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 پریناز

 

 1فصل 

 

خانه تورج خان پورمند از همیشه شلوغ تر بود.مثل بازار روز پر بود از جمعیتی که در رفت و آمدی بی سابقه 

بودند.هر کس به کاری مشغول بود و تالش میکرد در فراهم آوردن مقدمات به دنیا آمدن فرزند دوم تورج خان 

بوی اسفند و کندر و شمیم دلنواز هوای بهاری اواخر خرداد درهم  سهمی داشته باشد.عطر وانیل شیرینی خانگی با

آمیخته و همه فضای خانه و نیز کوچه ها و خانه های مجاور را آکنده و مشام همه را پر کرده بود بویی که از رخدادی 

 خوش خبر میداد.

 

سر گذاشتن روزگاری دشوار و قلیج مراد پیرمرد ترکمن با چهره آفتاب سوخته و پر از چین و چروک حاصل پشت 

پر از نامالیمات به گلها و باغچه ها درختها گل سرخ و نسترن رسیدگی میکرد.او با وسواسی خاص چمنهای مخمل 

گون روییده در باغچه ها را کوتاه میکرد.شاخه های اضافی درختان را میزد و با قیچی باغبانی بزرگش هم کردام از 

ر می آورد.هر درختی را که هرس میکرد و به آن شکل میداد کمی از آن فاصله سروهای نقره ای را به شکلی د

میگرفت تا شاهکار خود را بهتر ببیند و به عیب احتمالی آن پی ببرد.او سپس به بوته گل نسترن که گوهر ناز همسر 

 تورج خان به آن خیلی عالقه داشت رسیدگی میکرد.

 

بود که گلهای نسترن زرد و صورتی آن را همچون نگین انگشتری در  در وسط باغچه آالچیقی چوبی ساخته شده

میان گرفته بود به طوری که در فصل بهار و تابستان به شدت انبوهی گلها چوبهای آالچیق از نظر پنهان میشد.در 

 داخل آالچیق یک میز و چهار صندلی فلزی سفید رنگ برای استراحت گذاشته شده بود.

 

دگی به باغچه به سراغ استخر رفت تا خزه های روییده بر دیواره های آن را نیز بکند و دستی به پیرمرد پس از رسی

سر و گوش آن بکشد.از یک هفته مانده به تولد فرزند تورج خان قلیچ مراد و بی بی تاج پیرزن مهربان و همسر قلیچ 

یز شهربانو که وظیفه آشپزی را بر مراد زینت که به کارهای رفت و روب شست و شوی خانه رسیدگی میکرد و ن

عهده داشت همراه با دو کارگر کمکی به نظافت و خانه تکانی مشغول بودند تا وقتی که نوزاد به خانه جدید خود پا 

میگذارد همه چیز از پرده های اطلس و ترمه و رومیزی گرفته تا قالیچه ها و فرشهای دستباف قدیمی و گرانبها مثل 

.همه ظرفهای نقره ای خانه زنگار زدایی شد و شهربانو شیرینی ها گردویی و زنجبیلی خوشمزه خودش تو پاک باشد

ای را که پخته بود درون بشقابهای نقره ای میچید.خانه شده بود مثل یک دسته گل و همه چیز از تمیزی برق میزد و 

 از گرد و غبار هیچ خبری نبود.

 

د که سر از پا نمیشناخت و شادابی و شیطنت از سر و رویش میبارید.قلیچ در این میان تورج خان آنقدر خوشحال بو

مراد و بی بی تاج در طی آن همه سال که در خانه اقای برومند خدمت میکردند او را هرگز اینقدر شاد و از خودبیخود 
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از  ر نام داشت وندیده بودند.تورج سعی میکرد همسرش را لحظه ای تنها نگذارد.از تولد نخستین فرزندش که امی

 رنگ و رخسار و قد و باالیش پیدا بود که جوانی رعنا و مقبول خواهد شد ده سال میگذشت.

 

پس از به دنیا آمدن امیر گوهرناز به ناراحتی زنانه دچار شد و بهمین دلیل جنین هایش پس از هفت یا هشت هفته و 

 بچه قد و نیم قد دورش با بگیرد و اصوال بچه دوست یا کمی کمتر و بیشتر سقط میشدند تورج که دوست داشت چند

بود از پرداختن ویزیتهای گران و خرجهای مداوای گوهرناز ابایی نداشت و بی دریغ پول پرداخت میکرد.تا آنکه 

آنهمه دوا و درمان نتیجه داد و گوهرناز پس از نه ماه استراحت مطلق به آخرین روزهای بارداری رسیده بود و طبق 

 پزشکان تا سه روز دیگر وضع حمل میکرد.نظر 

 

خوشحالی امیر هم حد و اندازه نداشت.چون مثل دیگر بچه ها و دوستانش صاحب برادر و یا خواهر میشد.او همچون 

 پروانه به دور بستر مادر میچرخید و گلهای زیبایی از باغچه میچید و برای او می آورد.

 

چه که گویا برای دیدن این دنیا خیلی عجله داشت دو روز جلوتر از موعد تعیین سرانجام روز موعود نزدیک شد.اما ب

شده به وسیله پزشک مادر را به درد زایمان دچار ساخت.تورج که میخواست همسرش وضع حملی راحت داشته 

یلی زود ر خباشد گل محمد راننده خود را به دنبال پزشک معالج گوهرناز که متخصص زنان و زایمان بود فرستاد.دکت

رسید و گوهر ناز برخالف دوران بارداری سخت زایمانی راحت داشت.از لحظه آمدن دکتر هنوز یک ساعت نگذشته 

بود که ساعت شماطه دار عتیقه گوشه اتاق پذیرایی یازده ضربه نواخت و در همان لحظه صدای گریه نوزاد در فضای 

 اتاق طنین انداز شد.

 

هایی انبوه و سیاه همچون شبهای بی مهتاب و لبهایی سرخ برنگ گل انار و مژه های بلند و دختری تپل سفید رو با مو

برگشته دومین فرزند تورج خان بود و از همان بدو تولد چنان گریه میکرد گویی از رنج و عذاب این جهان خبر 

 داشت.

 

ی تاج هیجان زده و لرزان از شدت شوق خبر تورج در ایوان خانه بود و با بیتابی طول و عرض آن را میپیمود که بی ب

تولد دخترش را به او داد.تورج پس از شنیدن این خبر یک دسته اسکناس نو بعنوان مژگانی به بی بی تاج داد که 

 چشمان بادامی ترکمنی اش از خوشحالی برق زد.

 

از  ه بندر ترکمن شماری فراوانگنبد کاووس شهری که تورج و خانواده اش در آن میزیستند به سبب نزدیک بودن ب

مردم مهربان ترکمن را در خود جای داده بود.قلیچ مراد پس از شنیدن خبر به دنیا آمدن نوزاد گوسفندی را که از 

چند روز پیش در گوشه ای از حیاط بسته بود سر برید و به تقسیم گوشت آن در میان در و همسایه مشغول شد.بی 

را بدست گرفت اسفند در آن ریخت.باالی سر زائو و نوزاد گرداند و گفت:بترکه چشم بی تاج هم منقل پر از آتش 

 حسود!چشم بد از مادر و بچه دور!
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مادر و دختر در بستری تمیز و راحت به خوابی عمیق فرو رفتند خوابی که گوهر ناز در طی دوران بارداری از آن 

م داشت ذهنش را لحظه ای آرام نمیگذاشت.میشد گفت محروم بود زیرا ترس از دست دادن فرزندی که در شک

 حتی در طی ده سال دوا و درمان نیز این چنین آسوده نخوابیده بود.

 

گوهرناز و تورج را عشقی عمیق و عالقه ای قلبی به یکدیگر پیوند میداد ولی آداب و رسوم و تربیت خانوادگی آن دو 

را در برابر دیگران بروز دهند.این امر سبب شده بود که گوهر ناز در به گونه ای بود که نمیتوانستند عالقه شان 

دوران ده ساله دوا و درمان پیوسته در این هراس باشد که نکند وضع او باعث شود تورج به فکر ازدواج مجدد 

ی برد که پ بیفتد.اما درست در زمانی که گوهرناز به اوج ناامیدی رسیده بود متوجه شد باردار است و پس از آن بود

تورج شاید بیش از گذشته او را دوست دارد چون در خلوت زمزمه های عاشقانه او را میشنید و در حضور دیگران 

 نگاههای آکنده از مهرش را میدید.

 

هفتمین شب تولد نوزاد فرا رسیده بود که تورج مهمانی مفصلی در خانه برپا کرد.بیشتر افراد سرشناس و 

اووس در آن مهمانی شرکت داشتند و آمده بودند که تولد دومین فرزند تورج را به او تبریک ثرومتمندان گنبد ک

 بگویند.

 

گوهر ناز همچون ملکه ای بر روی تختی نشسته بود و تورج با نگاهی تحسین آمیز به او مینگریست و در همه مدت 

ه بود در سبدی گذاشته و سبد را با گلهای مهمانی چشم از او برنمیداشت.نوزاد را که مادرش پری ناز نام گذاشت

 متنوع و رنگارنگ تزیین کرده بودند.تورج دوست داشت همه دختر قشنگش را ببینند و زیبایی اش را تحسین کنند.

 

گوهرناز تصور میکرد که پس از به دنیا آمدن دومین فرزند امیر که دیگر در کانون توجه قرار نخواهد داشت 

ادت میکند.اما اینگونه نشد و امیر با خنده های حاکی از شادمانی در کنار سبد حاوی خواهرش ناراحت میشود و حس

 مینشست و به هیچکس اجازه نمیداد به نوزاد دست بزند.این رفتار امیر تعجب خیلی ها را برانگیخته بود.

 

ر متری تورج طنین افکن در سراسر مدت مهمانی صدای خنده و شادی و موسیقی ترکمنی در خانه و باغ سه هزا

بود.گوهرناز نگاههای پرمهر شوهرش را با نگاههای آکنده از محبت پاسخ میداد و از این هراس نداشت که دیگران 

حالت او را ببینند.تنها غمی که بر دل گوهر ناز چنگ می انداخت غم نبودن پدر و مادرش بود.او آه حسرت میکشید 

 تر زیبای او را ببینند و شاهد شادمانی خودش باشند.که چرا پدر و مادرش نیستند تا دخ

 

گوهرناز دختر و تنها فرزند آقای سهراب فرمانفرما صاحب یک کارخانه بزرگ پارچه بافی در گنبد و دوست نزدیک 

پدر تورج بود که مزرعه ای چندین هکتاری و یک کارخانه پنبه پاک کنی داشت.هر دو خانواده تهرانی بودند که به 

یل شغلی از سالها پیش در گند کاووس سکونت داشتند.دوستی دو مرد بزرگ خانواده با ازدواج گوهرناز و تورج دال

 استحکان بیشتر یافته بود.

 

اما تورج سومین فرزند آقای عباس پورمند بود.تورج یک خواهر بزرگتر داشت بنام طلعت که نخستین فرزند 

بنام ایرج داشت.مراسم ازدواج و جشن عروسی تورج پسر عباس خان  خانواده بود و برادری بزرگتر از خودش
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پورمند و گوهرناز با چنان شکوه و جاللی برپا شده بود که ساکنان گنبد هیچ گاه آن را از یاد نمیبردند و هر مراسم 

 ازدواجی را با آن مقایسه میکردند.

 

تورج پیوند میان آن دو چنان استحکامی یافت که باعث یک سال پس از به دنیا آمدن امیر نخستین فرزند گوهرناز و 

سالگی رسید سهراب  4رشک و حسد بسیاری شده بود.اما از آنجا که رسم این دنیای بی وفاست هنگامیکه امیر به 

فرمانفرما و همسرش در راه گنبد به تهران بر اثر تصادف رانندگی دلخراش کشته شدند و داغ از دست رفتنشان 

 بر دل گوهر ناز ماند. برای همیشه

 

پس از فوت آقای فرمانفرما و همسرش همه دارایی او به تنها فرزندش گوهرناز رسید که در نتیجه مسئولیت تورج 

دوبرابر شد زیرا هم باید به امور کارخانه پنبه پاک کنی پدرش رسیدگی میکرد و هم کارخانه پارچه بافی گوهرناز را 

 میگرداند.

 

ده داشت که او از ایرج با استعداد تر و مسئولیت پذیرتر است و شم اقتصادی خوبی هم دارد و بهتر از پدر تورج عقی

ایرج از پس معامالت تجاری بر می اید سرپرستی امور کارخانه پنبه پاک کنی را به تورج سپرد و سرکشی به مزارع 

 پنبه و کارهای مربوط به آن را به عهده ایرج گذاشته بود.

 

ایرج میدانست که تورج در کار رسیدگی به کارخانه و معامالت محصوالت کارخانه و فروش آنها مهارت بیشتر خود 

از او دارد.اما فخری همسرش که ذاتا زنی حسود و بد طینت بود پیوسته در گوش او زمزمه میکرد که پدرشان بین 

رج سپرده است و اصوال عباس خان پورمند به تورج آنان تبعیض قائل شده و کار پردرآمدتر و ابرومنداته تر را به تو

بیش از او و طلعت توجه و عالقه دارد.فخری اصوال زنی بود با شخصیتی متزلزل که میخواست برتری خود را به رخ 

دیگران بکشد و خود را باالتر از همه نشان دهد و همین خصلت او باعث میشد همواره در خانواده پورمند آشوب به 

میان اعضای آن اختالف بیندازد.البته تا زمانی که مادر تورج زنده بود خوب میدانست این عروس شهر  پا کند و

اشوب را چگونه ادب کند و سرجایش بنشاند.اما پس از کوتاه شدن دست آن پیرزن از دنیا فخری حسابی یکه تازی 

دو برادر را بر هم میزد.ولی عباس خان میکرد و به اصطالح دم در آورده بود و با رفتار غرض ورزانه اش میانه 

 پورمند که پیرمردی با تدبیر بود اجازه نمیداد دامنه اختالفات گسترش یابد و دو برادر به جان یکدیگر بیفتند.

 

طلعت با آنکه سن و سالی بیش از فخری و گوهرناز داشت هنوز ازدواج نکرده بود و همین امر سبب میشد که 

بزند و گاه و بی گاه در نزد این و آن او را ترشیده خطاب کند.اما طلعت عاقل تر از آن بود فخری پشت سر او حرف 

که بگذارد حرفهای یاوه و بی ارزش فخری در روابط افراد خانواده اختالف ایجاد کند اما عباس خان پورمند هم خیلی 

 ختالف دو برادر باال گرفت.زودتر از آنکه کسی حتی تصورش را هم بکند از دنیا رفت و در نبودن او ا

 

طبق قانون ارث بجا مانده از عباس خان میان طلعت ایرج و تورج تقسیم میشد و به هر یک بخشی از کارخانه و 

زمینهای کاشت پنبه میرسید.گوهرناز به تورج گفته بود موافق است که او کارخانه پارچه بافی متعلق به وی را 

 یرج را بخرد.بفروشد و با پولش سهم طلعت و ا
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این پیشنهاد به سود هر سه نفرشان بود.تورج با مهارتی که در اداره کارخانه داشت میتوانست آن را گسترش دهد و 

محصوالتش را بیشتر کند.طلعت و ایرج هم با پول خود میتوانستند هر طور دوست دارند زندگی کنند و خوش 

 بگذرانند.

 

الع طلعت و ایرج رساند آن دو اظهار رضایت کردند.طلعت گفت:راستش منکه اصال وقتی تورج این پیشنهاد را به اط

دوست ندارم تنهایی توی خونه آقاجون خدا بیامرز زندگی کنم.با سهمی که از ارث به من میرسه میتونم یک خونه 

 کوچک بخرم بقیه پولم رو هم میدم به شما داداش چون هر ماه سودش رو میگیرم.

 

از پیشنهاد بدش نیامده بود موضوع را به اطالع فخری رساند اما او در پاسخ گفت:بدبخت بیچاره بی ایرج هم که 

 عرضه تورج میخواد سهم تو و طلعت رو باال بکشه!آخ که تو چقدر خنگی!

 

ب افخری به هیچ وجه قانع نمیشد و هیچ دلیل و منطقی را نمیپذیرفت و حرفهای طلعت و تورج هم نتوانست او را مج

 کند.

 

طلعت که از بی منطقی و خبث طینت فخری دل پری داشت روزی به خانه تورج رفت و هر چه از حرفهای فخری را 

 که ایرج برایش گفته و در خاطرش مانده بود برای تورج بازگو کرد.

 

ندارم  م؟هیچ شکیتورج که با نگاهی حاکی از درماندگی به خواهرش نگاه میکرد پرسید:بنظرت حاال باید چکار کنی

 که اگر اداره کارخانه را یکهفته به دست ایرج بدهیم فاتحه اش رو باید بخونیم.

 

طلعت گفت:آفرین داداش گل گفتی.نظر من هم همینه.البته اگر موافق باشی یه مدت مسئولیت کارخونه رو به ایرج 

ار برنمیاد و مسئولیت رو بتو محول بسپریم.مطمئنم سر یک ماه نشده به غلط کردن می افته و میگه از پس ک

میکنه.ایرج اصال اهل مسولیت به گردن گرفتن نیست.حرفهایی هم که میزنه تحریک فخری خانمه.داداش ما که 

برای تقسیم ارث عجله ای نداریم.بذار کارخونه کارش رو بکنه سودش را ماه به ماه تقسیم میکنیم البته اگه دوام 

 بیاره.

 

موهای امیر را نوازش میداد گفت:باشه منهم حرفی ندارم.فردا توی کارخونه موضوع رو بهش تورج در حالیکه 

 میگم.وقتی خودش دست به کار بشه پی میبره که جربزه این کارهارو نداره.

 

فردای آن روز وقتی دو برادر یکدیگر را دیدند تورج گفت:ببین ایرج جان من مدتیه به کارهای کارخونه پارچه بافی 

وهرناز نمیرسم.برای همین سر و صداش در اومده و میگه تو فقط به کارخونه خودتون میرسی.راستش رو بخوای گ

چند ماهیه سوددهی اون کارخونه خیلی کم شده اگر تو اعتراضی نداشته باشی یه مدت به کار کارخونه خودمون 

 رسیدگی کن تا منهم کارخونه گوهرناز رو سر و سامونی بدم.

 

 ا لبخندی پیروزمندانه از پیشنهاد تورج استقبال کرد.او با خود گفت حاال نشونش میدم چطوری باید کار کرد!ایرج ب
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اما هنوز سه هفته نگذشته بود که ایرج با دلخوری و حالتی که خستگی از آن پیدا بود به سراغ تورج آمد و 

کار من نیست.بیا سهم ما رو بخر و خالصمون  گفت:داداش جون میدونی چیه خر ما از کره گی دم نداشت.این کار

 کن!

 

تورج در دل طلعت را تحسین کرد که چنین پیشنهادی داده بود.تورج کارخانه پارچه بافی و دیگر مستغالت و امالک 

متعلق به گوهر ناز را فروخت و سهم طلعت و ایرج را از کارخانه پنبه پاک کنی و مزارع کاشت پنبه و باغ به ارث 

ده از پدرشان خرید.طلعت خانه ای کوچک در نزدیکی باغ پدرش که اکنون به تورج تعلق داشت خرید و بقیه رسی

پولش را هم به تورج داد تا با آن کار کند و سودش را به او بپردازد.البته مدت چندانی نگذشت که طلعت ازدواج 

تیار شوهرش قرار دهد به تهران نقل مکان کرد و پس از گرفتن پولش از تورج برای آنکه بعنوان سرمایه در اخ

 کردند.

 

سال از  4ایرج پس از گرفتن سهم خودش از ارث قصد داشت بهمراه همسرش فخری و پسرش پرویز که در حدود 

امیر بزرگتر بود راهی روسیه شود و به اتفاق چند نفر شرکتی برای صادرات و واردات کاال از راه ابی میان ایران و 

یس کند.او تصمیم گرفته بود خانه ای را که در گنبد داشت بفروشد اما تورج او را از اینکار منصرف کرد و روسیه تاس

گفت:ببین داداش تو به اندازه کافی پول داری پس بذار این خونه همینجور بمونه.خدا رو چه دیدی شاید روزی 

 ش جا بدی.خواستی برگردی ایران دست کم یک سرپناه داری که زن و بچه ت رو تو

 

ایرج این حرف خیرخواهانه تورج را پذیرفت و با گرفتن همه سهمش آماده سفر شد.روزی که قرار بود خداحافظی 

کنند فخری خانم نتوانست جلو خود را بگیرد و با حالتی طلبکار به تورج گفت:باشه تورج ما که رفتیم ولی این 

 بیاری!نوبت ما هم میشه... رسمش نبود که سهم شوهرمو مفت و مسلم از چنگش در

 

تورج که از اینهمه خبث طینت فخری آتش گرفته بود.درپاسخ او خندید و گفت:فخری خانم شاعر میگه هر کسی از 

 ظن خود شد یار من...حاال شما هم قیاس به نفس میکنین ولی...اصال بگذریم.

 

ماه گذشته بود که  9امه میفرستاد اما در حدود ایرج که شرکت مورد دلخواهش را تاسیس کرده بود.اوایل گهگاه ن

نامه ها قطع شد و او حتی به نامه هایی که تورج و طلعت برایش مینوشتند پاسخ نمیداد و دیگر هیچ کس از او و 

 خانواده اش خبر نداشت.

 

پس از دیگری رفتن ایرج و فخری بیش از همه گوهرناز را خوشحال کرد.چون در دوره درمان که جنینهای او یکی 

 سقط میشد فخری به هر مناسبتی نیش زبان میزد و دل گوهرناز را بدرد می آورد.

 

رابطه ایرج و تورج چندان صمیمانه نبود ولی تورج که قلبی رئوف و مهربان داشت از دوری برادر دلتنگ بود به 

می آورد.در مهمانی مفصلی که به افتخار  طوری که در هر مجلس و مهمانی جای او را خالی میکرد و نامی از او به میان

روز تولد گوهر ناز برپا شده بود پس از باز کردن هدایایی که مهمانان برای گوهر ناز آورده بودند تورج هم هدیه 
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خود را که سند ششدانگ یک باغ مرکبات بود به گوهر ناز داد و در حضور همه از اعتمادی که به وی کرده بود 

 گفت که داشتن چنین همسری مایه افتخار اوست.سپاسگزاری کرد و 

 

هنگامیکه مهمانان به خانه هایشان برگشتند زنان با نیش و کنایه به شوهران خود میگفتند که زن داری یعنی این و 

 بحال گوهر ناز غبطه میخوردند.

 

 2فصل 

 

 

 

شبها میدادند باز بساط شبها را برهم میزدند و چرخ روزگار لحظه ای از حرکت باز نمی ایستاد.روزها جای خود را به 

خود یکه تاز میشدند.به این ترتیب ماهها و سالها می آمدند و میرفتند.اما این گذر زمان تنها بر محبت و صمیمیت 

 میان اعضای خانواده تورج می افزود.

 

تابستان سایه های درختان باغ بزرگ تورج در هر فصل زیبایی خاصی داشت.در بهار غرق در شکوفه بود و در 

تنومندش محلی برای استراحت.وقتی پاییز فرا میرسید برگهای زرد قرمز و نارنجی و قهوه ای تابلویی چنان زیبا می 

آفرید که هر بیننده ای را به تحسین وا میداشت.البته زحمات قلیچ مراد در رسیدگی به درختان و گلها و چمنها و 

 ثیر نبود.جلوه بخشیدن به آنها بی تا

 

ساله خیلی عالقه داشت.او هر روز که از مدرسه می آمد  1ساله بود و به پری ناز  11امیر به سن نوجوانی رسید و 

ابتدا بوسه ای بر گونه خواهرش میزد و از رخدادهای جالب توجه و بامزه مدرسه برایش تعریف میکرد و پری ناز 

 ه برگردد و با او بازی کند.هر روز مشتاقانه منتظر بود برادرش از مدرس

 

روزها آرام و بدون رخدادی خاص میگذشت.در طی این مدت طلعت صاحب دو فرزند شده بود پسری بنام سهراب 

که دو سال داشت و دختری که بتازگی به دنیا آمده بود و اسمش را تهمینه گذاشته بودند.مهدی شوهر طلعت مردی 

و طلعت از زندگی خود بسیار راضی بود و کشتی زندگی آنان بی آنکه  بود آرام سر به زیر و خانواده دوست

دستخوش طوفان حوادث شود آرام آرام بر سطح امواج به پیش میرفت.زندگی آن قدر بی دغدغه خاطر میگذشت 

 که طلعت گاه زیر لب زمزمه میکرد:نکند سر برسد غصه ای از پس کوه...

 

مزارع پنبه و درختان کهنسال باغ تورج خان پورمند گسترده شده بود.دانه لحاف سفید و نرم برف بر سراسر گنبد 

های ریز و تند برف همچنان در حال باریدن بود و تورج در اتاق نشینمن بر روی مبل راحتی کنار شومینه لم داده و 

 ا شدت باز شد.موهای شبق رنگ پری ناز را که بر روی زانوهایش نشسته بود نوازش میکرد که ناگهان در اتاق ب

 

قلیچ مراد و پشت سرش سوزی سرد وارد اتاق شد.او که سراسیمه مینمود.نفس زنان گفت:آقا آقا حدس بزنین کی 

 اومده؟

 

 از کجا باید بدونم کی اومده؟اون هم توی این برف و سرما!-
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 آقا ایرج خان اومدن!دم در وایستادن.-

 

ت ناگهان غرق در شگفتی شد و گفت:ایرج!داداشم؟خب چرا دم در وایساده تورج که تا آن لحظه لبخندی بر لب داش

 بدو راهنماییش کن بیاد اینجا بدو چرا معطلی؟

 

 چشم آقا.-

 

 44چند لحظه بعد در اتاق باز شد و اینبار ایرج بداخل امد.آیا خود ایرج بود نه!چرا اینقدر تکیده شده بود؟او که 

سال بزرگتر از تورج پس چرا موهایش اینقدر سفید شده و شکل و شمایل مردان  1سال بیشتر نداشت.یعنی فقط 

سال گذشته چه چیزی او را  1ساله را پیدا کرده بود؟چشمانش هم دیگر برق سابق را نداشت.در طی  06مسن 

 آنقدر آزار داده و به این شکل در آورده بود؟

 

را سخت در آغوش گرفت و هر دو برادر از شوق اشک تورج در حالیکه این پرسشها را از خود میکرد ایرج 

ریختند.اما گریه ایرج به هق هق بدل شد و تورج دریافت بی گمان رخدادی ناگوار به وقوع پیوسته.دلش هری 

 ریخت.نکند به سر زن و پسرش بالیی آمده بود که خودش تنها برگشته بود؟

 

یدن برادر شوهرش یکه خورد و حال و روز خودش و فخری خانم در این هنگام گوهر ناز هم بداخل اتاق آمد و با د

و پرویز را پرسید.ایرج که آرام شده بود پس از بغل کردن پری ناز و بوسیدن او و نوازش موهایش گفت:خیالتون 

 .راحت باشه اونها صحیح و سالمن...اما خودمونیم این پری ناز چقدر خوشگل شده!خدا حفظش کنه چقدر ناز و مامانیه
 

 گوهر ناز پرسید:پس فخری خانم و پرویز چون کجا هستند؟مگه با هم تشریف نیاوردین؟

 

 نه زن داداش فخری و پرویز و دخترم پرستو هنوز اونجا هستن.-

 

 لبخندی به پهنای صورت بر لب تورج نشست و گفت:خب مبارکه داداش!دخترش دار هم که شدی.

 

 ماه بعد اونجا فارغ شد. 7رفتیم فخری دو ماهه حامله بود و آره داداش جون از اینجا که می-

 

ماه کوچیکتره.پری ناز که برای ما خیلی خوش قدم بوده و از روز به دنیا آمدنش  7پس پرستو چون از پری ناز -

 زندگی ما روزبروز رونق پیدا کرده.تازه خبر نداری طلعت هم تازگی دختر دار شده.

 

یرج همچنان که به او دوخته شده پر از اشک شد.گوهر ناز با دیدن این صحنه برخاست و از تورج دید که چشمان ا

 اتاق خارج شد چون تصور میکرد دو برادر حرفهایی دارند که الزم است بدون حضور او به همدیگر بزنند.
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ود.اما خدا بگم این فخری ایرج آهی از ته دل کشید و گفت:میدونی چیه داداش رفتن من از همون اول کار اشتباهی ب

رو چکار کنه مثل شیطون تو جلدم رفت و وسوسه م کرد.همش میگفت خیلی ها رو میشناسم که اینکارو کردن و 

 سال نشده تونستن کارخونه بخرن.2هنوز 

 

 تورج پرسید:پس چرا به نامه های ما جواب نمیدادی و ما رو از حال خودت بیخبر میگذاشتی؟

 

 مون بدک نبود.اوضاعمون جور بود اما بعد از یه مدت خونه مون رو عوض کردیم. میدونی زندگی-

 

 پس برای همین بود که نامه هامون هم به دستت نمیرسید؟-

 

نه نامه هاتون که به دستم میرسید یعنی صاحب خونه قبلی مون اونها رو بمن میداد ولی فخری که چشم دیدن -

اتون نامه بدم.چند بار هم نامه هایی رو که براتون نوشته بودم به هوای انداختن توی خانواده منو نداره نمیگذاشت بر

 صندوق پست از من گرفت ولی اونها رو گم و گور کرد.

 

ایرج ساکت شد لحظاتی به گلهای قالی چشم دوخت و سپس ادامه داد:وضعمون مرتب بود تا اینکه یکسال پیش یکی 

و به ایران حمل میکرد غرق شد و همه دار و ندار شرکت از بین رفت و منهم تقریبا از کشتی هامون که محموله ای ر

 هر چی داشتم از دست دادم.

 

بار دیگر اشک از چشمان ایرج سرازیر شد و گفت:نمیدونم چرا زندگی به اون خوبی رو که اینجا داشتم ول کردم و 

 ه به حرف فخری گوش کردم.رفتم دیار غربت...عجب غلطی کردم همش به این دلیل بود ک

 

تورج گفت:داداش فکر نکن میخوام سرزنشت کنم ولی من همون وقت هم بهت گفتم نرو ولی تو گوش نکردی حاال 

هم که شکر خدا هم خودت سالمی هم زن و بچه هات.برو دستشون رو بگیر بیار اینجا.خونه هم که داری همه چیز 

 رو از نو شروع کن...

 

ی کرد و گفت:منکه از خدا میخوام برگردم اما فخری راضی نمیشه.اون میگه پیش سر و همسر آبرو ایرج خنده تلخ

دارم و اگر این طوری برگردم خیلی خجالت میکشم.خالصه هر چی بهش میگم یک بهانه ای می اره.چه میدونم شاید 

نه رو بفروشم تا بلکه با پولش باز هم قسمت من این بوده.به هر حال االن اومدم که هم دیداری تازه کنم هم اینکه خو

 به کار تجارت مشغول بشم.

 

 در این هنگام امیر هم از مدرسه بخانه برگشت و با دیدن عمو غرق در شادی شد.او را در بغل گرفت و بوسید.

 

گه مال و ا تورج که با فروش خانه مخالف بود گفت:ایرج جان فکر نمیکنی ممکنه اون اتفاق باز هم بیفته؟این دفعه

 منالت رو از دست بدی پاک ورشکست و مفلس میشی.اونوقت میخوای چه کار کنی؟

 

داداش االن که زن و بچه هام توی دیار غربت موندن خودم هم همه دار و ندارم رو از دست دادم مگر چاره ای غیر -

 از فروش خونه دارم؟
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به پول نیاز دارد تصمیم گرفت معادل پول خانه را به او بدهد و تورج که دید ایرج تصمیم خود را گرفته است و واقعا 

چون نمیخواست ایرج تصور کند که او از موفقیت وی سوء استفاده میکند قصد داشت معامله را محضری نکند و تنها 

 بنچاقی بنویسد و هر دو امضا کنند.

 

رزدن به طلعت و شوهر و بچه های او راهی چند روز بعد تورج تصمیمش را عملی کرد و ایرج پس از گرفتن پول س

 روسیه شد و زندگی بار دیگر روال عادی خود را از سر گرفت.

 

کارهای کارخانه خیلی خوب پیش میرفت و محصوالتش فروش خوبی داشت به طوری که رونق کسب و کار به تورج 

کند و کارایی کارخانه را باال ببرد و تولید را اجازه داد دستگاهها و ماشینهای جدید و پیشرفته از خارج از کشور وارد 

 افزایش دهد.فردا روشن مینمود و اینده آکنده از شادی و سعادت.

 

 4فصل 

 

 

 

از رفتن ایرج برای بار دوم در حدود دو سال میگذشت.در این مدت زندگی روال عادی خود را داشت و گذشتن شب 

ان جاده سرباالیی زندگی را میپیموندند تا به قله نوجوانی و جوانی برسند و روز بر سن و سالها تاثیر میگذاشت کودک

 و بزرگترها نگران کهنه شدن شناسنامه و افتادن به سرایزی بودند.

 

سالگی و سن مدرسه رفتن رسیده بود از اینکه دورانی جدید در زندگی اش آغاز میشد  7در این میان پری ناز که به 

روزبروز زیباتر میشد و با چشمان سیاه و درشت و موهای مشکلی تر از شبق و صورتی گرد و  سر از پا نمیشناخت او

سفید خود را چنان در دل بابا جا کرده بود که تورج او را لوس بابا صدا میزد و از لحظه ای که از در خانه وارد میشد 

 آن دو مانند دوقلوهای بهم چسبیده میشدند.

 

بچه های همسن و سالش بلندتر و هیکل او درشت تر بود و این امر نشان میداد تغذیه ای قد و قواره پری ناز از 

خوب ودرست دارد.روزها با خنده اش به خانه شور و شر زندگی میبخشید و وقتی به خواب میرفت سکوتی غم افزا 

اشتنی و هیکلی متناسب ساله و برومند با چهره ای دوست د 17بر همه جا مستولی میشد.امیر هم که اکنون جوانی 

بود به خواهر کوچکش بی اندازه دلبستگی داشت.او در وقتهای بیکاری با پری ناز بازی میکرد به گردش میرفت و 

چون پری ناز از هوش و ذکاوتی مثال زدنی برخوردار بود بسیاری مطالب درسی و اطالعات عمومی را به او آموخته 

 بود.

 

ع کسب و کار ایرج در روسیه رونق پیدا کرده بود چون بهمراه نامه هایی که ارسال از قراین چنین بر می آمد وض

میداشت هدایایی نیز برای پری ناز و امیر میفرستاد.تورج از اینکه میدید برادرش در دیار غربت به سر و سامانی 

 رسیده است در دل خوشحال بود.
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یکی از بهترین مدرسه های شهر نوشته بود با شوقی وصف  سال تحصیلی شروع شد و پری ناز که تورج اسمش را در

ناپذیر در سر کالسهای درس حاضر میشد و با همکالسهای خود ارتباطی بسیار دوستانه داشت.او که در خانه پدر و 

مادری مهربان و برادری مهربانتر داشت که محبت و مهر به یکدیگر از کالمشان و رفتارشان هویدا بود مهر ورزیدن 

ا به خوبی آموخته بود و هم از این دوستان خود را نیز از این موهبت برخوردار میکرد.رفتاری معقول و خالی از هر ر

گونه کینه و عقده داشت.هر چه خوراکی به مدرسه میبرد میان همه تقسیم میکرد و چنان مهربان و دوست داشتنی 

 بود که دیگر شاگردان همچون پروانه به دورش میچرخیدند.

 

تورج هر روز خودش او را تا مدرسه همراهی میکرد و ظهر هم برای بردنش به مدرسه میرفت البته تورج از امیر هم 

غافل نبود و در مقابل هر کاری که برای پری ناز انجام میداد امیر را نیز بی نصیب نمیگذاشت و یکی از دالیل آن که 

 امیر به خواهرش حسادت نمیکرد همین بود.

 

ناز کالس اول را با شاگرد اولی به پایان رساند و کالس دوم را هم به کمک امیر با نمره های عالی و باز هم  پری

شاگرد اولی پشت سر گذاشت.امیر هم وقتی نتایج امتحان نهایی سال آخر دبیرستان را گرفت دید با معدل عالی 

د گوهر ناز پیشنهاد کرد جشن قبولی امیر و تولقبول شده است.تورج تصمیم گرفت به این مناسب جشنی بگیرد اما 

 سالگی پری ناز را که چند روزی با هم اختالف داشت و در اواخر خرداد بود با هم برپا کنند. 8

 

در روز جشن البه الی شاخه های درختان باغ خانه تورج خان را ریسه های رنگارنگ کشیده و دور و بر استخر میز و 

ته و انواع میوه و شیرینی بر روی آنها چیده بودند.تا غروب همه چیز آماده شد.امیر با قد و صندلی های متعدد گذاش

باالیی که توجه همه را جلب میکرد و چشمان میشی و موهای مجعد خود با کت و شلوار سرمه ای رنگ به قدری 

ند و به گونه ای سعی در جلب خوش تیپ شده بود که دختران حاضر در مجلس به انواع بهانه ها دور و برش میپلکید

 توجهش داشتند.

 

گوهر ناز که در لباس مشکی رنگ بسیار سنگین و حالت موقر و خانم خود بیش از همیشه دل تورج را به تپش می 

انداخت با نگاهی تحسین آمیز به پسرش مینگریست و از شادی عرش را سیر میکرد.او همچنان که در دل خدا را 

فرزند برومندی به او داده است به تورج که در کنارش ایستاده بود و با چهره ای گشاده و  شکر میکرد که چنین

تکان دادن سر ورود مهمانان را خوشامد میگفت اشاره کرد و ضمن نشان دادن امیر گفت:ببین پسرت مثل شاخ 

 نظر تو چیه تورج؟شمشاد شده االن جون میده لباس دامادی بپوشه و یه عروس خوشگل به جمع ما اضافه کنه.

 

تورج که از شنیدن این حرف چهره درهم کشیده بود گفت:مثل اینکه مادرا دشمن شماره یک آزادی پسراشون 

هستن.چی چی رو عروسی کنه...اون تازه اول درس خوندنشه.براش نقشه های مفصل دارم.باید بره خارج تا جایی که 

 م آدمی به درد بخور بشه و دین خودش رو به مردمش ادا کنه.میتونه درس بخونه و برگرده من دلم میخواد پسر

 

 گوهر ناز گفت:اینجور که تو حرف میزنی مثل اینکه آرزوی دیدن عروسی پسرم رو باید با خودم ببرم اون دنیا.
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 نه عزیزم بذار این جوون از موقعیت و سن و سالش حسابی استفاده کنه و حاال حاالها سلطان بی تاج و تخت-

 باشه.عزیزم خوشت میاد بچه ت غوره نشده مویز بشه.

 

گوهرناز گفت:ببینم اگر زن گرفتن بده خودت چرا اونقدر عجله داشتی و پاشنه در خونه ما رو از جا در آوردی و تا 

 به مقصودت نرسیدی آرام نگرفتی؟

 

 معطلی میفرستمش خونه بخت!اما کو آخه تو گوهرنازی اونم اگه یه گوهرناز بتونه پیدا کنه مخلصش هم هستم بی-

 لنگه تو عزیزم؟

 

 خبه خبه خرم نکن منکه بدون چرب زبونی هم...-

 

پری ناز که لباس صورتی رنگ بسیار زیبایی به شکل لباس عروس به تن داشت آستین مادر را کشید و باعث قطع 

 کالم او شد:مامان مامان!اجازه میدی با بچه ها بریم بازی کنیم؟

 

 ببین عزیزم ممکنه زمین بخوری لباسهات کثیف بشه و ...-

 

 مامان مامان تو رو خدا اجازه بده قول میدهم لباسامو کثیف نکنم.قول میدهم.-

 

 باشه برو اما زیاد ته باغ نرو کنار استخر هم نرین چون فواره ها بازه آب میپاشه خیس میشی.-

 

دو سه بچه هم سن و سال خودش و تهمینه و سهراب بچه های طلعت که از  پری ناز گفت:باشه مامان قول میدم.و با

 تهران برای شرکت در این جشن آمده بودند به میان باغچه ها رفتند و از نظر ناپدید شدند.

 

مهمانی شور و گرمای خاصی پیدا کرده بود.خدمتکاران با شربت و شیرینی از مهمانان پذیرایی میکردند.و حواس 

مال جمع بود که در پذیرایی قصوری انجام نگیرد.شام تشکیل شده بود از انواع غذاهای ایرانی و فرنگی که تورج کا

چند نفر آشپز ماهر برای تهیه آن زحمت کشیده بودند.میز شام به زیبایی تزیین شده بود و بر روی آن که به درازای 

 ا دیده میشد.قطار مسافر بری بود هر نوع نوشیدنی ساالد پیش غذا و پس غذ

 

پس از صرف شام تعدادی از جوانان به دور میزی که کیک بزرگ چهارطبقه ای روی آن گذاشته بودند به پایکوبی 

پرداختند و پس از آنکه پری ناز و امیر با همدیگر کیک را بریدند تکه های آن میان مهمانان تقسیم شد.بار دیگر 

ن به پایکوبی پرداختند و مسن تر ها چند نفر چند نفر دور هم جمع شده بچه ها برای بازی به گوشه ای رفتند جوانا

بودند و از هر دری حرف میزدند.شور و ولوله ای برپا بود که صدای خنده های دسته جمعی گروههای جمع شده 

 دورهم بر شدت آن می افزود.

 

قطه کرد.تهمینه میدوید و فریاد هر کس سرگرم کاری بود که ناگهان صدای جیغی وحشتناک همه را متوجه یک ن

میکشید امیر با چاالکی خاص خود پیش از هرکس جلو دوید زانو زد و دو بازوی تهمینه را گرفت و با عجله 

 پرسید:چیه تهمینه چی شده چرا جیغ میکشی؟
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 آخه آخه ... آخه ...-

 

 حرف بزن چی شده؟آروم باش و بگو چی شده؟-

 

 از ... اونجا ... پری ناز ...پری ... پری .... پری ن-

 

 پری ناز کجاست چی شده؟عزیزم نترس بگو چی شده...-

 

 تهمینه که از ترس قادر به حرف زدن نبود با همان لکنت گفت:پری ناز ... استخر...

 

ه یکامیر دیگر لحظه ای درنگ نکرد.دستهای دخترک را رها ساخت و به سمت استخر دوید.مهمانان که از این وضع 

 خورده بودند سراسیمه در پی امیر دویدند.

