودتر از دهان سروین بشنود که تصمیم نهایی او 

رانجام تصمیم گرفتند روی نیمکتی بنشینند و بقیه صحبتهایشان را ادامه دهند هرچند هر دو کم و بیش از چیست . س

زندگی یکدیگر مطلع شده بودند بیش از دوساعت دیگر حرف زدند و هرکدام تعریف کردند که چه بر سرشان 

 آمده است خورشید آرام آرام غروب می کرد و آنها همچنان گرم گفتگو بودند.

در آن لحظه مایک هنوز در اتاقش پشت پنجره ایستاده بود و لجوجانه به مسیری که همسر و معبود همسرش طی 

کرده بودند خیره شده بود در آن لحظه در ایران صبا روی تختش دراز کشیده بود و به نقطه ای خیره شده بود و با 

ز خودش متنفر بود از خودش متنفر نبود که آن تلخی و افسردگی به سرنوشتش فکر می کرد . در آن لحظه چقدر ا

قدر لیاقت نداشته که پیروز را برای خودش حفظ کند از خودش بیزار بود که آن طور زشت و نازیباست و هیچ جذبه 

ای ندارد که بتواند توجه مردی را جلب نماید و او را عاشق خودش کند. در آن لحظه از همه چیز و همه کس متنفر 

همه از خودش تنها چیزی که او را به زندگی پیوند می داد رشته محبتی بود که او را به مادرش اتصال می  بود. بیش از

داد در حقیقت او برای مادرش زنده بود اما زندگی نمی کرد زیرا سالها بود که مرده بود از روزی که پیروز رفته بود 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دیر آمدیچقدر 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 2 2  

 

کرده بود چرا که مطمئن بود پیروز را برای همیشه از دست به کامپیوترش نزده بود . یپامهای وی را هم دریافت ن

 دست داده است .

درهمان دقایق بحرانی بود که پیروز چشم به سروین دوخته و بی صبرانه منتظر پاسخ او بود. سروین بعد از گفتگوی 

وسی آنها و به هم طوالنی با پیروز و آگاهی کامل از چند و چون ماجرای وی با صبا و حتی اطالع از پخش کارتهای عر

خوردن آن به فکر فرو رفت . او خودش زن بود هنگامی که فهمید صبا چه کاری در حق پیروز کرده است احساس 

حقارت و کوچکی به او دست داد. ناگهان از اسمانی که در آن به پرواز درآمده بود به زیر افتاد خودش را در 

شور و مستی و التهابی که در وجودش پدیدار شده بود ناپدید شد جویباری از لجن و تعفن احساس کرد ناگهان تمام 

. انگار به تکه ای یخ تبدیل شده بود. ناگهان وجود پیروز و شخصیت او برایش زیر سوال رفت احساس کرد نمی 

تواند نسبت به مردی که روبه روی او نشسته و جوانی اش را تباه کرده است هیچ گونه طمع و یا احساس مالکیتی 

داشته باشد این مرد از آن او نبود این مرد که سالهای سال خوشبختی و روزهای قشنگ زندگی او را به تیره بختی و 

سیه روزی تبدیل کرده بود لیاقت دوست داشتن و عاشق شدن را نداشت هرچند پیروز مدتهای طوالنی به یاد او و 

ادگی او به هیچ زنی نگاه نکرده بود با وجود این اکنون که عشق او تنها مانده بود هرچند سالهای بسیار از عشق و دلد

قلب و احساس زنی دیگر را زیر پا گذاشته و نزد او آمده بود دیگر قابل دسترسی نبود نه سروین هرگز نمی خواست 

خوشبختی زندگی جدیدش را بر روی محرومیت و بدبختی صبا بنا کند. حال مایک و بچه ها به کنار نه سروین نمی 

توانست احساس بزرگ و آسمانی صبا را نادیده بگیرد او بیش از نوزده سال دور از پیروز بود و اکنون هم می 

توانست به خاطر شوهر و بچه هایش آن احساس کهنه و قدیمی را زیر خاکستر سرد فراموشی پنهان کند و دم 

ش را از دست می داد و سروین نمی خواست برنیاورد اما صبا چه ؟ اگر پیروز را از دست می داد همه چیز زندگی ا

باعث و بانی مرگ و فراموشی زن جوانی باشد که با وجود ظاهر معلولش زیباترین و قشنگ ترین احساس را دارا بود 

 . ژرفای عشق صبا و گستردگی روحش در دنیا بی مانند بود عشق واقعی را او به پیروز داشت و بس.

 مضطرب پیروز انداخت و گفت : پیروز بذار چیزی رو به تو بگم.سروین نگاهی به چهره منتظر و 

 لحن کالمش سرد و بی احساس بود قلب پیروز فرو ریخت.