 

گوهرناز که در میان همهمه و شلوغی نام پری ناز را شنیده بود جیغی کشید و از حال رفت.تورج که مشغول گفتگو با 

 چند تن از دیگر کارخانه داران بود حرف خود را نیمه کاره گذاشت و به سویی دوید که همه میدویدند.

 

ه کنار استخر رسید ابتدا به داخل آن نگاه نکرد و با صدایی که میلرزید از بچه هایی که در کنار استخر امیر وقتی ب

 بودند پرسید:چی شده؟ چی...

 

 اما در همین لحظه رو برگرداند و پری ناز را دید که به سطح آب آمد و دوباره به زیر رفت.

 

ن استخر پرید و با هر تالشی که بود پری ناز را از داخل آن بیرون امیر بی آنکه لحظه ای درنگ کند با لباس به درو

 کشید.

 

زنان حاضر در مجلس به سر و صورت خود میزدند و جیغ میکشیدند.چند نفر از زنان به دور گوهرناز جمع شده 

ز را روی زمین بودند و تالش میکردند او را به هوش آورند.تورج خود را شتابان به کنار امیر رساند.امیر پری نا

خوابانده بود و قفسه سینه اش را فشار میداد.سپس او را دمر کرد تا اگر آب خورده است باال بیاورد.مقداری آب از 

 دهان پری ناز بیرون ریخت اما او هنوز بی حرکت بود.

 

پری ناز رساند.امیر که او در این لحظه یکی از مهمانان بنام اقای دکتر بهرامی جمعیت را کنار زد و خود را به امیر و 

را میشناخت خود را کنار کشید تا دکتر به مداوای پری ناز بپردازد.دکتر بی درنگ به پری ناز نفس مصنوعی داد و 

پس از چند بار فشار آوردن به قفسه سینه کوچک پری ناز باعث شد تنفس را از سر گیرد.اما پری ناز پس از چند بار 

 ر داد.پی در پی جیغ میکشید و تالش دکتر برای آرام کردن او فایده ای نداشت.نفس کشیدن جیغ وحشتناکی س
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دکتر بهرامی گفت:او ترسیده و شوکه شده چیزی نیست االن تلفن میزنم از بیمارستان یک آمبوالنس بفرستن که 

نسی رسید که آمبوالاونو ببرن.سپس به داخل ساختمان رفت و به بیمارستان تلفن زد.بیش از ده دقیقه طول نکشید 

 دکتر پری ناز را داخل آمبوالنس گذاشت و راهی بیمارستان شد.

 

وقتی پری ناز را به بیمارستان بردند تورج پس از پوزش خواهی از مهمانان همراه با گوهرناز که به هوش آمده بود 

 اما بی اندازه بی تابی میکرد راهی بیمارستان شدند.

 

مانان که حسابی دمغ شده بودند یکی پس از دیگری به خانه هایشان رفتند.قلیچ مراد و مجلس جشن بهم خورد و مه

همسرش در حالیکه اشک میریختند و پیوسته زیر لب دعا میخواندند بهمراه دیگر کارگران خدمتکار به جمع کردن 

 وسایل مشغول شدند.

 

د ن وقتی به بخش داخلی رفتند دکتر بهرامی را دیدناول تورج و گوهرناز به بیمارستان رفتند و پشت سرشان امیر آنا

که از اتاقی خارج میشد.هر سه نفر با دیدن دکتر به سویش هجوم بردند.دکتر بهرامی هر سه نفر را به آرامش 

دعوت کرد و گفت:لطفا ساکت باشید.شکر خدا خطر رفع شد.پری ناز به علت شوکی که بهش وارد شده حال طبیعی 

 هش یک آرام بخش تزریق کردیم که او را خوابی عمیق برده..نداره.ما االن ب

 

گوهرناز گفت:آقای دکتر خواهش میکنم اجازه بدین دخترم رو ببینم.منکه دارم از ترس سکته میکنم.تو رو بخدا 

 اجازه بدین دخترم برو ببینم.

 

هرامی تسلیم شد و گفت:فقط میتوانین تورج و امیر هم با اصرار خواسته گوهر ناز را تکرار کردند.سرانجام دکتر ب

 چند دقیقه کنارش باشین بعدش تشریف میبرین منزل تا فردا.

 

هر سه نفر حرف دکتر بهرامی را پذیرفتند و پشت سر او وارد اتاقی شدند که پری ناز بر روی تخت خوابیده 

ام نفس میکشید.گوهر ناز بی صدا بود.پری ناز همچون فرشته ای پاک و معصوم چشم بر هم گذاشته بود و آرام ار

 میگریست و چون نمیتوانست به پری ناز دست بزند دست تورج را در چنگ خود میفشرد.

 

دقیقه دکتر بهرامی از آنان خواست اتاق را ترک کنند و بخانه بروند و قول داد که حال پری ناز خیلی  1پس از حدود 

تورج و امیر که گفتی جان خود را در اتاق بیمارستان گذاشته اند زود و شاید هم تا روز بعد خوب بشود.گوهرناز 

 جسمهای بی رمق و از توان افتاده خود را بخانه رساندند.

 

اشک چشمهای گوهر ناز لحظه ای قطع نمیشد گویی کیسه اشکی او به دریای خزر اتصال داشت تورج و امیر هم 

از دچار این حادثه شده و مجلس برهم ریخته بود و شاید از اینکه ناراحت بودند هم خوشحال .ناراحت از اینکه پری ن

 شکر خداوند به خیر گذشته بود.اما ای کاش اجازه میدادند شب در کنار پری ناز میماندند.

 

تورج با هر زحمتی بود گوهرناز را ساکت کرد.سه نفری به ایوان رفتند و بر روی صندلی های راحتی نشستند.ستاره 

آن شب از هر شب دیگر درخشان تر بودند آنگونه که میپنداشتی با دراز کردن دست میتوانی یکی را از  های آسمان
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خوشه اش جدا کنی.صدای جیرجیرکها که همچون اعضبای ارکستر دسته جمعی میخواندند سکوت شب را درهم 

 میشکست.

 

ه دست بردارد گفت:خوب امیر جان حاال تورج برای آنکه حال و هوای جمع سه نفرشان عوض شد و گوهرناز از گری

 که دیپلم رو گرفتی میخوای چکار کنی؟

 

امیر که اصال حال و حوصله حرف زدن نداشت پاسخ داد:باباجون شما هم وقت گیر آوردین؟االن که موقع این حرفها 

 نیست.

 

نجات دادی.خب دیگه چرا امیرجان چرا وقتش نیست خدا را شکر که تو زود جنبیدی و خواهرتو از مرگ حتمی -

عزا بگیریم.برعکس باید خوشحال باشیم.منکه خیلی خدا را شکر میکنم.چون اگر خدا نکرده بالیی سر پری ناز می 

اومد منهم از غصه دق میکردم مادرت هم همینطور مطمئنم که تو هم حالی بهتر از من پیدا نمیکردی.منکه فردا میگم 

 مقداری هم پول به عنوان صدقه میدم به فقرا.چند تا گوسفند قربونی کنن و یه 

 

 گوهرناز که کمی آرام گرفته بود گفت:اگر حال جگر گوشه ام خوب بشه با هم میریم مشهد پابوس آقا.

 

تورج گفت:انشاهلل همین فردا حالش خوب میشه و می آریمش خونه خب امیر جان حاال بگو ببینم میخوای چکار 

 کنی؟

 

 بخواد توی کنکور شرکت میکنم و ...بابا اگر خدا -

 

نه امیر جان کنکور بی کنکور اول میری خدمت سربازی بعد هم میفرستمت خارج که تحصیل کنی.من چون خودم -

نتونستم برم خارج تحصیل کنم دوست دارم تو اینکارو بکنی و وقتی برای خودت آدمی مهمی شدی و به درد مردم و 

 اج کنی و تشکیل خانواده بدی که آرزوی دل مادرت هم برآورده بشه.جامعه ت خوردی میتونی ازدو

 

امیر گفت:دست شما درد نکنه.خودتون بریدین خودتون هم دوختین!پس عقیده من این وسط چطور میشه؟یعنی من 

 از خودم هیچ نظری نباید داشته باشم؟

 

نمیکنم تو هم دوست داشته باشی آدم عاطل و  تورج گفت:امیر جان من و مادرت خیر و صالح تو رو میخواهیم.گمان

باطلی بار بیای چون تو رو طوری تربیت نکردیم که آدم مفت خور و بیکاره ای باشی.به هر حال به عهده خودت هم 

 که بگذاریم بدون شک دوست داری درس بخونی.

 

ه دارم اال اجازه بدین سرم بخوابم کامیر که بر اثر فعالیت شدید خیلی خسته بود گفت:چشم بابا هر چی شما میگین.ح

 از زور خواب میمیرم.

 

بامداد هم  1سپس همگی برخاستند.امیر به اتاق خودش رفت و گوهرناز و تورج هم به اتاق خودشان چون ساعت از 

 گذشته بود.
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در  ی که پشتتورج هنوز چشم برهم نگذاشته بود که صدای کوبیده شدن در اصلی ساختمان او را از جا پراند.کس

بود لحظه ای از در زدن و زنگ زدن دست برنمیداشت.تورج لباس منزل را پوشید و در حالیکه میگفت:بعله بعله 

...خوب چه خبره اومدم ... برای گشودن در رفت.پس از باز کردن در قلیچ مراد را دید که هراسان و با لکنت 

 ین لباستونو بپوشین و بیاین...گفت:آقا بدویین بدویین که بیچاره شدیم ... عجله کن

 

 چیه چه خبره قلیچ چرا اینقدر بیتابی میکنی؟-

 

 آقا عجله کنین!همین االن نگهبان کارخونه اومد االن دم دره میگه کارخونه ...آقا ... کارخونه آتیش گرفته... !-

 

ه کرد به لباس پوشیدن گوهر ناز کتورج دیگر نفهمید قلیچ مراد چه گفت:با آخرین سرعت به اتاقش دوید و شروع 

 تازه چشمش گرم شده بود در بستر نیم خیز شد و پرسید:باز چه خبر شده تورج؟چرا اینقدر عجله داری؟

 

 چیزی نیست تو بخواب راستش راستش کارخونه آتیش گرفته ... من رفتم.-

 

د رهمین حال به قلیچ مراد گفت:تو بدو تورج به حیاط آمد و با سرعت به گاراژ رفت و خودش پشت فرمان نشست و 

 به گل محمد خبر بده که بیاد کارخونه بعدش هم خودت بیا.و حرکت کرد.

 

وقتی تورج به کارخونه رسید.ماموران آتش نشانی کم کم به کار خود پایان میدادند.پس از چند دقیقه قلیچ مراد گل 

ان آتش نشانی که گویا سرگروه بود با دیدن تورج به او محمد راننده تورج و امیر هم سر رسیدند.یکی از مامور

نزدیک شد و گفت:سالم جناب پورمند.از وضع پیش اومده خیلی متاسفم.کارشناس ما میگه که آتش سوزی به دلیل 

 اتصال در سیمهای برق به وجود اومده... به هر حال تقریبا همه کارخونه سوخته.

 

 پرسید:ببینم کسی هم طوری شده؟ تورج که از ناراحتی سرپا بند نبود

 

شکر خدا کسی نبوده که طوری بشه فقط یکی از نگهبانها که میخواسته آتیش رو خاموش کنه یک کمی زخمی شده -

 که اون هم خیلی جدی نیست.

 

خانه ب تورج امیر و بقیه تا نزدیکی های صبح در محل کارخانه سوخته بودند و چیزی به سر زدن سپیده نمانده بود که

برگشتند.تورج که حادثه پیش آمده برای پری ناز ذهنش را به شدت خسته کرده بود به اتاق خود رفت و بی آن که 

 با کسی حتی کلمه حرف بزند در تختخواب افتاد و به خواب رفت.

 

طلع پس از م گوهر ناز که تاب تحمل اینهمه مصیبت را نداشت به اتاقی که طلعت و بچه هایش در آن بودند رفته و

کردن او بنای گریستن را گذاشته بود.طلعت هم دست کمی از او نداشت و هر دو زن یکدیگر را در آغوش گرفته 

 بودند و میگریستند.
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صبح بود که بی بی تاج به در اتاقی که طلعت و گوهرناز در آن بودند ضربه ای زد و آرام گفت:گوهرناز  8ساعت 

 لعت خانم شما هم تشریف بیارین پایین صبحونه میل کنین.خانم عزیزم صبحانه حاضره.ط

 

گوهرناز و طلعت وقتی به کنار میز صبحانه رسیدند.امیر را هم در آنجا دیدند.ناراحتی و آشفتگی از سر و وضع امیر 

 اال...ح پیدا بود.او که مشغول خوردن چای و نان و پنیر بود گفت:بابا خوابه میخواستم برم بیدارش کنم دلم نیومد

 

صدای تورج که از آستانه در آشپزخانه می آمد کالم امیر را قطع کرد:نه بابا جون بیدارم وقتی که مصیبت از در و 

دیوار میباره مگر آدم خوابش میبره.کارخونه به جهنم امروز اول باید بریم سراغ پری ناز ..ما که دیگه از هستی 

 م.ساقط شدیم دست کم باید به دخترمون برسی

 

طلعت گفت:داداش باز هم خدا رو شکر کنین که این اتفاق توی روز نیفتاده وگرنه ممکن بود کارگرا طوری بشن 

 اونو دیگه نمیشد جبران کرد.

 

 گوهرناز گفت:تورج جون ما بعد از خوردن صبحونه میریم بیمارستان تو هم برو سراغ کارخونه.

 

 شم بعد به بقیه کارهام برسم.من اول باید از حال دخترم خاطر جمع ب

 

وقتی که تورج طلعت گوهرناز و امیر وارد اتاق پری ناز شدند او در تخت خود نشسته بود اما چهره ای درهم داشت 

و با دیدن آنان خودش را کمی جمع کرد.تورج جلو رفت موهای پری ناز را نوازش کرد گونه اش را بوسید و 

 چطوره؟خدا را شکر که سالمی...گفت:سالم دخترم عزیز دلم حالت 

 

گوهرناز و بقیه هم پری ناز را نوازش کردند و بوسیدند اما او دست پدرش را رها نمیکرد و در تمام مدت آن را 

 محکم نگه داشته بود.گوهرناز پرسید:پری جون عزیزم چطور شد افتادی توی استخر؟

 

و در حالیکه دست پدرش را بیش از پیش میفشرد خیلی  پری ناز چند لحظه ای ساکت ماند اما سپس دهان گشود

آرام و به سختی گفت:یکی از بچه ها هلم داد...ما ما داشتیم بازی میکردم که یکی از بچه ها نمیدونم کدومشون از 

 مپشت سر هلم داد توی اب ... بابا بابا جون خیلی میترسم من داشتم میمردم اصال دلم نمیخواد بمیرم ... وقتی داشت

 دست و پا میزدم همش بابا جلو چشمم بود.دلم نمیخواست بمیرم و از بابا دور بشم ... دلم ...

 

و گریه امانش نداد که حرفش را به پایان برساند.همه حاضران نیز اشک میریختند و تورج که غم سنگینی ناشی از 

 آتش سوزی کارخانه هم بر دلش سنگینی میکرد بیش از همه اشک میریخت.

 

در حدود یکربع بعد پرستاری وارد اتاق شد و یک قرص به پری ناز داد و پس از چند لحظه هم دکتر بهرامی آمد.او 

 وقتی تورج را دید کمی حیرت کرد و گفت: اِ ... تورج خان شما اینجا چیکار میکنین؟مگه...

 

از دید پری ناز پنهان ماند گفت:دکتر جان تورج به میان حرف دکتر بهرامی پرید و در حالیکه چشمکی به او میزد که 

 از زحمتهای شما و خانم پرستار خیلی ممنونم.اگه اجازه بفرمایین پری ناز رو ببریم خونه.
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دکتر بهرامی که متوجه شد تورج نمیخواهد پری ناز از قضیه آتش سوزی آگاه شود پاسخ داد:خواهش میکنم ما که 

خان زود اقدام کنن و خواهرشونو نجات بدن.به هر حال اون مرخصه و میتونین کاری نکردیم.کار خدا بود که امیر 

 ببرینش منزل.

 

وقتی که همگی به منزل رسیدند اقای عضدی وکیل تورج که کارهای حقوقی او را انجام میداد در آنجا حضور 

ستی به موهای دخترک داشت.آقای عضدی که ماجرای شب گذشته پری ناز را شنیده بود وقتی او را سالم دید د

کشید و خدا را شکر کرد که به خیر گذشت.او در حالیکه دستهای پری ناز را در دست گرفته بود و به چشمان 

سیاهرنگش مینگریست گفت:عزیزم حالت خوبه؟میدونی چیه تو اون قدر خوب و نازنینی که خدا حیفش اومد تو رو 

عد باید خیلی مواظب خودت باشی اگه خدای نکرده زبونم الل طوریت از بابا ومامان و داداش بگیره اما از این به ب

 بشه همه ما از غصه دق میکنیم.

 

پری ناز پس از تشکر از آقای عضدی بهمراه گوهرناز و طلعت به طبقه باال رفت.پس از رفتن پری ناز و بقیه آقای 

 چرا اینقدر درهم و ناراحتی؟عضدی از تورج خواست روبرویش بنشیند سپس به او گفت:تورج خان پسرم 

 

 جناب عضدی مثل اینکه نمیدونین دیشب چی شده؟-

 

خب اگه نمیدونستم که االن اینجا نبودم.من االن دارم از کارخونه برمیگردم.توی شهر به این کوچکی خبر آتش -

 سوزی به اون بزرگی در عرض چند ثانیه میپیچه.

 

به سر و صورت خود دستی کشید به در و دیوار نگاه کرد و با صدای بغض تورج که حال و حوصله حرف زدن نداشت 

آلود گفت:همه چیز از دستم رفت االن تنها چیزی که برام مونده زمینهای کاشت پنبه س که اون هم اونقدرها ارزش 

ه خوردن نداره.خب شاید خواست خدا بوده ... کاریش نمیشه کرد.حاال باید باز هم از نو شروع کنم چون از غص

 چیزی در نمیاد...

 

آقای عضدی حرفش را قطع کرد و گفت:عزیزم چرا غصه؟مگه چی شده؟مگه یادت رفته چند وقت پیش چه پول 

هنگفتی بابت بیمه کارخونه به شرکت بیمه دادی؟خب االت هم بیمه خسارت رو جبران میکنه ...غصه دیگه واسه 

 چی؟

 

بیشتر ناراحتی روانی ناشی از افتادن پری ناز در استخر توان اندیشیدن را از تورج که رخ دادن وقایع پشت سر هم و 

او سلب کرده بود تازه به یاد آورد که کارخانه را بیمه کرده بوده و بیمه نامه د رگاو صندوق دفتر کارخانه است.او 

 نامه توی گاو صندوق بوده ... ناگهان از جا پرید و گفت:زود باش آقای عضدی زود باش بدو با هم بریم کارخونه بیمه

 راستی نکنه سوخته باشه نکنه ...

 

عضدی حرفش را قطع کرد و گفت:اوال که گاوصندوق نمیسوزه ثانیا اگر هم بسوزه توی شرکت بیمه پرونده موجوده 

 فقط یک کمی دوندگی داره که من انجام میدم.
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گوهرناز او را دید و پرسید:تورج آقای عضدی برای چی  تورج به اتاق خود رفت تا کلید گاوصندوق را بردارد که

 اومده؟خبری شده؟

 

خبر خوش داره.میدونی چند وقت پیش به اصرار اون کارخونه رو بیمه کرده بومد اما دیشب از بس حواسم پرت -

بینم کارخونه تا ب بود اصال به یادم نیومد که کارخونه بیمه س .حاال میخوام کلید گاوصندوق رو بردارم و با هم بریم

نامه توی گاوصندوق هست یا نه.فقط ازت خواهش دارم کاری کنی که پری ناز چیزی نفهمه چون خیلی ناراحت 

 میشه.

 

گوهر ناز که از شنیدن این خبر اشک شوق در چشمانش حلقه زده بود در حالیکه صدایش میلرزید گفت:باشه باشه 

بشنوه خیلی خیلی خوشحال میشه.بیچاره خیلی ناراحت شده بود و یواشکی نمیذارم بفهمه.طلعت هم اگر این خبر رو 

 یه طوری که پری ناز متوجه نشه اشک میریخت.خدایا شکرت...

 

خوردن صدای ضربه ای به در سبب شد گوهرناز ساکت شود.لحظه ای بعد پری ناز به داخل اتاق امد و وقتی چشمان 

 شده چرا گریه میکنی؟بابا شما چرا لباس پوشیدی؟جایی میخوای بری؟ مادرش را اشک آلود دید پرسید:مامان چی

 

گوهرناز گفت:چیزی نیست مامان از شوق خوب شدن تو اشک میریزم.بابات هم کارخونه کار داره میره اما خیلی 

 زود برمیگرده.

 

اجون خطاب به تورج گفت:باب پری ناز که به ظاهر قانع شده بود.گونه پدرش را بوسید و وقتی از اتاق بیرون میرفت

 خواهش میکنم زود برگرد.نمیدونم چرا امروز دلم میخواد همش پیش شما باشم.

 

 تورج گفت:قربون دخترم برم چشم کارم که تموم شد خیلی زود برمیگردم پیش دختر خوشگلم.

 

ه آن سیاه و دوده گرفته در گوش تورج وقتی به کارخانه رسید به دفتر وارد شد دفتر کامال سوخته بود اما گاوصندوق

قرارداشت.در گاوصندوق را باز کرد و پس از زیر و رو کردن انبوه کاغذهای درون ان پوشه ای را با خوشحالی 

بیرون کشید و آن را به دست آقای عضدی داد.آقای عضدی که شادی از چهره اش دیده میشد گفت:خودشه خدا را 

 دگی میکردیم.خب بقیه کارها با من شما بفرمایید منزل.شکر که نسوخته وگرنه باید کلی دون

 

تورج در راه برگشت به خانه پی در پی خدا را شکر میکرد.او بیش از آنکه نگران کارخانه و مال و اموال خودش باشه 

ده ورنگران این بود که با از دست دادن سرمایه نتواند آرزوهایش را در مورد فرزندانش و سعادتمند کردنشان برآ

 سازد.اما اکنون باز هم نور امید در دلش روشن شده بود و از این بابت خدا را شکر میکرد.

 

در خانه همه خوشحال و سرحال بودند.بار دیگر لبخند شادمانی بر لبان تک تک افراد خانواده دیده میشد.از بروز 

را به انجام رسانیده و قرار بود آتش سوزی یک هفته گذشته و اقای عضدی کارهای مربوط به گرفتن خسارت 
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شرکت بیمه پول خرید دستگاههای جدید را بپردازد.قرار بر این شده بود که تورج برای خرید دستگاهها و 

 ماشینهای جدید خود به انگلستان برود.

 

شنید  یطلعت به تهران بازگشته بود و پری ناز برای پسرعمه و دختر عمه اش خیلی دلتنگی میکرد.البته او وقت

پدرش قصد سفر به خارج از کشور را دارد بیش از پیش غصه دار شد و گاه گاه اشک میریخت.اما تورج قول داد که 

خیلی زود برمیگردد و در ضمن برای او کلی سوغات خواهد آورد.تورج با امیر قرارداشت تا برگشتنش از انگلستان 

 به کارایی و جربزه اش بی اندازه اطمینان دارد. به امور بازسازی کارخانه نظارت کند و به او گفت که

 

رفتن تورج به انگلستان مصادف با باز شدن مدارس بود.پری ناز که میشه با پدرش مدرسه میرفت مجبور شد مدتی 

 بهمراه گل محمد راننده شان به مدرسه برود که به قول خودش تنوعی به حساب می آمد.

 

خمین زده بود به درازا کشید.در طی این مدت امیر به کارهای کارخانه رسیدگی سفر تورج بیش از دو ماهی که ت

میکرد و پری ناز هم برای دیدن پدر بی اندازه بیتاب بود.پس از نزدیک به سه ماه سرانجام انتظارها به پایان رسید و 

 تورج با چمدانهای پر از سوغاتی بازگشت.

 

وم و پیگیر امیر خیلی بهتر از آنچه تورج انتظار داشت انجام گرفته بود و بازسازی کارخانه به برکت نظارتهای مدا

تورج از وضع موجود احساس رضایت میکرد.تورج با دیدن امیر و اقدامهای او در رسیدگی به امور یاد جوانی خودش 

 م پدر را داشت.افتاد که با چه دقت و پشتکاری به پدرش در انجام یافتن کارها کمک میکرد و همواره نیز احترا

 

 در میان سوغاتیهای امیر پوشه قرمز رنگ دیده میشد که چند برگ کاغذ با نوشته هایی به زبان انگلیسی در آن بود.

 

 امیر با دیدن پوشه نگاهی پرسشگر به پدرش انداخت و پرسید:بابا این دیگه چیه؟

 

ر بیرمنگامه.بیشتر بچه های درس خون ایرانی توی این این ورقه ها مربوط به ثبت نام در کالج خانم نیکولز در شه-

کالج تحصیل میکنن تا برای ورود به دانشگاه آماده بشن.توی این برگه ها تعداد ساعات تدریس هر درس امکانات 

رفاهی تفریحی و اسامی استادان و سابقه کاری اونها و بقیه چیزهاییه که دونستش برای تو الزمه.تصمیم دارم بعد از 

 موم شدن سربازیت بفرسمت اونجا درس بخونی.ت

 

پری ناز پس از دیدن آن همه سوغاتی به اندازه ای خوشحال شد که سر از پا نمیشناخت و دستپاچه شده بود از پدر 

ومادرش خواست اجازه دهند سوغاتی های قلیچ مراد و بی بی تاج را او به آنان بدهد.پس از موافقت پدر و مادر او 

 ا را برداشت و به آن سوی حیاط که اتاقهای قلیچ مراد و بی بی تاج قرار داشت دوید.سوغاتی ه

 

زندگی باردیگر روی غلتک افتاده بود.کارخانه بازسازی شد و پس از رسیدن دستگاههای نو و جدید تورج آن را 

وضع  ان قول داد در بهبودبازگشایی کرد و در مراسم آن که بیشتر افراد سرشناس شهر نیز حضور داشتند به کارگر

 آنان نهایت تالش خود را به خرج خواهد داد.
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همه چیز روبراه بود به جز حال تورج خان که این اواخر چندان رضایت بخش نبود.او گهگاه احساس میکرد دست 

ن ای چپش گزگز میکند و به خواب میرود و دردی در سینه اش میپیچد و نفسش خوب باال نمی اید.تورج خان به

موضوع توجهی نشان نمیداد و آن را ناشی از کار روزانه و فعالیت بیش از اندازه میدانست.با ادامه پیدا کردن این 

موضوع گوهرناز کم کم نگران شد و پی برد که بی تردید تورج دچار عارضه ای جدی شده است از این رو از او 

 اجعه کند.خواست که این عوارض را جدی بگیرد و حتما به پزشک مر

 

اصراری بیش از اندازه گوهرناز سرانجام نتیجه داد و تورج خان راضی شد به پزشک مراجعه کند.تورج خان پس از 

بازگشت از مطب دکتر یک کیسه قرص و دارو در دست داشت.او در پاسخ گوهرناز که از نتیجه معاینه دکتر 

همه چیز رو یک کمی گنده کنن دکتر میگه قلبم مشکل پرسیده بود گفت:چیزی نیست بابا این دکترا عادت دارن 

 داره.باید رژیم غذایی بگیرم چربی نخورم و حرص و جوش نزنم.با این اوضاع روزگار مگه میشه؟

 

پری ناز که در این گفت و شنود حضور داشت به تورج گفت:بابا جون دکتر راست میگه دیگه باید خیلی مواظب 

 الزمت داریم اگه ما رو دوست داری مواظب خودت باش.خودت باشی.ما حاال حاالها 

 

تورج گفت:باشه عزیزم روز چشمم.بخاطر تو زبون دراز هم شده قلبمو سالم نگه میدارم که بزرگ شدن خانم دکتر 

 شدن و عروس شدن تو رو ببینم.

 

ناحیه سینه دچار تورج با مصرف قرصهای تجویز شده احساس سالمت بیشتر میکرد و مثل سابق به دردهای 

نمیشد.او باز هم مثل گذشته ماموریت رساندن پری ناز را به مدرسه به عهده داشت و از این کار احساس شادمانی 

 میکرد به ویژه که پری ناز چند نفر از همکالسی های خود را نیز همراه میبرد.

 

ارگران بیشتر رسیدگی کند از مادرش نیز پری ناز دختری دل نازک بود.او عالوه بر آن که از پدرش میخواست به ک

خواهش میکرد از زینت خانم که برای رسیدگی به کارهای منزل خانه شان می آمد کمتر کار بکشد و پول بیشتری به 

او بدهد.یک بار هم که زینت خانم چند روزی برای کمک نیامد و بعد معلوم شد شوهرش جعفر آقا سخت بیمار 

سیدگی به او وقت آمدن به منزل آنان را نداشته است پری ناز از پدرش خواست به جعفر بوده و زینت خانم برای ر

آقا که در کارخانه او کارگر بود بیشتر توجه نشان دهد و تورج هم قول داد کاری سبک تر به جعفر آقا محول کند و 

 دستمزدش را هم افزایش دهد.

 

ر کارهای منزل آمده بود دختری در حدود چهارده یا پانزده چند روز بعد وقتی که زینت خانم برای کمک کردن د

ساله او را همراهی میکرد وقتی گوهرناز از زینت خانم پرسید این دختر کیست او در پاسخ گفت:خانم جان مثل 

 اینکه به ما زیاد توجه ندارین.منکه خدمتتون عرض کرده بودم دو تا دختر دارم به اسم سوری و ثریا این ثریا دختر

کوچکم چهارده سالشه.حواسش زیاد به درس و مشق نیست.واسه همین هم خواستم از این به بعد همرام بیاد که به 

 کار کردن عادت کنه.
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گوهرناز گفت:اوا زینت خانم حیف این دختر به این خوشگلی نیست که از حاال کارگر خونه های این و اون بشه.هر 

 برای خرج تحصیلش کمکش می کنم. طوری هست بذارین درسش رو بخونه.منم

 

خدا عمرتون بده خانم.راستش واسه خرج تحصیلش نیست اونو به هر جون کندنی باشه تهیه میکنیم.خودش دل به -

درس نمیده و حواسش پرته.اصال دختره سر به هواس.پیش خودمون بمونه ازدر و همسایه و دوست و اشنا هم 

ه معلوم نیست کی هست و چه کارس نامه پرونی میکنن.میترسم خدای نکرده شنیدم تازگی ها با یه پسره نر خر ک

 کارشون به جاهای باریک بکشه.برای همین هر جا میرم دنبال خودم میبرمش.

 

پری ناز هم از ثریا خوشش آمده بود.چشمان میشی زیبا و موهای تقریبا بور ثریا و نوک زبانی حرف زدنش توجه او 

 طوری که به محض دیدنش به سوی او رفت دستش را گرفت و گفت:سالم ببینم اسمت چیه؟را خیلی جلب کرد به 

 

 ثریا.-

 

 اسم منم پری نازه.من خیلی ازت خوشم اومده و میخوام با تو دوست بشم باشه؟-

 

 ساله ای. 9سالمه اما تو  14باشه اما میدونی من چند سالمه؟-

 

همدیگه رو میفهمیم ولی اگه دوست نداری با من دوست باشی اشکالی  خب اینکه مهم نیست مهم اینه که حرف-

 نداره به زور که نمیشه با کسی دوست شد.

 

ثریا که دید پری ناز از حرف او دلخور شده است با دستپاچگی گفت:نه پری ناز جون فکر بد نکن من از خدا میخوام 

و افاده نداره و خودش پیشنهاد دوستی میده.آخه رسم با دختر خوب و بامعرفتی مثل تو دوست بشم که اصال فیس 

 این روزها اینه که هر کسی دستش به دهنش میرسه آدمای بیچاره و بی پول رو تحویل نمیگیره و ادم حساب نمیکنه.

 

 پری ناز گفت:من به آدمای دیگه کار ندارم.من دلم میخواد با همه آدما دوست باشم و برام اصال مهم نیست پولدارن

 یا بی پول و مال چه خونواده ای هستن خود آدما برام مهم هستن.

 

وقتی ثریا دید که پری ناز حرفهایی خیلی بزرگتر از خودش میزند پی برد که با چه دختر فهمیده ای طرف است.از 

 این رو با تکان دادن سر موافقت خود را برای دوستی اعالم کرد

 

ه تورج می آمد پری ناز هدیه ای به او میداد و این امر باعث شده بود که ثریا هر بار از آن به بعد هر وقت ثریا به خان

 که مادرش می آمد او را همراهی کند تا از گرفتن هدیه از پری ناز محروم نشود.

 

د یبه سال نو و رسیدن عید چیزی نمانده بود.همه در تکاپوی خانه تکانی و خرید لباس و شیرینی و دیگر ملزومات ع

بودند.بوی عید در فضا پیچیده بود با آنکه در جای جای دشت و صحرا کپرهای برف به چشم میخورد بعضی از 

درختها از خواب زمستانی بیدار شده بودند و شکوفه های ریز و رنگارنگ روییده بر شاخه هایشان نشان میداد که به 
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یگزین او شوند.در صدای جیک جیک گنجشکها و دیگر لشکریان بهار پیوسته اند تا بر سرمای زمستان بتازند و جا

 پرندگان شور و حالی دیگر بود و جان گرفتن طبیعت جانی تازه به همه دیگر جانداران بخشیده بود.

 

پری ناز مانند همه دیگر کودکان عاشق عید بود و عید دیدنی و عیدی گرفتن او با ذوق و شوقی وصف ناپذیر وسایل 

یکرد و از مادرش خواهش کرده بود که اجازه دهد امسال سفره هفت سین را او به سلیقه خودش هفت سین را تهیه م

 بچیند صد البته که گوهر ناز با این خواهش موافقت کرده بود و خودش هم از یاری دادن به او دریغ نمیکرد.

 

سین دارهای مثل سیر سماق سمنو و پری ناز هفت سین را بر روی سفره ای ترمه در کنار اتاق پذیرایی چید عاله بر 

... آینه شمعدان نقره با شعمهای رنگارنگ و گلدانهای کریستال پر از گلهای سرخ و ظرفی کریستالی پر از اب که 

 ماهی سرخ رنگ در آن شنا میکرد زینت بخش سفره هفت سین بود.

 

مزایای خوب و چشمگیر کارگران را با دل اسفند کارخانه را تعطیل کرده و با دادن عیدی و  28تورج خان از روز 

خوش و راضی به خانه هایشان روانه کرده بود.او هر گاه کارگران را راضی و خوشحال میدید بی اندازه شاد میشد و 

خدا را شکر میکرد که خصلتی چنین نیکو به او اعطا کرده است که بتواند دیو حرص و آز و منفعت طلبی را شکست 

 ساس خرسندی میکرد.دهد و از درون اح

 

تورج گوهرناز امیر و پری ناز در کنار سفره هفت سین نشسته و آماده شنیدن صدای توپ تحویل سال بودند که 

صدای زنگ در خانه در فضا طنین انداز شد.همگی از جا پریدند و با حالتی پرسشگر به یکدیگر نگاه کردند.یعنی که 

 یچ مراد را دید که بسته ای بزرگ در دست داشت.بود؟وقتی امیر در خانه را باز کرد قل

 

 سالم قلیچ خان این چیه؟-

 

 سالم امیر جان این بسته از طرف عموی شما ایرج خان رسیده.-

 

آه دستت درد نکنه.چه به موقع رسید.راستی قلیچ خان چرا با بی بی تاج نمی آی سر سفره هفت سین؟به تحویل -

 سال چیزی نمونده.

 

نت برم خدا عمرت بده.خیلی ممنون ما دوتایی خودمون یک سفره هفت سین کوچولو چیدیم.دیگه مزاحم قربو-

 جمع خانواده شما نمیشیم.خوش باشین و امیدوارم سال نو بهتون مبارک باشه.

 

 امیر بسته را بداخل خانه آورد و قرار شد پس از تحویل سال بازش کنند.سال تحویل شد و همه با هم روبوسی

کردند.همه به همدیگر عیدی دادند تورج یک ساعت با بند طال به امیر عیدی داد و یک گردنبند بسیار زیبای طال و 

الماس به گوهرناز پری ناز وقتی دید پدرش به او عیدی نداد لبهای خود را جمع کرد و چیزی نمانده بود گریه کند 

نوک قرمزی در آن بود وارد اتاق پذیرایی شد و  که تورج با یک قفس سفید رنگ بزرگ که طوطی سبز رنگ و

 گفت:بیا عزیزم اینم عیدی پری ناز خوشگلم که میدونم خیلی دوستش داره.
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پری ناز که با دوست جلو صورت خود را پوشانده بود با دیدن طوطی و قفس فریادی از سر شادی کشید جلو دوید و 

گردن او انداخت و پس از بوسیدن گونه های تورج  پس از گرفتن قفس از دست پدرش دست دیگرش را به

 گفت:مرسی بابا جون دستت درد نکنه.آخ که چه بابای خوبی دارم!قربونش برم الهی.

 

خانواده چهار نفره تورج در حدود نیم ساعت پس از تحویل سال به اتاق قلیچ مراد و بی بی تاج رفتند تا به آنان 

 تبریک بگویند.

 

ز اینکار تورج و خانواده اش هر چند که بی سابقه نبود بسیار هیجان زده شده بود با چشمانی که اشک قلیچ مراد که ا

شوق در آن حلقه زده بود خطاب به تورج گفت:تورج خان شما همیشه منو شرمنده میکنین وظیفه منه که خدمت 

 برسم و ...

 

این چه حرفیه که میزنی تو بزرگتر من و خونواده  تورج در حالیکه قلیچ مراد را در آغوش میگرفت گفت:قلیچ خان

 مایی تو و بی بی تاج مثل پدر و مادر هستین و همون قدر برای ما عزیزن دیگه این حرف رو نزن.حاال عیدت مبارک

 

سپس پاکتی را که معلوم بود مقداری اسکناس نو در آن است از جیبش در آورد و به دست قلیچ مراد داد و در ادامه 

 نانش گفت:قابل شما رو نداره.سخ

 

در این هنگام امیر و پری ناز هم گونه های قلیچ مراد و بی بی تاج را بوسیدند و به آنان تبریک گفتند.گوهرناز هم با 

تومانی نو که الی قرآن گذاشته بود به  16بی بی تاج روبوسی کرد سپس بی بی تاج به هر کدامشان یک اسکناس 

 عنوان عیدی داد.

 

پس از بازگشتن از اتاق قلیچ مراد و بی بی تاج تورج بسته رسیده از جانب ایرج را باز کرد و سوغاتی های داخل آن 

را بیرون اورد که هر یک چیزی را برای خود برداشتند.در آن بسته یک عکس خانوادگی بود که ایرج و فخری و 

میشد.در پشت عکس نوشته شده بود این عکس را که پرویز و یک دختر تقریبا همسن و سال پری ناز در آن دیده 

خودم فخری خانم پرویز و پرستو هستیم بعنوان یادگاری به عمو تورج گوهر خانم امیرجان و پری ناز قشنگم تقدیم 

 میکنم.امضا ایرج.

 

و  پری ناز عکس را از دست پدرش گرفت و به آن خیره شد.تورج که او را خیلی در فکر دید به کنارش آمد

گفت:پری ناز جون این عکس عمو ایرجه.اون االن توی روسیه س تو خیلی کوچک بودی که اون با فخری خانم 

سال بزرگتره رفتن اونجا که عمو ایرج کار تجارت بکنه.این هم حتما  4ایناهاش این خانم و پرویز که از امیر ما 

 وچیکتره.دخترشه که نوشته اسمش پرستوست.به گمانم یه چند ماهی از تو ک

 

پری ناز دقایق طوالنی به عکس زل زده بود کسی نمیدانست در ذهنش چه میگذرد و به چه فکر میکند.او در آن 

 عکس به دنبال چیزی میگشت؟
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در طی تعطیالت عید پری ناز که از داشتن طوطی بی اندازه شاد شده بود اسم آن را تاپی گذاشت و تعلیم حیوان را 

ع کرد.تقریبا آخر تعطیالت بود که تاپی یاد گرفته بود بگوید سالم.و وقتی این حرف را میزد برای حرف زدن شرو

 پری ناز از شادی فریاد میکشید.هر وفت که پری ناز رامیدیدی یک مشت تخمه برای تاپی در دست داشت.

 

انزدهم فروردین بود که روز سیزدهم فروردین هم شتابان گذشت و کار و کاسبی دوباره آغاز شد.بعدازظهر روز ش

زینت خانم برای کمک کردن در کارهای خانه به منزل تورج آمد.ثریا با دیدن پری ناز و طوطی او شادمانه خندید و 

 نزد پری ناز آمد و گفت:چه طوطی قشنگی!از کجا آوردیش؟

 

 بابام برام عیدی خریده.-

 

 اسمش رو چی گذاشتی؟-

 

 تاپی.-

 

 حرفم میزنه؟-

 

 آره اره میگه ... تاپی تاپی بگو سالم بگو سالم دختر خوشگل بگو سالم دیگه...-

 

اما طوطی همچنان در قفسش به این سو و آن سو میرفت و به جای سالم گفتن سر و صدایی نامشخص از خود در می 

 آورد.تالش پری ناز برای آن که طوطی حرف بزند نتیجه نداد و پری ناز پکر و دمغ شد.

 

 ریا گفت:خوش به حالت هر چی که بخواهی بابات برایت میخوره.آه...ث

 

 پری ناز که ثریا را ناراحت دید گفت:خب اگر ازش خوشت اومده مال تو باشه...

 

 نه نه منکه نمیتونم ازش مراقبت کنم پیش من باشه خیلی زود میمیره.-

 

 تو قبوله؟ خب پس اگر تخم گذاشت و تخماش جوجه شدن یکیشو میدم به-

 

 قبوله.-

 

اما چهره زینت خانم خیلی درهم بود گویی هر لحظه اشکش جاری میشد.گوهرناز با دیدن حالت او پرسید:زینت 

خانم چی شده؟سرحال نیستی.مثل اینکه تعطیالت عید بهت خوش نگذشته.توی هوای به این لطیفی چطور میتونی 

 اخم کنی و کسل باشی؟

 

در سفیه به گوهرناز انداخت سپس اهی سرد از ته دل کشید و با لحنی بغض آلود گفت:ای خانم زینت نگاه عاقل ان

دلتون خیلی خوشه البته بایدم باشه... شما لیاقتشو دارین ولی آدمای بدبخت نه هوای لطیف حالیشون میشه نه عید نه 

 تعطیلی و نه...
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ه از دیدن آن صحنه خیلی متاثر شده بود به کنار زینت دیگر نتوانست ادامه دهد و اشکش سرازیر شد.گوهرناز ک

خانم آمد دستی به سرش کشید و با مهربانی گفت:ببخشید زینت خانم که بی دردی کردم.شما راست میگین.من از 

 سر شکم سری این حرف رو زدم ...خب بگو چی شده شاید بتونم کمکت کنم.

 

پاک کرد و در حالیکه بغضش را فرو میداد گفت:خانم جون قصه  زینت خانم با گوشه استین پیراهن خود اشکش را

 ش درازه اگه بگم فقط باعث ناراحتی و سردردتون میشه ...بگذریم.

 

نه زینت خانم ناراحتی منم ناراحت ناراحت میکنه.میدونی که دوست ندارم چشم هیچ آدمی رو گریون ببینم.حاال -

 بگو ببینم چی شده؟

 

سوری رو که یادتون هست.یادتونه گفتم یه پسری اومد خواستگاریش و شوهرش دادیم؟فقط خانم جون دخترم -

همون یه ماه اول براش شوهر بود بعدش شد ملک الموت بداخالقی میکرد خونه نمی اومد دست بزن هم پیدا کرده 

و به اخالق هم خ بود و دختره بیچاره رو چپ و راست کتک میزد.اوایل میگفتیم خب اول زندگیشونه درست میشن

 میگیرن اما بهتر که نشد هیچ بدتر هم شد...

 

زینت لحظاتی ساکت شد و به نقطه ای خیره ماند سپس بار دیگر آه کشید و ادامه داد:بله جونم براتون بگه خانم 

ه چببخشین ها...میگن عروس ما خیلی خوشگل بود آبله هم در آورد...مرتیکه یک القبا تازگی معتاد هم شده...

دردسرتون بدم شب عیدی اومد خونه و فرش زیرپای دختره رو بیرون کشیده و برده فروخته که خرج زهرماریش 

کنه...سوری هم که دید اینطوریه بلند شد اومد خونه ما و گفت به خون او مرتیکه برنمیگردم که نمیگردم...یک هفته 

منو آوردن خونه شون قایم کردن و نمیذارن بیاد پیش پسره اومد در خونه ما و توی کوچه عربده کشید که زن 

سرخونه و زندگیش.خدا برای کسی نیاره خانم یه آبروریزی کرد که اون سرش ناپیدا.سوری میگه منو بکشین 

برنمیگردم به خونه اون مردک معتاد و اال و بال که طالق میخوام حاال هم میگه خودم میرم کار میکنم که سربار شما 

 ر اقا میگه پسره رو بخوابونیم بیمارستان ترک کنه اما اینجور آدما فقط بعد از سقط شدن ترک میکنن.هم نباشم.جعف

 

 گوهرناز دستی به شانه زینت زد و گفت:حاال ناراحت نباش خدا بزرگه.به اقای پورمند میگم یه کاری بکنه.

 

زبان او شنید که سوری به دادگاه شکایت کرده و به هفته بعد زینت خانم دوباره به خانه اقای پورمند آمد گورهناز از 

دلیل معتاد بودن شوهرش تقاضای طالق او پذیرفته شده بود و تا چند روز اینده حکم طالق صادر میشد.گوهرناز به 

 زینت خانم گفت:آقای پورمند گفتن اگر سوری خانم بخواد میتونه توی کارخونه کار کنه.

 

وض بده خانم خدا سایه شما آدمای خوب رو از ما فقیر بیچاره ها کم نکنه.دستتون درد زینت خانم گفت:خدا بهتون ع

نکنه.سوری االن رفته توی بیمارستان داره دوره آمپول زنی و پانسمان و از اینجور کارا میبینه.بهش قول دادن که بعد 

 هی هستن ممنونم.از یاد گرفتن استخدامش کنن.بازم از شما و آقای پورمند که آدم خیلی خیرخوا
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لشکر گرمای تابستان برهوای لطیف بهار چیره شد و بساط خود را گستراند.اما تابستان هم نپایید و رسیدن مهرماه و 

خزان و ریزش برگهای درختان به تابستان مجال بقا نداد و درختان لباس سبز خود را با لباسهای رنگانگ عوض 

 کردند.

 

یر برای روشن شدن وضع سربازی خود به حوزه نظام وظیفه رفته بود به او گفته بودند در حدود دو ماه پیش که ام

پانزدهم مهرماه مراجعه کند.مدرسه ها باز شد و پری ناز با شوقی وصف ناپذیر سال تحصیلی جدید را آغاز کرده 

ای آرام نمیگرفت.او پی در  بود.در روز پانزدهم مهرماه امیر به حوزه نظام وظیفه رفت گوهرناز بی تاب بود و لحظه

پی به کارخانه تلفن میزد و از تورج میپرسید آیا از وضع امیر خبر دارد یا نه و وقتی پاسخ منفی میشنید بیشتر نگران 

میشد.ساعت یک بعدازظهر بود که تورج به خانه آمد.گوهرناز با دیدن او با دستپاچگی پرسید:تورج از امیر خبر 

 گفتن؟داری؟صبح که بردیش چی 

 

من هیچ اطالعی ندارم.صبح که دم در حوزه نظام وظیفه از ماشین پیاده شد دیگه ازش خبر ندارم.عزیزم اون که -

دیگه بچه نیست برای خودش مردی شده.من راحت میتونستم کاری کنم که معاف بشه ولی دوست دارم این دوره 

بداده میکنه.تو که نمیخوای پسرت مثل این بچه رو بگذرونه.سربازی برای یک جوون الزمه.اونو مثل فوالد آ

پولدارهای بی خیال و الابالی که هیچکاری از دستشون بر نمیاد غیر از خوردن و خوابیدن و پول حروم کردن بار بیاد 

 میخوای؟گمون کنم دیگه باید ازش خبری بشه...

 

کت ماند سپس گفت:عرض صدای زنگ در خانه باعث شد تورج دست از حرف زن بکشد.او لحظه ای سا

 نکردم...حتما خودشه.و به سمت در ساختمان رفت.اما پیش از رسیدن او در باز شد و امیر با لبی خندان به داخل آمد.

 

 سالم بابا سالم مادر مژده مژده دوره آموزشی افتادم بیرجند.گفتن بعدش بیشتر مارو میبرن تهران جانمی جان...-

 

میر پرید و گفت:چی چی رو جانمی جان؟!میدونی بیرجند چه جور جاییه؟وسط کویره شبا از گوهرناز به میان حرف ا

 سرما یخ میزنی روزا هم از گرما کباب میشی.

 

مامان اینطوری که شما میگین پس نباید هیچ جنبنده ای اونجا زندگی کنه.گذشته از این سربازی یعنی همین یعنی -

 خونه مامان جون. سختی کشیدن و خودسازی وگرنه میشه

 

تورج از شنیدن این حرفهای پسرش احساس غرور میکرد.تالشهای او برای تربیت فرزندی برومند و الیق بی نتیجه 

نمانده بود.او تردیدی نداشت که امیر پس از سربازی هم با جدیت درس خواهد خواند و به جوانی ارزشمند برای 

اده آبرومند پورمند را بیش از پیش زنده نگاه خواهد داشت او ضمن خودش و سرزمینش بدل خواهد شد و نام خانو

 آنکه که در دل امیر را تحسین میکرد پرسید:خب امیرجان به امید خدا کی اعزام میشی؟

 

 فردا صبح.-

 

 خدا پشت و پناهت رسیدی اونجا اگه برات مقدور بود تلفن بزن و به ما خبر بده.-
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لبان پری ناز و گوهرناز دور شد.پری ناز دیگر حال و حوصله سابق را نداشت و وجود تاپی  با رفتن امیر خنده هم از

هم نمیتوانست خوشحالش کند.از امیر هیچ خبری نرسید.نه تلفنی نه نامه ای در حدود دو ماه گذشته بود .گوهر ناز 

 ند بروند و از امیر خبر بگیرد و یاپیوسته زیر لب غر میزد و اظهار دلتنگی میکرد و از تورج میخواست یا به بیرج

اجازه دهد که او خودش رهسپار آنجا شود و با پسرش دیداری تازه کند .اما تورج به حرفهای او توجهی نشان نمیداد 

 هر چند که در دلش غوغایی بود و در بیتابی برای دیدن امیر دست کمی از گوهرناز نداشت.

 

سرد در حالیکه بارانی سیل آسا میبارید و بخورد قطره های درشت باران به ماه آذر از نیمه گذشته بود.در روزی 

شیروانی خانه ها صدایی موزون را در فضا طنین افکن کرده بود زنگ در خانه اقای پورمند به صدا در آمد.آن روز 

.تورج از بیده شداقای پورمند در منزل بود و نشسته بر روی مبلی راحتی کتاب میخواند که در ساختمان به شدت کو

جا پرید و گوهرناز نیز از طبقه باال با سرعت و دو پله یکی به پایین آمد.در باز شد و قلیچ مراد در استانه در ظاهر 

گردید.پیرمرد که آب از سر و رویش میچکید با هیجان گفت:آقا اقا پسرتون امیرخان داره میاد.سرخیابون 

 ژده بدین...مژده بدین.دیدمش.من جلوی در کار داشتم که دیدمش م

 

چیزی نمانده بود که گوهرناز از شدت هیجان نقش برزمین شود.چند دقیقه بعد امیر در لباس سربازی با سر 

تراشیده چهره افتاب سوخته اما خندان پا به داخل اتاق نشینمن گذاشت.تورج و گوهرناز دیگر سرازپا 

ر را در آغوش گرفت بوسید و بویید و اشک شوق ریخت.تورج هم نمیشناختند.مادر منتظر و نگران چند دقیقه ای پس

دست کمی از گوهرناز نداشت ولی خودش را نگه داشت و به در آغوش کشیدن و نوازش سر و گوش امیر اکتفا 

 کرد.

 

 پری ناز از مدرسه آمد باردیگر فریادهای شادی در خانه پیچید.

 

و پس از سه روز مرخصی باید به تهران برود و خود را به پادگان  امیر گفت که دوره آموزشی اش تمام شده است

عباس آباد معرفی کند.تورج به منزل طلعت در تهران زنگ زد و موضوع را خبر داد.طلعت که از شنیدن این خبر 

خیلی خوشحال شده بود تلفنی با خود امیر حرف زد و قربان صدقه او رفت و خواست که به محض رسیدن به تهران 

 به خانه او برود.

 

بار دیگر رفتن امیر چادرغم بر خانه پورمند کشید.تا چند روزی هیچکس دل و دماغ حرف زدن نداشت.اما کم کم 

همه چیز به حالت عادی برگشت.در اوایل اسفند بود که امیر به خانه تلفن زد و خبر داد که در روزهای تعطیل عید 

ل بیاید و احیانا میتواند پای سفره هفت سین هم بنشیند.این خبر همه خانواده چهارروز مرخصی دارد و میتواند به منز

 را شادمان کرد.

 

اما روز بعد خبری ناگوار تورج و گوهرناز را ناراحت کرد.زینت خانم که قرار بود برای کمک به کارهای خانه بیاید 

هرش جعفر آقا که کارگر کارخانه نیز بود بر صبح زود با عجله آمد و با چشمانی گریان و صدایی لرزان گفت که شو

 اثر سکته فوت کرده است.
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تورج خان که از شنیدن این خبر خیلی ناراحت شده بود بی درنگ لباس پوشید و به کارخانه رفت و پس از اطالع 

 د.ن و دفن را بدهدادن به سایر کارگران با تعداد زیادی از آنان راهی خانه جعفر آقا شد تا ترتیب بردن جنازه و کف

 

مراسم خاکسپاری و هفت با کمک تورج و تقبل همه مخارج آن به خوبی برگزار شد و تورج دستور داد به وضعیت 

 بیمه او رسیدگی شود تا زینت خانم بتواند از مستمری استفاده کند.

 

گفت:خانم جون میخواستم از  در مراسم هفت زینت خانم ضمن تشکر فراوان از گوهرناز و آقای پورمند به گوهرناز

 شما صالح و مشورت کنم.

 

 در مورد چی زینت خانم؟-

 

راستش یکی دو هفته ای پیش از فوت جفعر آقا خدابیامرز برای ثریا یه خواستگاری اومده بود.پسر مغازه -

رار تراشکاری داره و اسمش هم عباسه.خونواده اش هم آدمای آبروداری هستن.خیلی هم سفت و سخت اص

میکنن.البته ما موضوع سوری رو بهشون نگفتیم گذاشتیم برای بعد چون میترسیم اگه بفهمن یه وقت خیال کنن که 

ثریا هم مثل سوری ناسازگاره.میدونین که همه مردم درست قضاوت نمیکنن و بدون اینکه بدونن اصل موضوع چی 

 بکنیم. بوده به آدم وصله میچسبونن حاال میخوام از شما بپرسم چکار

 

گوهرناز گفت:خب اگه پسره سر به راه و اهل خونه و زندگیه اشکالی نداره.آخرش چی مگه نباید شوهر کنه؟خب 

اگه این مورد خوبیه بدین بره.موضوع سوری رو هم با بزرگترها و عاقالی قوم و خویش پسره در میون بذارین.وقتی 

ه از دست من و آقاوی پورمند هم کاری برمی آد بگین انجام بفهمن علت اصلی طالقش چی بوده حتما قانع میشن.اگ

 بدیم.

 

خیلی ممنون خانم جون از راهنمایی تون متشکرم اگه کمک خواستم حتما به شما زحمت میدم.ما که همیشه برای -

 شما دردسر درست کردیم و زحمتتون دادیم.

 

 گوهرناز پرسید:راستی سوری خانم چه کار میکنه؟

 

شما دعا میکنه.توی بیمارستان مشغول کاره تا ببینیم خدا چی میخواد.البته یک نفر هم پیدا شده بود که اونو  به جون-

میخواست یه حاج آقا که میخواست زن دوم بگیره.اما سوری میگه دوست ندارم شوهر کنم.میخوام بمونم و مواظب 

ر مادرمرده میگه کار میکنم و تو و ثریا رو اداره تو باشم چون دیگه جون نداری بری خونه این و اون کار کنی.دخت

میکنم.نمیدونم چکار کنم.این بیچاره هم اول جوونیشه خدا رو خوش نمیاد پاسوز من و ثریا بشه ولی خودش قبول 

 نمیکنه.

 

کار باز هم عید آمد و بهار.تورج در طی این مدت مقداری دیگر از زمینهای زیر کشت پنبه آن طرف را خریده و به 

خود وسعت بیشتری داده بود.وقتی پری ناز امتحانات ثلث سوم را داد و با نمره عالی قبول شد تورج نیمی از زمینهای 

 تازه خریداری شده را به اسم او کرد.
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با فرا رسیدن تابستان پری ناز از پدرش خواهش کرد او را برای تعطیالت به تهران نزد عمه اش بفرستد.تورج پس 

وی تلفنی با طلعت قبول کرد و پری ناز را به تهران فرستاد که در ضمن مدتی هم امیر را خوب ببیند و دلی از از گفتگ

 عزا در آورد.

 

خانه طلعت در شمال تهران در منطقه قیطریه قرار داشت.خاله شمالی حیاط دار با ساختمانی که ساختار قدیمی ولی 

ری کوچک که گوشه ای قرار داشت حوضی به شکل ستاره دیده میشد محکم و زیبا داشت در حیاط عالوه بر استخ

که به رنگ آبی رنگ شده بود و چندین ماهی قرمز بزرگ در آن آزادانه شنا میکردند و فواره ای کوچک به وسط 

 آن زیبایی خاصی بخشیده بود.باغچه های حیاط بسیار سرسبز و پر بود و از گلهای سرخ اطلسی الله عباسی و نسترن

یک درخت انار پرپشت و چندین درخت سرو در جای جای باغچه ها دیده میشد که زیبایی و جلوه خاصی به حیاط 

بخشیده بود.روی هم رفته محیطی بود بسیار مورد پسند پری ناز که بعدازظهرها پس از کاسته شدن گرمای طاقت 

هرگز تا چند متری استخر هم نمیرفت.خاطره  فرسا با سهراب و تهمینه در آن بازی و تفریح میکردند.اما پری ناز

افتادن در استخر خانه پدری و رفتن تا نزدیکی مرگ سبب شده بود که ترس از استخر در وجودش ریشه بدواند و 

دیدن آن هم رعشه بر اندامش اندازد.حتی وقتی که تهمینه و سهراب برای شنا به داخل استخر میرفتند پری ناز به 

 باال میرفت و از آنجا آنهم با اضطراب آنان را تماشا میکرد اتاق خود در طبقه

 

به هر حال محیط برای پری ناز شادی افرین بود.به ویژه آن که امیر هم هر چند روز یک بار مرخصی میگرفت و به 

 خانه طلعت می آمد.آقا مهدی شوهر عمه طلعت مردی بسیار مهربان بود و در محبت کردن به آنان دست کمی از

 تورج نداشت.از این رو پری ناز اصال احساس ناراحتی نمیکرد که در جایی دور از خانه و پدر و مادر خود است.

 

یکی از کارهایی که بچه ها خیلی دوست داشتند رفتن در حوض کم عمق و گرفتن ماهی های قرمز با دست 

دید با صدای بلند میگفت:بابا شماها دیگه نی نی بود.بعضی وقتها که عمع طلعت آنان را در حین انجام دادن اینکار می

کوچولو نیستین.چرا سر به سر اون زبون بسته ها میگذارین.اگه کسی شمارو آزار بده خوشتون میاد؟اینهمه بازی 

چرا یه بازی دیگه نمیکنین؟اما بچه ها روز بعد باز همان کار را انجام میدادند.با همه اینها به قدری به پری ناز خوش 

ذشته بود که در اواخر شهریور وقتی گل محمد راننده آقای پورمند برای بردن پری ناز آمد او نمیتوانست از انجا گ

 دل بکند و هنگام خداحافظی با اشک و آه از طلعت و بچه هایش جدا شد.

 

د ی از تاپی دور بونخستین کار پری ناز پس از وارد شدن به خانه رفتن به سراغ طوطی اش بود.او که در حدود دوماه

بی درنگ در قفس را باز کرد طوطی را بیرون اورد و شروع به ناز و نوازشش کرد.تورج با دیدن این صحنه خطاب به 

پری ناز گفت:چطوره یه طوطی دیگه برات بخرم؟اینطور که پیداست طوطی رو از ما بیشتر دوست داری چون اول 

 اشه یعنی این رسمشه؟رفتی سراغ اون و هیچ محلی به ما نمیذاری ب

 

پری ناز در حالیکه همچنان تاپی را نوازش میکرد گفت:نه بابا جونم من شمارو و مامانو از همه دنیا بیشتر دوست 

 دارم.اما خب با شما تلفنی حرف زدم اما با تاپی که حرف نزدم.برای همین دلم خیلی براش تنگ شده بود.
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سال میری کالس پنجم.دیگه باید بیشتر به درسهات برسی و طوطی بازی رو تورج گفت:تو دیگه ده سالت شده و ام

 بزاری کنار.

 

 پری ناز گفت:بابا مطمئن باش درسهام رو خوب میخونم و نمیذارم تاپی باعث بشه از درس عقب بیفتم.

 

اعث خستگی راه بپری ناز از وقتی به خانه بازگشت متوجه شد حال و هوای آن مثل همیشه نیست.تصور کرد شاید 

چنین فکر و خیالی شده است.او وقتی مادرش را دید پی برد مانند همیشه حال و حوصله ندارد.علت را پرسید ولی 

مادرش گفت که چیزی نیست و کمی کسالت دارد.او که دچار شوک شده بود به چهره پدر خیره شد و در صورت و 

تورج گفت:بابا تو که منو دوست داری اگه یه چیزی ازت بپرسم  چشمان او نیز نشانه هایی از غم دید.از این رو به

 راستشو میگی؟

 

 تورج گفت:تا اون چیز چی باشه؟راستی برامون تعریف نکردی تهرون چطور بود.

 

 بابا لطفا حرفو عوض نکن اول جواب منو بده بعد من جواب شما رو میدم.-

 

از کمی سرتکان دادن گفت:بابا جون میدونی چیه خبری که دارم زیاد تورج که با اصرار پریناز رویارو شده بود پس 

 خوش نیست...راستش شاید ناراحتت کنه شاید ...چطوری بگم رسم دنیا همینه دیگه یکی میاد یکی میره...

 

 16بابا چرا به قول خودت هی این شاخه اون شاخه میپری؟اگه خبری شده به من هم بگو.خودتون گفتین دیگه -

 ه شدم و بچه نیستم.سال

 

راستش یک هفته بعد از رفتنت به تهران یه روز حال بی بی تاج بهم خورد بردیمش بیمارستان دکتر از بعد از -

 معاینه گفت بیماری شدید قلبی داره و احتمال خوب شدنش کم است اینه که...

 

ه زمین نیفتد دست تورج را گرفت.اشکش حالت چهره پری ناز دگرگون شد.پاهایش به لرزه افتاد و برای اینکه ب

سرازیر شد و با همان حال گفت:یعنی یعنی بی بی تاج مرده؟آره بابا؟بی بی تاج مهربونم دیگه نیست...و دیگر 

 نتوانست به حرف زدن ادامه دهد.

 

ت:گریه تورج او را در آغوش گرفت سرش را بر روی شانه خود گذاشت و به نوازش موهایش پرداخت و زیر لب گف

کن عزیزم.گریه کن شاید همراه با اشکهات غم از دست دادن اون پیرزن مهربون که مثل مادربزرگت دوستت 

داشت از دلت بیرون بره.اون تا آخرین لحظه عمرش اسم تو رو به زبون می آورد و دم آخری گفت که خیلی مواظب 

ل یه تیکه طالس خیلی مواظبش باشین و برات تو باشم.اون میگفت پری ناز خیلی مهربون و خیلی حساسه دلش مث

 ارزوی زندگی خوب و پر از خوشبختی میکرد.روحش شاد.

 

پدر و دختر لحظاتی ساکت ماندند.پری ناز اشک ریخت و تورج به نقطه ای خیره شد.خود تورج هم از مهربانی های 

 یخت.بی بی تاج بهره برده بود و از یادآوری لحظه های مرگش چند قطره اشک ر
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پری ناز گفت:بابا پس چرا همون وقت به من خبر ندادین که بیام و برای آخرین بار ببینمش؟حتما امیر و عمع طلعت 

 از موضوع خبر داشتن مگه نه؟

 

 آره دخترم خبر داشتن.اما تصمیم گرفتیم به تو نگیم تا تعطیالتت خراب نشه و غصه دار نشی.-

 

کم توی مراسم خاکسپاری و شب هفتش شرکت میکردم دلم بیشتر آروم  اما اگر خبر میکردین تا دست-

 میگرفت.خیلی حیف شد.خب حاال که اینطور شد منو ببر سر قبرش بابا.میبری بابا؟

 

 باشه عزیزم شب جمعه همگی میریم قبرستون رو هم میبریم.-

 

خیلی شکسته شده بود.او همینکه پری  ساعتی بعد پری ناز به سراغ قلیچ مراد رفت.پیرمرد در عرض این مدت کم

ناز را دید بی حرکت بر جا ماند.دستهای پنبه بسته اش را جلو صورتش گرفت و با صدای بلند گریست.شانه های 

افتاده اش به شدت تکان میخورد.پری ناز جلو رفت و دستهای قلیچ مراد را گرفت و آنها را از صورتش دور کرد 

رد را بوسید و در حالیکه خودش اشک میریخت گفت:بابا قلیچ بهت تسلیت سپس گونه های چروکیده پیرم

میگم.خدا رحمتش کنه.منکه دلم خیلی سوخت.غم خیلی بزرگیه.خدا به شما صبر بده.و برگشت و به سرعت از او 

 دور شد تا پیرمرد بیش از آن اشکهای او را نبیند و ناراحت نشود.

 

ر رفتند.پری ناز دسته ای گل صحرایی را که خودش چیده بود بر روی شب جمعه همگی به گورستان عمومی شه

سنگ مزار بی بی تاج گذاشت در کنار آن نشست و پس از خواندن فاتحه گفت:بی بی تاج چرا نموندی که ببینی پری 

نازت خانم دکتر بشه.مگه همیشه نمیگفتی میخوای روزی رو که من دکتر شدم ببینی پس چرا رفتی؟منکه خیلی 

 دوستت داشتم...و گریه امانش نداد.

 

گوهرناز دست او را گرفت و بلندش کرد و در حالیکه موهایش را نوازش میکرد از گورستان بیرون رفتند.دو هفته 

بعد که امیر به مرخصی آمد باز هم پری ناز را به سر قبر بی بی تاج آورد و برایش فاتحه خواندند.مرگ بی بی تاچ بر 

تاثیر گذاشته بود و او دیگر مثل سابق حال و حوصله نداشت اما با باز شدن مدرسه و حضور در کالس پری ناز خیلی 

 پنجم و درس خواندن و تفریح با همکالسها پیرزن از خاطر پری ناز محو شد و دیگر کمتر از او حرف میزد.

 

اه بود که سر و کله اش پیدا پس از چند ماه که از زینت خانم خبری نبود صبح یکی از روزهای اواخر مهرم

شد.گوهرناز وقتی او را دید لبخندی زد و گفت:به به زینت خانم مثل اینکه حسابی سرت به عروسی و عقد کنان 

 گرمه که هیچ سراغی ازما نمیگیری.

 

رد ای بابا خانم جون عروسی کدومه...دو سه ماهی که خدمتتون نرسیدم برای این بود که از شدت کمردرد و پاد-

نمیتونستم تکون بخورم.بیچاره سوری حیوونکی از صبح تا شب که میره سرکار شب هم که برمیگرده خونه باید نق 

نق منو تحمل کنه کمردرد و پادرد باعث شد نتونم از خونه تکون بخورم.ثریا با عباس آقا عقد کردن و عروسیشون 

 موند واسه بعد از عید.فعال دارم براش جهاز درست میکنم.
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گوهرناز که میدانست منظور زینت از زدن این حرف آن است که احیانا از او کمک مالی بگیرد گفت:زینت خانم اگه 

 کمکی از دست ما برمیاد بگین.خجالت نکشین.

 

زینت که در حال آماده کردن خود برای شروع به کار بود گفت:خدا عوضتون بده خانم جون.شما و آقای پورمند 

رمنده کردین که دیگه نمیتونم تو روتون نگاه کنم.همون مستمری که آقای پورمند ترتیبش رو دادن اونقدر منو ش

 خیلی کمک زندگی من و دخترامه.البته کم و کسر داشتیم مزاحم شما میشم.

 

 راستی زینت خانم موضوع سوری رو به دامادت گفتی؟-

 

ود میپیچه.خونواده عباس آقا همون اوایل فهمیدن برای خانم جون میدونین که توی یه شهر کوچیک همه خبرها ز-

همین هم پاشونو کنار کشیدن اما وقتی فهمیدن باعث طالق چی بوده دوباره پا جلو گذاشتن و آخرش عقدشون سر 

گرفت.عقد که چه عرض کنم چهار پنج نفری رفتیم محضر و اقا صیغه عقد رو خوند بعد هم برگشتیم منزل.نه جشنی 

وبی نه چیزی.داماد فقط همت کرد و یک جعبه دو کیلویی شیرینی خرید.راستش خجالت کشیدم که به شما نه بزن بک

 و اقای پورمند خبر بدم.فقیر بیچاره جماعت همیشه از شرمندگی سرش پایینه.

 

 سرهاگوهرناز گفت:دشمنت شرمنده باشه این حرفا چیه؟من و آقای پورمند فقط از خدا میخواهیم همه دخترها و پ

 که ازدواج میکنن خوشبخت بشن خوشحالی شما برای ما بهترین شیرینیه.

 

غروب که تورج به منزل برگشت گوهرناز موضوع زینت را به او گفت و تورج هم چکی در وجه زینت خانم نوشت 

 که گوهرناز به او بدهد و گفت اگر باز هم الزم شد به او کمک خواهد کرد.

 

 4فصل 

 

 

 

دیگر لشکر سرما با دیدن شکوفه های سفید و صورتی بر شاخه های درختان پا به فرار گذاشت.زمستان جای  یکباره

خود را به بهار داد و عید باز هم از راه رسید و جانی تازه در کالبد طبیعت و همه دیگر مخلوقات خدا دمید.سفره 

مانی چیده شده بود.پری ناز باز هم سلیقه به خرج هفت سین منزل آقای پورمند امسال هم با همان زیبایی و پر و پی

داده و سفره ای چیده بود بسیار دیدنی امیر به مرخصی آمده و در جمع خانواده حضور داشت و امسال قلیچ مراد هم 

در کنار سفره آنان نشسته بود چون یار همسفره اش را دیگه در کنار نداشت.آقای پورمند گفت که پس از تحویل 

 به گورستان خواهند رفت و بر سر مزار بی بی تاج دسته گل خواهند گذاشت.سال همه 

 

پری ناز طوطی سخنگوی خود را نیز در کنار سفره گذاشته بود.تاپی که دیگر کامال دست آموز شده و به محیط خانه 

ادن حویل شد و نوبت دخو کرده بود بیشتر وقتها در بیرون از قفس بود و آزادانه در اتاق پرواز میکرد.وقتی سال ت

عیدی رسید تورج عیدی امیر و گوهرناز و قلیچ مراد را که عبارت از یک سکه طال بود به آنان داد اما پری ناز هر چه 
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انتظار کشید دید از عیدی خبری نیست.او بازم چهره درهم کشید و گفت:بابا بازم مثل اینکه منو یادت رفت.ما این 

 وسط نخودی هستیم؟

 

 فت:نخودی نیستی ولی برای گرفتن عیدی باید یک روز صبر کنیم.تورج گ

 

 ببینم بابا نکنه اینبار برام فیل خریدی و منتظری از هندوستان بیارنش.-

 

 تقریبا یه همچین چیزاییه.اگه میخوای بهت میگم چیه.ولی مزه اش به اونه که نگم تا خودت ببینی چیه.-

 

از خانه یکی از همکالسی هایش که برای عید دیدنی به آنجا رفته بود وقتی وارد  روز بعد پری ناز پس از برگشتن

اتاق پذیرایی شد چیزی مثل کمد را در گوشه ای از آن دید که پارچه ای سفید رنگ روی آن کشیده بودند.او که 

 خیلی هیجان زده شده بود دوان دوان به سراغ مادرش رفت و موضوع را پرسید.

 

 او خواست تا آمدن پدرش صبر کند.گوهرناز از 

 

وقتی که تورج به خانه برگشت پری ناز بی درنگ به سراغ او رفت و پرسید چیزی که در گوشه اتاق پذیرایی قرار 

 دارد چیست.تورج گفت:این همون فیله که دیروز حرفشو زدیم.اون عیدی توست.بریم ازش پرده برداری کنیم.

 

من رفتند و تورج گوشه پارچه کشیده شده بر روی شی کمد مانند را گرفت و همه اهل خانه به اتاق نشین

 کشید.پیانویی زیبا پدیدار شد.

 

پری ناز از شوق جیغ کشید سپس دست در گردن پدر انداخت و او را بوسید و گفت:متشکرم باباجون یه دنیا ممنونم 

 .چه پیانوی قشنگیه!وای خدا جون چقدر خوشحالم.

 

ر پیانو رفت بر روی چهارپایه مقابل آن نشست و به تکمه های آن دست کشید.صدای پیانو بلند شد و تازه او به کنا

 در این وقت بود که پری ناز گفت:بابا راستی من که پیانو زدن بلد نیستم.

 

د بده.مهم یانو زدن یاهیچ اشکالی نداره با یک معلم پیانو قرار گذاشتم هفته ای دو روز از گرگان بیاد اینجا و به تو پ-

 اینه که تو نوازندگی و بخصوص پیانو رو دوست داری.

 

 امیر گفت:با استعدادی که تو داری گمون کنم یک ماه دیگه موزارت باید بیاد پیشت شاگردی کنه.

 

 پری ناز گفت:موزارت دیگه کیه؟

 

ه پیانوی اون زمان مثل این پیانوها اینقدر سالش بود اولین آهنگش رو ساخت.البت 4یک آهنگساز اتریشی که وقتی -

 مجهز نبود.
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ماه دیگه توی جشن خاتمه خدمتت هر  0پری ناز گفت:یک ماه که نه ولی وقتی سربازیت تموم بشه یعنی حدود 

 آهنگی رو بخوای برات میزنم.

 

مه پیانوی پری ناز از اینه پری ناز با استعدادی که داشت در درس پیانو خیلی خوب پیشرفت کرد.آقای احمدی معلم

استعداد او شگفت زده شده بود.پری ناز در یاد گرفتن نت خوانی هم عالی بود و پس از پایان سال تحصیلی و قبول 

شدن در کالس پنجم با نمره های عالی در طی تابستان با پشتکار تمرین کرد و هر درسی را که اقای احمدی میداد 

 بی درنگ یاد میگرفت.

 

هفدهم مهرماه وقتی امیر با برگه پایان خدمت به خانه برگشت تورج اعالم کرد که مهمانی بزرگی ترتیب خواهد روز 

 داد که هم پایان خدمت امیر و هم آغاز به درس پری ناز در کالس ششم را جشن بگیرند.

 

پدر به ارث برده بود و او را چند  ساله بود اما با قد و باالی بلند و اندامی درشت که از 11در روز جشن پری ناز که 

سال بزرگتر از سنش نشان میداد غوغایی برپا کرد.انگشتهای کشیده اش همچون امواج نرم دریا بر روی تکمه ها 

حرکت میکرد و از آن وسیله ساخته شده از چوب و آهن و سیم چنان نوایی را منتشر میساخت که همه را در عالم 

 ن او به پایان رسید همه حاضران تا چند دقیقه برایش دست زدند و تشویق کردند.خلسه فرو میبرد.وقتی نواخت

 

آقای احمدی که جز مهمانان بود از جا برخاست و همچنان که دست میزد به کنار پیانو رفت و به پری ناز که ایستاده 

یلی از قسمتهای آهنگ رو خ بود گفت:آفرین!آفرین!در عمرم هیچ شاگردی مثل تو نداشتم و باید اعتراف کنم بعضی

 بهتر از من زدی.آفرین!آفرین!

 

پری ناز که شرم دخترانه سبب شده بود گونه هایش به سرخی بگراید تعظیم کوتاهی کرد و گفت:متشکرم اقای 

 احمدی من هر چیزی که یاد گرفتم نتیجه زحمتهای شما بود استاد خوب شاگرد خوب هم دارد.

 

ناز که تا کمرش میرسید و نیز چشمانش که به سیاهی شبهای بی مهتاب بود همراه با وقار  موهای بلند و مشکی پری

و متانت و خوشرویی او سبب شده بود که توجه بیشتر زنان حاضر در مجلس که پسر داشتند جلب شود.تورج که 

ر سمت گوهرناز که د متوجه آن نگاهها شده بود در حالیکه خود نیز با تحسین به دخترش نگاه میکرد سرش را به

 کنارش ایستاده بود خم کرد و آهسته در گوشش گفت:مثل اینکه خیلی از خانمها برای دخترت دندون تیز کردن!

 

سال  11گوهرناز هم که د راحساس دست کمی از تورج نداشت با همان لحن گفت:واه چی میگی!پری ناز تازه 

 بیشتر ندارد خدا مرگم بده چه حرفا میزنی!

 

قریبا یکهفته از جشن گذشته بود که روزی تورج از امیر خواست به دفتر کارش بیاید و وقتی امیر در صندلی مقابل ت

پدرش نشست تورج گفت:ببین امیرجان همونطور که با هم قرار گذاشتیم حاال که سربازیت تموم شده باید بری 

نی با خودته اما باید هر چی زودتر بری و وقتت رو انگلستان و تحصیلت رو ادامه بدی حاال چه رشته ای میخوای بخو

 تلف نکنی.
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امیر گفت:باباجون من هیچ حرفی ندازم از خدا هم میخواهم همین فردا راه بیفتم ولی مادر پریروز داشت میگفت اگر 

.حاال بینمتبابات بخواد تو رو زود بفرسته خارج نمیذارم چون دو سال ازم دور بودی باید یه مدت بمونی تا سیر ب

 نمیدونم هر چی شما بگین به روی چشمم.

 

تورج پس از گفتگویی که با گوهرناز کرد به این نتیجه رسید که بخاطر دل مادر هم شده است تا چند ماهی صبر کند 

 و بعد از عید ترتیب فرستادن امیر را بدهد.

 

دیگرگونی آماده میکرد.امیر که قرار بود تا  روزهای آخر اسفند ماه بود و زمین و زمان خود را برای نو شدن و

درست شدن کارهای به خارج رفتنش در کارهای کارخانه به پدر کمک کند بیش از دیگر اعضای خانواده پورمند 

شاد و سرحال بود.او که ذاتا پسری مهربان و در کارش جدی بود در عرض همین مدت کوتاه خود را در دل کارگران 

چنان جا کرده بود که هیچکدام دوست نداشتند او به خارج از کشور برود.حتی یکی از مهندسان و مهندسان کارخانه 

کارخانه به اقای پورمند گفت که امیر خیلی به درد کار کارخانه میخورد و با استعدادی ذاتی که در مدیریت و نظارت 

مهندس فیروز نام داشت و از کارکنان بسیار  بر کارها دارد میتواند بازده محصول کارخانه را باال ببرد.آن مهندس که

مورد اعتماد تورج بود به او گفت:آقای پورمند شما بنده رو خوب میشناسین و میدونین که به کارم چقدر اهمیت میدم 

و از آدم جدی در کار هم خوشم میاد و اصال هم اهل تملق و چاپلوسی نیستم.این امیرخان واقعا جوهرکار داره.این 

اونکه در رشته مدیریت تحصیل نکرده فرق بین ریاست و مدیریت رو خیلی خوب میدونه امیرخان با کارگرا  جوون با

چنان ارتباط خوبی داره که من حسودیم میشه.کارگرا شخصیت خود امیرخان رو دوست دارن نه پسر صاحب 

تن در باره کار وضع زندگی کارخونه بودنش رو.امیر خیلی وقتها با کارگرها هم غذا میشه و سر سفره که نشس

کارگرها و مشکالت اونها حرف میزنن.امیرخان تا به حال به مشکالت خانوادگی چند نفر از کارگرها رسیدگی کرده 

بدون اینکه حتی به شما بگه.به هر حال از خوبی این پسر هر چی بگم کم گفتم .میخواستم از شما خواهش بکنم و 

همینجا بمونه.حاال حتما که نباید مدارک تحصیلی باال داشته باشه.گذشته از اون بدون اون هم اینه که بذارین امیرخان 

 مدرک هم کارایی باالیی داره.خب اینجا به عملکرد امیرخان بیشتر نیاز داره تا مدرکش و ...

 

ن حس تورج حرف مهندس فیروزی را قطع کرد و گفت:آقای مهندس خیلی میبخشین که حرف شما را قطع میکنم.از

ظنی که به امیر دارین خیلی خیلی ممنونم و خدا رو شکر میکنم که امیر پسری بار اومده که وجودش باعث آرامش 

دیگرانه نه مخل آسایش.اما میدونی که پدر و مادرها همیشه ارزوهای زندگی خودشون رو در وجود بچه هاشون 

ن بچه هاشون بهش برسن.من همیشه دلم متبلور میکنن.یعنی چیزی رو که خودشون بهش نرسیدن دوست دار

میخواست دانشگاه برم و مثل شما مهندس بشم اما پدر خدابیامرز اونقدر مسئولیت برام درست کرد که نمیتونستم 

سرمو بخارونم.چه برسه به دانشگاه رفتن.منهم که به احترام به بزرگتر خیلی معتقدم حرف پدرم رو گوش کردم و 

 دلم میخواد امیر از این فرصت استفاده کنه و به درسش ادامه بده... همیشه دم دستش بودم.اما

 

مهندس فیروزی حرف آقای پورمند را قطع کرد و گفت:منم خیلی عذرمیخوام که وسط حرفتون میپرم.خب میتونین 

 بفرستینش به یکی از دانشگاههای داخلی مثل دانشگاه مشهد که به اینجا هم خیلی نزدیکه؟

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریناز

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

 

3 8  

 

دس جان در خیرخواهی تو شکی ندارم ولی حاال که امکاناتش رو دارم چرا نذارم بره توی یکی از ببین مهن-

دانشگاههای معتبر دنیا درس بخونه؟به هر حال ازت خیلی ممنونم که در مورد امیر چنین نظری داری و اینقدر 

 دلسوزی میکنی.

 

اشت.شاید حق با مهندس فیروزی باشه.اینطوری مهندس فیروزی رفت و تورج با با دنیایی فکر و پرسش تنها گذ

مادرش هم بیشتر خوشحال میشه... اما نه دانشگاههای خارج چیز دیگه ایه اونها توی کارشون جدی ترن و امکانات 

آموزشی شون هم بیشتره.خود امیر هم بدش نمیاد بره .صدای زنگ تلفن داخلی رشته افکار تورج را از هم 

گفت قلیچ مراد آمده است و با عجله میخواهد وی را ببیند.چند ثانیه پس از آنکه تورج گسیخت.منشی او بود که 

گفت که قلیچ مراد را به اتاقش بفرستند ضربه ای به در اتاقش خورد و باالفاصله نیز باز شد.قلیچ مراد با چهره ای 

 خسته و پریشان و حالتی شتاب زده در آستانه در پدیدار شد.

 

 لیچ؟چرا اینقدر آشفته ای؟چی شده آقا ق-

 

 اقا زینت خانم...اجازه بدین بشینم تا نفسم جا بیاد.-

 

قلیچ پس از چند لحظه استراحت بر روی مبل راحتی و تازه شدن نفسش سخن خود را پی گرفت.آقا االن دارم از 

 بیمارستان می آم.

 

گفت:بیمارستان چی شده؟زود باش حرف  تورج در صندلی خود نیم خیز شد و با چشمانی گشاد شده از حیرت

 بزن!...