سروین ادامه داد: من دوست ندارم خدای ناکرده به خاطری کاری که بیست سال پیش با من کردی سرزنشت کنم از 

ای نداره . سالهای جدایی من و تو تقصیر هیچ  اون وقت سالهای زیادی گذشته و افسوس خوردن هیچ فایده

کدوممون نبوده و من در این مورد تورو مقصر نمی دونم اما ...اما پیروز خودت فکر کن من دیگه سروین سالهای 

پیش برای تو نیستم آره دوستت داشتم و دوستت دارم خودم اعتراف می کنم اما پیروز وضعیت من خیلی فرق کرده 

ارم دخترهایی که دور از پدرشون یا دور از من آینده روشنی ندارن. غیر از اون من نمی تونم من دوتا دختر د

احساس مایکو نادیده بگیرم پیروز. اون...اون پسر تورو بزرگ کرده و مثل بچه خودش باهاش رفتار کرده پیروز 

که این وسط پا روی احساس اون شوهر منه و من در قبال شوهرم و بچه هام مسئول هستم انسانیت حکم می کنه 

 خودم بذارم و به طرف خانواده ام برگردم.

در این هنگام پیروز ناباورانه نگاهی به او کرد و با صدای بلند گفت : نه ...نه سروین تو حق نداری این طوری منو از 

 نابود می کنی؟ خودت دور کنی من می دونم تو عاشق منی چرا با خودت این طور می کنی ؟ چرا بقیه زندگی منو

سروین اشک در چشمهایش حلقه زد و با بغض گفت: آره پیروز من عاشق تو هستم اما نمی تونم...نمی تونم به طرف 

 تو برگردم نمی تونم بچه هامو ول کنم آخه پیروز اونها گناه دارن.
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انه و نجا که ایران نیست انگلستپیروز قاطعانه گفت : بچه ها مال تو هستن تو می تونی اونها رو از پدرشون بگیری ای

 بچه ها مال مادرها هستن نه پدرها.

 سروین به شدت سرتکان داد و گفت : آره می دونم اما بچه ها به پدرشون هم احیتاج دارن چرا نمی فهمی؟

 کلپیروز با خشم پاسخ داد : سروین من به خاطر تو این همه سال صبر کردم و به خاطر تو با هزار مکافات و مش

 خودمو به اینجا رسوندم سروین انصاف داشته باش من به خاطر تو اومدم!

 سروین با لحن دردناکی گفت : آره پیروز می دونم اما ...اما چرا حاال؟ چرا حاال اومدی؟ پیروز چقدر دیر آومدی!

: سروین همین بود  پیروز از جایش بلند شد درمانده و نومید سروین را نگاه کرد و تنها چیزی که گفت این بود

 حرف آخرت؟

 سروین فقط سرش را به عالمت تایید تکان داد. 

 پیروز با یک دنیا اندوه گفت: پس ...پس دیگه من اینجا کاری ندارم اما تکلیف پسرم چی میشه؟

 شسروین که تمام بدنش می لرزید گفت : اون می دونه که مایک پدرش نیست اگه بخوای اونو آماده می کنم و به

 می گم که تو به دیدنش رفته ی و دوباره ممکنه بری ببینیش باشه ؟

 پیروز به تلخی گفت : پس لطفا نشونی ای میل و تلفن منو بهش بده می رم ایران باهاش تماس می گیرم.

 رسروین باورش نمی شد بعد از آن لحظات پرشور و پرالتهاب ناگهان این گونه سرد و غم انگیز جدا شوند . حتی د

همان لحظات جدایی همان دقایقی که می توانست پیروز را برای همیشه نزد خود داشته باشد و در کمال بی رحمی او 

را از خود راند عاشقش بود با عشق نگاهش می کرد و با وجودی سراپا آغشته به عشق او را ترک می کرد. سروین 

پیروز فکر کند صبا در این جدایی حتی سهم کوچکی داشته  برای اثبات وفاداری اش به صبا نامی از او نبرد تا مبادا

 است .

دوباره به راه افتادند اما این بار بیش از اقیانوسی پهناور بین آنها فاصله افتاده بود در آخرین لحظه سروین پرسید: 

 پیروز وقتی برگشتی ایران چی کار می کنی؟

 پیروز پاسخ داد : می رم با صبا عروسی می کنم.

وین گویی در عرض چند ساعت چشمهایش به واقعیت بزرگ زندگی اش باز شده بود دیدار دوباره پیروز آتش سر

 به جانش زده بود اما با وجود این توانسته بود بزرگ ترین و قشنگ ترین تصمیم زندگی اش را بگیرد.

دن همسرش با عشق و معبود در غروب نیمه تاریک آن روز بهاری ادینبورو مایک از پشت پنجره اتاقش شاهد آم

گذشته اش بود. آنها در سکوت در کنار هم راه می رفتند . مایک با خود فکر می کرد نبرد سختی در پیش دارد که 

در پایان بازنده خود اوست . در آن لحظه هرگز فکر نمیکرد که سروین با مژده نوید بخشی نزد او بر می گردد و 

گی اش را با او درمیان میگذارد. او فقط متوجه جدایی سرد و جدی دو دلداده باورنکردنی ترین سخن و حدیث زند

شد و کمی تعجب کرد . صدای در را شنید اما از جایش حرکتی نکرد همچنان پشت شیشه رفتن و دور شدن پیروز را 

و هرگز  مشاهده کرد. نمی دانست که بعد از آن عالوه بر آنکه همسرش را همیشه نزد خود خواهد داشت هرگز

 پیروز را نخواهد دید.

__________________ 

 پـــــــــــایــــــــان
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 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