 

 نترسین اقا چیزی نیست.موضوع به ثریا دختر زینت خانم مربوط میشه.-

 

 خب بگو ببینم چی شده.-

 

راستش نیم ساعت پیش زینت خانم اومد و همینطور که داشت توی سر و کله اش میزد و گوله گوله اشک میریخت -

م برسین که دخترم از دست رفت.تا خانم اومد بپرسه که چیه چه خبره زینت خانم غش به خانم گفت خانم به داد

کرد و افتاد زمین.من فوری انداختمش توی یک تاکسی و با خانم بردیمش بیمارستان اونجا بعد از اینکه به هوش 

 میگه فقط به تورجاومد باز هم گریه میکرد و یک بند میگفت تورج خان تورج خان.هر چی ازش میپرسیم چی شده 

 خان میگم.اشکش هم بند نمیاد.خانم گفت فوری بیام پیش شما که با هم بریم بیمارستان.

 

تورج برخاست و پس از آن با تلفن داخلی با امیر در یکی از قسمتها حرف زد و از او خواست به دفتر بیاید و جای او 

 رفت. بنشیند تا خودش برگردد .همراه قلیچ مراد به بیمارستان
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وقتی به اتاقی رفتند که زینت خانم در آن بستری شده بود زینت به محض دیدن تورج جیغی کشید و همراه با گریه 

گفت:تورج خان تورج خان خدا عمرت بده که اومدی خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه.بیچاره شدم.آبروم 

 به شما و گوهرناز خانم بگم...تو رو خدا زود باشین.رفت...تو رو خدا اتاق رو خلوت کنین.میخوام یه چیزی رو 

 

تورج به قلیچ مراد و یک پرستار و کارگری که مشغول مرتب کردن وسایل اتاق بود گفت که آنان را تنها بگذارند 

پس از خلوت شدن اتاق زینت خانم با لحنی که هراس و بغض در آن بود گفت:آقای پورمند شما همیشه همه چیز 

 ا رو میدونین و همیشه هم کمکمون میکنین.این بار از شما میخوام به دادم برسین بدبخت شدم ابروم رفت...زندگی م

 

 تورج حرف او را برید و گفت:زینت خانم به جای گریه کردن و حاشیه رفتن اصل موضوع را بگو.

 

ز کنه.من توی اتاق بودم و صدای بود که در خونه مون رو زدن.ثریا رفت که درو با 9آقا امروز حدودای ساعت -

حرف زدن اونو با کسی که دم در بود میشنیدم.از توی اتاق پرسیدم ثریا کی دم دره؟اون گفت آقا بهرام.آقا میدونین 

که بهرام شوهر سابق سوری بود همون مرتیکه معتاد داد زدم چی میخواد؟ثریا گفت االن میام بهت میگم.چند دقیقه 

ه صدای ثریا نمی اومد.دلم شور افتاد و با این کمر درد و پادرد تا برم دم در چند دقیقه ای ای معطل شدم اما دیگ

طول کشید.اما وقتی جلو در رسیدم دیدم در بازه یه لنگه کفش ثریا هم اونجا افتاده.توی کوچه رو نگاه کردم چیزی 

 نبود اما چند قدم جلوتر از خونه مون چادر ثریا افتاده بود زمین...

 

 گریه به زینت مجال نداد بقیه حرفش را بگوید.تورج پرسید:خب شما چکار کردین؟

 

زینت خانم کمی ارام گرفت و گفت:هیچی معلوم بود که بهرام نامرد ثریا رو به زور همراهش برده.حتما جلوی 

 دهنش رو گرفته و اونو انداخته توی ماشینی چیزی و برده...

 

 گفت:اونوقت شما هیچ کاری نکردین؟به پلیس خبر ندادی؟تورج به میان حرفش پرید و 

 

 نه آقا.-

 

 جیغ و داد هم نکردی که در و همسایه بریزن بیرون؟-

 

نه آقا اون جوری خیلی آبروریزی میشد.فقط دویدم خونه شما موضوع رو به گوهرناز خانم بگم که حالم بهم -

ن دخترمو دزدیدن دیگه آبرو برام نمیمونه عباس هم دیگه سراغ خورد.آقا تو رو خدا نذارین کسی بفهمه اگه بفهم

 زن عقد کرده اش نمیاد.

 

تورج که برافروخته شده بود با لحنی که از شدت خشم میلرزید گفت:شماها مثل اینکه عقل توی کله تون 

تخت؟!اگه  نیست.آبروم میره یعنی چه؟دخترت رو دزدیدن اون هم روز روشن بعدش راحت افتادی اینجا توی

همون وقت جیغ و داد میکردی همسایه ها می اومدن بیرون شاید تا هنوز دور نشده بود کاری میکردن و دخترت رو 

 نجات میدادن واقعا که...
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 آقا تو رو خدا کمکم کنین اون مرتیکه عملی یه بالیی سر دخترم می آره.تو رو خدا پیداش کنین.-

 

برود و به زینت گفت اگر حالش جا آمده همراه گوهرناز برود سپس با شتاب از اتاق تورج به گوهرناز گفت به خانه 

 بیرون آمد و به قلیچ مراد گفت که آنان را به خانه برساند و با سرعت از بیمارستان خارج شد.

 

ماجرا  هتورج یکراست به کالنتری مرکزی رفت و گفت با رییس کالنتری سروان فتحی کار دارد.پس از دیدن او هم

را برایش شرح داد.سروان فتحی گفت:جناب پورمند شما تشریف ببرید منزل من همین االن قضیه رو پیگیری میکنم 

 و به محض اینکه خبری به دستم برسه به شما اطالع میدم خاطرتون جمع باشه هر جا رفته باشه پیداش میکنم.

 

ی گرفت و موضوع را به گوهرناز اطالع داد.او همچنین از تورج به کارخانه برگشت و از آنجا با خانه تماس تلفن

گوهرناز خواست زینت را چند روزی در خانه نگهدارد و به سوری هم خبر بدهند که به خانه آنان بیاید و چند روزی 

 در یکی از اتاقهای قلیچ مراد به سر برند تا وضع روشن شود.

 

هم جمع بودند که زنگ در خانه به صدا در آمد.همه برای لحظه ای  شب بود و اهالی خانه آقای پورمند دور 8ساعت 

ساکت شدند.زینت که در آشپزخانه بود به اتاق نشینمن آمد و با چشمانی آکنده از نگرانی به تورج نگریست و 

 گفت:حتما از ثریا خبری شده...خدایا خودت رحم کن.

 

رج گفت که یک خودرو پلیس جلو در منتظر اوست.تورج بی درنگ لحظه ای بعد قلیچ مراد در اتاق را باز کرد و به تو

 لباس پوشید و در حالیکه به زینت میگفت به اشپزخانه برود و مشغول کارش شود از خانه خارج شد.

 

وقتی به جلو در رسید سروان فتحی را دید که از خودرو گشت پلیس پایین آمد.سروان فتحی پس از سالم و ادای 

ای پورمند گفت:جناب پورمند خبر بدی دارم.ما اون دختر رو توی یکی از باغهای اطراف شهر پیدا احترام به اق

کردیم چند تا چاقو خورده و بهش تجاوز شده.البته زنده س مامورای ما بردنش بیمارستان و دارن بهش رسیدگی 

لهای گلستان.با چماق یا میله ای آهنی میکنن.جالت تر از همه اینها اینه که جنازه بهرام رو هم پیدا کردیم توی جنگ

زدن توی سرش مغزش پریشون شده.خب میتونین صبح تشریف بیارین بیمارستان چون االن دارن زخمهای دختره 

 رو عمل میکنن.

 

تورج از سروان فتحی خیلی تشکر کرد و به داخل خانه آمد.زینت خانم سراسیمه به سراغش آمد و پرسید:آقا ازش 

 تو رو خدا بگین چی شده؟خبری داشتن؟

 

 زینت خانم اینقدر بیتابی نکن تا صبح حتما خبری میشه.-

 

زینت خانم دیگر حرفی نزد و از ساختمان خارج شد تا به اتاقی که قلیچ مراد در اختیارش گذاشته و سوری نیز در 

فت که به پری ناز حرفی نزنند آن بود برود.تورج ماجرا را آهسته برای گوهرناز و امیر تعریف کرد و به آنان گ

 گوهرناز از شنیدن این خبر خیلی آشفته شد اما سعی کرد ظاهر آرام خود را حفظ کند.
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صبح روز بعد پس از رفتن پری ناز به مدرسه تورج از سوری و زینت خواست به اتاق نشینمن بیایند و پس از کمی 

از حال رفت و با کمی آب زدن به صورتش و گرفتن کمی طفره رفتن موضوع را به آنان گفت زینت خانم باز هم 

 سرکه که زیر دماغش او را به هوش آوردند.سپس تورج از راننده اش خواست آنان را به بیمارستان برسانند.

 

در راه بیمارستان سوری و زینت از تورج بی اندازه تشکر کردند که در حقشان تا این اندازه محبت میکند.سوری 

ورج گفت:آقای پورمند خدا به شما عمر بدهد واقعا که آدم بزرگواری هستین بابای خدابیامرزم هم خطاب به ت

همیشه از شما تعریف میکرد و میگفت هیچ اربابی با زیردستش اینطور رفتار نمیکنه و این اصالت خونوادگی شماست 

 که همه رو شیفته میکنه.

 

رتونو بیامرزه.اون به من لطف داشته.من دارم وظیفه انسانی خودمو تورج گفت:اول اینکه من ارباب نیستم.خدا پد

انجام میدم.خودم بچه دارم دختر دارم و میدونم که تو دل مادرتون چی میگذره اما یک چیز برام معما شده سوری 

 خانم راستش رو بگید شما از این ماجرا هیچ خبری نداشتین؟

 

م.هیچ اطالعی ندارم.من از وقتی از این مرتیکه معتاد جدا شدم البته خیلی باور کنین آقا خدا به سر شاهده نمیدون-

 عذر میخوام که این جوری حرف میزنم هیچ اطالعی ازش ندارم.حتما میخواسته از مادرم انتقام بگیره.

 

 خب اگه اینطوره پس چرا سراغ شما نیومد؟مثال میتونست شما رو بکشه که دلش خنک بشه...-

 

 ونم به خدا اگه خبر داشته باشم.آقا نمید-

 

وقتی به بیمارستان رسیدند چون سوری در بخش تزریقات همان بیمارستان کار میکرد بی هیچ مانعی وارد شدند و 

سوری پس از پرس و جو مادرش و اقای پورمند را به اتاقی که ثریا در آن بستری بود راهنمایی کرد.ثریا خواب بود 

یکی دو لوله هم به بینی اش وصل کرده بودند.سوری به قسمت پرستاری رفت و پس از  و چند سرم به دستها و

بازگشت خطاب به اقای پورمند گفت:آقا ثریا رو همون دیشب عمل کردند.خطر رفع شده اما مدتی باید بستری باشه 

 تا حالش خوب بشه.

 

تکان میداد زیر لب تکرار میکرد:خدایا آخه زینت خانم کاری نمیکرد به جز اشک ریختن او در حالیکه با تاسف سر

 چرا چرا چرا...

 

تورج که دید حضورش در آنجا تاثیری ندارد به سوری گفت:خب با من که فعال کاری ندارین.من کارخونه هستم اگه 

کاری داشتین خبرم کنین.در ضمن پلیس هم دنبال قضیه رو گرفته تا معلوم بشه اصال موضوع از چه قراره.سپس 

 یمارستان را ترک کرد.ب

 

یک هفته ای گذشت ثریا به هوش آمده بود اما نمیتوانست حرف بزند.در نتیجه بازپرس پلیس هم قادر به کسب 

 اطالعات نبود تا شاید از ماجرا پرده بردارد و قاتل یا قاتالن بهرام و عامل زخمی کردن ثریا پیدا شود.
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بودند.امسال هم تورج به کارگرها عیدی و پاداش خوبی داد و همه را با  عید نزدیک بود و همه سرگرم کارهای عید

دل خوش و لب خندان راهی تعطیالت عید کرد.کارهای امیر هم در شرف درست شدن بود و طبق مدارک رد و بدل 

 شده قرار شده بود اواخر خردادماه یعنی درست مصادف با روز تولد پری ناز راهی انگلستان شود.

 

نجم عید بود که از کالنتری به آقای پورمند تلفن زدند.وقتی تورج به کالنتری رفت سروان فتحی با دیدن او روز پ

عید را تبریک گفت و خواهش کرد بنشیند سپس اظهار داشت:همونطور که خبر دارین دختره یعنی ثریا به هوش 

جام شما کی هستین؟دکتر میگه روی اومده اما ازش هر چی میپرسیم چیزی یادش نمیاد پشت سر هم میگه من ک

سرش جای یک ضربه به چشم میخوره.احتمال وقتی قصد دزدیدنش رو داشتن با چیزی زدن توی سرش که دچار 

فراموشی شده.البته دکتر میگه حالتش موقته و خیلی زود خوب میشه.اما موضوع جالب تر اینه که دکتر میگه ثریا قبال 

 ع تجاوز دختر نبوده.کار دست خودش داده بوده و موق

 

 یعنی علت دزدیدنش برای تجاوز به اون نبوده؟-

 

میخواستن نشون بدن که برای تجاوز دزدیده شده اما به نظر من موضوع چیز دیگه اس.حاال باید صبر کنیم تا حال -

ه با هم عباس هم کدختر خوب بشه و بتونه حرف بزند.البته به یکی دو نفر مظنون بودیم که فعال بازداشت شدن از 

 عقد کرده هستن هیچ خبری نیست.من به اون شک دارم همینطور هم به سوری خواهرش.

 

 سوری؟-

 

بله سوری از حالت ها و طرز رفتارش در این چند روز یک شکهایی بردم خودم دو سه بار رفتم بیمارستان که ببینم -

یه.رفتار سوری طبیعی نیست به گمانم چیزی رو از ما اگه میشه با دختره حرف بزنم ولی میدونی که وضعش چطور

قایم میکنه.حاال قصد دارم ترتیب یک بازجویی از اونو بدم.عباس اگه پیداش بشه خیلی چیزا روشن میشه خونواده 

 ش میگن رفته تهران برای کار کردن گویا اینجا کارش چندان رونقی نداشته.

 

باعث شده بود که خانواده پورمند مدتی از ماجرای خانم و ثریا که هنوز در تهیه مقدمات مسافرت امیر به انگلستان 

سالگی پری ناز  12بیمارستان بود و از گذشته چیزی بخاطر نمی آورد دور بمانند.اواخر خردادماه بود که جشن تولد 

ن شهر و منطقه در و خداحافظی با امیر برپا شد.طبق معمول دوستان و آشنایان و چندین نفر از افراد سرشناس آ

 مهمانی حضور داشتند.

 

گوهرناز گاه میخندید و گاه اشک میریخت شادی و غم همزمان در چهره اش هویدا بود.پری ناز که نوجوانی برازنده 

شده بود با زیبایی خاص خود و هنری که در نواختن پیانو از خود نشان میداد توجه بسیاری از حاضران را بخود جلب 

همانان برای امیر و پری ناز هدایایی زیبا و گرانقیمتی آورده بودند که همه بر روی میز چیده شده بود تا کرده بود.م

 پس از صرف شام و بریدن کیک بسته های کادویی باز شود.

 

مهمانی به شادی و خوشی به پایان رسید.وقتی مهمانان از در بیرون رفتند خانمی اراسته که لباس شب مشکی و بسیار 

خوش دوختی به تن داشت و وقار و متانت از چهره اش هویدا بود به گوهرناز نزدیک شد و گفت:ببخشید خانم 
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پورمند از پذیرایی شما خیلی ممنونم.خیلی خوش گذشت واقعا سنگ تموم گذاشته بودین.به خصوص دختر 

 سالشه؟ خانومتون که از زیبایی و هنرمندی واقعا مثال زدنیه.میبخشید پری ناز جون چند

 

 سال امسال دیگه میره دبیرستان. 12-

 

 سال رو داشته باشه. 11خب به سالمتی اما بنظرم رسید پری ناز جون -

 

بله خب به دلیل قد بلند و هیکل قشنگشه همه خیال میکنن بزرگتره.بچه م هنوز خیلی کوچیکه.اما گمان میکنم از -

 این سوال منظوری داشتین.

 

 چه جوری بگم...؟ خب ... راستش-

 

متوجه شدم بنظرتون رسید که وقت شوهر کردنشه میخواستین اونو برای پسرتون یا خواهرزاده و یا برادرزاده تون -

 خواستگاری کنین درست میگم؟

 

تقریبا یه همچین چیزایی .میدونین اون خیلی خانمه.شوهر من مهندس کشاروزیه و محل خدمتش هم ساریه اما ما -

زندگی میکنیم.شوهر مهندس یزدانی از دوستهای نزدیکه آقای پورمنده.آقای پورمند ما رو خوب میشناسن اینجا 

 حاال ممکنه خدمت شما کمتر رسیده باشیم ولی ایشون با ما بیشتر آشنا هستن.

 

 تین.ی هسآه بله.اتفاقا آقای پورمند یکبار از شوهر شما خیلی تعریف کردن و گفتن که شما خونواده با فرهنگ-

 

 اقای پورمند لطف دارن.غرض از مزاحمت این بود که میخواستم اگر اجازه بدین یه روز خدمت برسم تا...-

 

گوهرناز که از درون اشفته شده بود حرف آن خانم را قطع کرد و گفت:خیلی خیلی میبخشین خانم حمل بر جسارت 

خواهش میکنم تشریف نیارین اما اگر حرفهای دوستانه دیگه نشه.اگه قصد دارین درباره پری ناز حرف بزنین ازتون 

باشه با کمال میل خدمتتون هستم.همونطور که گفتم پری ناز هنوز خیلی بچه اس و حتی مطرح کردن این حرف هم 

 درست نیست.خیلی عذر میخوام بقیه مهمونا میخوان خداحافظی کنن با اجازه.

 

پیوست که در کنار در ایستاده بود و با مهمانان دست میداد و خداحافظی گوهرناز با همان حالت عصبی به تورج 

میکرد.تورج با دیدن چهره آشفته گوهرناز کمی نگران شد و آهسته از او پرسید:گوهرناز چی شده؟خبر بدی 

 شنیدی؟

 

 باشه مهمونا که رفتن بهت میگم.-

 

لش را هم جمع میکرد به اتاق خود رفت.تورج وقتی با پس از رفتن مهمانان امیر که خیلی خسته بود و باید وسای

گوهرناز تنها شد در حالیکه تبسمی طنز آمیز بر لب داشت به او گفت:خب عزیزم آدمی که دختر خوشگل و 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریناز

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

 

4 4  

 

هنرمندی مثل پری ناز داره بایدم از این سن منتظر خواستگارای رنگارنگ باشه.تازه اولشه از این به بعد از این 

 شنوی.حرفها خیلی می

 

گوهرناز که از ناراحتی دور شدن از امیر حال و حوصله شوخی نداشت گفت:خجالت نمیکشن این حرفها رو 

میزنن؟دختره تازه امسال میخواد بره دبیرستان هنوز بچه س .االن که دوره قاجاریه نیست که دختر رو ده یازده 

عد با کسی که دوستش داره ازدواج کنه.تورج دلم سالگی شوهر بدن.دختر من باید درسش رو بخونه دانشگاه بره ب

 میخواد اون با مردی مثل تو ازدواج کنه ازدواجی توام با عشق یادت میاد ما همدیگه رو چقدر دوست داشتیم؟

 

 یعنی میگی االن نداریم؟-

 

 نه منظورم این نیست.ما االن همدیگه رو از اون روزها هم بیشتر دوست داریم.-

 

 ف منهم حرف میزنی؟از کجا میدونی من هم تو رو دوست دارم؟تو از طر-

 

از نگاهت میفهمم از حرف زدنت میفهمم از همه حرکاتت میفهمم.توی این چند سال ذره ذره وجودت را -

شناختم.یک کلمه حرف بزنی میفهمم چه حالی داری مگه خودت همیشه نمیگی هر کسی از ظن خود شد یار 

ی خودم درباره تو قضاوت میکنم.از اونجا که همه وجود من پر از عشق و محبت به توست تو من؟منهم از حالت درون

 رو هم اینطوری میبینم ومیدونم که اشتباه نمیکنم.

 

 کامال درست میگی منم امیدوارم پری ناز با عشق زندگی کنه و خوشبخت بشه.-

 

ران بودند.چون پری ناز تعطیل بود تصمیم گرفتند همگی صبح روز بعد همه اعضای خانواده پورمند آماده رفتن به ته

امیر را تا تهرانی همراهی کنند و به فرودگاه برسانند و شبی یا چند شبی را هم در منزل طلعت سپری کنند چون 

طلعت بارها تلفن زده و با اصرار خواسته بود که برنامه را طوری ترتیب دهند که پس از رفتن امیر چند روزی را با 

هم باشند.گل محمد راننده اقای پورمند اتوموبیل کادیالک آقای پورمند را حسابی تمیز و اماده کرده بود و پس از 

 گذاشتن وسایل سفر امیر در صندوق عقب براه افتادند.

 

اه قلیچ مراد با قرآن و یک کاسه اب در مقابل در ورودی باغ ایستاده و آماده بدرقه شان بود.که زینت خانم از ر

رسید.او که آمده بود خبری را به آقای پورمند بدهد وقتی آنان را آماده رفتن دید از تصمیم خود منصرف شد و گفت 

 که آمده است تا بگوید حال دخترش ثریا خوب شده و او را به خانه آورده اند.

 

خواهد  ن قضیه و را پیگیریتورج که از شنیدن این خبر خوشحال شده بود به زینت گفت:که پس از برگشتن از تهرا

 کرد.زینت هم برای موفقیت امیر دعا کرد و او را به خدا سپرد.
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اقامت یکی دو روزه تورج گوهرناز و پری ناز در خانه طلعت پس از راهی کردن امیر یک هفته به درازا کشید.طلعت 

التماس کردند و تورج که وضع را چنین دید و اقا مهدی و بچه ها برای ماندن تورج و گوهرناز و پری ناز حتی به آنان 

 به ناچار به ماندن رضایت داد.

 

پس از یکهفته وقتی تورج و بقیه افراد خانواده اش مهیای بازگشت بودند طلعت از تورج خواهش کرد اجازه دهد 

ه اش بماند تا در پری ناز چند روزی نزد آنان بماند.گوهر ناز وقتی دید خود پری نازم بدش نمی آید مدتی نزد عم

کنار پسرعمه و دختر عمه اش غصه دوری از امیر را فراموش کند هر چند خود دلی پر از غم داشت با ماندن پری ناز 

 موافقت کرد بنابراین تورج و گوهرناز و گل محمد به گنبد برگشتند.

 

یا نه جویا شدن از وضع و حال ثرنخستین کار تورج پس از بازگشت به تهران رسیدگی به کارهای عقب افتاده کارخا

 بود.

 

تورج یکی از روزها به سراغ سروان فتحی رفت تا ببیند کار به کجا کشیده است.سروان فتحی پس از سالم و 

احوالپرسی به تورج گفت:همینطور که خبر دارین حال ثریا بهتر شده و همه چیز رو بخاطر می آره.اونطور که به من 

مده بود دم در خونه شون بعد از اون که در رو به روش باز میکنه تا اونو پشت در میبینه گفت روزی که بهرام او

 میخواد در رو ببنده که بهرام پاش رو میذاره الی در و میگه اومده با زینت خانم درباره سوری حرف بزنه.

 

ام با جسم سختی ضربه ای به سرش اعظم به بهرام میگه مادرم حرفی نداره با تو بزنه و تا میخواد در رو ببنده بهر

 میزنه.ثریا میگه دیگه هیچی نفهمیدم تا وقتی که توی بیمارستان به هوش اومدم.

 

خودتون بهتر از من میدونین که خونه زینت خانم توی یه کوچه پهن و بن بسته که خیلی هم پرت و خلوته تنها 

نت پیکان که روش چادر کشیده شده بوده دیده که از شاهدی که پیدا کردیم یه پیرمرده که میگه اون روز یه وا

کوچه اومده بیرون و به سرعت دور شده.پیرمرد که چشمانش ضعفیه نتونسته شماره وانت رو ببینه فقط دیده بوده 

 که رنگش سفیده.

 

 ما از وانت نتونستیم هیچ نشونی پیدا کنیم.بهرام هم که اونجوری کشته شده و آلت قتل هم به دست ما

نیفتاده.هیچکس هم هیچی ندیده مسئله بغرنجیه.از طرفی از عباس هم هیچ خبری نیست.تا االن هم هر چی از ثریا 

میپرسیم کی دفعه اول بهش تجاوز کرده صداش در نمیاد.زینت خانم هم التماس میکنه که این موضوع رو جایی 

 و سوری هم این وسط بی تقصیر نیست.نگیم و ابروی دخترش رو نبریم.ولی من شکی ندارم کار کار عباسه 

 

تورج که به فکر فرو رفته بود در حالیکه به نقطه ای خیره مینگریست گفت:این موضوه که عباس غیبش زده آدمو به 

فکر وامیداره که کار کار اون باشه اما آخه چرا؟اگر با ثریا کاری صورت داده باشه خب زن عقدیش بوده و قرار بوده 

با هم عروسی کنن پس این موضوع چندان اهمیتی نداره که بخاطرش دست به جنایت بزنه.اما اینکه  یه مدتی دیگه

 شما میفرمایین به سوری شک دارین یه کمی با عقل جور در نمیاد.
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سروان فتحی با نگاهی سرد به تورج نگریست و خیلی جدی گفت:آقای پورمند کار ما ایجاب میکنه به همه مشکوک 

قت دیدین به شما هم شک کردیم.البته میبخشین ها قصد جسارت ندارم مثل عرض کردم.میدونین چیه بشیم یه و

من هر وقت با سوری حرف میزنم توی چشمانش ترس رو میبینم اما تا حاال که بند رو اب نداده و چیزی نگفته.ولی 

 ن میشه.ناگفته نذارم که به سوری واگر ما عباس رو گیر بیاریم که البته داریم دنبالش میگردیم خیلی چیزا روش

 زینت گفتیم حق ندارن از شهر بیرون برن.

 

تورج گفت:خب جناب سروان تا به من هم شک نکردین و دستور بازداشتمو ندادین اجازه بدین از حضورتون 

 مرخص بشم با اجازه.

 

کن است در این قضیه داشته باشد.اما تورج در راه خانه پیوسته به این موضوع می اندیشید که سوری چه دخالتی مم

عقلش به جایی قد نمیداد.بنابراین تصمیم گرفت با زینت خانم و ثریا گفتگویی انجام دهد.تورج با این فکر به خانه 

رفت و بعدازظهر همان روز از قلیچ مراد خواست به خانه زینت برود و ثریا و زینت را با خود بیاورد.قلیچ مراد 

ینت خانم برود و ثریا و زینت خانم را با خود بیاورد.قلیچ مراد رفت و در حدود یکساعت بعد خواست به خانه ز

 همراه با زینت خانم و ثریا برگشت.

 

ثریا وقتی تورج خان را دید از شرم سر به زیر انداخت و گونه هایش به سرخی گرایید.زینت خانم سالم کرد و 

 ستادین؟گفت:آقا فرمایشی داشتید که دنبالمون فر

 

تورج پس از دادن جواب سالم زینت خانم گفت:راستش زینت خانم شما االن چند ساله که ما رو میشناسی و میدونی 

که من همیشه نیت خیر دارم.از وضعی که برای ثریا پیش اومده خیلی خیلی متاسفم دلم میخواد به من اطمینان کنین 

ستین چیزی بگین.این موضوع خصوصی و مربوط به خودتونه.ولی من و ثریا همه قضیه رو برام بگه.البته مجبور نی

دوست دارم اگر کمکی از دستم بر میاد انجام بدم.برای اینکار هم باید بدونم چه اتفاقهایی افتاده.حاال دیگه میل 

 خودتونه.

 

رف قصد داشت حزینت و ثریا به یکدیگر نگاه کردند.دقایقی به سکوت سپری شد و درست در لحظه ای که ثریا 

بزند در اتاق نشینمن باز شد و گوهر ناز و پری ناز به درون اتاق آمدند زینت و ثریا با دیدن گوهرناز هر دو به پا 

خاستند و سالم کردند.گوهرناز جواب سالم آن دو را داد و احوالپرسی کرد و گفت که از سالم دیدن ثریا خوشحال 

 است.

 

برابر پری ناز به صالح نیست از پری ناز خواهش کرد به اتاق خود برود تا آنان  تورج که دید حرف زدن آنان در

موضوعی را که جنبه خصوصی داشت مطرح کنند پری ناز که دختری فهمیده و عاقل بود بی هیچ رنجشی خواسته پدر 

 را اجابت کرد و پس از احوالپرسی از ثریا با زدن لبخندی اتاق را ترک کرد.

 

پری ناز و خصوصی شدن جمع تورج خطاب به ثریا گفت:خب ثریا خانم مثل اینکه قصد داشتی چیزی پس از رفتن 

 بگی.هر حرفی داری بزن گوهر ناز هم محرم رازه و میدونی که تو رو هم دوست داره.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریناز

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

 

4 7  

 

ه ما ب ثریا همچنان که سر به زیر انداخته بود لب به سخن گشود:تورج خان گوهرناز خانم شما همیشه به خونواده

پدرم مادرم خواهرم و خود من لطف داشتین و اگه جسارت نباشه میتونم بگم مثل پدر و مادر دوم من هستین 

راستش شما که از بیشتر زندگی ما خبر دارین.مطمئنم که موضوع دزدیدن منو و پیدا کردنم رو با اون وضع خوب 

ه از اونکه در کوچه رو باز کردم و دیدم بهرام پشت در میدونین.من چیزی بیشتر از اونی که شنیدین نمیتونم بگم.بعد

اولش ترسیدم ولی بعد به خودم مسلط شدم و خواستم مانع وارد شدنش بشم که اون با یه چیزی زد توی سرم و 

 بعدش چیزی...

 

نازه ج تورج حرف ثریا را قطع کرد و گفت:ببین ثریا خانم تو هم مثل دختر منی چرا داری طفره میری؟میدونی که

 بهرام رو توی جنگل پیدا کردن.ببینم تو اطالع داری کی اونو کشته؟

 

 نه آقا بخدا نمیدونم من که بیهوش بودم چطوری باید بدونم بهرام رو کی کشته؟-

 

 ببین تو میخوای معلوم بشه چرا اون بال به سرت اومده یا نه؟-

 

زجری کشیدم دردهای جسمی از یک طرف درد روحی از طرف بله اقا خیلی هم دلم میخواد.شما نمیدونین من چه -

 دیگه شما... شما...

 

گریه امانش نداد که سخن خود را پایان برد.همه حاضران در اتاق به یکدیگر نگریستند.آثار تاثر در چشمان همه 

فت:ثریا ده از مهربانی گپیدا بود.گوهرناز در کنار ثریا نشست دستی به موهای مایل به طالیی او کشید و با لحنی آکن

جون اگه چیزی میدونی به ما بگو شاید در پیدا کردن قاتل بهرام و حمله کننده به تو کمک کنه.ببین عزیزم ما 

میدونیم که شواهد نشون میده تو رو بعد از دزدیدن که بی شک کار بهرام بوده به یکی از باغهای اطراف بردن و ... و 

 ... بهت تجاوز کردن.

 

ا با شنیدن این عبارت با دستهای خود صورتش را پوشاند و گریه اش تبدیل به هق هق بدل شد.زینت خانم سر او ثری

 را بر شانه خود گذاشت و در گریستن همراهی اش کرد.

 

تورج و گوهرناز به یکدیگر نگریستند.تورج که از دیدن آن صحنه ناراحت شده بود.برخاست و با لحنی حاکی از تاثر 

:ببخشید مثل اینکه کارم اصال درست نبود.خب باشه ثریا خانم اگه دوست نداری حرف بزنی مجبورت نمیکنم گفت

 میتونین برین خونه تون.

 

 ثریا که کمی آرام گرفته بود خطاب به تورج گفت:میدونین چیه اقای پورمند من من...خجالت میکشم بگم چی شده.

 

 ر حرفی داری به گوهرخانم بگو.هان...چطوره؟تورج گفت:میخوای من برم بیرون.تو ه

 

ثریا که تا اندازه ای بر خود مسلط شده بود گفت:نه آقا...تشریف داشته باشین.همه چیز رو میگم.نزدیک دو ماه از 

عقد کردن من و عباس گذشته بود که یک روز اون اومد خونه ما.هیچکس خونه نبود.عباس اولش حرفهای قشنگی 
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رویا فرو برد.بعدش از من خواست به هم خوابگی با اون رضایت بدم.من بهش گفتم ما هنوز عروسی  میزد و منو به

نکردیم و اگه مردم بفهمن حسابی آبروم میره.خالصه هر چی بهش گفتم به خرجش نرفت خب خونه هم که خالی 

 با من مهربون تر شده بود و بود و صدای من بجایی نمیرسید.عباس اون روز به مقصودش رسید.البته از روزهای بعد

 قول میداد که هر چی زودتر عروسی کنیم.

 

این وضع تا حدود دو ماه ادامه داشت اما یکهو اخالق عباس عوض شد.هفته ای دو یکی دو بار بیشتر به دیدنم نمی 

میگفت کاری اومد و هر بار هم که می اومد اخم و تخم میکرد و به من محل نمیگذاشت.وقتی بهش اصرار میکردم 

نکن که بذارم برم با گریه ازش میخواستم هر چی زودتر عروسی کنیم.اما اون هی امروز و فردا میکرد.اصال 

نمیدونستم چرا اونطوری شده ولی شک ندارم پای زن یا دختر دیگه ای وسط بود.اون آدم کی بود خدا میدونه ولی 

 بردن منو بکشه...همون زن یا دختر باعث شده بود که عباس نقشه از بین 

 

تورج که از شنیدن حرف ثریا یکه خورده بود کالم او را قطع کرد و گفت:تو از کجا میدونی قصد داشت تو رو از بین 

 ببره؟

 

راستش وقتی بهرام اون ضربه رو به سرم زد و من بیهوش شدم.منو انداخت توی یک وانت که روش چادر کشیده -

م و متوجه شدم وانت حرکت نمیکنه.از الی درز چادردیدم که دور و برم درخته.بعد بود.من توی وانت به هوش اومد

صدای بهرام و عباس رو شنیدم.اصال باور نمیشد عباس باشد ولی خودش بود هیچ شکی ندارم.شنیدم که به بهرام 

رد نکشه زیاد د گفت:ببین طبق قرارمون تو باید میرفتی تو خونه و ثریا رو میکشتی.حاال هم یه جوری بکشش که

درسته میخوام از بین بره ولی نمیخوام زیاد درد بکشه.وقتی این حرف رو شنیدم خواستم بلند بشم جیغ بکشم ولی 

 ترسیدم کار خراب تر بشه.با خودم گفتم خودمو میزنم به بی هوشی و وقتی فرصت به دست آوردم فرار میکنم.

 

هم صدای بسته شدن در در رو شندیم.بهرام اومد کنار وانت چادر صدای پای عباس رو که داشت میرفت شنیدم.بعد 

رو کنار زد و وقتی دید من بیهوشم لبخندی زد و گفت:باشه سوری خانم حاال داغ این خواهرتو به دل تو و ننه ت 

میزارم تا دلم خنک بشه.بعد پای منو کشید و از وانت آورد بیرون.من باز هم چیزی نگفتم و منتظر فرصت 

.بهرام که همه چیز رو آماده میدید اومد سراغ من تا دستش رو به طرف پیرهنم آورد که او دربیاره با مشت شدم

کوبیدم توی صورتش و همون طور که زمین افتاده بودم با پا محکم زدم وسط پاهاش بهرام از درد فریاد کشید و 

که اونو با سرعت توی شکمم فرو کرد.از  فحشی رکیک به من داد و تا خواستم بجنبم دیدم چاقوی در دست داشت

درد جیغ کشیدم و به زمین افتادم.اون نامرد هم که دید من نمیتونم مقاومت کنم به جون من افتاد و به مقصودش 

 رسید.

 

زیر دست و پای اون حیوون جیغ میزدم که صدای عباس رو از دور شنیدم.بهرام که صدای عباس به گوشش خورد با 

چه بیشتر کارش رو تموم کرد و تیغه چاقو رو چندبار دیگه توی تنم فرو کرد.دیگه حتی رمق نداشتم وحشیگری هر 

جیغ بکشم.اما هنوز از حال نرفته بودم که دیدم عباس رسید باالی سر بهرام و با یه چیزی مثل چماق محکم کوبید 

ه شنیدم حرف عباس بود که توی سرش.همه این صحنه ها رو مثل چشم اندازی تار میدیدم.آخرین چیزی ک

 گفت:مرتیکه گفتم بکشش اما نگفتم این بال رو سرش بیار.عباس لحظه ای به من نگاه کرد و بعد رفت.
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توی بیمارستان که به هوش اومدم از خودم بدم می اومد.دلم میخواست بمیرم برای همین هر چی ازم میپرسیدن 

ی که به سرش وارد شده خاطراتش رو فراموش کرده با خودم جواب نمیدادم و وقتی دکتر گفت به علت ضربه ا

گفتم بهترین چیز برای اینکه از شر جواب دادن به سوالهای این و اون راحت باشم همینه که خودمو به فراموشی 

بزنم.اما بعد منصرف شدم چون دلم میخواست عباس رو پیدا کنم و بهش بگم نامرد چرا میخواستی منو بکشی؟چرا 

دی اون حیوون اون بالرو به سرم بیاره اما شنیدم که از عباس اثری نیست.خیلی دلم میخواد گریش بیارم راضی ش

 همونطور هم اون زن یا دختری رو که احتماال باعث شد عباس با من اون رفتارو بکنه.

 

ها رو به ا این حرفزینت خانم که آهسته آهسته اشک میریخت با لحنی ملتمس خطاب به تورج گفت:آقای پورمند ثری

من هم نزده بود.منهم االن فهمیدم موضوع چیه آقا تو رو خدا کاری کنین اون نامرد رو پیدا کنن و حقشو بذارن کف 

دستش اون حیوون آبروی دخترمو برد.حاال اگه مردم بفهمن چه بالیی سر ثریا اومده دیگه نمیتونیم تو چشم 

 و انگشت نما میشه. هیچکس نگاه کنیم.دخترم اول جوونیش بدبخت

 

تورج گفت:زینت خانم دکتر توی بیمارستان همه چیز رو به من گفت لزومی نداره کسی بدونه ثریا چه وضعی 

داره.پلیس داره دنبال عباس میگرده اگه ثریا حرفهایی رو که به من زد به پلیس هم بگه اونا با جدیت بیشتری به 

یگین از این موضوع به جز ما که اینجا هستیم و دکتر کس دیگه خبر دنبالش میگردن.در ضمن اگه اون طور که م

نداشته باشه میشه یه جوری کارهارو درست کرد من توی تهران یک دکتر آشنا دارم که میتونه عمل ترمیمی انجام 

تحی رییس فبده و ثریا رو به زندگی امیدوار کنه.پس کارهایی که ما میکنیم یکیش اینه که ثریا موضوع رو به سروان 

 کالنتری اینجا که از دوستای منه میگه بعد هم شمارو به اتفاق گوهر میفرستم تهران که عمل انجام بگیره.

 

پس از آن که ثریا ماجرای دزدیده شودن خود را بطور کامل برای سروان فتحی شرح داد او برای دستگیری عباس 

ران اطالع داده شد تا در صورت مشاهده عباس بیدرنگ دستور اکید صادر کرد و موضوع به همه مراکز پلیس ای

 دستگیرش کنند.

 

هفته بعد گوهرناز زینت خانم و ثریا را همراه خود به تهران برد و طبق توصیه های تورج به پزشکی که از دوستان 

ل جراحی تورج بود مراجعه کردند.دکتر جعفری که پزشکی حاذق با تخصص زنان و زایمان بود ثریا را مورد عم

 ترمیمی قرار داد و یک هفته بعد هر سه نفر به گنبد برگشتند.

 

تورج که از شنیدن عمل موفقیت آمیز ثریا و دیدن روحیه خوب او و زینت خانم خوشحال شده بود با نفوذی که 

 اس اثریداشت و به کمک دوستانش در اداره ثبت احوال شناسنامه ای جدید برای ثریا گرفت که در آن از نام عب

دیده نمیشد.ثریا شده بود دختری شوهر نکرده با نام زهره البته طبق عقدنامه ای که دست عباس بود ثریا زن عقدی 

عباس به شمار می آید که قرار شد تا پیدا شدن عباس دست به اقدامی نزنند.کار بعدی تورج آن بود که اوال 

او صندوق خود از آن نگهداری کند.سپس از یکی از دوستانش شناسنامه قدیمی ثریا را از زینت خانم گرفت تا در گ

که در تهران اقامت داشت و تاجر پنبه بود خواست برای ثریا کاری پیدا کند.آن مرد هم بعد از دو هفته با تورج 

تماس گرفت و گفت که برای ثریا کاری مناسب پیدا کرده است.یک سرهنگ بازنشسته و همسرش که فرزندانشان 
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از کشور بودند به خدمتکاری در خانه نیاز داشتند.ثریا یعنی زهره جدید به تهران رفت و در خانه اقای  در خارج

 قبادی سرهنگ بازنشسته ارتش مشغول کار شد.

 

از رفتن ثریا سه ماه نگذشته بود که سوری خیلی ناگهانی به مادرش اطالع داد که قصد دارد با جوانی که در 

سات است ازدواج کند.در عرض کمتر از دو هفته عقد و عروسی انجام گرفت و سوری بیمارستان مسئول تاسی

 مادرش را تنها گذاشت و به سر خانه و زندگی خود رفت.

 

 تالش پلیس برای یافتن عباس همچنان ادامه داشت ولی هیچکس اثری از او بدست نیاورد.

 

 1فصل 

 

 

 

صدا در آمد و وقتی قلیچ مراد در را گشود خود را با پستچی رویارو دید.قلیچ زنگ در خانه باغ مانند اقای پورمند به 

مراد که با اقای طبرسی پستچی مسن و پرسابقه اداره پست دوستی دیرین داشت پس از سالم و احوالپرسی بسته ای 

وش نکند هیچوقت فرام را که او آورده بود از دستش گرفت و بنا بر توصیه اقای پورمند که گفته بود انعام پستچی را

 یک اسکناس درشت به او داد.آقای طبرسی پس از تشکر فراوان خداحافظی کرد.

 

قلیچ مراد بسته را که میدانست از انگلستان آمده است به تورج داد و مژدگانی خود را گرفت.بسته را امیر یک سال 

ک در یکی از دانشگاههای معتبر لندن پس از اقامتش در انگلستان آموختن زبان و قبول شدن در رشته مکانی

برایشان فرستاده بود.تورج وقتی بسته را از قلیچ مراد گرفت گوهرناز و پری ناز را صدا زد و در حضور آن دو بسته 

را گشود.درون بسته یک پیراهن زنانه بسیار زیبا برای گوهرناز و یک کیف چرمی قهوه ای عالی برای پری ناز و یک 

تورج بود.چیز دیگری که در جعبه یافتند یک کاله پشمی که تکه کاغذی با سنجاق به آن وصل ساعت مچی برای 

شده و بر رویش نوشته شده بود:مخصوص عمو قلیچ.امیر در نامه ای که بهمراه آن اجناس فرستاده بود وضعیت خود 

 و دانشگاه و رشته تحصیلی خود را نیز نوشته بود.

 

ود تا چند ماه دیگر کالس اول دبیرستان را پشت سر میگذاشت.او هر روزی که بزرگتر ساله ب 14پری ناز که حاال 

میشد از زیبایی بیشتری برخوردار میگشت و توجه شمار بیشتری از جوانان را بخود جلب میکرد.او از روزی که به 

تان برود چون به این دبیرستان میرفت از پدرش خواهش کرده بود اجازه دهد روزها همراه همکالسهایش به دبیرس

ترتیب بیشتر احساس دوستی و نزدیکی با آنان را میکرد تا زمانی که گل محمد او را با خودرو شخصی به مدرسه 

 میرساند.

 

در طی یک سال گذشته اتفاق مهمی نیفتاده بود بجز آنکه یکبار آقای پورمند احساس دردی شدید در قفسه سینه 

او را به بیمارستان برد.پزشک بیمارستان پس از معاینه دقیق و گرفتن نوار قلبی به خود کرد و گوهرناز با اصرار 

تورج هشدار داد که خیلی بیشتر مواظب قلبش باشد چون از قراین پیداست که یکی از رگهایش دچار انسداد شده 

 است.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریناز

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

 

5 1  

 

 

از آن به تدریج فراموش کرد  تورج در یکماه پس از مراجعه به پزشک خیلی مواظب غذا و فعالیت خود بود ولی پس

که پزشک به او چه گفته بود.البته گهگاه و بعضی وقتها هم چند روز پیاپی احساس درد و قفسه سینه دست چپ و 

 پشت خود میکرد ولی از ترس اصرارهای گوهرناز حرفی نمیزد.

 

کارخانه را داشت احساس کرد در یکی از روزهای هفته پس از رسیدن نامه و بسته امیر وقتی تورج قصد رفتن به 

قفسه سینه اش درد میکند گویی وزنه ای سنگین روی آن گذاشته بودند و برای کشیدن نفس هم مشکل داشت.او 

طبق معمول به درد خود توجهی نکرد و آن را گذرا پنداشت.البته دقایقی بعد درد کمی تسکین یافت و تورج راهی 

درد سینه تورج شدت یافت او که متوجه شد آن درد مثل دردهای قلبی  صبح بود که 11کارخانه شد.نزدیک ساعت 

نیست با تلفن داخلی به منشی خود گفت که گل محمد را خبر کند تا او را به بیمارستان برساند و نیز گفت که حالش 

رج شود چندان مساعد نیست اما از او خواست فعال به همسرش خبر ندهد.هنگامی که تورج قصد داشت از دفتر خا

منشی با اصرار خواست او قبول کند که اقای نبوی جوانی که کارهای بایگانی را انجام میداد وی را همراهی کند.تورج 

که از وضع جسمی خود مطمئن نبود توصیه و اصرار منشی خود را پذیرفت.مرتضی نبوی جوانی خوش قیافه و متوسط 

میکرد.او زیر بغل آقای پورمند را گرفت و با کمک گل محمد قامت بود که دیپلم دشات و در قسمت بایگانی کار 

 سوار خودرو کرد و همگی راهی بیمارستان شدند.

 

در بیمارستان اقدامهای اولیه انجام گرفت و تورج در بخش مراقبتهای ویژه بستری شد.موضوع را با موافقت تورج به 

بیمارستان شد.پزشک معالج به گوهرناز گفت که آقای وسیله تلفن به گوهرناز اطالع دادند و او سراسیمه راهی 

 دقیقه او امکان ندارد. 1پورمند فعال در بخش مراقبتهای ویژه است و مالقات بیش از 

 

گوهرناز که میپنداشت اینبار وضع تورج خیلی خطرناک است لحظه ای آرام و قرار نداشت و بی وقفه اشک 

رخص شدن از مدرسه به مادرش پیوست و مادر و دختر با هم اشک میریخت.پری ناز هم بعد از ظهر پس از م

 میریختند.اما پزشک معالج با دادن اطمینان به آن دو آنان را راهی خانه کرد.

 

سرانجام پس از دو روز آقای پورمند به بخش انتقال یافت و در اتاقی خصوصی بستری گردید.اما همان روز آقای 

اصرار درخواست کرد به او اجازه دهند نزد اقای پورمند بماند.مرتضی که اهل ساری بود  نبوی به بیمارستان آمد و با

به تورج عالقه خاصی داشت و نزد غریبه و آشنا ویژگیهای اخالقی او را میستود و میگفت حاضر است برای تورج خان 

 هر کاری انجام دهد و میگفت شیفته مردانگی و انسان دوستی اوست.

 

نی که به مالقات آقای پورمند آمدند گوهرناز و پری ناز بودند.هنگامی که آن دو وارد اتاق شدند آقای نخستین کسا

نبوی هم در اتاق حضور داشت تورج وقتی همسر و دختر خود را دید بی اندازه خوشحال شد و پس از دیده بوسی با 

 آنان و احوالپرسی مرتضی نبوی را به آنان معرفی کرد.

 

 از لحظه ورود پری ناز محو تماشای او شده بود با شرم و دستپاچگی سالم کرد.مرتضی که 
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در حالت نگاه و طرز حرف زدنش چیزی بود که سبب شد پری ناز بی اختیار به چشم او چشم بدوزد.خدایا در آن 

 ه نداشت.این پرسشنگاه چه بود؟رعشه ای بر اندام پری ناز افتاد.چیزی را در خود احساس کرد که پیش از آن سابق

 در ذهنش نقش بست:خدایا من چرا اینجوری شدم؟توی نگاه این پسر چیه؟

 

از مرخص شدن آقای پورمند از بیمارستان بیش از دو هفته میگذشت ولی ذهن پری ناز لحظه ای از پرسش خالی 

م درس و کالس نمیشد.حتی در کالس درس هم لحظه هایی تنها چهره مرتضی در ذهنش نقش میبست و از عال

 بیرون میرفت.اما نه برای من هنوز زوده االن من فقط باید به درسهام فکر کنم نه هیچ چیز دیگه!

 

هیچکدام از این حرفها و استداللها پری ناز را از فکر مرتضی خالی نمیکرد.پری ناز خود را با کتابهای درسی مشغول 

خنگویش معطوف کند ولی نه باز هم نام مرتضی در ذهنش کرد اما بی فایده بود.خواست توجهش را به طوطی س

طنین انداز میشد و چهره معصوم و نگاه پر از راز و رمزش همه تصویر ذهنی او را می انباشت.از پیانو هم کاری 

ساخته نبود.هنگام نواختن هر آهنگی مرتضی در نظرش مجسم میسد که با نگاههای تحسین آمیز به او نظر دوخته 

 بود.

 

یک ماه گذشت.از آن روزی که دنیا در نظر پری ناز دیگر گونه شد یک ماه گذشت.پری ناز احساس میکرد بیش از 

هر چیز حتی غذا و هوا نیاز دارد که مرتضی نبوی را ببیند.اما این امر چگونه امکان داشت؟مرتضی در قسمت دفتری 

 ننده می آورد تا بتواند به آن قسمت برود.اما چه دلیلی؟کارخانه کار میکرد و این یعنی آن که او باید دلیلی قانع ک

 

در یکی از روزهای بهمن ماه روزی که باران نم نم میبارید و هوا سرمای مطبوع داشت پری ناز از همکالسهایی که به 

یگر در منزلش آمده بودند تا با هم به مدرسه بروند خواست که ان روز تنهایش بگذارند.آن روز حال و هوایی د

داشت.به او الهام شده بود که مرتضی را خواهد دید.بنابراین صبر کرد تا همکالسی هایش دور شدند و در حدود ده 

 دقیقه بعد براه افتاد.

 

پری ناز برای انکه به راحتی فکر کند و صدایی رشته افکارش را از هم پاره نکند کوچه ای خلوت را انتخاب کرد و از 

سه نرفت.همچنان که میرفت و غرق در افکار خود بود صدای پایی را از پشت سر خود راه هر روز بسوی مدر

شنید.هراسان رو برگرداند جوانی را از فاصله ای اندک از خود دید.ابتدا توجهی نکرد و پس از برگردوندن سر به 

ودش بود.مرتضی بود.پای راهش ادامه داد.ولی در لحظه ای گویا برق او را گرفته باشد با سرعت سربرگرداند بله خ

پری ناز سست شد و از حرکت بازماند.زن و مردی پیر از مقابل می آمدند اما سرمای هوا و باران سرهایشان را در 

 گریبان فرو برده بود و در عالم خود بودند.

 

ت و ا به او انداخلحظه ای پس از رد شدن پیرزن و پیرمرد مرتضی به کنار پری ناز رسید.بار دیگر همان نگاه آشنا ر

گفت:سالم ببخشید.االن یک ماهه میخوام شما رو ببینم و چیزی بهتون بگم اما چون شما با دوستهاتون هستین جرات 

نکردم بیام جلو.راستش دورادور شما رو میپاییدم.حاال هم نمیتونم زیاد با شما حرف بزنم چون ممکنه کسی ما رو 

 وی این نامه نوشتم سپس پاکتی را بسوی پری ناز دراز کرد.ببیند و برای شما بد بشه.من حرفامو ت
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پری ناز هاج و واج مانده بود اما سرانجام بر تردید خود چیره شد و پاکت نامه را ازمرتضی گرفت.مرتضی پس از 

گفتن خدانگهدار به سرعت دور شد و پری ناز نامه به دست برجا ماند.او تا چند لحظه نمیدانست کجاست و چه 

یکند.ابتدا ترسید و خواست پاکت را به زمین بیندازد اما اینکار را نکرد.نامه را درون کیف خود گذاشت تا وقتی به م

 اتاق رفت آن را بخواند.

 

یکی از درسهایی که آن روز داشتند ادبیات فارسی بود دبیر ادبیات وارد کالس شد و پس از حاضر و غایب کردن بی 

 بر روی تخته سیاه نوشت:آنکه کالمی بر لب آورد 

 

 دوست نباشد به حقیقت که او

 

 دوست فراموش کند در بال

 

 و گفت این شعر از سعدی شیرین سخن است و شما باید انشایی درباره آن بنویسید.

 

همه شروع کردند به نوشتن اما پری ناز دست به زیر چانه گذاشته بود و از پنجره کالس بارش باران را تماشا 

میکرد.فکرش تنها به یک چیز معطوف بود نامه مرتضی.دوست داشت در گوشه ای بنشیند و آن نامه را 

بخواند.میدانست که در آن نامه چیزهایی نوشته شده که او تا آن لحظه در جایی نخوانده است.آخرین واژه شعر 

ی ت.دخترهای همسن او و بزرگتر گاهیعنی بال نظرش را جلب کرده بود.می اندیشید که نکند در بال گرفتار شده اس

در حرفهای خود چیزهایی درباره دوست داشتن درباره عشق گفته بودند و اکنون پری ناز می اندیشید نکند چیزی 

 که بهش میگن عشق همین حالیه که من دارم؟یعنی به این چیزا میگن عشق؟همون عشقی که توی شعرها هست؟

 

یمه رساند و پس از پایان درس راهی خانه شد.پس از خوردن ناهار با دستپاچگی به پری ناز آنروز نفهمید چطور به ن

اتاق خودش رفت.حالی داشت که گوهرناز با دیدنش دچار شگفتی شد و با خود گفت این دختره چش شده چرا مثل 

 دیوونه ها دوید توی اتاقش؟

 

ی تخت دراز کشید.پاکت بوی عطری مالیم میداد.آن پری ناز نامه را از الی کتابش که در کیف بود برداشت و بر رو

را بویید سپس در پاکت را باز کرد و کاغذ درون آن را بیرون کشید.از نامه نیز همان بوی مطبوع به مشامش 

خورد.نخستین چیزی که توجه پری ناز را جلب کرد خط بسیار زیبای نامه بود که با خودنویس و جوهر مشکی نوشته 

 ز بر هیجان خود فایق آمد و به خواندن نامه مشغول شد:شده بود پری نا

 

 هر کسی را سر چیزی و تمنای کسی

 

 ما نداریم به غیر از تو تمنای دگر

 

 

 

 سالم
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بارها و بارها در کتابها خوانده و از دیگران شنیده بودم که عشق بی خبر به سراغ آدم می آید.تا روز دیدن تو در 

حرف خندیدم ولی از لحظه ای که تو را دیدم درستی آن گفته ها به من ثابت شد.اول از همه از  بیمارستان به این

 اینکه شما را تو خطاب میکنم عذر میخواهم اما وقتی مینویسم تو احساس میکنم تو را دارم.

 

ست و در سمم مرتضی امن ادیب نیستم و حرفهای ادیبانه و به اصطالح قلنبه و سلنبه هم بلد نیستم.تو میدانی که ا

قسمت بایگانی کارخانه پدر شما کار میکنم.من پیش از این با هیچ دختری آشنا نبودم و با هیچ دختری هم حرف 

دوست داشتن نزدم که بلد باشم کلمه های آنچنانی بنویسم.جان کالم اینکه از روزی که تو را دیدم احساس کردم 

یرون نمیرود.از آن روز به بعد احساس میکنم چیزی نمیخواهم جز دیدن دگرگون شده ام فکر تو لحظه ای از مغزم ب

تو.دلم میخواهد ساعتها روبرویت بنشینم و به آن چشمهای قشنگت نگاه کنم.نمیدانم اسم این حالتم چیست گویا 

 آدمی که عاشق میشود این حالت را دارد.

 

ی نمیبینی که به نامه ام جواب بدهی فردا همراه پری ناز اگر تصور میکنی من مزاحمت هستم و در خود هیچ میل

دوستانت به مدرسه برو در آن صورت دیگر هرگز برایت نامه نمینویسم و سر راهت سبز نمیشوم .تو را از دور 

میبینم کاری که در عرض این یکماه انجام داده ام به همان هم دلخوشم.اما اگر تو هم احساسی مثل من داری فردا 

ا به مدرسه برو.من نامه هایم را به ترتیبی به دست تو میرسانم و تا وقتی که خودت نخواهی سر صبح خودت تنه

راهت قرار نمیگیرم.اما این را بدان که دیدن تو از دور هم باعث تسالی دل من است.ما نداریم به غیر از تو تمنای 

 دگر.

 

 

 

 دوستت دارم.مرتضی

 

 

 

ا خواند.در البه الی آن واژه های ساده گونه ای صفا و محبت میدید.او که در زندگی از پری ناز دست کم ده بار نامه ر

پدر و مادر برادر و همه خویشان و نزدیکان خود محبت دیده بود آن را خوب میشناخت.احساس میکرد این مهر و 

 محبت از گونه ای دیگر است حال و هوایی دیگر دارد و چیزی است نو و تازه.

 

ز بعد پری ناز باز هم از دوستانش خواست او را تنها بگذارند تا خودش بتنهایی به مدرسه بیاید.سپس از صبح رو

همان کوچه دیروزی راهی مدرسه رشد ولی هر چه به دور و بر خود نگاه کرد اثری از مرتضی ندید.پری ناز اندیشید 

 یعنی چه؟پس مرتضی کجاست؟نکنه میخواسته سربسرم بگذاره؟

 

ناز در همین افکار بود و از آستانه در مدرسه پا به داخل میگذاشت که بار دیگر رو برگرداند و به اطراف نگاه پری 

 کرد.خودش بود.مرتضی در مسافتی دورتر از مدرسه ایستاده و به جایی که او خیره مینگریست.
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:حواست کجاست؟بدو بریم پری ناز دیگر نتوانست بایستد چون یکی از همکالسی هایش به او رسید و گفت

 سرکالس زنگ خورده.

 

آن روز هم سر کالس همان آش بود و همان کاسه.پری ناز که جز شاگردانی بود که در کالس همه توجه خود را به 

گفته های دبیر معطوف میکرد و همه درس را همانجا یاد میگرفت دیگر هوش و حواس گوش سپردن به درس را 

دبیران سرکالس و هنگام درس از او پرسش کردند اصال نتوانست پاسخ دهد و مورد نداشت و یکی دوبار که 

 سرزنش قرار گرفت.

 

پری ناز به خانه هم که برمیگشت یا در اتاق خود بر روی تخت دراز میکشید و به عالم رویا فرو میرفت و خود را 

قدم میزنند و از مهر و دوست داشتن سخن  میدید که دست در دست مرتضی در کنار دریا و یا در سبزه زاری با هم

میگویند و یا وقتش را در پشت پیانو به نواختن سپری میکرد.اما پری ناز واقعا نمیدانست که چه چیز سبب بوجود 

آمدن چنین حالتی در او و در مرتضی شده بود.البته از وقتی که به دوازده سالگی رسیده بود تغییراتی را در خود 

متوجه بود که به پسران و مردان به نوعی دیگران نگاه میکند و در موردشان احساسی متفاوت با  احساس میکرد و

 گذشته دارد.

 

یک هفته گذشت بی آنکه مرتضی اقدامی بکند.پری ناز هر روز صبح که به مدرسه میرفت مرتضی را درهمان نقطه 

روزهای هفته بعد پری ناز از مدرسه بیرون آمده و  هر روزی میدید که ایستاده بود و تنها نگاهش میکرد.در یکی از

 بهمراه دو نفر از همکالسهای خود راهی خانه بود که خانمی جوان و زیبا به او نزدیک شد و گفت:خانم پورمند؟

 

 پری ناز گفت:بله خودم هستم.امری داشتین؟

 

 میبخشین میشه چند لحظه تنهایی وقتتون رو بگیرم؟-

 

السی هایش عذرخواهی کرد و با آن خانم چند متری آن طرف تر رفت.البته همکالسهای او که از پری ناز از همک

 شدت کنجکاوی به مرز انفجار رسیده بودند همه حواس خود را جمع کردند که از حرفهای آن دو چیزی بفهمند.

 

 تم.رمایید در خدمتتون هسپری ناز وقتی که احساس کرد فاصله اش با دوستانش مناسب است به آن خانم گفت:بف

 

آن خانم که در حدود بیست ساله بنظر میرسید و شباهت عجیبی به مرتضی داشت گفت:پری ناز خانم من گلنوش 

 هستم خواهر مرتضی.

 

وقتی پری ناز اسم مرتضی را شنید احساس کرد لرزشی سراسر وجودش را فرا گرفت.او در حالیکه به لکنت افتاده 

 خب ... بفرمایین... یعنی از آشنایی با شما خوشوقتم. بود گفت:خب ...

 

گلنوش گفت:نگران نشو.پری ناز جون چیزی نیست.مرتضی همه چیز رو برای من تعریف کرد.البته اون حق داره که 

برای تو اینقدر بیتابی میکنه.میدونی مرتضی دیگه روز و شب نداره.از خورد و خوراک افتاده و هر وقت که میبینیش 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریناز

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

 

5 6  

 

یه گوشه ای نشسته و فکر میکنه.تو دختر خیلی خوشگلی هستی و با یک نگاه میشه فهمید چقدر خانم و خونواده 

 داری.اگه مرتضی برات بمیره بازم حق داره.تو خیلی خواستنی هستی.ببینم عزیزم چند سالته؟

 

 سال. 14-

 

مرتضی باید خیلی صبر کنه.بگذریم  سال رو داری.خب پس 10راست میگی؟خیلی عجیبه.خیال میکردم حداقل -

 فقط میخوام بدونم تو هم مرتضی رو دوست داری ؟یعنی ازش خوشت اومده یا نه؟

 

راستش چی بگم... شما خودتون دختر هستین و میدونین دخترا توی این سن و سال چه حال و هوایی دارن ... -

سهام همه هوش و حواسشون اینجاست که بفهمن شما دوست داشتن که ... اینجا توی کوچه اون هم در حالیکه همکال

 و من چی به همدیگه میگیم نمیشه در اینباره حرف زد.لطفا یک وقت و جای مناسب دیگه رو در نظر بگیرین.

 

سالم بود که عاشق پسری شدم که االن شوهرمه.میدونم دوست داشتن یعنی چه.البته  10ببین عزیز دلم من هم -

جای حرف زدن نیست ولی مرتضی یک نامه دیگه نوشته که من بهت بدم چون جور دیگه ای حرفت درسته اینجا 

 نمیتونست اونو به دستت برسونه.حاال هم طوری که دوستات نبینن.این نامه را بگذار توی کیفت.

 

پری  داد کهاو سپس پاکتی را که برای کوچکتر شدن از وسط تا کرده بود دور از چشم همکالسی های پری ناز به او 

ناز بی درنگ آن را در کیفش گذاشت.گلنوش سپس گفت:خوب عزیزم بیشتر از این مزاحمت نمیشم یه وقت ممکنه 

 دوستات شک ببرن.ببینم تو که در این مورد با اونها حرفی نزدی؟

 

هنش ی اون دنه چیزی نگفتم ولی یکی از دوستهام که با من خیلی صمیمیه یه روز از زیر زبونم کشید بیرون.ول-

 قرصه و به هیچکس چیزی نمیگه.

 

 گلنوش سپس با پری ناز خداحافظی کرد و پس از پوزشخواهی از همکالسی های او از آنان دور شد.

 

وقتی پری ناز نزد همکالسهایش برگشت آنان با نگاهی پرسشگر به او چشم دوختند و یکی از آن دو که فریبا نام 

 کی بود؟ داشت پرسید:پری اون خانومه

 

 هیچکس.-

 

 یعنی اون خانم به اون خوشگلی و قد و قواره هیچکس بود؟ای شیطون راستش رو بگو چه خبره؟-

 

پری ناز که از شدت هیجان حالت عصبی پیدا کرده بود با لحنی پر تحکم گفت:گفتم که هیچکس.اصال شما چکار 

 دارین.مگه من به کار شما کار دارم؟

 

نزدیکی خانه پری ناز رسیدند.از این رو از همدیگر خداحافظی کردند.پری ناز وقتی وارد خانه شد با در این وقت به 

شتاب و سراسیمه سالمی به مادرش کرد و به اتاق خود دوید.تپش قلبش چنان شدت یافته بود که احساس میکرد هر 
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ورد کیف را به گوشه ای پرتاب کرد و لحظه ممکن است متالشی شود.او پش از هر کار پاکت نامه را از کیفش در آ

نامه را گشود.همان بوی عطر از کاغذ نامه به مشام رسید و نامه با همان خط خوش نوشته شده بود:سالم.سالم 

عمرم.سالم نفسم.سالم همه وجودم.تا فردای قیامت سالم.کاش من خودم واژه سالم بودم و االن چشمهای قشنگ تو 

دلم چطور میتوانم همه احساسی را که به تو دارم نشانت دهم؟نمیدانم آیا تابحال متوجه به من دوخته شده بود.عزیز 

شده ای که همان یکبار دیدنت در روز به من توان زندگی میدهد؟کاش قلمم آنقدر قدرت داشت که بتواند احساسم 

 ابوسی بدل شده است.همه آنچهرا در قالب واژه ها به تو منتقل سازد.بازم میگویم که زندگی بدون تو برای من به ک

 از خدا میخواهم در تو خالصه شده است.تنها آرزویم تویی.یک کالیم بگویم.من عاشق تو شده ام نه تو را میپرستم.

 

پری ناز عزیزم من از خواهرم خواهش کرده ام که نقش واسطه را میان من و تو بازی کند چون او زن است راحت 

ست تو برساند.تو هم اگر دوست داشتی برایم نامه بنویسی نامه هایت را به خواهرم بده.او میتواند نامه هایم را به د

 محرم راز من است و چون خودش با عشق آتشین ازدواج کرده است حال و روز مرا میداند.

 

ه را جواب نامبه امید آنکه نامه ای از تو به دستم برسد چون میدانم تو هم در وادی عشق پا گذاشته ای و بی تردید 

 خواهی داد.

 

 

 

 مرتضی-از جا بیشتر دوستت دارم

 

 هزار جهد بکردم که سر عشق پوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

 

 

 

 پری ناز پس از خواندن نامه چند بار زیر لب تکرار کرد:عشق عشق عشق...

 

شق یعنی چه؟یعنی همین که من همش دلم چند لحظه ای پلکهایش را روی هم گذاشت و زیر لب به خود گفت:ع

میخواد مرتضی رو ببینم؟پس اسم این عشقه.عشقی که بزرگترها میگن بعضی از دخترهای کالسهای باالتر میگن 

همینه؟یعنی اینکه آدم دلش بخواد یکی دیگه رو ببینه؟یه پسرو که بهش میگه دوستت دارم ببینه و باهاش حرف 

 باشه.بزنه؟نمیدونم شاید همینطوری 

 

صدای گوهر ناز که پری ناز را برای خوردن ناهار صدا میزد او را از حال و هوای خود بیرون آورد.از روی تخت پایین 

پرید و بی درنگ نامه را الی کتاب فارسی خود گذاشت و برای خوردن ناهار به اتاق نشینمن رفت.وقتی سر سفره 

داشتی...اصال نه سالمی نه علیکی دویدی توی اتاقت چیه خبری نشستند گوهرناز از پری ناز پرسید:چقدر عجله 

 شده؟

 

پری ناز که سعی داشت هیجان خود را پنهان کند خیلی ساده گفت:چیزی نبود در مورد درسی که امروز دبیرمون 

 داده بود یه مطلبی به ذهنم رسید دویدم تو اتاقم یا یادم نرفته یادداشتش کنم.
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بود اما حرفی نزد به خوردن غذا مشغول شد.پری ناز پس از خوردن غذا باز هم به سرعت به گوهرناز قانع نشده 

 اتاق خود رفت و اینبار هم گوهرناز از او کار او متعجب شد.

 

پری ناز بر روی تخت خود دراز کشید و به فکر فرو رفت.می اندیشید در جواب مرتضی چه بنویسد او که نمیدانست 

 ساسش این بود که دیدن مرتضی برایش خوشایند است.عشق چیست!تنها اح

 

پری ناز پس از یکی دو ساعت فکر کردن سرانجام قلم به دست گرفت تا نامه بنویسد.اما نمیدانست چه بنویسد اگر 

چه در درس ادبیات فارسی استعداد چشم گیری داشت نوشتن برایش مشکل بود زیرا تا آن روز آنچه را احساس 

 ته تحریر در نیاورده بود.به هر حال نوشت:میکرد به رش

 

 سالم اقای نبوی

 

من تابحال درباره عشق فکر نکرده ام و نمیدانم چیست.تنها چیزی که میدانم این است که پس از دیدن شما در 

شعر و  ابیمارستان حالی پیدا کردم که پیش از آن نداشتم من در ادبیات هنوز آنقدر قوی نشده ام که بتوانم مثل شم

جمله های قشنگ بنویسم.درباره عشق هم اطالعات چندانی ندارم.اما گمان میکنم احساسم مثل شما باشد.منهم 

دوست دارم ساعتها پیش شما باشم به شما نگاه کنم و با شما حرف بزنم.اگر به این میگویند عاشق شدن پس منهم 

 ر حرف بزنم و بفهمم که در من چه می گذرد.عاشق شما هستم.امیدوارم بتوانم با شما در اینباره بیشت

 

 

 

 پری ناز-به قول شما دوستت دارم

 

 

 

پری ناز برای آنکه بتواند نامه را به مرتضی برساند چند روزی بود تنهایی به مدرسه میرفت.هفته بعد بود که گلنوش 

ه خودش را به گلنوش داد.پری ناز نامه را دوباره دید.گلنوش نامه دیگری از مرتضی به او داد و پری ناز هم نام

مرتضی را در اولین فرصتی که بدست آورد خواند.در آن نامه هم مرتضی از عشق روز افزون خود نوشته بود.پری ناز 

احساس میکرد با خواندن نامه های مرتضی چیزی در او میشکفد هر بار که نامه ای از مرتضی به دستش میرسید نامه 

 یز یکبار دیگر میخواند و هر بار به این نتیجه میرسید که حرف او را بهتر میفهمد.های قبلی او را ن

 

مرتضی وقتی گلنوش نامه پری ناز را به او داد گویی دنیا را به او داده بودند.همان چند سطر ساده و به ظاهر خشک 

سال  14وقتی به او گفته بود که پری ناز را بارها و بارها خواند و نامه ای پر سوز و گداز برای پری ناز نوشت.گلنوش 

سال دارد.اما یکی دو روز بعد باز  10بیشتر ندارد ابتدا کمی درهم رفت چون او هم میپنداشت پری ناز دست کم 

همان احساس را داشت و بی قرار دیدن او بود.برای همین هم نامه ای نوشت و در آن از پری ناز خواهش کرد که 

 با هم حرف بزنند.همدیگر را ببینند و 
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باز هم گلنوش وظیفه نامه رسانی را بر عهده گرفت و چون مرتضی به او گفته بود که برای پری ناز چه نوشته است 

وقتی پری ناز را دید به او گفت:پری ناز جان مرتضی خیلی دلش میخواد تو رو از نزدیک ببینه و با تو حرف بزنه اگر 

 و با مرتضی حرف بزن. مایل باشی یه روز بیا خونه من

 

 پری ناز با دستپاچگی گفت:من ... من ... من تا حاال با هیچ پسری تنهایی حرف نزدم.یعنی میترسم که بیام.

 

ترس نداره عزیزم.خودم پیش شما هستم.باور کن مرتضی هیچ نیت بدی نداره او پسر خیلی خوبیه.البته نه اینکه -

و میزنم نه مرتضی واقعا تو رو دوست داره.اون هم خیلی صادقانه.بهت قول میدم خیال کنی چون برادرمه این حرفهار

 هیچ طوری نمیشه.

 

قرار بر این شد که دوشنبه هفته بعد زنگ آخر که در مدرسه ورزش داشتند و بیشتر بچه ها در کالس ورزش حاضر 

 ا به خانه خودش ببرد.نمیشدند و به خانه هایشان میرفتند گلنوش بدنبال پری ناز بیاید و او ر

 

وقتی روز دوشنبه رسید قلب پری ناز از صبح که از خواب برخاست چنان میتپید که او تصور میکرد هر لحظه خواهد 

مرد.زنگ ورزش که شد پری ناز به این بهانه که سردرد دارد از رفتن به زمین ورزش خودداری کرد و از دبیرستان 

 تر از دبیرستان منتظر او بود که با هم به خانه گلنوش رفتند.بیرون رفت.گلنوش در کوچه پایین 

 

خانه گلنوش حیاطی نقلی داشت و اتاقهای کوچکش با سلیقه خاص تزیین شده بود مبلهای راحتی شکالتی رنگ 

زیبایی در اتاق پذیرایی به چشم میخورد.گلنوش دست پری ناز را گرفت به سر او دستی کشید و پس از بوسیدن 

اش از خواست بر روی یکی از مبلها بنشیند تا او برایش چای و شیرینی بیاورد.وقتی گلنوش برگشت مرتضی  گونه

نیز همراهش بود.مرتضی سالم کرد و با نگاهی که شرم و خجالت از آن میبارید بر روی مبلی روبه روی پری ناز 

تعارف به مرتضی بر روی میز عسلی نشست گلنوش چای را جلوی پری ناز گذاشت و ظرف شیرینی را هم پس از 

 مقابل پری ناز گذاشت.

 

پری ناز سرش را پایین انداخته بود و مرتضی هم گلهای قالی را میشمرد پس از سکوتی طوالنی سرانجام گلنوش به 

صدا در آمد و گفت:به به چه عاشق معشوقی!بابا منکه بهروز رو میدیدم اونقدر براش حرف میزدم که حس میکردم 

ردرد میگرفت.پری ناز جون منظورم از بهروز شوهرمه.زود باشین حرفاتونو بزنین.مرتضی بجنب االن زنگ ورزش س

 پری ناز میخوره و اون باید بره خونه.

 

مرتضی سرخود را باال گرفت و به پری ناز نگاه کرد اما پری ناز همچنان سرخود را پایین انداخته بود.گلنوش که 

بیرون برود فنجانهای خالی را برداشت و به اشپزخانه رفت.مرتضی که احساس راحتی بیشتری  احساس باید از اتاق

 میکرد خطاب به پری ناز گفت:پری ناز خانم نامه های منو خوندین؟

 

 پری ناز با صدایی که تقریبا میلرزید پاسخ داد:بله.

 

 خب نظرتون چیه؟-
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 من که نظرم رو توی نامه براتون نوشتم.-

 

بله درسته اما میشه یک کمی بیشتر توضیح بدین؟میخوام بدونم شما هم منو دوست دارین.آخه پایین نامه تون -

 نوشته بودین به قول شما دوستت دارم.یعنی خودتون این عقیده رو ندارین؟

 

:آقای د و گفتپری ناز که تا اندازه ای بر خود مسلط شده و خجالتش ریخته بود سرباال گرفت به مرتضی نگاه کر

نبوی من قبال نمیدونستم دوست داشتن یک نفر غیر از پدر و مادر و برادر چیه.شما اولین نفری هستین که باهاش د 

راینباره حرف میزنم و چون تجربه ای در اینباره ندارم نمیدونم چی بگم.اگر راجع به فرضا پیانو و پیانو زدن از من 

 ولی در مورد عشق خیلی بی تجربه هستم. سوال کنین خیلی حرفها دارم که بزنم

 

مرتضی گفت:اوال که مرتضی نه اقای نبوی.منهم تو رو پری ناز صدا زدم.میدونی دوست داشتن قدرتی به آدم میده که 

میتونه همه موانع رو از پیش پا برداره از جمله میتونه پرده آهنی شرم رو هم به کنار بزنه و جرات پیدا کنه کسی رو 

ست داره تو خطاب کنه.من همون طور که توی نامه هام نوشتم و بعد از این هم مینویسم شما رو ببخشین تو رو که دو

خیلی دوست دارم.همه آرزوم اینه که تو رو به دست بیارم.من همه تالشمو میکنم که به هدفم که تو هستی برسم.فقط 

بگو ببینم دوستم داری؟باور کن اگر احساس  میخوام مطمئن بشم که تو هم منو دوست داری بگو خواهش میکنم

 کنم ناراحتت میکنم و تو از من بدت میاد دیگه مزاحمت نمیشم.

 

پری ناز ساکت ماند.واقعا نمیدانست چه بگوید.میدانست که از درون به سوی مرتضی جذب میشود اما قادر به بیان 

ن نمیدونم شما رو دوست دارم یا نه ولی مقصودش نبود.به هر حال پس از لحظاتی سکوت گفت:آقا مرتضی م

احساس میکنم از خوندن نامه های شما و چیزهایی که توی اونها مینویسین خیلی لذت میبرم.شاید بعد از یه مدتی 

نامه نوشتن و بیشتر شناختن همدیگه بتونم واقعا بگم که شما رو دوست دارم.اما مطمئن باشین که مزاحم من 

م که خیلی هم رعایت حال منو میکنین و نمیذارین کسی متوجه بشه که بین ما چی نیستین.برعکس متوجه شد

 میگذره.حاال اگه اجازه بدین من باید برم چون داره دیرم میشه.

 

مرتضی که لبخندی رضایت آمیز بر لبانش نقش بسته بود گفت:از این که اومدی و از اینکه به من و خواهرم اطمینان 

ممنونم.جوابی رو که از تو میخواستم بشنوم شنیدم.من هر روز دورادور تو رو میبینم چون مثل کردی ازت بی اندازه 

هوایی که استنشاق میکنم برام الزمه.البته طوری که کسی متوجه نشه.نمیخوام کمترین ناراحتی و دردسری برات 

 درست بشه.تا فردای قیامت هم باشه منتظرت میمونم.

 

وی تخت دراز کشیده بود و آخرین نامه مرتضی را میخواند خود را در لباس عروسی و پری ناز همچنان که بر ر

دست در دست مرتضی مجسم میکرد.عاقبت به این نتیجه رسید که او هم مرتضی را دوست دارد.بنابراین برخاست 

را  طر کاغذدر کنار میز تحریرش نشست قلم را در دست گرفت و شروع به نوشتن کرد.اما بعد از نوشتن چند س

پاره کرد و در سطل زباله زیر میزش انداخت.سرانجام تصمیم گرفت با دوست صمیمی خود فرشته مشورت کند و از 

 او بخواهد کتابی در اختیارش بگذارد تا با خواندن آن بهتر بتواند بنویسد.
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 او که در کودکی پدر و مادرفرشته یکی از همکالسی های پری ناز بود که با وی دوستی بسیار صمیمانه ای داشت.

خود را در حادثه تصادف اتوبوموبیلشان در جاده هراز از دست داده بود از پری ناز دو سال بزرگتر بود چون به دلیل 

حادثه تصادف که او هم در آن اسیب دیده بود یک سال دیرتر به مدرسه رفته و به دلیل عوارض ناشی از تصادف 

 ر همان سال قبول شود.نتوانسته بود کالس اول را د

 

فرشته که پیش پدربزرگ و مادربزرگ پدری اش زندگی میکرد به سبب سختی کشیدن در زندگی تجربه بسیاری 

کسب کرده بود و پری ناز خیلی وقتها از راهنمایی های او برخوردار میشد.پری ناز به هیچ یک از دوستان و 

ت از این روز موضوع مرتضی را تنها به او گفته بود.تنها توصیه همکالسی های خود به اندازه فرشته اعتماد نداش

فرشته به پری ناز آن بود که خیلی مواظب این ارتباط باشد و تا مرتضی را خوب نشناخته است دعوت او را برای تنها 

 رفتن به جایی نپذیرد.

 

مرتضی پیداست که جوان ریاکار و یا البته فرشته هم که مرتضی را از دور دیده بود به پری ناز میگفت از چهره 

شروری نیست و احتمال دارد که تنها به قصد ازدواج پا پیش گذاشته باشد.وقتی پری ناز از او خواست در نوشتن نامه 

راهنمایی اش کند او دو کتاب شعر اثر شاعران معاصر و زنده را در اختیارش گذاشت که اشعاری ساده و عاشقانه 

 داشتند.

 

اجرای آشنایی مرتضی با پری ناز فرشته درباره خواهر خود فرناز با او خیلی حرف زد و ماجرای عشق و پس از م

 عاشقی او را با پسری که سرانجام وی را ترک گفت برای پری ناز تعریف کرد.

 

غ فرافصل بهار از راه رسید.فصلی که هر بی دلی به دلدادگی روی می آورد چه رسد به دلباختگانی که در تب 

یکدیگر میسوزند.در طی این مدت چندین نامه مرتضی به دست پری ناز رسیده و پری ناز نیز دو سه نامه خود را که 

 به کمک کتابهای شعر نوشته بود به وسیله گلنوش به دست مرتضی رساند.

 

و  ود از درسپری ناز کم کم دریافته بود که بی وجود مرتضی زندگی برایش بیمعناست.همین امر سبب شده ب

مدرسه تا حدی چشمگیر عقب بیفتد.دبیرها از دست او ناراضی بودند و مدیر مدرسه نامه ای برای آقای پورمند 

نوشت و از کم کار شدن پری ناز و اینکه حتی احتمال دارد در امتحانات آخر سال چند تجدیدی بیاورد و یا مردود 

 شود اظهار نگرانی کردند.

 

مه و بسته ای پر از سوغاتی از امیر رسید و خانواده پورمند را غرق در شادی کرد به ویژه که امیر در تعطیالت عید نا

از توفیقهای درسی خود برای پدر و مادر و خواهرش نوشته بود.اما نه نامه امیر که همیشه پری ناز را از خودبیخود 

 اندازه زیبا بود نتوانست پری ناز را شاد کند. میکرد و نه هدیه زیبای او که روسری ابریشمی پر نقش و نگار و بی

 

گوهرناز بی اندازه به فکر فرو رفته بود.او که گمان میکرد ممکن است این حالت پری ناز به سبب بحران دوران بلوغ 

 وو نوجوانی باشد نزد خود این احتمال را هم میداد که امکان دارد پری ناز عاشق شده باشد چون دختران در این سن 

 سال حال و هوایی رویایی دارند.گوهرناز موضوع را با تورج در میان گذاشت و از او خواست چاره ای بیندیشید.
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تورج چند روزی خیلی در فکر و خیال بود به طوری که از شدت مشغله فکری درد سینه باز هم به سراغش آمد.او 

چون پری ناز که از منزل بیرون نمیره که بفهمیم با کسی یکی دو روز بعد به گوهرناز گفت:حاال که نمیشه کاری کرد 

سر و سری داره یا نه.تو فقط میتونی یک کار بکنی و اون هم اینه که یواشکی طوری که پری ناز نفهمه توی وسایل و 

یلی خکیف و کتاباشو بگردی و ببینی نامه چیزی پیدا میکنی یا نه.البته باید خیلی احتیاط کنی چون اگه بفهمه بهش 

 برمیخوره.تو که میدونی اون چقدر حساسه.

 

گوهرناز قبول کرد و سه روز بعد این فرصت دست داد.پری ناز از پدرش اجازه گرفت که به منزل فرشته 

برود.گوهرناز از غیبت او استفاده کرد و به اتاق پری ناز رفت.اما تالش او بی نتیجه ماند چون هیچ نامه عاشقانه و یا 

 حاکی از رد و بدل شدن نامه نیافت.نشانه ای 

 

وقتی پری ناز به خانه برگشت و به اتاق خود رفت از جابجا شدن بعضی اشیای آن فهمید که کسی آنجا را جستجو 

کرده است.ابتدا خیلی ناراحت شد و قصد داشت به مادرش اعتراض کند.ولی صالح دید که خود را بی اعتنا نشان دهد 

ع ناگفته میماند به اصطالح پرده احترام میان او و پدر و مادرش دریده نمیشد و دو طرف چون تا وقتی که موضو

 احترام یکدیگر را داشتند.

 

تعطیالت عید به پایان رسید و رفتن به مدرسه باعث شد پری ناز دوباره حال و حوصله پیدا کند چون میتوانست بدون 

را ببیند به او نامه بدهد و نامه هایش را بگیرد.خواندن نامه های  عذر و بهانه آوردن از خانه بیرون رود و مرتضی

مرتضی به صورت کاری بسیار ضروری برای او در آمده بود و اگر روزی نامه جدیدی به دستش نمیرسید نامه های 

 او هر چند ازقبلی را بارها و بارها میخواند.حال دیگر پری ناز دریافته بود که او نیز مرتضی را دوست دارد و دیدن 

 فاصله دور آرامشی به او میداد که از هیچ چیز دیگر به دست نمی آورد.

 

در یکی از روزهای نزدیک به امتحانات اخر سال بود که تورج با چهره ای درهم به اتاق پری ناز رفت و با لحنی که 

انجام  خریدم و هر کار خواستی براتپیشتر هیچ سابقه نداشت به او گفت:پری ناز ببین تا االن هر چی خواستی برات 

دادم.ولی تو در مقابل با من اینطور نبودی این روزها خیلی عوض شدی و اصال به درس و مدرسه ات نمیرسی مدیر 

مدرسه ت برام نامه نوشته و کلی شکایت کرده.اون نوشته که امکان داره تو امسال رد بشی راستش رو بگو چی شده 

 چرا درس نمیخونی؟

 

یزی نشده بابا فقط نمیدونم چرا این روزها حوصله ندارم احساس خستگی میکنم و درسها رو خوب نمیفهمم اما چ-

 مطمئن باشین مردود نمیشم.

 

تورج با نگاهی ناباورانه به پری ناز نگریست به او گفت:خدا کنه اینطور باشه وگرنه...و بدون پایان دادن به حرفش 

 اتاق پری ناز را ترک کرد.

 

پری ناز به فکر فرور فت نمیدانست چکار کند؟آیا باید موضوع را به پدر و مادرش میگفت و از آنان میخواست اجازه 

دهند او با مرتضی ازدواج کند.میدانست که چنین امری امکان ندارد.پدرش برای او نقشه های دور و دراز داشت مگر 
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ند.پس باید چه میکرد؟او تردیدی نداشت که اگر پدرش ممکن بود اجازه دهد او در این سن و سال ازدواج ک

میفهمید او به مرتضی عالقه مند شده است بدون لحظه ای درنگ مرتضی را اخراج را خواهد کرد.در تنگنای عجیبی 

گیر کرده بود.او تصمیم گرفت در فرصت اندکی که تا امتحانات داشت درسهایش را خوب بخواند تا با نمره های 

 ود.خوب قبول ش

 

چون پری ناز از استعدادهای سرشار برخوردار بود تصمیم خود را به راحتی عمی کرد و با نمره های تقریبا خوب 

امتحانات را پشت سر گذاشت.تورج تصمیم گرفت به مناسبت روز تولد پری ناز و قبول شدنش جشنی ترتیب 

یکی از دلخوشی های ساکنان و شهروندان دهد.در آن شهرستان کوچک برگزاری مهمانی و جشن به هر مناسبتی 

 بود.

 

چند روز پیش از برگزاری جشن پری ناز پیش تورج رفت خودش را برای او لوس کرد و گفت:باباجون حاال که من 

 قبول شدم و حرف مدیر مدرسه درست از آب د رنیومد اجازه میدین خواهشی از شما بکنم؟

 

 ی بخوای و اونو بدست نیاری؟بگو باباجون تا حاال شده از من چیز-

 

 میخواستم از شما خواهش کنم از کارکنان و کارگران کارخونه هم دعوت کنین توی جشن تولدم شرکت کنند.-

 

 چرا؟چطور شده که چنین عقیده ای پیدا کردی؟-

 

کنان چون همیشه آدمهای سرشناس و دوستهای پولدار شما توی جشنهای ما شرکت میکنن.من مطمئنم کار-

 کارخونه تون هم دوست دارن توی یکی از جشنهای شما شرکت کنن.مگه اونها دل ندارن؟

 

باشه بابا اگه تو رو خوشحال میکنه این کارو انجام میدم.خوشحالم که تو هم به کارگرها احترام میگذاری و طرفدار -

 اونایی.

 

ه هدف خورده بود او میتوانست مرتضی را چند پری ناز از شنیدن پاسخ مثبت پدرش بی اندازه شاد شد.تیرش ب

 ساعت ببیند آن هم از فاصله ای خیلی نزدیک.حتی میتوانست با او حرف بزند.آه خدایا دیگر از این بهتر نمیشد.

 

در روز جشن همه باغ چراغانی شده و جلوه ای خاص پیدا کرده بود.سرتاسر باغ را میز و صندلی چیده بودند زیرا 

 ه کارکنان و کارگران کارخانه دعوت کرده بود در جشن تولد دخترش شرکت کنند.تورج از هم

 

پری ناز سراز پا نمیشناخت.او که بهترین لباسش را پوشیده گیسوانش را آراسته و روسری سوغاتی امیر را به سر 

نها یک نفر از آنان غروب کرده و برای آغاز جشن و آمدن مهمانان ثانیه شماری میکرد البته نه همه مهمانان بلکه ت

شد و مهمانان یکی پس از دیگری آمدند پری ناز خود را آماده کرده بود تا پشت پیانو بنشیند و همه هنر خود را به 

رخ حاضران بکشد.او میخواست همه شور عشقش را از راه پنجه هایش به تکمه های پیانو منتقل سازد و با آهنگی که 

 رتضی را چقدر دوست دارد.مینوازد به همه بگوید که م
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عجیب بود.همه مهمانان آمدند و ساعت به حدود نه و نیم شب رسید اما از مرتضی خبری نشد.پری ناز به درخواست 

مهمانان و کسانی که با هنر او آشنایی داشتند پشت پیانو نشست اما حاصل نواختنش نوایی غمگین بود که در عین 

 ر بود.نواخته شدن با مهارت کسالت با

 

در دل پری ناز شور و غوغایی برپا بود در لحظه ای احساس کرد از مرتضی متنفر است.حاال که بهترین موقعیت 

فراهم شده بود از مرتضی هیچ اثری نبود.پری ناز از خود میپرسید چرا؟مگه اون نمیگه ثانیه ای دیدن من براش یه 

 ده و تاحاال پیداش...دنیا می ارزه؟پس چرا اینهمه ثانیه رو از دست دا

 

حرف زدن پری ناز با خود نیمه تمام ماند زیرا در همان لحظه مرتضی را دید که از در باغ وارد شد و پس از دست 

دادن با پدر او چند لحظه ای با وی حرف زد.درون پری ناز شعله ای زبانه کشید.شعله اشتیاق و شعله آتش 

پشت پیانو نشست و آماده نواختن شد اما پیش از شروع کار خود رو نفرت.خیال پری ناز راحت شد.بار دیگر 

برگرداند به چشمان مرتضی که در کنار میزی در نزدیکی او نشسته بود نگاهی پر از خشم آکنده از مهر انداخت 

ر و یلبخندی زد و انگشتانش را همچون موجی بر روی تکمه های پیانو لغزاند.آهنگی چنان شوق برانگیز نواخت که پ

 جوان حاضر در مجلس را به وجد آورد.

 

پس از پایان یافتن آهنگ حاضران با دست زدن شدید و مداوم پری ناز را تشویق کردند.و او نیز به عالمت احترام 

 سرخود را خم کرد.اما چشمانش به یک نقطه خیره مانده بود به مرتضی گویی در آن مجلس تنها او حضور داشت.

 

ام را که از هر نوع غذای ایرانی و محلی و غیر محلی و انواع ساالدها و پیش غذاها و پس غذاها وقت شام شد.ش

تشکیل میشد بر روی میزی بسیار دراز در کنار استخر چیده بودند.همه به کنار میز رفتند و مشغول خوردن شدند اما 

دید که آن دو به سراغش می آیند.قلبش  مرتضی به سراغ آقای پورمند رفت و با او چند لحظه ای حرف زد.پری ناز

 چنان به تپش افتاده بود که نتوانست سرپا بماند و بی اختیار بر روی چهار پایه پیانو نشست.

 

وقتی تورج و مرتضی به پری ناز نزدیک شدند او از جا برخاست.در همه این مدت نگاه پری ناز لحظه ای از چهره 

ی ناز گفت:پری جون ایشون اقای مرتضی نبوی هستن.در قسمت بایگانی کار مرتضی دور نمیشد.تورج خطاب به پر

میکنن و من ازشون خیلی راضی ام...حواس منو ببین این اقارو اون رو توی بیمارستان به تو و مادرت معرفی کردم 

طور کلی  دن و بهمگه نه؟بگذریم اقای نبوی به من گفتن که از پیانو زدن شما خیلی خوششون اومده و چون به پیانو ز

به موسیقی خیلی عالقه دارن از من خواهش کردن اجازه بدم چند سوالی از شما بکنن چون من باید به مهمونها برسم 

 شما رو تنها میذارم که به سوالهای آقای نبوی جواب بدی.

 

رتضی در برابر این تورج پس از گفتن این حرف از پری ناز و مرتضی دور شد.خدای بزرگ چه لحظه ای بود!او و م

همه آدم با هم حرف میزدند؟پری ناز که باورش نمیشد.پری ناز با آن که ازدست مرتضی دلخور بود ظاهر خود را 

حفظ کرد ولی با لحنی سرد و ارام پرسید:پس چرا اینقدر دیر اومدی؟من خیال میکردم اولین نفری که توی مهمونی 

 شرکت میکنه تو هستی.پس اون همه حرفها...
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مرتضی نیز میکوشید ظاهر خود را حفظ کند و برای جلب نشدن توجه دیگران لبخندی بر لب داشته باشد گفت:عزیز 

حاضر شده بودم که  0دلم حق داری.هر حرفی به من بزنی.ولی اتفاق بدی برام افتاد که نمیتونستم زودتر بیام.ساعت 

از من و مادر پیرم هیچکس نبود که کمکش کنه.مجبور شدم  بیام که حال پدرم بهم خورد.اون مریضی قلبی داره.غیر

ببرمش بیمارستان و تا بهش رسیدگی کنن و توی بخش سی سی یو بستری بشه کلی طول کشید.خیال نکن به فکر 

نبودم داشتم از شدت دستپاچگی زیر ماشین میرفتم.تو اگه جای من بودی چکارمیکردی؟ازت خیلی خیلی معذرت 

 شی درسته؟میخوام منو میبخ

 

پری ناز برای آنکه توجه کسی جلب نشود به طرف پیانو رفت تکمه ها را نشان داد تا اگر احیانا کسی آن دو را از 

دور ببیند تصورکند در حال توضیح دادن است.پری ناز تردیدی نداشت که در آن لحظه زیر نظر است به هر حال 

و گفت:باشه میبخشمت راست میگی چاره ای نداشتی حال حالت نگاهش تغییر کرد لبخندی بر لبش نقش بست 

 پدرت چطوره خطر رفع شد؟

 

مرتضی که گویی با لبخند پری ناز دنیا را به او داده بودند در مقابل لبخندی زد و گفت:شکر خدا چیزی نبود خطر 

 رفع شد و االن بستریه...

 

ر داشت به پری ناز نزدیک شد و حرف او را قطع در این لحظه گوهرناز که از دقایقی پیش آن دو را زیر نظ

کرد:ببخشین اقای نبوی پری جون دوستات سر میز شام هستن نمیخوای بهشون برسی؟اون ممکنه بگن بهشون کم 

 محلی کردیم.

 

پری ناز برخالف میل باطنی گفت:آه مامان شما راست میگین.ببخشین آقای نبوی امیدوارم توضیحاتی که دادم کافی 

 ه باشه.از آشنایی با شما خوشوقتم.و همراه با گوهرناز دور شد.بود

 

در طی دو ساعت باقی مانده از مهمانی پری ناز و مرتضی نتوانستند دیگر با هم حرف بزنند اما لحظه ای از یکدیگر 

تانش ی دوسچشم برنمیداشتند به طوری که پری ناز دو سه بار به میز و صندلی برخورد کرد و مرتضی هم از حرفها

 حتی یک کالم نفهمید.

 

شب بعد از مهمانی گوهرناز هنگامیکه سر میز شام با تورج مشغول صرف غذا بود از غیبت پری ناز که رژیم داشت و 

 شام نمیخورد استفاده کرد و خطاب به تورج گفت:ببینم تورج تو هم دیشب متوجه چیزی که من شدم شدی؟

 

 صمیمانه او با پری نازه؟منظورت اقای نبوی و گفتگوی -

 

 افرین پس تو هم حواست به پری ناز بود.-

 

آره و همون فکری رو میکنم که تو میکنی.درسته اونها تازه به هم معرفی شده بودن اما از دور که نگاهشون -

 میکردم متوجه شدم خیلی صمیمانه با هم حرف میزنن و نگاهشون به همدیگه یه جوریه.
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ه ای به فکر فرو رفت و سپس گفت:تورج چطوره از تعطیلی مدرسه استفاده کنیم و پری ناز رو گوهرناز لحظ

 بفرستیم تهران پیش طلعت جون؟

 

 تورج که حالتی متفکر داشت در پاسخ گفت:فکر بدی نیست.اصال چطوره یکی دوماه بره پیش امیر.هم فاله هم تماشا.

 

 د شد گفت:راست میگی عالیه...اما تو چی؟منکه دلم نمیاد تو رو تنها بزارم.گوهرناز از شنیدن این حرف بی اندازه شا

 

 تورج گفت:فکر من نباش یه جوری کنار میام.

 

 نه با این قلبی که تو داری نمیتونم تنهات بزارم.-

 

 گوهرجون قلب من چیزیش نیست.تنها چیزی که اونو زیر و رو میکنه تویی.-

 

پر از مهر و محبت به شوهر خود چشم دوخته بود گفت:تو هم همینطور پس میتونم با خیال گوهرناز که با نگاهی 

 راحت برم؟

 

 بع...له .بله خیالت راحت راحت باشه.بادمجون بم آفت نداره.-

 

اما پری ناز وقتی این حرف را از دهان مادرش شنید گویی دنیا بر سرش خراب شده بود.تصور دور شدن از مرتضی 

به مدت یکی دوماه قلبش را به درد می آورد.مخالفت خود را ابراز داشت و برای نخستین بار میان مادر و دختر آنهم 

بحث درگرفت.روز بعد باز هم موضوع مطرح شد و اینبار تورج هم در بحث شرکت کرد و پس از کلی گفتگو 

ز گفت:من از تو میخوام که همراه مادرت سرانجام تورج با لحنی تحکم آمیز که تا ان روز سابقه نداشت به پری نا

بری مسافرت.جای بدی که نمیری.میری لندن.هم اون جاها رو میبینی و هم برادرت رو که بیشتر از دو ساله که 

 ندیدیش.رو حرف منم حرف نمیزنی.

 

یخت اشک میر پری ناز که هیچوقت با پدر و مادرش بگو مگو نکرده بود و به آن خیلی احترام میگذاشت در حالیکه

به اتاق خود رفت و تا چند ساعت گریه کرد.روز بعد برای پری ناز روز بدی بود چون میخواست به طریقی موضوع را 

به اطالع مرتضی برساند.اوبه این بهانه که میخواهد از فرشته خداحافظی کند اجازه گرفت که به خانه او برود.به 

مند پری را برد و آورد.البته پری ناز از فرشته خواهش کرد موضوع را به دستور تورج گل محمد با اتوموبیل آقای پور

 اطالع مرتضی برساند و حتما بگوید که بر خالف میلش مجبور به رفتن شده است.

 

هفته بعد همه مقدمات سفر فراهم بود و گوهرناز با چشمانی پر از اشک به دلیل دور شدن از شوهرش و پری ناز با 

 از غم دوری از مرتضی راهی تهران شدند تا از آنجا به لندن پرواز کنند. چشمانی اشکبار

 

دو روز پس از رفتن گوهرناز و پری ناز سروان فتحی به آقای پورمند تلفن زد و خبری را به او داد.عباس که در 

وران مبارزه با مدت ناپدید شدن به عضویت یکی از گروههای قاچاقچی موادمخدر در آمده بود در درگیری با مام

 مواد مخدر کشته شده بود.
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به این ترتیب پرونده قتل بهرام و اقدام به قتل ثریا بسته شد و ثریا هم که به دلیل ناپدید شدن شوهر شرعی خود 

تقاضای طالق کرده بود خود به خود طالق گرفته تلقی میشد.البته سروان فتحی در ذهن خود همچنان به سوری ظنین 

 را نیز در این ماجرا دخیل میدانست.بود و او 

 

 0فصل 

 

 

 

روزی که پری ناز و گوهرناز پس از حدود دو ماه به گنبد برگشتند شهریور از راه رسیده بود.پری ناز وقتی وارد 

 خانه شد کسانی را در آنجا دید که برای شناختشان ناگزیر بود به ذهن خود خیلی فشار وارد آورد.

 

را زودتر از بقیه شناخت و پس از اون زن عمویش فخری خانم را بیاد آورد.چون عکس آنان را دیده او عمو ایرج 

بود.مرد جوانی که بر روی یکی از مبلها تقریبا لم داده بود پرویز بود و دختری که بنظر می آمد همسن و سال خود 

 بود خواهر پرویزپری ناز باشد اما با افاده ای خاص به اطرافیان خود مینگریست پرستو 

 

گوهرناز که با دیدن ایرج و خانواده اش یکه خورده بود در همان لحظه دوباره بیاد کارهای خبیثانه فخری افتاد.اما 

 بروی خودش نیاورد و با لبخندی ساختگی فخری و دخترش پرستو را بوسید و بهمگی خوشامد گفت.

 

قت وسایل خود به اتاق نشینمن نزد مهمانان خود برگشتند.پری ناز گوهرناز و پری ناز پس از استحمام و جابجایی مو

لحظه ای آرام و قرار نداشت که به دیدن مرتضی برود.در سفر گوهرناز با ترفند مادرانه و زبان خوش و جلب اعتماد 

از خیلی و با پری نپری ناز موضوع مرتضی را از زیر زبان او بیرون کشیده اما قول داده بود به تورج حرفی نزند.البته ا

حرف زده بود و او را نصیحت کرده بود که از این عشق و عاشقی دست بردارد.او برای پری ناز دلیل آورده بود که 

چنین ارتباطی در سنین پایین عاقبت خوشی ندارد و بیشتر وقتها به ناکامی خواهد انجامید.اما پری ناز با وجود 

 ی تاب بود و اشتیاقش روزبروز بیشتر میافت.پذیرفتن ظاهری نصایح مادر از درون ب

 

وقتی همه در اتاق پذیرایی جمع شدند تورج که شاد و سرحال مینمود با لبخندی به پهنای صورت خطاب به گوهرناز 

گفت:خوب خانم قدم شما خوب بود چون داداش ایرج و فخری خانم و بچه ها هم همین دیروز رسیدن.اومدن که 

 برای همیشه بمونن.

 

گوهرناز که در دل از این امر ناراضی بود ظاهر خود را حفظ کرد و با خنده ای ساختگی گفت:خیلی خوش اومدن .اما 

 در ذهن خود از خدا میخواست که او و خانواده اش را از شر خبائث و زخم زبانهای فخری خانم در امان نگهدارد.

 

هت فراوان داشت بر روی چهارپایه پیانو نشسته بود.او که پرستو که از لحاظ شکل و شمایل به فخری خانم شبا

ظاهرش پیدا بود به عالم و آدم فخر میفروشد غرق در تکبر و خودخواهی با انگشت به چند تکمه پیانو ضربه زد و با 

 لهجه نیمه فارسی و نیمه خارجی پرسید:این پیانو مال کیه؟
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دیگه عمو جون مال پری نازه.نمیدونی در زدن پیانو چه مهارتی تورج با غرور به او نگریست و گفت:خب معلومه 

 داره.

 

واه...راست میگین.اصال تصورش رو هم نمیکردم یک دختر توی این شهرستان به این کوچکی بتونه پیانو بزنه.پری -

 ناز خانم میشه یک آهنگ برامون بزنی تا هنرتونو ببینیم؟!

 

ود که راهی برای رفتن از خانه و دیدار مرتضی پیدا کند و در ضمن از همان پری ناز که شش دانگ حواسش پی آن ب

لحظه اول دیدن پرستو از حالت پر افاده و مغرور او خوشش نیامده بود با لحنی بی اعتنا گفت:من تازه از راه رسیدم و 

میکنم.خیلی عذر میخوام تنها چیزی که الزم دارم یک کمی خوابه.حاال وقت زیاده یه روز دیگه براتون هنرنمایی 

 باباجون اگه اجازه بدن برم توی اتاقم یک کمی استراحت کنم.

 

تورج که از جواب پری ناز چندان هم بدش نیامده بود به عالمت موافقت سر تکان داد .پری ناز برخاست تا از اتاق 

خانم خیلی خوشحال میشدیم  بیرون برود اما در همین لحظه صدای پرویز را از پشت سرش شنید که گفت:پری ناز

 اگه افتخار میدادین و یه آهنگی مهمونمون میکردین.

 

 پری ناز رو برگرداند به پسرعموش نگاهی انداخت و بی آنکه کالمی بر لب آورد از اتاق بیرون رفت.

 

فر و ا راجع به سشب هنگامی که تورج و خانواده اش به خانه خود رفتند گوهرناز و تورج در اتاق نشینمن نشتسند ت

بقیه رخدادها حرف بزنند.تورج ضمن اظهار شادمانی از برگشتن گوهرناز و پرسیدن حال و احوال امیر گفت:ایرج و 

زن و بچه ش برگشتن تا برای همیشه ایران بمونن.ایرج بعد از اونکه یک کشتی بزرگ محموله شرکتش در دریا 

ت به ایران برگرده اونها رفتن به خونه قبلی ایرج که غرق شد و همه سرمایه اش از دست رفت تصمیم گرف

میخواست اونو بفروشه ولی من مخالفت کردم و همونطور که خودت میدونی معادل پول خونه رو بهش دادم.قرار 

سال داره اونجا میرفته  28گذاشتیم ایرج و پرویز توی کارهای کارخونه به من کمک کنن.پرویز که االن حدود 

مکانیک اما نتونسته ادامه بده و درس رو ول کرده حاال باید ببینم چه کاری از دستش برمیاد.خب تو  دانشگاه رشته

 تعریف کن ببینم.

 

گوهرناز تا جایی که حافظه اش یاری میداد موضوع سفر و اتفاقهای آن را برای تورج توضیح داد.او در ضمن نگرانی 

ان اعالم کرد و گفت:تورج جان تو که میدونی من همیشه سعی خود را از بابت حضور فخری خانم در دور و برش

میکنم خوشبین باشم و دیگران رو خوب ببینم مگر اونکه خالفش بهم ثابت بشه.اما همونطور که گفتن آدم عاقل از 

 یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه ازت خواهش دارم پای فخری خانم رو زیاد اینجا باز نکن میدونی...

 

ان حرف گوهرناز پرید و گفت:عزیزم تو حق داری فخری خانم اون زمانها به تو خیلی زخم زبون زده بود تورج به می

سال گذشته از اون زمان و خیلی چیزها عوض شده.گذشته از اینها ایرج و خونواده اش که غیر از ما  14 14ولی االن 

رادرم و خونواده اش کمک کنم.تو بودی میذاشتی کسی رو ندارن یعنی اینجا ندارن.من چاره ای ندارم جز اینکه به ب

 برادرت آواره و سرگردون و بیکار و بار باشه؟
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البته که نه نمیگم هوای برادرت رو نداشته باش.یه وقت خیال نکنی میخوام برات تعیین تکیف کنم.ما همیشه با -

همدیگه تحمیل نکنیم.ولی در این صالحدید و مشورت همدیگه کاری رو انجام میدیم و سعی داریم چیزی رو به 

 مورد خواهش میکنم یه ذره بیشتر هوای منو داشته باش.

 

تورج به گوهرناز قول داد که سعی کند فخری خانم را از او دور نگه دارد و نگذارد در زندگی آنان دخالتی داشته 

 باشد.

 

از میدانست که او قصد دیدن مرتضی را دارد ولی روز بعد پری ناز به هوای دیدن فرشته به خانه او رفت.البته گوهرن

از نحوه دیدار آگاه نبود.به هر حال قصد داشت تا حد امکان پری ناز را بحال خود بگذارد تا شاید خودش از اینکار 

دست بردارد.پری ناز به اتفاق فرشته به خانه گلنوش رفتند و او پس از دیدن مرتضی و گفت و شنودی یک ساعته با 

 دادن و گرفتن نامه به خانه برگشت.وی و 

 

سال تحصیلی جدید آغاز شد و پری ناز به کالس هشتم رفت.تورج که با وجود اصرار فراوان نتوانسته بود درباره 

پری ناز حرفی از زبان گوهرناز بشنود تصمیم گرفت برای رفت و امد پری ناز محدودیت قائل شود و مقرر کرده بود 

ا به مدرسه ببرد و ظهرها برگرداند.این امر در روحیه پری ناز خیلی تاثیر گذاشته و او را گل محمد صبحها او ر

 خموده کرده بود اما به نوشتن نامه ادامه داد چون فرشته را داشت که برایش نامه رسانی کند.

 

رای اشت.پرویز بتورج شغل مدیریت فروش را به ایرج داد و پرویز را بعنوان سرپرست فنی دستگاهها به کار گم

آنکه خود را در دل عمویش جا کند از هیچ عمل تملق آمیزی خودداری نمیکرد.البته تورج آدمی با تجربه بود و خیلی 

خوب میفهمید که ایا کسی متملق است یا نه اما پیوند خونی باعث میشد چشم خود را به خیلی از چاپلوسی های پرویز 

عالقه پرویز به کار کند.به هر حال با گذشت هر روز پریوز خود را بیشتر به ببندد و آن کار را حمل بر صداقت و 

 عمویش نزدیک میکرد و به اصطالح بیشتر قاپ او را میدزدید.

 

بازهم ماه خرداد فرا رسید و تورج طبق روال هر سال قصد داشت بابت قبولی پری ناز و پایان چهاردمین سال زندگی 

راهم شد و جشنی با شکوهتر از سالهای گذشته برپا گردید.فخری خانم و پرستو با اش جشن بگیرد.مقدمات کار ف

پوشیدن لباسهای رنگارنگ و بسیار پر زرق و برق و ارایش آنچنانی سعی کردند بیش از همه جلب توجه کنند.اما 

باعث جلب توجه گوهرناز و پری ناز با به تن کردن لباسهای پوشیده و در عین حال شیک و زیبا بیش از آن دو 

 حاضران شدند.

 

پری ناز پیراهن ابریشمی صورتی رنگی پوشیده بود که زیبایی او را دو چندان میکرد.خرمن موهایش همچون 

آبشاری از ابریشم بر روی شانه هایش میریخت.او وقتی نواختن آهنگی بسیار دلنشین را با مهارتی ویژه خود به 

دقایقی ادامه داشت.در آن میان تنها فخری و پرستو بودند که از شدت پایان برد صدای کف زدن حاضران تا 

 حسادت قادر به تشویق پری ناز نبودند.
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پس از پایان نواختن پرویز به پری ناز نزدیک شد و با نگاهی که موذیگری از آن میبارید به او خیره شد و تملق را به 

دخترعمویی غرق در افتخارم و به خودم میبالم.نوازنده ای با  حد اعال رساند و با صدای بلند گفت:از داشتن چنین

گیسوانی به رنگ ابریشم سیاه واقعا که خداوند در آفرینش دختر عموی قشنگم همه سلیقه خودش رو به خرج داده 

 و همه استعدادها رو هم در وجودش گذاشته.منکه به سهم خودم از خدا متشکرم.

 

ا در کالم پسرعموی خود به خوبی احساس میکرد با لحنی سرد و بی اعتنا تنها پری ناز که تملق و پاپلوسی ر

 گفت:متشکرم.سپس به کناری میزی رفت که فرشته در آنجا نشسته بود و با او گرم گفتگو شد.

 

او  رفخری خانم که از این رفتار پری ناز خیلی بر آشفته شده بود پرویز را صدا زد و وقتی پرویز بر روی صندلی کنا

نشست آهسته و با غیظ به او گفت:واقعا که خری.اینهمه دختر واسه تو سر و دست میشکنن اون وقت تو به این 

 دختره از خودراضی بند کردی.ولش کن تحویلش نگیر دختره ایکبیری رو.

 

ر .پرویز دپرستو هم که از پری ناز اصال دل خوشی نداشت گفته مادرش را تایید کرد و به پرویز چشم غره رفت

 حالیکه لبخندی موذیانه بر لب داشت گفت:شما دو تا خنگا هنوز هیچی حالیتون نیست.

 

صبح یکی از روزهای اواخر مرداد ماه بود که وقتی تورج به کارخانه رفت پرویز را در دفتر منشی خود دید.او که از 

عمو جان اومدم از اقای مهندس اکبری بودن پرویز در آنجا تعجب کرده بود علت حضورش را پرسید.پرویز گفت:

 گله کنم.

 

تورج از پرویز خواست که به اتاقش بیاید.پس از آنکه عمو و برادرزاده بر روی صندلی نشستند تورج از پرویز 

خواست شرح رخداد را بگوید و پرویز اظهار داشت:عموجان یکی از دستگاههای ریسندگی د ربخشی که مهندس 

الن یک هفته س خراب شده.من از مهندس اکبری خواستم هر چی زودتر تعمیرش کنه ولی اون اکبری مسئول اونه ا

همش میگفت درست کردنش کار ما نیست و باید مهندش از تهرون بیاد.دیروز من ازش خواستم آچار و وسایل 

ما اینکار برمیام.ا تعمیر در اختیارم بذاره تا خودم تعمیرش کنم آخه عموجون من دست به آچارم بد نیست و از پس

 مهندس اکبری زیربار نمیره و اون دستگاه االن یه هفته س خرابه.شما بهش دستور بدین اجازه بده اینکارو بکنم.

 

تورج از حس وظیفه شناسی پرویز خیلی خوشش آمده بود با تلفن داخلی از مهندس اکبری خواست به دفتر او 

گو تورج به مهندس اکبری دستور داد وسایل الزم برای تعمیر را در بیاید.پس از آمدن مهندس اکبری و کمی گفت

 اختیار پرویز بگذارد و مسئولیت همه چیز را هم خود بر عهده گرفت.

 

پرویز با مهارتی خاص که هیچکس باور نمیکرد عیب دستگاه را یافت و ان را تعمیر کرد.پس از آن بود که تورج به 

 ولیت بیشتر به او داد.پرویز بیشتر اعتماد کرد و مسئ

 

تورج همچنان در صدد بود که از کار پری ناز سر در آورد و بفهمد که ایا او با کسی ارتباط عاشقانه دارد یا نه.وی در 

اینباره با گوهرناز خیلی حرف زد اما گوهرناز اظهار بی اطالعی کرد و چیزی بروز نداد.اما تورج دست بردار نبود و 

 ست پی ببرد چرا حال و هوای پری ناز عوض شده است.میخواست هر طور ه
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پرویز که میخواست هر طور هست توجه پری ناز را بخود جلب کند سعی کرد او را بیشتر زیر نظر بگیرد.در مهمانی 

هایی که برپا میشد خود را بیشتر به او نزدیک میکرد و از تعریف و تمجید او دست برنمیداشت اما پری ناز همچنان 

ه او بی اعتنا بود.چون اسم پرستو را در همان دبیرستانی نوشته بودند که پری ناز در آن تحصیل میکرد پرویز از ب

پرستو خواست برای او جاسوسی کند چون از حالت پری ناز دریافته بود که باید سرش جایی گرم باشد.پرستو هم 

کند یکی از دختران هم کالس خود را با پول تطمیع که خود را خیلی باالتر از آن میدید که نقش جاسوس را بازی 

 کرده بود تا برایش خبر چینی کند.

 

آن دختر به پرستو گفته بود که پری ناز همیشه با فرشته است و در زنگهای تفریح در گوشه ای از حیاط دبیرستان با 

دیکی آنان از حرفهایشان سر در هم پچ پچ میکنند.پرستو از آن دختر خواست هر طور هست با گوش ایستادن در نز

آورد.این بازی تا مدتی ادامه داشت تا آن روز آن دختر به پرستو گفت که در میان حرفهای پری ناز و فرشته اسم 

پسری به نام مرتضی را شنیده.پس معلوم شد حواس پری ناز کجاست.پرستو موضوع را بی درنگ به پرویز خبر داد 

 طور هست بفهمد این مرتضی کیست.و پرویز هم درصدد بر آمد هر 

 

سرانجام این فرصت دست داد یکی از روزها وقتی مدرسه تعطیل شد و پری ناز بیرون آمد و جلو در منتظر رسیدن 

گل محمد بود گلنوش را دید که بسویش آمد و پس از سالم و احوالپرسی طبق معمول نامه مرتضی را به پری ناز 

ل محمد رسید پری ناز نتوانست نامه خود را به گلنوش بدهد.البته همه اینکارها را دو داد.اما چون در همان لحظه گ

 چشم دیگر نیز شاهد بود دو چشم متعلق به جاسوسه گمارده شده از جانب پرستو.

 

آن دختر به پرستو گفت که دید دختری جوان که مال مدرسه آنان نبود به پری ناز نزدیک شد و پاکتی را به او 

پرستو از دخترک خواست بازم پری ناز را زیر نظر بگیرد و اینبار اگر آن دختر جوان آمد او را تعقیب کند و داد.

 خانه اش را یاد بگیرد.

 

از آنجا که آن دختر سعی میکرد وظیفه جاسوسی خود را به نحو احسن انجام دهد و الحق که در کارش دقیق بود 

دیک مدرسه کشیک میداد.او در ضمن این کشیک دادنها متوجه شد که جوانی صبحها زودتر از پری ناز می آمد و نز

تقریبا هر روز در فاصله ای نسبتا دور از مدرسه می ایستد و رفت و امد دختران را زیر نظر میگیرد.او این موضوع را 

اند نزدیکی مدرسه رسبه پرستو گزارش داد و او نیز پرویز را بی خبر نگذاشت.پرویز صبح یکی از روزها خود را به 

و وقتی دخترک جاسوسه را دید به او گفت که در فاصله ای دور و مخالف جهتی که او آن جوان را میبیند و خواهد 

 ایستاد و از او خواست وقتی آن جوان را دید با سر به وی عالمت دهد صحنه به داستانهای پلیسی پر هیجان شبیه بود.

 

لی آمد که هر روز از آنجا پری ناز را میدید دخترک جاسوسه وی را دید و طبق دقایقی بعد وقتی مرتضی به مح

قرارش با پرویز با سر به او عالمت داد.پرویز به طوری که توجه کسی جلب نشود و در حالیکه سر خود را پایین 

دید.اما مرتضی بی انداخته بود و وانمود میکرد در عالم خود است به مرتضی نزدیک شد و در لحظه ای چهره او را 

 رنگ سر برگرداند و از انجا دور شد.
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پرویز ایستاد و به فکر فرو رفت.آن چهره برایش اشنا بود.با کمی فشار آوردن به ذهن خود یادش آمد که او را در 

کارخانه دیده است.اما در کدام قسمت نمیدانست.نکند مرتضی همین جوان است.او شادمان و مسرور از کشف خود 

کارخانه رفت و تصمیم گرفت آن روز به همه قسمتهای کارخانه چه دفتری و چه فنی سرکشی کند تا شاید آن  به

 جوان را ببیند.

 

او وقتی به قسمت بایگانی رفت کسی را دید که میخواست ببیند.هنگامیکه پرویز رودروی مرتضی قرار گرفت به 

 مدرسه پری ناز کشیک میدی؟چشمان او زل زد و از او پرسید:چرا هر روز نزدیک 

 

 مرتضی چهره ای حق بجانب به خود گرفت و گفت:میبخشین آقای پورمند متوجه منظور شما نمیشم.

 

خیلی هم خوب میشی خودتو به اون راه نزن.راستشو بگو چرا هر روز نزدیک مدرسه پری ناز کشیک میدی .امروز -

 صبح خودم اونجا دیدمت نمیخواد حاشا کنی.

 

 ولی من مطمئنم شما منو با یک نفر دیگه اشتباه گرفتین.-

 

 پرویز گفت:معلوم میشه.و پس از انداختن نگاهی غضب آلود به چهره مرتضی از اتاق او بیرون رفت.

 

پرویز پس از بیرون امدن از قسمت بایگانی یکراست به دفتر و نزد تورج رفت.چون تورج جلسه داشت او مجبور شد 

 هر معطل شود.او وقتی وارد دفتر تورج شد چهره سرداری فاتح را بخود گرفته بود.تا نزدیک ظ

 

 سالم عمو جان امروز میخوام خبری رو به شما بدم که خوشحالتون میکنه.-

 

 اون خبر چیه که تو رو انقدر هیجان زده کرده؟-

 

 راجع به پری ناز خانومه.-

 

 پری ناز؟پری ناز چی شده؟-

 

 از مدتی تالش فهمیدم کی مزاحم پری ناز خانم میشه. من بعد-

 

تورج که از شنیدن این حرف جا خورده بود با تعجب گفت:مزاحم پری ناز؟کی گفته کسی مزاحم پری ناز شده؟تو 

 این موضوع رو از کجای میدونی؟

 

 راستش عمو جون قصه ش طوالنیه.اما من فهمیدم یکی از کارمندای همین کارخونه...-

 

تورج حرف پرویز را قطع کرد و گفت:ببین پرویز جان درسته که خیلی دوستت دارم و برام عزیزی ولی بعضی کارها 

 به تو مربوط نمیشه.خواهش میکنم به امور توی خونه من دخالت نکن.
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 پرویز که خیلی توی ذوقش خورده بود لحظه ای مکث کرد سپس گفت:چشم.و از در دفتر بیرون رفت.

 

قتی که پرویز از در دفتر پا بیرون گذاشت تورج از شدت عصبانیت با مشت بر روی میز کوبید و زیر لب گفت:پس و

 حدسم درست بود خودشه همون آقای نبوی سربه زیر و نجیب.خدمتش میرسم.

 

 یاید.ب تورج سپس گوشی تلفن را برداشت به قسمت بایگانی زنگ زد و دستور داد آقای نبوی زودتر به دفتر وی

 

چند دقیقه بعد در دفتر باز شد و مرتضی نبوی به داخل آن آمد.تورج لحظاتی به مرتضی خیره شد سپس از او 

 خواست بنشیند.مرتضی بر روی صندلی روبروی میز تورج نشست و مصمم و بی تزلزل آماده پاسخگویی شد.

 

 ین.آقای نبوی تا بحال خیال میکردم شما آدم پاک و سربزیری هست-

 

 جناب آقای پورمند چیزی شده که شما خالف این عقیده در مورد من رسیدین؟-

 

ببین اقای نبوی من هیچوقت با شما و بقیه کارکنان این کارخونه مثل رییس و مرئوس رفتار نکردم و همیشه سعی -

 اشن پس هر چی ازتون میپرسمداشتم با همه رفیق باشم.با همه روراست بودم و دلم میخواد بقیه هم با من روراست ب

 راست و حسینی جواب بدین.

 

چشم اقای پورمند من هم از روراست بودن خیلی خوشم میاد و در ضمن به شما هم خیلی ارادت دارم این رو قبال -

 هم به شما گفتم.

 

 ببینم تو با دختر من رابطه ای داری؟-

 

آشکار شده است تصمیم گرفت بی پرده حرف بزند از این رو مرتضی لحظه ای یکه خورد ولی چون پی برد رازشان 

 گفت:رابطه به اون مفهوم که شما در نظر دارین خیر.

 

 من چه جور رابطه ای مد نظرمه؟-

 

رابطه ای مثل رابطه مردهایی که قصد فریب دادن دختری جوون رو دارن.مثل آدمایی که میخوان از احساسات پاک -

کنن.آدمایی که برای پول و مال و منال پدر دختر نقشه میکشن.اما من این جوری نیستم.من از یه دختر بهره برداری 

 دختر شما اولش خوشم اومد یعنی روزی که ایشون رو توی بیمارستان دیدم و بعد عاشقش شدم.

 

 ساله شدین آقای نبوی؟ 14شما عاشق یه دختر -

 

ساله  14اسش هم همینطور.اون خیلی بیشتر از دختری سالش باشه.احس 14ظاهر دختر شما نشون نمیده -

 سالگی هستن. 11میفهمه.البته االن در مرز 
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ببین آقای نبوی بحث سر اینکه اون هنوز بچه س و باید درس بخونه.اون هنوز اول راه زندگیشه و شما دارین مسیر -

نادیده میگیرم و اخراجتون نمیکنم.چون در زندگیش رو عوض میکنین قصد هیاهو راه انداختن ندارم کار شما رو هم 

کارتون خیلی جدی هستین و من از آدمهای جدی خوشم میاد.تنها خواهشی که از شما دارم اینه که دست از سر 

 دخترم بردارین و بذارین به زندگیش برسه.

 

فت هستین.اصال قصد آقای پورمند من برای شما خیلی احترام قائلم چون انسان مفید و به قول معروف با معر-

چاپلوسی و تملق گویی ندارم و چیزی که میگم اعتقاد قلبی خودمه.اما موضوع من و دختر شما چیز دیگه ایه.پری ناز 

خانم اگه دختر شمام نبود هر جا که میدیدمش همین حال رو پیدا میکردم چون دختریه که همیشه در تخیلم مجسم 

ین نه نظرم در مورد شما عوض میشه و نه دخترتون.در ضمن نمیخوام مانع میکردم.شما چه منو اخراج کنین چه نکن

زندگیش بشم میخوام همونطور که اون به من زندگی میده من هم زندگی رو براش شیرین کنم و در این راه هر 

ختر شما کاری از دستم بر بیاد انجام میدهم.من میدونم برادرزاتون پرویز خان د رمورد من چه حرفی زده ولی من د

 رو از جون خودم هم بیشتر دوست دارم و تا هر وقت الزم باشه منتظرش میمونم.

 

تورج که آقای نبوی را در اراده خود خیلی مصمم دید دریافت بحث کردن نتیجه ای ندارد از این رو از مرتضی 

 رای رفع این مشکل انجامخواست به سرکار خود برگردد و به فکر فرو رفت که چه کاری از دستش بر می آید تا ب

دهد.تنها راهی که به ذهنش رسید نظارت سفت و سخت بر کارهای پری ناز بود.او تصمیم گرفت اجازه ندهد پری 

 ناز حتی به خانه فرشته رفت و آمد کند.

 

تری بساین فکر و خیالها باعث شد بار دیگر ناراحتی قلبی به سراغ تورج بیاید و او را چند روزی در بیمارستان 

 کند.اینبار شدت حمله قلبی بیشتر بود و تورج مدت زمان بیشتری را در بخش مراقبتهای ویژه سپری کرد.

 

در طی مدتی که تورج در بیمارستان بستری بود پرویز خیلی دور و بر او میپلکید و خود را ناراحت نشان میداد.روزی 

برای عیادت او آمدند فخری خانم و پرستو و ایرج نیز به  که تورج را به بخش منتقل کردند و گوهرناز و پری ناز

عیادتش آمدند.پرویز که میخواست نشان دهد خیلی نگران حال عموی خود است نگاهی زیر چشمی به پری ناز 

انداخت و گفت:دکتر گفته همه این حمله های قلبی به دلیل حرص و جوش خوردنه.قلب عمو جون هیچ ایرادی نداره 

فته و نه ماهیچه هاش کم کاری داره تنها چیزی که هست عصبانی شدن از دست بعضی ها باعث میشه نه رگهاش گر

 به قلبشون فشار بیاد.

 

پری ناز که موضوع رویارویی پرویز با مرتضی را نیز شنیده بود نگاهی آکنده از تنفر به او انداخت و رو 

زدن استفاده میکرد گفت:پسرم راست میگه.آقای  برگرداند.فخری خانم هم که از هر فرصتی برای زخم زبان

پورمند اگه حرص و جوش نخورن که به این روز نمی افتن.گوهر جون و پری جون باید بیشتر از اینها هوای آقای 

 پورمند رو داشته باشن.

 

ار فش گوهرناز میدانست منظور فخری خانم چیست گفت:ما که همه تالشمون رو میکنیم بر اعصاب آقای پورمند

 نیاد.اما خیلی ها هستن که بدشون نمیاد سر آقای پورمند بالیی بیاد که...
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تورج حرف گوهرناز را قطع کرد و گفت:عزیزم اینجا که جای این حرفها نیست.شما اومدین عیادت من یا گله 

 گزاری از همدیگه...بسه دیگه.

 

و را گرفت و پس از خداحافظی تند و خشک از اتاق فخری خانم که از حرف گوهرناز خیلی رنجیده بود دست پرست

 بیرون رفت.پس از او هم ایرج خداحافظی کرد و آنجا را ترک گفت.

 

دو هفته پس از مرخص شدن تورج از بیمارستان او شبی هنگام خواب از گوهرناز خواست در کنارش بنشنید تا 

 درباره موضوعی مهم با صحبت کنند.

 

و میدونی من تو بچه ها را چقدر دوست دارم.این رو هم میدونی که توی دنیا یک خواهر دارم تورج گفت:گوهر جان ت

و یک برادر طلعت که سرخونه و زندگیشه و به ما کاری نداره.میمونه ایرج که چون اینجاست و با همدیگه رابطه 

قیه به رم این بچه بازی عشق و عاشتنگاتنگی داریم بهم خیلی وابسته ایم.با وضعی که برای پری ناز پیش اومده منظو

گمانم همین روزها حسابی آبرومون میره و همه خبردار میشن که اون عاشق یکی از کارکنان کارخونه شده.اونطور 

 که اون پسره حرف میزد تصور نمیکنم از پری ناز دست بکشه مگر اینکه ...

 

 مگر اینکه چی؟گوهرناز که خیلی سراسیمه شده بود به میان حرف تورج پرید:

 

 چرا اینقدر دستپاچه ای...دارم میگم.مگر اینکه شوهرش بدیم.-

 

چی!شوهرش بدیم؟پری ناز رو شوهر بدیم؟مگه خودت نمیگی اون بچه س؟حاال میخوای دستی دستی بدبختش -

 کنی؟

 

که با این پسره نامه  سالشه.اون االن دو ساله که وارد خط زندگی شده.دو ساله 11اوال که اون دیگه بچه نیست.-

سالگی عقلش میرسیده که زندگی چیه.پس حتما آمادگی شوهر کردن و تشکیل  14پرونی میکنه یعنی دخترن از 

زندگی رو داره.گذشته از اینها خودت میبینی که این اواخر وضع قلب من چه طوریه.دلم میخواد پیش از مردنم 

که کار عشق و عاشقی اون به کجا کشیده.تو که میدونی این روزا دخترم سر و سامون بگیره و روح من معذب نباشه 

عشق و عاشقی بیشتر بخاطر پول و مال و مناله.پسرا وقتی چشمشون به یه دختر خوشگل و پولدار می افته خودشونو 

 عاشق و شیدا نشون میدن بعد که خرشون از پل گذشت دیگه از عشق و محبت خبری نیست.

 

 این پسره یعنی اقای نبوی هم از اون جور جوونهاست؟تو از کجا میدونی -

 

ظاهرش نشون نمیده ولی باطن هر کسی رو فقط خدا میشناسه.از کجا معلوم این جوون سربراه و به ظاهر نجیب -

 پس فردا از هر چی شارالتانه بدتر در نیاد؟نه دلم میخواد دخترمو دست کسی بدم که اگر مردم روحم عذاب نکشه.
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 که عمر دست خداست و امیدوارم سالهای سال زنده باشی و سایه ت باالی سر ما باشه.گذشته از این از کجا اوال-

میدونی آدمی رو که د رنظر داری میتونی بهش کامال اعتماد کنی؟از کجا میدونی اون که قاپ تو رو دزدیده از همه 

 تماد داری کی هست؟شارالتانها شارالتان تر نیست؟خب این آدمی که اینقدر بهش اع

 

 پرویز.-

 

گویی دنیا را بر سر گوهرناز کوبیدند.او اسم پرویز را چند بار زیر لب تکرار کرد و سپس با صدایی بغض آلود 

گفت:پس اون عاقبت کار خودش رو کرد؟آخرش راضیت کرد که دختر دسته گلت رو به دست اون بسپاری؟تملق 

 و کرد؟میخوای گوشت رو بدی دست گربه؟گویی ها و چاپلوسی هایش کار خودش ر

 

ببین گوهرجون تو توی این مدتی که با پرویز سر و کار داشتی ازش بدی دیدی؟کدوم بدجنسی رو کرده که باعث -

شده ازش بدت بیاد؟اون پسر با استعداد و با تربیتیه.خیلی با عرضه س توی این چند روز که از من پرستاری میکرد 

زدیم.اون هم عاشق بی قرار پری نازه.میگفت تنها آرزوش اینه که با پری ناز عروسی کنه.میگفت با هم خیلی حرفها 

از همون لحظه اول که اونو دیده بند دلش پاره شده و آرزوش بوده که پری ناز زنش بشه.خب بهتر از این چیه که 

م زندگی مون با سعادت همراه مردی زنش رو دوست داشته باشه؟مگه من و تو که اینقدر همدیگه رو دوست داری

نیست؟پری ناز هم اگه با پرویز ازدواج کنه خوشبخت میشه چون حداقلش اینه که خون خونواده پورمند توی رگهای 

 شوهرش جریان داره.

 

اما اون پسر زنی مثل فخری خانمه.زنی که حسادت توی گوشت و خونشه.زنی مثل اون نمیتونه مادرشوهر خوبی -

 اشه.تورج جان داری اشتباه میکنی.برای دخترم ب

 

این رو فراموش نکن که پرویز پسر برادر منم هست.ایرج که آدم بدجنسی نیست.تو هنوز حرفای اون زمان ها -

یادت نرفته.بابا بگذار کنار این حرفارو.بنظر من پرویز از هر آدم دیگه ای که فکرش رو بکنی مناسب تره.منکه 

 هم با پری ناز حرف میزنم.نذارین این آخر عمری عذاب بکشم. تصمیم خودمو گرفتم و فردا

 

گوهرناز که دید تورج تصمیم نهایی خود را گرفته است و چون او را خوب میشناخت و میدانست که وقتی تصمیمی 

اری ر کبگیرد آن را حتما به اجرا در می آورد در برابر تورج تسلیم شد و گفت:خدا آخر و عاقبت ما رو به خیر کنه.ه

 دوست داری بکن.

 

تورج دو روز بعد را به فکر کردن بیشتر درباره تصمیم خود گذراند و پس از آن موضوع را با پری ناز در میان 

گذاشت.پری ناز ابتدا باورش نمیشد و تصور میکرد پدرش برای سر به سر گذاشتن با او و یا ترساندنش این حرف 

لی جدی حرف میزند در حالیکه نمیتوانست جلو ریختن اشک خود را بگیرد را میزند.اما وقتی پی برد پدرش خی

گفت:بابا شما هیچ میدونین که پرویز دو برابر سن منو داره.اون تقریبا سی سالشه.من من چه طوری میتونم با آدمی 

وهر و وقت شکه اینقدر از من بزرگتره و منهم اصال دوستش ندارم زندگی کنم بابا مگه خودت نگفتی من بچه ام 

 کردنم نیست؟حاال چی شده یکدفعه تصمیم گرفتین منو شوهر بدین؟
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ببین دخترم خودت باعث شدی که من به فکر شوهر دادنت بیفتم.تو اگه سرت به کار خودت بود و به عشق و -

با وضعی  اینعاشقی کاری نداشتی من به این فکر نمی افتادم که برای جلوگیری از ابروریزی شوهرت بدم.گذشته از 

 که دارم معلوم نیست چند مدت دیگه زنده هستم برای همین هم میخوام خیالم راحت باشه و راحت بمیرم.

 

پری ناز که با شنیدن این حرف شدت اشک ریختنش افزایش یافت گفت:نه باباجون خدا نکنه بمیری خدا کنه من 

ه منو خیلی دوست داری.یادته از وقتی بچه بودم هر چی زودتر از شما بمیرم و شاهد مردن شما نباشم.باباجون تو ک

میخواستم برام میخریدی و به همه حرفهام گوش میدادی.حاال چرا میخوای منو بر خالف میل باطنی خودم به دست 

کسی بدی که شک ندارم منو بدبخت میکنه؟بابا ازت خواهش میکنم بهت التماس میکنم به پات می افتم که از این 

 صرف بشی.بابا تو رو خدا اینکارو نکن.سپس برخاست و هق هق کنان به اتاق خود رفت.تصمیم من

 

پدر و دختر دو روزی یکدیگر را ندیدند.پری ناز به اتاق خود رفته بود و از آن بیرون نمی آمد.او در عرض آن مدت 

 خواهد خورد حتی اگر بمیرد.لب به غذا نزد و به مادرش گفته بود تا پدر از تصمیمش منصرف نشود او هم غذا ن

 

حمله قلبی مجدد تورج باعث شد که پری ناز از اتاق خود بیرون بیاید و برای مالقات پدرش به بیمارستان برود.او که 

بر اثر اعتصاب غذای چند روزه بسیار الغر شده بود برای حفظ تعادل خود مشکل داشت.پدر و دختر وقتی یکدیگر 

ستند ایرج و فخری خانم و پرویز و پرستو هم در بیمارستان بودند که پس از مالقات با شتاب را دیدند.بی اختیار گری

 به منزل برگشتند چون به جشن عروسی یکی از همسایگان دعوت شده بودند.

 

وقتی که مجلس خالی از اغیار شد و گوهرناز و پری ناز با تورج تنها ماندند تورج از پری ناز خواست لبه تخت او 

نشیند.پس از آن پری ناز خواسته پدر را اجابت کرد تورج به موهای بلند و مشکی دخترش دست کشید و ب

گفت:عزیز دلم گمان نمیکنم اینبار از بیمارستان مرخص بشم.ولی دلم میخواد آخرین ارزوی یه پدر دم مرگ رو بر 

 آورده کنی.اینکار رو میکنی مگه نه؟

 

شمانش آورده بود پدر را سخت در آغوش گرفت و گفت:باباجون این حرفو نزن پری ناز که گفته پدر اشک به چ

خدا کنه سالها زنده باشی.اگه آرزوی شما اینه من قبولش میکنم.حاال که اینکار دل شمارو خوش میکنه گور پدر پدر 

 دل ما دل تو خوش باشه.سپس با گریه ای بی امان از اتاق بیرون رفت.

 

 7فصل 

 

 

 

فخری خانم قند آب میکردند.سرانجام توانسته بود به هدف خود برسد.او همواره بر این عقیده بود که تورج  توی دل

در هنگام تقسیم ارث و میراث اقای پورمند بزرگ سر ایرج کاله گذاشته است.همین تصور غلط و طینت پلید و 

 آوردن بخشی از ثروت تورج و گوهر باشد.آکنده از حسادت او وی را بر آن داشته بود که همیشه در فکر به چنگ 
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پرویز هم که رویای دستیابی به بخشی از ثروت تورج را در سر میپروراند از اینکه تملق و چاپلوسی های او موثر 

واقع شده و قرار بود با دختر عمویش ازدواج کند سر از پا نمیشناخت.مقدمات عروسی فراهم شده و خریدها نیز 

.مسئله کم سن و سال بودن عروس و منع قانونی آنهم با کمک پول و نفوذ اقای پورمند حل شد و انجام گرفته بود

قرار گذاشتند پس از پایان سال تحصیلی و قبول شدن پری ناز در کالس نهم که به آن سیکل اول متوسطه میگفتند 

 در روز تولد پری ناز جشن عقد گرفته شود.

 

شته هم دعوت کرده بود که در مراسم حضور یابد.فرشته که لباسی ساده به تن در روز عقد کنان پری ناز از فر

داشت در گوشه ای از اتاق ایستاده بود و آرام آرام اشک میریخت.در آن شلوغی کسی به او توجه نداشت ولی وقتی 

 مراسمی چرا گریهپرستو او را به آن حال دید جلو رفت و با بینی باال گرفته و پر از افاده گفت:توی یه همچین 

 میکنی؟نکنه از زور حسودی گریه میکنی؟گریه ت گرفته؟

 

فرشته که بیش از آن طاقت آن صحنه ها را نداشت نگاهی غضبناک به پرستو انداخت و گفت:توی این دنیا همیشه یه 

 قانون بد بوده و اون هم اینه که انگور خوب گیر شغال میاد.سپس با سرعت مجلس را ترک کرد.

 

جشن عروسی هم در باغ خانه اقای پورمند برگزار شد.در خانه ای که پری ناز پا به دنیا گذاشته بود ناکامی او نیز 

رقم خورد.اقای پورمند در نزدیکی خانه خود خانه ای که حیاطی متوسط و چهار اتاق داشت برای عروس و داماد 

جشن عروسی عروس و داماد را در آنجا دست به دست  خریده و به عنوان هدیه به آنان داده بود که پس از پایان

 دادند.

 

تورج از اینکه دخترش را به غریبه نداده و به گمان خودش از آبروریزی جلوگیری کرده بود احساس رضایت 

میکرد.اما گوهرناز که میدانست دخترش به خانه ای رفته که برایش در حکم زندان است غصه میخورد شب زفاف 

کم از صبح پادشاهی نبود زیرا همه خرج و مخارج را پدرزنش پرداخته و حتی مقداری هنگفت پول برای  برای پرویز

او در بانک گذاشته بود که به مصارف الزم برساند.اما برای پری ناز شبی دیجور بود که جز حرمان و اشک چیزی 

نندگی آن را بر عهده داشت بیرون آمد تا بهمراه نداشت زیرا وقتی سوار بر اتوموبیل گل زده پدرش که گل محمد را

به خانه خود رود چیزی در درونش ندا داد که به آن دور و بر نگاه کند.آنچه دید هیکل در هم جمع شده مردی بود 

که با چشمانی اشکبار از فاصله دور و از میان سیاهی او شب به او چشم دوخته بود.هیچکس مرتضی را ندید جز پری 

 ناز.

 

ز بدترین شب زندگی خود را گذراند.اگرچه او به علت خستگی مفرط ناشی از فعالیت روز بی قرار خوابیدن پری نا

بود پرویز تا به مقصود خود نرسید از او دست برنداشت.طبق قراری که پیشتر گذاشته شده بود پرویز برنامه ریزی 

 ای گذراندن ماه عسل به اصفهان و شیراز بروند.کرده بود که روز پس از مراسم عروسی با اتوموبیل اقای پورمند بر

 

روز بعد پرویز به علت خستگی تا نزدیکی ظهر خوابید و وقتی بیدار شد از خانه بیرون رفت تا خانمها مراسم پاتختی 

را برگزار کنند.پس از آن مراسم پری ناز و پرویز در مهمانی خصوصی آقای پورمند شرکت کردند و در آنجا بود که 

 ویز اعالم کرد فردا صبح راهی ماه عسل خواهند شد.پر
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نزدیکی های آخر مهمانی بود که قلیچ مراد با چهره ای درهم وارد اتاق شد و چیزی در گوش تورج گفت که رنگ از 

چهره اش پرید و این حالت او از چشم پری ناز مخفی نماند.پری ناز که حدس زده بود باید اتفاق ناگواری افتاده 

د نزد پدرش رفت و از او پرسید چه خبر شده است.تورج که نمیتوانست ناراحتی خود را پنهان کند گفت برای باش

یکی از کارگران شبکار اتفاقی افتاده و زخمی شده است که او را به بیمارستان برده اند.اما این پاسخ پری ناز را قانع 

 ی علت نیست.نکرد زیرا دلش بی اندازه شور میزد و او میدانست که ب

 

صبح بود که همه وسایل سفر آماده شد و عروس و داماد با بدرقه پدر و مادرها و بقیه اهالی خانه و با  16ساعت 

اتوموبیل کادیالک آقای پورمند راهی سفر ماه عسل شدند.هنگامی که اتوموبیل از خیابان اصلی شهر رد میشد و از 

وجه ازدحام جلوی بیمارستان شد.اما پرویز چنان به سرعت عبور کرد که برابر بیمارستان عبور میکرد پری ناز مت

پری ناز نتوانست چهره ای آشنا ببیند.ولی گلنوش که سراپا سیاهپوش شده بود و همچون ابر بهار اشک میریخت 

 اتوموبیل آقای پورمند را شناخت و پری ناز را در دل نفرین کرد.

 

ویز خیلی خوش گذشت ولی پری ناز که صحنه جلو بیمارستان لحظه ای از مسافرت سه هفته ای ماه عسل به پر

نظرش دور نمیشد و در طی این مدت دلش پیوسته شور میرد هیچ لذتی از مسافرت نبرد و با اکراه تمام به آن تن 

ر آن د داد.پس از بازگشت از سفر اقای پورمند بازهم مهمانی مفصلی ترتیب داد که طلعت و شوهر و فرزندانش هم

شرکت داشتند.گوهرناز که از دیدن دخترش بی اندازه خوشحال شده و رسیدن نامه ای از امیر بر شادی اش افزوده 

 بود لحظه ای چهره درهم نمیکشید و لبخند از لبش دور نمیشد.

 

ه ما ن اون روز کپری ناز که مشغولیت فکری لحظه ای او را آرام نمیگذاشت وقتی با مادرش تنها شد از او پرسید:ماما

 داشتیم میرفتیم مسافرت از جلو بیمارستان رد شدم خیلی شلوغ بود.چه خبر شده بود؟شما خبر دارین؟

 

گوهرناز که نمیخواست دختر تازه عروسش را ناراحت کند پاسخ داد:نه مادر نمیدونم.مگه قراره هر خبری توی شهر 

 میشه همه خبر داشته باشن؟

 

ین چیزی رو از من قایم میکنین.راستشو بگین چی شده.آخه میدونی چیه دل من خیلی شور ولی مامان شما دار-

 میزنه حتم دارم اتفاقی افتاده یه اتفاق بد.مامان راستشو بگین خبریه؟

 

گوهرناز که چیزی نمانده بود اشکش سرازیر شود خود را از دست پری ناز خالص کرد و در ضمن آنکه از او دور 

 زی نیست مادر چیزی نیست.میشد گفت:چی

 

اما پری ناز تردیدی نداشت که اتفاق بدی افتاده است.اگر پیش از آن کمی دچار شک بود با دیدن حالت مادرش 

برایش تردیدی نماند.او که میدانست میتواند موضوع را زا قلیچ مراد بپرسد و یقین داشت که پیرمرد هرگز دروغ 

برود.اما او را نیافت و وقتی از پدرش سراغ قلیچ مراد را گرفت تورج گفت که نمیگوید تصمیم گرفت به سراغ او 

 چند روزی است برای سر زدن به اقوام خود به روستای زادگاهش رفته.
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پری ناز آنشب نتوانست از هیچکس خبری بدست اورد ولی روز بعد که پرویز به کارخانه رفت تا کارش را شروع 

 شد و به در خانه گلنوش رفت.کند او هم از خانه خارج 

 

وقتی گلنوش در را بروی پری ناز گشود و چشم پری ناز به لباس سرتاپا مشکی او افتاد پاهایش بی اختیار لرزید و 

 رنگ از چهره اش پرید.او که قادر به حفظ تعادل خود نبود به آستانه در تکیه داد

 

و ببندد با دیدن حالت پری ناز از تصمیم خود منصرف شد.زیر گلنوش که ابتدا قصد داشت در را محکم بهم بکوبد 

بازوی او را گرفت و به داخل خانه راهنمایی اش کرد.پری ناز وقتی وارد اتاق پذیرایی شد عکس قاب شده مرتضی را 

روی تاقچه اتاق دید که نواری مشکی رنگ به گوشه ای از آن چسبانده شده و دو شمعدان با شمعهایی مشکی رنگ 

 در کنارش قرار گرفته بود.

 

 پری ناز اینبار دیگر طاقت نیاورد و جیغی از ته دل کشید با دو دست به صورت خود کوبید و نقش بر زمین شد.

 

مادر مرتضی که در اتاق طبقه باالی خانه گلنوش خواب بود از صدای جیغ هراسان از خواب پرید و به سرعت به طبقه 

برای پری ناز آب قند درست کردند و پس از پاشیدن آب سرد به پری ناز و گرفتن  پایین آمد.گلنوش و مادرش

 سرکه زیر بینی اش و به هوش آمدن او آن را به خوردش دادند.

 

پری ناز وقتی به هوش آمد گریه ای بی امان سر داد و گلنوش و مادرش تالش فراوانی به خرج دادند تا او را ارام 

که از شدت گریه صدایش میلرزید و قادر به حرف زدن نبود با لکنت پرسید:چی ... چی کردند.پری ناز در حالی

شده؟مرتضی ... مرتضی ... و باز هم جیغی کشید.ای خدا ... ای خدا ... آخه چرا ... چرا ... چرا... و همچنان اشک 

 میریخت.

 

ض کی برای ریختن نداشت با صدایی بغپس از چند دقیقه که از شدت گریه پری ناز کاسته شد گلنوش که دیگر اش

آلود گفت:آره مرتضی مرتضی مرد.شاید هم خودشو کشت.همون شب عروسی تو.اون نتونست بی وفایی تو رو 

 تحمل کنه.وقتی...

 

پری ناز با هق هق حرف گلنوش را قطع کرد:من بهش بی وفایی نکردم ... من اونو از جونم بیشتر دوست داشتم.من 

مال اون باشم ... اما پدرم منو شوهر داد.من نمیخواستم از مرتضی جدا بشم اما پدرم به زور شوهرم میخواستم فقط 

 داد.تقصیر من نبود نبود نبود ....و باز هم گریست.

 

پس از یکساعت وقتی همگی کمی آرامش به دست آوردند گلنوش برای پری ناز گفت که صبح روز رفتن او به ماه 

مارستان به تشییع جنازه مرتضی مربوط میشد.همون شبی که تو عروسی کردی مرتضی اومده عسل ازدحام جلوی بی

شب اومد در خونه ما تا  12بود زندیک خونه تون.حتما تو رو توی لباس عروسی دیده بود چون نزدیک ساعت 

یه کرده هر چی ماشین شوهرمو بگیره .گفت میخواد بره ساری یه کاری داره.حالش اصال خوب نبود.معلوم بود گر

 بهش گفتم چی شده چیزی نگفت و تنها حری که زد این بود که پری ناز عروسی کرد.
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من نمیخواستم سوییچ ماشین را بهش بدم.اما شوهرم گفت اگه ندی بهش برمیخوره.اون شب یک کمی هم بارون 

د که ماشینش با یه کامیون اومده بود.مرتضی رفت اما برنگشت.صبح روز بعد از عروسی تو به شوهرم خبر دادن

برخورد کرده.مامور پلیس راه از دوستای شوهرم بود و ماشینشو میشناخت برای همین اول خیال کرده بود شوهرم 

پشت فرمون بوده و کشته شده.شدت تصادم اونقدر زیاد بود که از ماشین شوهرم فقط صندوق عقب باقی 

راه مرتضی رو مقصر تشخیص داد.راننده کامیون میگفت خیلی سعی  موند.مرتضی الی آهن پاره ها له شد.البته پلیس

کردم مانع تصادم بشم ولی سرعت ماشین مرتضی اونقدر زیاد بود که نتوانسته از لیز خوردن و برخورد شدیدش با 

 کامیون جلوگیری کند.میدونی توی دست مرتضی در آخرین لحظه زندگیش چی بود؟آخرین نامه تو...

 

ار بر اتاق حکمفرما شد.پری ناز آهسته آهسته اشک میریخت و از عکس قاب شده مرتضی لحظه ای سکوتی مرگب

چشم برنمیداشت.سرانجام گلنوش از او خواهش کرد به خانه اش برگردد.چون ممکن است پرویز به خانه بیاید و از 

 نبودن او ناراحت شود.

 

اون درست کرد.ببینم پدر و مادر من از این موضوع خبر  پریناز گفت:گور پدرش هم کرده.همه این بدبختی ها رو

 داشتن؟

 

بله همون شب که شما منزل پدرتون بودین و قرار بود فرداش برین مسافرت موضوع رو به اقای پورمند اطالع -

 دادن.حتما نخواستن تو رو ناراحت کنن برای همین هم بهت نگفتن.

 

 میخوام برم سر قبرش همین جا توی قبرستان گنبد دفنش کردین؟پری ناز در حالیکه به پا میخواست گفت:

 

نه اون همیشه دلش میخواست جایی دفن بشه که به دنیا اومده بود بردیمش ساری.شب جمعه قراره همگی بریم -

 سر قبرش اگر تو هم خواستی میتونی بیای مثل اینکه اقای پورمند هم قراره بیان.

 

 ر مزار مرتضی خواهد آمد و پس از خداحافظی به خانه اش رفت.پری ناز گفت که حتما بر س

 

پری ناز وقتی وارد خانه شد کفشهای پرویز را جلوی در راهرو دید و فهمید که به خانه آمده است.به اتاق نشینمن که 

ت با دست داشوارد شد پرویز را دید.او بر روی مبلی نشسته بود و در حالیکه ربدوشامبری به تن و فنجانی چای در 

دیدن پری ناز ابتدا لبخندی زد و سپس چهره درهم کشید و با لحنی تحکم آمیز پرسید:عروس خانم کجا تشریف 

 داشتن؟

 

 هیچ جا.-

 

 هیچ جا یعنی چی؟خونه فاسق یعنی هیچ جا؟راستشو بگو کدوم قبرستونی بودی؟-

 

خوب میدونی که من با اون بیچاره هیچ رابطه تو از سر مرده هم دست ورنمیداری؟اون فاسق من نبود خودت -

 نزدیکی نداشتم.ما فقط برای همدیگر نامه نوشتیم و عشق و عالقه مون رو بهم اظهار کردیم.
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تو غلط کردی خجالت نمیکشی جلو من این حرفارو میزنی؟روت میشه بگی عشق و عالقه.بزنم توی دهنت که -

میگم درسته که دختر عموی منی یعنی دختر تورج خان ولی د رحال  دندونات بره توی شکمت؟ببین چی دارم بهت

 حاضر زن منی و باید هر طور که من میخوام رفتار کنی شیرفهم شد؟

 

پری ناز که در خانواده ای با تربیت و با فرهنگ بزرگ شده بود خود را با ارزش تر از آن میدید که به چنین حرفهای 

تن هر حرفی به اتاق خواب رفت تا لباسش را عوض کند.پری ناز مشغول تعویض مزخرفی پاسخ دهد.او به جای گف

لباسش بود که پرویز وارد اتاق شد مچ دست او را گرفت و به روی تخت پرت کرد و سپس به او یورش اورد و دو 

 سیلی محکم به دو طرف صورتش زد که جای دستهایش روی گونه های پری ناز ماند.

 

این حرکت پرویز بیش از درد جسمانی پری ناز را ازار داد زیرا این نخستین بار در عمرش بود  درد روحی ناشی از

که از کسی سیلی میخورد.اما گریه نکرد.نمیخواست با اشک ریختن باعث شود پرویز احساس پیروزی کند.درد را 

 تحمل کرد و با نگاهی غضبناک به پرویز خیره شد.

 

از همراه قلیچ مراد و گل محمد راهی ساری شدند تا برای فاتحه خوانی بر سر مزار روز پنج شنبه تورج و گوهرن

مرتضی نبوی بروند.اما پری ناز اجازه اینکار را نیافت.پرویز آن روز در خانه ماند و اجازه نداد پری ناز از خانه خارج 

 شد.

 

گفتن آنچه برایش اتفاق افتاده بود پدر و  پری ناز با وجود سن و سال کم زنی فهمیده و عاقل بود و نمیخواست با

مادرش را ناراحت کند.او میدانست که پدرش از شنیدن کتک خوردن او بی اندازه ناراحت خواهد شد و امکان دارد 

باز هم دچار حمله قلبی شود.از این رو دم فرو بست و چیزی نگفت او با خود عهد کرد روزی خود بتنهایی بر سر 

 و عقده دل بگشاید.مزار مرتضی برود 

 

در یکی از روزهای ابان ماه بود که پرویز برای انجام ماموریتی سه روزه به مشهد رفت و پری ناز تصمیم خود را 

عملی کرد.او یک دسته گل سرخ تهیه کرد و به سر مزار مرتضی رفت.بارش نم نم باران مانع از آن نشد که پری ناز 

نشیند گلها را بر روی قبرش بچیند و آرام ارام اشک بریزد.پری ناز وقتی که همه در کنار قبر مرتضی بر روی زمین ب

 حرفهای دل خود را با مرتضی زد و سبک شد به خانه برگشت.

 

پری ناز وقتی به خانه خود وارد شد فخری خانم را در آنجا دید از تعجب بر جا خشکش زد.او نمیدانست که 

رد.پس از سالم کردن به مادرشوهرش از او پرسید:میبخشین فخری خانم شما مادرشوهرش هم کلید خانه وی را دا

 هم کلید خونه منو دارین؟

 

 خونه تو رو؟از کی شده خونه تو؟پس پسر من این وسط لولو سر خرمنه؟-

 

 ببخشین خونه پسرتون.شما کلید خونه پسرتون رو از کی گرفتین؟-
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ری میذاره میره ماموریت تا هر کاری دلت خواست انجام بدی؟کور از خودش.خیال کردی پسرم تو رو همینجو-

 خوندی ببینم از صبح کجا بودی؟

 

 رفته بودم بیرون کار داشتم.-

 

 4صبح اومدم اینجا تو نبودی.حاال ساعت  9کدوم بیرون کار داشتی؟کجا بودی که اینقدر طول کشید.من ساعت -

 جا تشریف داشتن؟بعدازظهره معلومه خانم تا این وقت روز ک

 

پری ناز که از این دخالت بی جای مادرشوهر خود بی اندازه خشمگین شده بود سرخود را باال گرفت و با لحنی قاطع 

گفت:زنعموی عزیز از شما خواهش میکنم از همین االن در کار زندگی من دخالت نکنین من فقط باید به شوهرم 

 جواب پس بدم نه کس دیگه.

 

م روشن!خانم زبون در آوردن.خوشم باشه هنوز غوره نشده مویز شدی؟بذار یه چند سالی از خب خب چشم-

زندگیت بگذره بذار چند تا توله دور و برت رو بگیره بعد اینجوری بلبل زبونی کن.من از طرف پسرم اختیار تام دارم 

 که مواظب تو باشم تا اون از سفر برگرده.

 

به فخری انداخت سپس رو برگرداند و از اتاق بیرون رفت.به راهرو رسیده بود که پری ناز نگاهی آکنده از تنفر 

فخری خانم به او رسید از پشت بازویش را گرفت و با عصبانیت پرسید:کجا؟همینطوری سرتو انداختی پایین و 

 میری؟کجا میری؟

 

 نو نگهدارین و نگذارین بیشتر از اینمیرم خونه پدرم تا وقتی که شوهرم از سفر بیاد.خواهش میکنم احترام خودتو-

 روی ما به هم باز بشه برای هیچکدوم از ما خوب نیست.

 

پری ناز وقتی به خانه مادرش وارد شد و او علت آمدنش را پرسید از جر و بحث میان خود و فخری خانم حرفی نزد 

 ست.و تنها گفت که چون شوهرش به ماموریت رفته و او تنهاست نزد آنان آمده ا

 

سه روز بعد که پرویز از سفر برگشت و پری ناز هم به خانه خود رفت ماجرای قبلی تکرار شد و انیبار با شدت 

بیشتر اما باز هم پری ناز داغ شادی ناشی از گریه کردنش را بر دل پرویز گذاشت.پری ناز که میدید در مسیری 

 مچون فوالد آبداده شود و در برابر پرویز از پا در نیاید.ناخواسته افتاده است قصد داشت با استواری و مقاومت ه

 

پرویز پس از برگشتن از سفر ماموریتی خود تعدادی کتاب درسی خریده بود و با جدیت مشغول مطالعه بود.در یکی 

 واز مهمانی هایی که در منزل آقای پورمند برگزار شد پرویز که در برابر تورج همچون موش مینشست و از تملق 

چاپلوسی فروگزار نمیکرد اعالم داشت که قصد دارد در کنکور سال آینده شرکت کند تا در رشته حقوق ادامه 

 تحصیل دهد زیرا وکالت را خیلی دوست دارد.
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آقای پورمند که معلوم نبود چرا به پرویز آنقدر اعتقاد داشت از این خبر خوشحال شد و گفت که حاضر است همه 

ندگی پرویز را تقبل کند.اما گوهرناز از شنیدن این موضوع ناراحت شد چون این به آن معنا بود مخارج تحصیل و ز

 که پری ناز ازاو دور میشد و احیانا به تهران میرفت.

 

این موضوع از یک لحاظ خوب بود و آن اینکه پری ناز از فخری خانم دور میشد ولی از سوی دیگر از خودش هم 

 میتوانست از وضع زندگی او خبر داشته باشد.فاصله میگرفت و وی ن

 

کم کم بوی بهار به مشام رسید و بار دیگر سال نو شد.اما این عید افزون بر شادی و نشاطی که برای همه مردم در بر 

دارد شوری دیگر به خانواده پورمند داد و علت آن آمدن امیر بود.امیر که در درس به توفیقهایی چشمگیر دست 

در دانشگاه خود در رشته مکانیک شاگرد اول شده بود به ایران آمده بود تا تعطیالت عید را در کنار خانواده  یافته و

 اش بگذراند.

 

پری ناز از بقیه افراد خانواده پورمند بیشتر شاد و خوشحال بود چون آمدن امیر سبب میشد چند روزی از زندان 

 خود را به دست فراموشی بسپارد.خانه خود بیرون اید و وجود زندان بانهای 

 

امیر بسیار خوش قیافه تر و خوش تیپ تر از زمان رفتنش شده بود به طوری که در مهمانی اقای پورمند به مناسبت 

آمدنش که بسیاری از افراد سرشناس گنبد و گرگان و ساری در آن شرکت داشتند توجه همه دختران را بسوی 

تند به طریقی خود را به او نزدیک و خودشان را در دلش جای کنند.اما امیر در خود جلب کرد و هر یک قصد داش

عین افتادگی و خاکی بودن به هیچ دختری توجهی ویژه نشان نمیداد.و با همه رفتاری خودمانی داشت.در این میان 

 شد که وقتی مادرش پرستو هم خیلی در جوش و خروش بود اما امیر حتی یکبار هم به او توجه نکرد و این امر سبب

 را دید با بغض گفت:این پسره خیال میکنه چند سال خارج بودن چیه خودشو حسابی گم کرده چقدر قیافه میگیره.

 

 فخری هم که دل خوشی از خانواده تورج نداشت گفت:اصال بهش محل نذار.اینا آدم نیستن اینم مثل خواهرشه.

 

بازگشت و زندگی پری ناز را هاله غم همیشگی فرا گرفت.پرویز با جدیت امیر پس از دو هفته ماندن به انگلستان 

 درس میخواند و مصمم بود که حتما در کنکور قبول شود.

 

وقتی نتایج کنکور را اعالم کردند نام پرویز جز قبول شدگان رشته حقوق دانشگاه تهران بود.تکلیف روشن بود 

بتواند در کالسهای خود شرکت کند.دو هفته پیش از شروع کالسهای پرویز و پری ناز به تهران رفتند تا پرویز 

دانشگاه پرویز و پری ناز به تهران آمدند و قرار شد تا تهیه مسکن در خانه طلعت بمانند.سهراب و تهمینه از این 

ز وضع خیلی خوشحال بودند چون پری ناز را بی اندازه دوست داشتند.آقا مهدی شوهر طلعت هم با روی خوش ا

آنان استقبال کرد و حتی اصرار داشت پری ناز و پرویز در همان خانه ساکن شوند و در دو اتاق اضافی آن خانه که 

 اصال مورد استفاده قرار نمیگرفت زندگی کنند.

 

اما تورج که چند روز بعد به تهران آمد آپارتمانی سه خوابه و مجهز در نزدیکی میدان تجریش به اسم پری ناز خرید 

و در اختیار آنان قرار داد.پس از آوردن اثاث زندگی پری ناز و مرتب کردن خانه پری ناز و پرویز به خانه جدید نقل 
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مکان کردند.شب اول استقرارشان تورج که به اتفاق گوهرناز به تهران آمده بود همگی را برای شام به یکی از 

 نشدنی را در ذهن پری ناز باقی گذاشت.رستورانهای بسیار مجلل تهران دعوت کرد و شبی فراموش 

 

البته در این میان پرویز یکبار هم به جیب مبارک دست نبرد و همه مخارج را تورج پرداخت کرد.گرچه پری ناز به 

این امر عادت کرده بود چون از روز اول هم تنها پدرش بود که زندگی او را اداره میکرد و حتی به پرویز پول 

ش میخواست برای یکبار هم شده است پرویز پیشقدم شود و دست به جیب ببرد.اما میدانست که توجیبی میداد دل

 چنین انتظاری از پرویز مانند ان است که از چالقی توقع داشته باشد در مسابقه دو سرعت اول شود.

 

ری ناز که از مادرش چند ماهی از شروع کالسهای دانشگاه گذشته بود که پری ناز گهگاه دچار حالت تهوع میشد.پ

دور بود تنها به توجه عمه ای طلعت دلخوش داشت او وقتی موضوع را به طلعت اطالع داد عمه مهربان بی درنگ پی 

 برده بود موضوع چیست او را نزد دکتر زنان برد و پس از آزمایش معلوم شد باردار است.

 

بار پس از شنیدن پیشنهاد پدرش مبنی بر ازدواج با  شنیدن این خبر همان ضربه ای را به پری ناز زد که نخستین

پرویز به آن وارد شده بود اگر چه گوهرناز پس از شنیدن خبر تلفنی این موضوع شاد شد زیرا میپنداشت پس از آن 

پرویز بیشتر قدر پری ناز را خواهد دانست و موجبات رفاهش را فراهم خواهد آورد پری ناز آن را بدترین رخداد 

خود پنداشت و ساعتها گریست.او از پرویز دل خوش نداشت که حال فرزندش را هم از زهدان خود  زندگی

بپرورد.هر چند ماه گذشته پرویز رفتاری انسانی تر از گذشته با او داشت و میکوشید خود را مهربان نشان دهد پری 

داشت.از این رو اصال دوست نداشت  ناز تردید نداشت که آن رفتار موقت است و روزهایی سیاه در پیش رو خواهد

 فرزندش را در محیط خانوادگی پر از تشنج و خالی از مهر و عاطفه پدری پرورش دهد.

 

هنگامیکه پری ناز به ناچار موضوع باردار شدنش را به پرویز اطالع داد چهره پرویز ناگهان درهم رفت.آن حالت 

ن رفت و آنچه در نگاه پرویز دیده میشد خشم بود و گونه ای مهربانانه چند ماه پیش در چشم بهم زدنی از میا

تنفر.او با لحنی سرد و بی اعتنا گفت:آخه دختره چی بگم االن که وقت بچه دار شدن نیست نمیتونستی مواظب باشی 

 توله پس نندازی؟

 

ر یز نداشت.او که خیلی بپری ناز با آنکه خود از وضع پیش آمده ناراحت بود توقع شنیدن چنین حرفهایی را از پرو

آشفته بود گفت:مگه من خودم تنهایی بچه درست کردم جنابعالی هم یک طرف قضیه هستین خب اگه بچه 

 نمیخواستین میگفتین یه جوری جلوگیری میکردم.

 

 پرویز با سردی بیش از گذشته گفت:من نمیدونم توی این وضعیت حوصله زر زر بچه رو ندارم یه کارش بکن.

 

 ه کارش کنم؟میخوای مثل گربه بعد از زاییدن بخورمش.چ-

 

 بخورش.هر غلطی میخوای بکن فقط با من کاری نداشته باش.-
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پری ناز که دید بحث کردن با پرویز سودی ندارد تصمیم گرفت موضوع را با عمه طلعت در میان گذارد و از او راه 

د او ابتدا خیلی برآشفت و به پری ناز گفت که با پرویز حتما چاره جوید.وقتی پری ناز با طلعت دراینباره حرف ز

 حرف خواهد زد و او را قانع خواهد کرد.

 

اما گفتگوی طلعت با برادرزاده بی عاطفه اش هیچ سودی نداشت و پرویز هر دو پا را در یک کفش کرده بود که باید 

و گفت درست است که هیچ دوست ندارد از پرویز بچه پری ناز بچه را سقط کند.ولی پری ناز با اینکار مخالف بود ا

 ای داشته باشد ولی نمیتواند بچه ای را که در درونش رشد میکند به عمد از بین ببرد.

 

از پرویز اصرار و از پری ناز انکار.طلعت تصمیم گرفته بود موضوع را با تورج در میان بگذارد تا او از پرویز بخواهد 

د ولی پری ناز از عمه اش خواهش کرد اینکار را انجام ندهد چون نمیخواست پدرش از از سقط بچه منصرف شو

 رابطه آن دو خبردار شود و مایل بود تورج چنین بپندارد که دختر و دامادش با عشق و عالقه زندگی میکنند.

 

ی پرویز یش از خواب وقتبحث و گفتگوی یک هفته ای پری ناز و پرویز دراینباره سرانجامی ناخوشایند داشت شبی پ

موضوع سقط بچه را پیش کشید و پری ناز حرف همیشگی خود را زد پرویز دست پری ناز را گرفت و او را روی 

تخت پرت کرد.چون شدت پرتاب زیاد بود پری ناز از آن سوی تخت به زمین افتاد و سرش به پایین کمد خورد و 

 او با ناله ای کوتاه از هوش رفت.

 

ستپاچه شده بود به آژانسی تلفن زد و پری ناز را به بیمارستان رساند.در آنجا عنوان کرد که پای همسرش پرویز د

 به قالی گیر کرده و با سر به زمین خورده است.

 

پرویز در راهرو بیمارستان قدم میزد و وجودش را این ترس آکنده بود که نکند بالیی به سر پری ناز بیاید و او به 

فتد.سه ساعت بعد پرستاری از اتاق عمل بیرون آمد و به پرویز خبر داد که برای دیدن بیمارش به بخش دردسر بی

 داخلی برود.

 

او وقتی وارد اتاق شد که پری ناز را بر روی تختی خوابانده بودند با پزشک کشیک بیمارستان رویارو شد.چشمان 

پیچی کرده بودند.پزشک وقتی پرویز را دید از او خواست به  پری ناز بسته بود اما او نفس میکشید و سرش را باند

 راهرو بیاید.در راهرو پزشک به پرویز رو کرد و گفت:آقا مریض همسر شماست؟

 

 بله اقای دکتر.-

 

دکتر میپنداشت پرویز از شنیدن خبری که میخواست به او بدهد خیلی ناراحت خواهد شد با کمی من من 

 بدی به شما بدم.گفت:متاسفم باید خبر 

 

پرویز که قیافه ای ناراحت بخود گرفته بود با ناراحتی ساختگی پرسید:آقای دکتر چی شده؟خواهش میکنم 

 بگین.اتفاقی بدی افتاده؟
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 اسم شما چیه؟-

 

 پرویز.-

 

کرده و  داشته سقطاقای پرویز خان متاسفانه باید بگم خانم شما بر اثر خوردن به زمین و ضربه وارده جنینی رو که -

 به خونریزی افتاده.

 

 پرویز نقش خود را با مهارت بازی کرد:آقای دکتر دستم به دامنتون زنم که طوریش نشده؟

 

نه خوشبختانه ضربه ای که به سرش خورده چندان جدی نیست.خونریزیش هم با چند بخیه بند آمد ولی چند -

 روزی باید توی بیمارستان بستری باشه.

 

ویز که میدانست در طی این چند روز حتما عمه طلعت با خانه شان تماس تلفنی میگیرد و او ناچار خواهد بود بهانه پر

 ای بیاورد از دکتر پرسید:آقای دکتر نمیشه ببرمش خونه و ازش پرستاری کنم؟

 

 نه جانم اگه دوباره خونریزیش ادامه پیدا کنه شما وسیله ای داری که جلوشو بگیری؟-

 

 نه ندارم ولی آخه ما توی تهرون کسی رو نداریم و منهم دانشگاه میرم و نمیتونم بیام اینجا بهش سر بزنم.-

 

دکتر چند لحظه ای به فکر فرو رفت و سپس گفت:این دیگه مشکل شماست فکر من به جایی قد نمیده...خب 

قبت کنه.ولی دست کم دو روز باید اینجا میتونین برای دو سه روز براش پرستار بگیرین که توی خونه ازش مرا

 بستری باشه.

 

دکتر رفت و پرویز دقایقی بی حرکت بر جا ایستاد و به فکر فرو رفت.اصال مایل نبود این موضوع به گوش عمه و از 

ز اطریق او به گوش تورج خان و بقیه اعضای خانواده برسد.او به اتاق برگشت ولی پری ناز همچنان خواب بود.پرویز 

پرستاری که در اتاق بود پرسید آیا میتواند برای چند روز پرستاری استخدام کند و آیا در آنجا کسی هست که 

بامداد بود که پرویز پریشان و  1اینکار را برای او انجام دهد یا نه.ولی پاسخی که شنید منفی بود.ساعت نزدیک 

 سردرگم به خانه برگشت.

 

کابوسهایی هراس آلود به صبح رساند و به دلیل ناراحتی به دانشگاه هم نرفت.در پرویز شب را با فکر مشوش و 

بود که صدای زنگ در آپارتمان او را از جا پراند و وقتی در را گشود با طلعت رودرو شد و اینبار  16حدود ساعت 

 بیشتر یکه خورد:سالم ... سالم عمه طلعت چه عجب این طرفا؟

 

با نگاه پرسشگر به دور و بر مینگریست در همان حال پرسید:عمه جون پری ناز  طلعت بداخل هال آمد اما

 کجاست؟چشمات خواب آلوده دیشب نخوابیدی؟
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آه دیشب با پری ناز رفته بودیم بیرون دیروقت اومدیم اینه که بدخواب شدم.پری ناز هم رفته خرید.زود -

 برمیگرده.

 

 ید خونه رو خودت انجام نمیدی؟خرید؟االن چه وقت خریده؟ببینم مگه خر-

 

 نه یعنی چرا. اما پری ناز چیزهایی الزم داشت که من نمیتونستم بخرم منظورمو که میفهمین.-

 

 بله متوجهم.به هر حال االن که وقت این جور خرید ها نیست.گذشته از اون تو چرا خونه ای چرا نرفتی دانشگاه؟-

 

 خونه یک کمی درس بخونم. عمه جون امروز کالس ندارم موندم-

 

 ببینم اگه خونه بودی از دیشب تاحاال چرا جواب تلفن منو نمیدی؟-

 

 مگه شما تلفن زدین؟-

 

 11بود تلفن زدم بگم جمعه بیاین خونه ما یه مهمونی کوچیک گرفتیم.اما کسی جواب نداد تا ساعت  9بله ساعت -

ش دلواپس شدم.ساعت هشت و نیم امروز صبح هم زنگ زدم سه چهار بار دیگه زنگ زدم ولی خبری نشد.راست

 وقتی دیدم خبری نشد اومدم ببینم خبری نشده باشه.

 

 عمه جون خبری نشده گفتم که پری ناز رفته...-

 

برخاستن صدای زنگ در باعث شد پرویز حرف خود را قطع کند و برای باز کردن در برود.او وقتی در را گشود خانم 

 01ر آقای فرهادی همسایه طبقه باال رو دید که پشت در ایستاده بود.خانم فرهادی که زنی در حدود فرهادی همس

ساله و دبیر بازنشسته بود همراه شوهرش آقای فرهادی استاد ادبیات دانشگاه که او نیز در حال حاضر بازنشسته 

دختر و یک پسرشان در امریکا زندگی  بود در طبقه باال زندگی میکردند.آنان دو دختر و یک پسر داشتند که یک

 میکردند و فرزند اخری شان ستاره دانشجوی سال آخر رشته علوم انسانی بود.

 

پرویز که از دیدن خانم فرهادی جا خورده بود گفت:سالم خانم فرهادی حالتون خوبه؟آقای فرهادی خوب 

 هستن؟بفرمایین امری بود؟

 

گفت:آقای پورمند میبخشین بی موقع مزاحم شدم ولی دیشب مثل اینکه حال  خانم فرهادی با لحنی بسیار مهربان

 پری ناز جون خوب نبود وقتی داشتین...

 

پرویز که دید دارد لو میرود با عجله حرف خانم فرهادی را قطع کرد و گفت:اوه نه نه چیزی نبود.یک کمی سرگیجه 

 ارم.خداحافظ.و با عجله در را بست.داشتن که خوب شد.از لطف شما ممنونم میبخشید مهمون د
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اما اینکار را دیر انجام داد چون طلعت هم خانم فرهادی را دید و هم گفته های او را شنید.او که از سابقه پرویز خبر 

داشت و پری ناز به او گفته بود چندبار کتکش زده است هراسان شد و با دستپاچگی پرسید:پرویز عمه جون راستشو 

 ؟پری ناز کجاست؟نکنه نکه دعواتون شده و تو طوری کتکش زدی که کارش به بیمارستان...بگو چی شده

 

پرویز به میان حرف طلعت پرید:ببینین عمه جون دعوامون نشد پری ناز داشت میرفت توی اتاق خواب که پاش گیر 

ال از با آژانس میبردم این فضو کرد به لبه قالی و محکم خورد زمین.من هم رسوندمش بیمارستان.بنظرم وقتی که اونو

 پنجره شون ما رو دیدن.

 

گوش کن پرویز میدونی من چند سالمه؟تو خیال کردی با بچه طرفی؟چرا دلسوزی مردم رو به حساب فضولی -

میزاری.پس معلوم میشه ریگی تو کفشته.راستشو بگو نکنه بالیی سر دختره آوردی؟پسر تو چرا لگد به بخت خودت 

از این موقعیت بهتر چی میخوای؟از روزی که وارد ایران شدین منظورم تو و ایرج و مادر و خواهرته  میزنی؟دیگه

تورج بیچاره همینطور داره به شماها میرسه.دختر به این نازنینی رو داده دستت همه وسایل زندگیت رو هم فراهم 

اش در نمیاد.خبرشو دارم که باهاش اصال کرده باز هم داری جفتک می اندازی؟واهلل این دختر خیلی نجیبه که صد

خوب تا نمیکنی.آدم باید خیلی بی چشم و رو باشه که اینهمه لطف و سخاوت رو نبینه.تو سی سالته بچه نیستی که 

آدم بگه عقلت نمیرسه.باز هم بهت میگم حواستو خوب جمع کن اگه پری ناز پیش باباش لب تر کنه تورج تو رو به 

ال که اون اینقدر هوای تو و خونواده ت رو داره حاال که پری ناز رو وادار کرد زن تو بشه و از خاک سیاه میشونه.حا

کسی که اونجوری عاشقش بود دست بکشه تو هم سر عقل بیا سرتو بنداز پایین و زندگی رو به خودت و این دختره 

 بیچاره زهر نکن.

 

اخت و ماجرای شب گذشته را تمام و کمال برای طلعت پرویز که به ظاهر مجاب شده بود سر خود را پایین اند

 گفت.طلعت با دستپاچگی پرسید:حاال حالش چطوره؟

 

 دیشب که دکتر میگفت چیزیش نیست ظرف یکی دو روز آینده مرخص میشه.-

 

 بریم بیمارستان ببینم حالش چطوره.-

 

خانه خود رفت و قرار شد خودش به بیمارستان  بعدازظهر صبر میکردند طلعت به 4چون برای مالقات باید تا ساعت 

 بیاید.

 

وقتی طلعت وارد اتاق بیمارستان شد و پری ناز را با سر باند پیچی شده دید به صورت خود چنگ انداخت و گریه 

کنان به سمت پری ناز رفت.او را بوسید و در حالیکه اشک میریخت آهسته گفت:الهی دستش بشکنه که این بال رو 

 آورده. سر تو

 

 عمه جون چیزی نشده تقصیر خودم بود خوردم زمین.-

 

 عمه جون همه چیز رو میدونم.نمیخواد الپوشانی کنی پسره بی شعور نمیدونه چه غلطی داره میکنه.-
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پری ناز با لحنی ملتمس گفت:عمه جون خواهش میکنم به کسی حرفی نزنین.خب زن و شوهر همیشه که نمیتونن 

 ن.گاهی وقتا دعوا هم میشه.بگن و بخند

 

وقتی طلعت فهمید که پری ناز نیز سقط شده است بیش از پیش ناراحت شد و به پرویز که لحظاتی پیش وارد اتاق 

 شده بود نگاهی سرزنش آمیز انداخت و گفت:آخرش کار خودتو کردی؟

 

ی نزنین ممکنه مردم بفهمن چی پری ناز آهسته به طلعت گفت:عمه جون خواهش میکنم دیگه در این مورد حرف

 شده اون وقت من خجالت میکشم.

 

طلعت سراسر هفته بعد را در خانه پری ناز گذراند و به او رسیدگی کرد تا انکه پری ناز بهبود نسبی یافت.او با پری 

ه دچار پل ناز قرار گذاشت که درباره علت سقط جنینش به مادرش بگوید که به علت لیز خوردن پایش و افتادن از

 خونریزی و سقط جنین شده است.

 

وقتی پری ناز پشت تلفن موضوع را برای مادرش شرح میداد هر دو اشک میریختند.البته اشک ریختن پری ناز 

بیشتر به دلیل ظلم پرویز در حق او بود.در طی این مدت خانم فرهادی هم چندبار به عیادت پری ناز آمد و با سخنان 

مهربانانه خود مرهمی بر دل پری ناز گذاشت.ستاره دختر خانم و اقای فرهادی نیز از پری ناز از سر دلسوزی و 

 عیادت کرد و او را دلداری داد.

 

ستاره که در رشته علوم انسانی تحصیل میکرد به وضع پری ناز بسیار عالقه مند شده بود.او پس از مسئله سقط جنین 

را عالقه مند به حرف زدن یافت و در ضمن پرویز هم در خانه نبود در حدود روزی به سراغ پری ناز آمد و چون او 

دو ساعتی به گفتگو مشغول شدند.از انجا که ستاره دختری فهمیده و مهربان بود و از روز ساکن شدن پری ناز و 

بد علت آن که پرویز در ان خانه متوجه شده بود که آن دو با هم خیلی اختالف سن دارند همواره درصدد بود دریا

 دختری به ازدواج با مردی با دو برابر سن خود رضایت داده بود چیست.

 

پری ناز که در طی این مدت کوتاه دریافته بود ستاره حسن نیت دارد و مایل است به او کمک کند با او درد دل کرد 

ره از شنیدن سرگذشت او چنان و موضوع عالقه اش به مرتضی و آخر و عاقبت کار مرتضی را نیز برای او گفت ستا

متاثر شد که بی اختیار اشک ریخت و در پایان حرفهای پری ناز او را در آغوش گرفت و بوسید و گفت هر طور که 

 بتواند به او کمک خواهد کرد.

 

برده  ینخستین اقدام ستاره تشویق پری ناز به درس خواندن بود.او که از گفته های پری ناز به هوش و استعداد او پ

 بود وی را مجاب کرد که د رکالسهای متفرقه نام نویسی کند و به تحصیل ادامه دهد.

 

پری ناز بدون آنکه به پرویز حرفی بزند در کالس شبانه نام نویسی کرد و کتابهای کالس دهم را نیز خرید تا در 

ید ابتدا حرفی نزد و گفت برایش اوقات بیکاری در خانه به خواندن درس مشغول شود.پرویز وقتی موضوع را فهم
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فرقی ندارد که زنش چقدر سواد دارد او فقط از زن اطاعت میخواهد غذای خوب و آمادگی برای رفع نیازهای جنسی 

 در هر زمان.

 

چند ماهی میشد که پرویز مهربانتر شده بود.کمتر سر به سر پری ناز میگذاشت و او را بیشتر بیرون میبرد.اما پری 

جه شده بود که این اواخر دیرتر به خانه می آید و وقتی از بیرون به خانه میرسد.بوی خاصی میدهد آن بو مال ناز متو

 سیگار نبود چون آن بو را کامال نمیشناخت از این رو حدس زده بود بوی تریاک باشد.

 

یز ناز یکی از پیراهنهای پروپری ناز که تردید داشت روزی از ستاره خواست به منزلش بیاید.وقتی ستاره آمد پری 

 را به او داد تا بو کند.ستاره پس از بو کردن پیراهن پرویز به پری ناز گفت که بوی تریاک میدهد.

 

پری ناز چنان برآشفت که بی اختیار گفت:مرتیکه یک القبا خرج زندگیشو نمیتونه تامین کنه پای منقل میشینه.اما 

 در حضور ستاره زده بود از وی پوزش خواست.چند لحظه بعد از اینکه چنان حرفی 

 

ستاره که به مقتضای رشته تحصیلی دراینباره مطالعاتی داشت از پری ناز خواست که با پرویز در اینباره حرف بزند و 

او را از اینکار منصرف کند و تاکید کرد که ضمن پافشاری در این مورد با زبان خوش و مهربانی کار را دنبال کند 

 در صورت سهل انگاری زندگی او به تباهی کشیده خواهد شد. چون

 

پری ناز که میدانست اگر در اینباره به پرویز حرفی بزند او جنجالی به پا خواهد کرد و آخر و عاقبت آن معلوم 

یرج نیست موضوع را با عمه طلعت در میان گذاشت و از او راه چاره خواست.طلعت صالح کار را در ان دید که با ا

صحبت کند و از او بخواهد که مانع این کار پسر خود شود.او به این نیت به ایرج تلفن زد و ضمن یک ساعت درددل 

 با برادر خود موضوع را مطرح کرد و از او خواست حتما با پسرش حرف بزند و مانع این کارش شود.

 

ه به خانه می آمد به پری ناز تلفن زد و گفت که چیزی به اخر سال نمانده بود که شبی پرویز در ساعت معمول خود ک

چون شب قبل با چند نفر از همکالسهای دانشکده قرار است درخانه یکی دیگر از دوستان جمع شوند کمی دیر به 

 منزل می آید و از او خواست شام بخورد و بخوابد.

 

اشکالی ندارد و به خواندن ادامه داد.شب  پری ناز که سرگرم خواندن یکی از کتابهای درسی خود بود به او گفت که

بامداد که خواب بر پری ناز غلبه کرد از پرویز هیچ خبری نشد.صبح که پری ناز از  2از نیمه گذشته بود و تا حدود 

خواب بیدار شد دید که پرویز با لباس در گوشه تخت به خواب رفته است.او وقتی صورتش را به صورت پرویز 

 وب از دهان او به مشامش خورد.عجب!پس تریاک کشیدن او با مشروب هم همراه شده بود.نزدیک کرد بوی مشر

 

پرویز  16پری ناز صبحانه را آماده کرد و بر روی میز آشپزخانه چید و منتظر برخاستن پرویز شد.در حدود ساعت 

م ساعت سر میز صبحانه حاضر پس از چند بار غلت خوردن در تختخواب بیدار شد.او ابتدا به حمام رفت و پس از نی

 شد.

 

 پری ناز نگاه معنی دار به پرویز انداخت و پرسید:خب دیشب خوش گذشت؟
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 پرویز با لحنی بی اعتنا و انگار نه انگار که کاری غیرعادی انجام داده است پاسخ داد:ای...بدک نبود.

 

 ب کردی؟ترم جدید درسهای جدید یاد گرفتن؟ببینم چند واحد عیاشی انتخا-

 

چه غلطا!ترم و واحد درسی رو از کجا یاد گرفتی؟نکنه دوستای جدیدت یادت دادن اون ستاره خانم ترشیده یا اون -

 اون خانم فرهادی هاف هافو!...

 

به مردم توهین نکن.اونا خونواده محترم و با فرهنگی هستن.نه تنها توی زندگی ما دخالت نمیکنن بلکه منو کلی -

نن که برای آرامش خاطر تو هر کاری از دستم بر میاد انجام بدم .بعد تو بهشون فحش میدی و توهین نصیحت میک

 میکنی؟

 

 اگه ازشون خیلی خوشت میاد میتونی بری با اونا زندگی کنی...-

 

 مطمئن باش اگه زن تو نبودم با خونواده ای مثل اونا وصلت..-

 

بیرون نیامده بود که پرویز استکان چای را که در دست داشت بطرف صورت هنوز این حرف کامال از دهان پری ناز 

پری ناز پرتاب کرد.پری ناز با سرعت جا خالی داد.در نتیجه استکان به دیوار مقابل خورد و شکست.پری ناز سپس 

که سلطه د:زنیاز جا برخاست و از آشپزخانه بیرون رفت.در این لحظه پرویز با مشت بر روی میز کوبید و فریاد کشی

 برگرد اینجا.

 

اما پری ناز از آمدن خودداری ورزید.پرویز چند لحظه ای صبر کرد اما چون از پری ناز خبری نشد برخاست و با 

سرعت به داخل اتاق نشینمن رفت.پری ناز در آنجا بر روی مبلی نشسته و یکی از کتابهای درسی خود را به دست 

ونسردی پری ناز بیشتر خشمگین شده بود به سویش دوید کتاب را از دستش گرفت گرفته بود.پرویز که از دیدن خ

و به گوشه ای پرتاب کرد.سپس به موهای پری ناز چنگ انداخت و او را کشید.پری ناز برای آنکه بیشتر دردش 

 نگیرد با هر دو دست مچ دست پرویز را گرفت و پس از برخاستن از روی مبل به دنبالش رفت.

 

ز همچنان که موهای پری ناز را در چنگ داشت او را به داخل اتاق خواب برد و بر روی تختخواب پرت پروی

کرد.سپس در اتاق خواب را بست و با مشت و لگد بجان پری ناز افتاد.سپس با هر دو دست گلوی او را گرفت و با 

با همه توان خود به صورت پرویز چنگ خشمی وصف ناپذیر فشار داد.پری ناز که دید تا مرگ فاصله چندانی ندارد 

 انداخت.

 

سوزش ناشی از چنگ زدن پری ناز سبب شد پرویز گلوی او را رها سازد و با دو دست صورت خود را بپوشاند.پری 

ناز از این فرصت استفاده کرد و با جستن سریع از روی تخت به پایین پرید و به سوی در اتاق رفت.اما پرویز دوباره 

سید و بار دیگر به گیسوانش چنگ انداخت.گیسوانی که زمانی پرویز آن را به ابریشم تشبیه کرده بود اکنون به او ر

به وسیله ای برای زجر دادن پری ناز مبدل شده بود.پری ناز که جان خود را در خطر دید شروع کرد به جیغ 
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عالوه بر دهان بر روی بینی پری ناز قرار کشیدن.اما پرویز بیدرنگ با یک دست جلو دهان او را گرفت.دست پرویز 

گرفته بود که این امر سبب شد که او دچار حالت خفگی شود.پری ناز با همه توان خود تقال کرد و هر طوری بود 

 دست پرویز را محکم گاز گرفت پرویز فریادی کشید و او با شدت پرتاب کرد.

 

ش صدایی کرد که در مغز او پیچید سپس خون از بینی اش پری ناز با صورت به زمین خورد به طوری که بینی ا

فوران کرد.پرویز بی اعتنا به خونریزی بینی پری ناز قصد یورش دوباره به او را داشت که صدای کوبیده شدن 

مشتهایی به در آپارتمان او را از اینکار بازداشت.صدای هراس الود خانم فرهادی از آنسوی در به گوش پرویز 

کنین... در رو باز کنین ... آقای پورمند در رو باز کنین ... ولش کنین اون بیچاره رو ... کشتینش ... آقای خورد:باز 

 پورمند درو باز کنین وگرنه به پلیس خبر میدم ... زود باشین ... آقای ...

 

از  دست بکشد.پرویز که پرویز در را با سرعت و ناگهانی باز کرد و این امر سبب شد خانم فرهادی از کوبیدن به در

شدت خشم صدایش میلرزید فریاد کشید:چیه چه خبره؟مگه شماها زندگی ندارین که توی کار مردم فضولی میکنین 

... به شما چه مربوطه که من با زنم چه کار میکنم برین گم شین...و خواست در را به هم بکوبد که خانم فرهادی 

 شد. پایش را الی در گذاشت و مانع بستن آن

 

در این لحظه آقای فرهادی هم به همسرش پیوست و با صدایی قاطع گفت:آقای پورمند در رو باز کنین زود 

باشین...شما خجالت نمیکشین با یه دختر تنها و غریب توی این شهر این رفتارو میکنین.زود باشین از پشت در برین 

 کنار.

 

اقای فرهادی احترام قائل بود از پشت در کنار رفت.خانم فرهادی به پرویز که کمی آرامتر شده بود و در ضمن برای 

داخل هال رفت و چون صدای گریه پری ناز از اتاق خواب می آمد به آنجا رفت.او وقتی صورت پری ناز را غرق در 

در  پر کرد و خون دید دستپاچه شد و به سوی او دوید.او را بر تخت خواباند به اشپزخانه دوید کاسه ای را از اب گرم

یکی از قفسه های آشپزخانه نیز یک بسته پنبه یافت.خانم فرهادی با همان سرعت نزد پری ناز برگشت به تمیز 

 کردن صورت او مشغول شد.

 

آقای فرهادی پرویز را به اتاق نشینمن برده بر روی مبلی نشانده و پس از دادن یک لیوان اب سرد به او مشغول 

 بود. حرف و آرام کردن او

 

چند لحظه بعد خانم فرهادی از اتاق خواب بیرون آمد و گفت:دختر بیچاره!دماغش شکسته باید فوری برسونیمش 

 بیمارستان.فرهادی لطفا برو پارکینگ ماشینو آماده کن که با اجازه پرویز خان ببریمش!

 

ی دیگری انجام ندهد برخاست و از آقای فرهادی پس از آنکه از پرویز خواست بر اعصابش مسلط باشد و کار خطا

خانه پرویز بیرون رفت.او در حدود پنج دقیقه دیگر دوباره به داخل آمد و خطاب به خانمش گفت که آماده 

است.خانم فرهادی پری ناز را که لباس پوشیده و آماده بود از اتاق خواب بیرون آورد.خانم فرهادی برای جلوگیری 
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و سوراخ بینی پری ناز فرو کرده و از او خواسته بود با دستمال جلو بینی خود را از خونریزی دو تکه پنبه در د

 بگیرد.هنگامی که آن دو از مقابل پرویز رد میشدند او سر به زیر انداخته بود.

 

سه ساعت بعد وقتی که خانم و آقای فرهادی پری ناز را با صورت باند پیچی و بینی گچ گرفته به خانه اش 

پرویز در خانه نبود.چون پری ناز به هنگام رفتن به بیمارستان کلید بهمراه نداشت خانم و آقای فرهادی  برگرداندند

 او را به خانه خود بردند.خانم فرهادی پری ناز را در تختخواب خود خواباند و برایش کمی سوپ درست کرد.

 

رود ای خشمگین شد که قصد داشت به طبقه پایین بستاره که از دانشگاه برگشته بود با دیدن وضع پری ناز به اندازه 

و هر چه از دهانش در می آید به پرویز بگوید.اما خانم فرهادی مانع او شد و در ضمن گفت که پرویز در خانه 

 نیست.

 

شب بود که زنگ در خانه آقای فرهادی به صدا در آمد و وقتی آقای فرهادی در را گشود پرویز را  8ساعت نزدیک 

رابر خود دید.او از پرویز دعوت کرد به داخل خانه برود.ولی پرویز ضمن تشکر از وضع پری ناز پرسید.آقای در ب

فرهادی گفت:بردیمش بیمارستان دماغشو گچ گرفتن چون شکسته بود.دست کم یک ماه توی گچ میمونه.اگه اجازه 

 بدین پری ناز خانم امشب پیش ما بمونه که خانم بهش رسیدگی کنه.

 

پرویز که سردرگم بود و نمیدانست چه کار کند کمی این پا و اون پا شد سپس من من کنان گفت:خب ... باشه 

 اشکالی نداره من میرم خونه یکی از دوستام فردا میام.

 

 آقای فرهادی گفت:اشکالی نداره ولی نمیخوای ببینی چی به روز زنت آوردی؟

 

 ار من دخالت میکنه خب منم آدمم و عصبانی میشم.راستش تقصیر خودش بود.اون همش توی ک-

 

درسته که شما مردین و اختیارتون دست خودتونه ولی زن هم حق داره بدونه شوهرش چکار میکنه.کجا میره کجا -

 میاد...اگه پری ناز جایی بره شما ازش توضیح نمیخوای؟

 

بین آقای فرهادی شما آدم محترمی هستین و اون زنه حق نداره بدون اجازه شوهرش جایی بره ولی من نه .ب-

 احترامتون واجبه ولی خواهش میکنم تو کار زندگی ما دخالت نکنین.

 

ببین آقای پورمند من اصال قصد دخالت توی زندگی شما رو ندارم ولی بعنوان انسان دارم به شما میگم که خدا رو -

 ه حاال چه برسه به زن خودش.خوش نمیاد یه انسان با انسانی دیگه اینطوری رفتار کن

 

 باشه قبول حاال وقت این حرفها نیست.من فردا صبح میام اونو میبرم.-

 

پری ناز که در تخت دراز کشیده بود صدای پرویز را شنید.او از اینکه شوهرش حتی نیامده بود ببیند چه دسته گلی -

انم فرهادی که میکوشید او را آرام کند به آب داده است آنقدر رنجید که اشک از چشمانش سرازیر شد.خ

گفت:الهی قربونت برم گریه برات خوب نیست.باعث میشه بهت فشار بیاد و خونریزی کنی.خب دیگه بعضی مردا 
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اینطوری هستن و این برمیگرده به ترتیب خونوادگی شون.از بچگی به اونها میگن تو مردی و حق داری هر کاری 

 ی رفتار کنن.بکنی همین باعث میشه اینجور

 

پری ناز که درد میکشید بجای هر پاسخی به خانم فرهادی خیره ماند.اشک همچنان از گوشه چشمانش سرازیر 

 بود.خانم فرهادی دست پری ناز را در دست گرفت و پرسید:پری جون میخوای به عمه طلعت تلفن بزنم؟

 

نه ... نه خانم فرهادی ... نمیخوام باز هم ناراحتش کنم ... پری ناز با صدایی که گویی از ته چاه بیرون می آمد نالید:

 آخ ...

 

 خانم فرهادی با دست به پری ناز اشاره کرد که اسوده باشد و از اتاق بیرون رفت.

 

صبح روز بعد پرویز به سراغ پری ناز رفت و او را به خانه خودشان در طبقه پایین آورد.پری ناز که از درد ناشی از 

شدن بینی خود خیلی ناراحت بود به پرویز نگاه هم نمیکرد.او تصمیم گرفته بود تا جایی که برایش امکان  شکسته

دارد با پرویز حرف نزند.دلش انقدر شکسته بود که نمیتوانست خود را به حرف زدن با او راضی کند.احساس میکرد 

 بیش از هر زمان از پرویز تنفر دارد.

 

اشت پس از چند روز دیگر بدون اطالع پرویز به گنبد برود و در آنجا بماند تا تکلیفش روشن پری ناز ابتدا تصمیم د

شود.اما روز بعد وقتی عمه طلعت به او زنگ زد و ضمن اظهار تعجب از تو دماغی حرف زدن پری ناز از او پرسید آیا 

که امسال عید قصد دارد در تهران خود را برای مسافرت به گنبد در روزهای عید آماده کرده است پری ناز گفت 

بماند و حسابی درس بخواند تا در امتحانات متفرقه قبول شود.پرویز از شنیدن این حرف خوشحال شد زیرا در 

 صورتی که با آن وضع به گنبد میرفتند اقای پورمند بی تردید واکنش بدی نشان میداد.

 

گ زد تا به پری ناز بگوید برای تعطیالت باید به گنبد بیاید.اما یک هفته به آخر سال مانده بود که روزی گوهرناز زن

پری ناز همان جوابی را به مادرش داد که به عمه طلعت داده بود.گوهرناز خیلی ناراحت شد و گفت:من و بابات اینجا 

که  ا دوره تو همخیلی تنها هستیم تنها دلخوشی ما این بود که این چند روز تعطیلی در کنار هم باشیم.امیر که از م

 نمیای.من امسال عید دق میکنم.

 

مامان جون حق با توست ولی من چون امسال دیر شروع کردم میخوام حتما قبول بشم.برای همین این چند روزی -

 که پرویز هم تعطیله میخوام حسابی درس بخونم به امید خدا تابستون میام پیش شما.

 

پری ناز زنگ زد.گوشی را خود پرویز برداشت و طلعت با اصرار از او خواست  اسفند بود که طلعت به خانه 27روز 

برای سال تحویل به خانه آنان بیایند تا دور هم باشند.پرویز که میدید رفتنشان به خانه طلعت با آن وضعی که پری 

ا روز بعد پری ناز را بناز داشت بسیار ناخوشایند است و امکان دارد خبر این واقعه از طریق طلعت به گنبد برسد 

اصرار به درمانگاه نزدیک خانه شان برد و به هر ترتیبی بود کاری کرد که گچ صورت پری ناز را باز کنند.دکتر 

درمانگاه هنگام باز کردن گچ به پرویز گفت باید بی اندازه مواظب باشند و مانع رسیدن سرما به صورت پری ناز 

 شوند.
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و در نتیجه پدر و مادرش از این قضیه آگاه نشوند و روزهای عید را بدون ناراحتی سر پری ناز برای آنکه طلعت 

کنند وقتی که در خانه طلعت بودند کالمی در اینباره بر زبان نیاورد هر چند طلعت از حالت چهره و چشمان پری ناز 

 نند.ناز و پرویز اصال با هم حرف نمیز حدس زد که باید اتفاقی افتاده باشد.این نکته نیز از نظر طلعت دور نمانده پری

 

روز ششم عید بود که زنگ در خانه پری ناز و پرویز به صدا در آمد.پرویز مشغول تماشای برنامه های نوروزی 

تلویزیون بود و پری ناز در اتاق مخصوص کارشان پشت میز نشسته بود و تمرین ریاضی حل میکرد.هر دو با شنیدن 

دند.پرویز که طبق معمول بی حوصله بود زیر لب غر زد:آه ... توی این چند روز تعطیلی هم صدای زنگ از جا پری

 راحتمون نمیذارن.هی بلند شو ببین کیه البد دوستانت از جنگالی باال اومدن سراغت.

 

ادرش را پری ناز بی آنکه به حرفهای توهین آمیز پرویز پاسخی دهد در را گشود اما همان جا خشکش زد.او پدر و م

روبروی خود دید.پریناز از شادی جیغی کشید و خود را در آغوش مادرش انداخت بعد پدرش را بوسید و آنان را به 

داخل راهنمایی کرد.پشت سر آنان گل محمد با چمدانهایی که در دست داشت وارد شد.او هم با پری ناز و پرویز 

پس از آنکه چمدانها را در گوشه ای گذاشت به اقای پورمند سالم و احوالپرسی کرد و عید را تبریک گفت.گل محمد 

گفت:آقا با اجازه تون من میرم منزل برادرم.ماشین جلو دره.هر ساعت که زنگ بزنین خدمت میرسم.با اجازه.و از 

 در بیرون رفت.

 

او را  یر گوشش بزند وپرویز دل توی دلش نبود.هر لحظه منتظر بود اقای پورمند از اتاق بیرون اید و سیلی محکمی ز

به باد ناسزا بگیرد.اما در آن سه روزی که آنان در خانه شان بودند و پریز ناز هم برای حفظ ظاهر گهگاه با او حرف 

 میزد اتفاقی نیفتاد و اقای پورمند و گوهرناز پس از دو روز هم ماندن در خانه طلعت راهی گنبد شدند.

 

را ترک کردند او اعتصاب حرف زدن را از سر گرفت.شب پس از رفتن اقای  از لحظه ای که انان خانه پری ناز

پورمند و گوهرناز پرویز که گویا از رفتار خود شرمنده بود از پری ناز درخواست کرد در کنارش بنشیند.سپس در 

ردی ینکارو کحالیکه موهای او را نوازش میکرد گفت:ازت ممنونم که به بابات و مادرت چیزی نگفتی.نمیدونم چرا ا

هر زن دیگه ای بود همون روز اول به مادر و پدرش میگفت بعدش هم قهر میکرد و میرفت.اما نمیدونم تو چرا 

 صدات در نیومد.راستی چرا من هر کاریت میکنم به پدر و مادرت چیزی نمیگی؟میترسی طالقت بدم؟

 

د.پرویز کم کم داشت عصبانی میشد باز هم به پری ناز اما پری ناز حتی یک کالم بر زبان نیاورد گویی اصال زبان ندار

رو کرد و گفت:بازم دلت کتک میخواد؟ولی این دفعه کتکت نمیزنم کتاباتو پاره میکنم و اصال اجازه نمیدم بری درس 

 بخونی.حاال حرف میزنی یا نه؟

 

یگردد گفت:از طالق دادن من تو پری ناز که پرویز را در این مدت خوب شناخته بود و میدانست که دنبال بهانه م

بیشتر ضرر میکنی تا من.دیگه کسی نیست بهت پول توجیبی بده بعدش باید کار کنی تو هم که عادت به کار کردن 

نداری.من اگه صدام در نمیاد برای اینه که نمیخوام پدرم شرمنده بشه و بفهمه چه اشتباهی کرده.نمیخوام از خودش 

ش دخترش رو بدبخت کرده.نمیخوام ببینه که وصله تنش چقدر بی چشم و روست و خجالت بکشه که با دست خود
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تا چه اندازه ناسپاسه.قبل از اون که زن تو بشم مادرم خیلی باهام حرف زد.به من گفت که زندگی به این صورتی که 

 ما شروع کردیم چقدر درد اورده و من باید تحملش کنم...

 

کردیم؟مادرت که از خدا میخواست من تو رو بگیرم.این رو مادرم چندبار به من  مگه ما زندگیمونو چطوری شروع-

 گفت.

 

مادر شما توی ذهن خودش اینجور تصور میکرده.مادر من اصال راضی نبود که من با تو ازدواج کنم پدرم بود که -

 ش میخواست منو دست غریبهتحت تاثیر چاپلوسی های تو قرار گرفت و منو مجبور به این ازدواج کرد.به خیال خود

نده ولی نمیدوسنت بعضی خودی ها از هفت پشت غریبه بدترن.خیال نکنی من آدمی توسری خور و بدبختم که تو 

هر کاری میکنی من از ترس به پدر و مادرم نمیگم.من دوست ندارم تکلیف زندگیمو کسای دیگه روشن کنن.دلم 

که تو از این کارهات منظور خاصی داری.میدونم دلیلی داره که این میخواد خودم مشکالتم رو حل کنم.من میدونم 

کارها رو میکنی دلیلی که خودت یه روز همه رو اعتراف میکنی.حاال اجازه بده مثل دو تا آدم بالغ و فهمیده زندگی 

ه تو ت ککنیم و به اطرافیان نشون بدیم که لیاقت لطفی رو که به ما میکنن داریم.هر چند که گفتن خنجر دوس

تاریکی به پشتت میشینه سنتی دیرینه.یه بار گفتم بازم میگم من حاضرم بمیرم ولی باعث نشم پدرم بابت رضایت 

 دادن به ازدواج من و تو خودش رو سرزنش کنه و غصه بخوره.

 

 8فصل 

 

 

 

ز را تحمل ی غیر انسانی پرویپری ناز که در طی مدتی اندک به بلوغ فکری رسیده بود با بردباری و شکیبایی رفتارها

میکرد و با قبول شدن با نمره های عالی در امتحان آن سال به پرویز نشان داد که زنی است استوار و مصمم زنی که 

در عین جوانی و سن و سال کم بالغانه رفتار میکند و درصدد است با همه نامالیمات از گسسته شدن شیرازه زندگی 

و به خیل شکست خوردگان زندگی نپیوندد و باعث سرشکستگی مادر به ویژه پدرش  زناشویی خود جلوگیری کند

 که به نیکنامی شهرت داشت نشود.

 

نشست و برخاست در طی یکسال گذشته با خانواده آقای فرهادی به خصوص ستاره که دراوقات بیکاری بیشتر به 

ده بود.خانم فرهادی که در زندگی زناشویی زنی بسیار سراغ پری ناز می آمد طرز تفکر و نگرش او را بسیار تغییر دا

موفق بود آنچه از رموز شوهر داری میدانست به پری ناز می آموخت.همین سخنان پند آموز سبب شده بود که پری 

 ناز رفتاری غیر انسانی و گاه وحشیانه پرویز را تحمل کند و اجازه ندهد پدر و مادر خودش و پرویز از آن مطلع شود.

 

یکبار که پری ناز پس از یک درگیری لفظی با پرویز بی اندازه ناراحت بود و قصد داشت قهر کند و به گنبد برود 

خانم فرهادی مانع او شد و گفت:ببین دخترم درسته که شوهرت پسر عموته و در اصل یک خون توی رگهاتون 

مادر تو.البته این حرف رو به استناد چیزهایی که جریان داره ولی پرویز مادری داره با خصوصیتی کامال متفاوت با 

برام گفتی میزنم آدما هر کاریشون بکنی باز هم چشم ندارن سعادت و خوشبختی آدمای دیگه رو ببینن و همیشه 

خیال میکنن آدمای موفق حق اونهارو خوردن.این آدما از لحاظ روانی مریضن و تنها راه درمونشون تزکیه 
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نرود میخ آهنی در سنگ ولی آدم اگه خودش بخواد میتونه با تعالیم مدهبی البته بدون  نفسه.درسته که میگن

خرافات خودش رو بسازه.خوندن بعضی کتابهای روانشناسی هم ممکنه به این جور آدما کمک کنه.پری ناز شما اول 

ه با تربیت کردن آدمایی کزندگیتونه.شما دو نفرین با دو خصوصیت اخالقی کامال متفاوت.شماهارو آدمای متفاوتی 

هم خیلی فرق دارن.پس طبیعیه که با هم برخورد داشته باشین.ببین من نمیگم عین آدمای دست پاچلفتی صدات در 

نیاد و شوهرت هر کاری کرد چیزی نگی ولی یادت باشه که با زبون خوش میشه مار رو از سوراخ بیرون کشید.تو یه 

وهرت چقدر تغییر میکنه.البته بچه دار شدن بد نیست حال و هوای زندگی رو مدتی دندون روی جیگر بگذار ببین ش

عوض میکنه و رنگ روی دیگه ای بهش میده اما به این شرط که جو حاکم بین زن و شوهر جوی متشنج نباشه چون 

 ی.پری ناز تودر اون صورت بچه به سرنوشت پدر و مادرش دچار میشه و آدمی بار میاد پر از کمبود و ناهنجاری روان

هم مثل دخترم هستی.دلم میخواد مثل اونها از زندگی راضی باشی.توصیه من به تو اینه که یه مدت دیگه صبر 

کنی.ببین اخالق شوهرت عوض میشه یا نه.اگر شد دست به کار بشین و یه بچه راه بندازین.اما اگر اخالقش 

 کر دیگه ای بکنی.همینجوری موند و خدای نکرده بدتر هم شد اونوقت باید ف

 

این سخنان ارامش بخش و حرفهای دیگری که ستاره و خود آقای فرهادی به پری ناز زدند در تسکین جراحات 

قلبی پری ناز بسیار اثر بخش بود.در همه مدتی که او و پرویز در مسافرت گنبد بودند و در همه مهمانی هایی که در 

ناز و چه مهمانی خانوادگی با آنکه فخری خانم از بر زبان آوردن آن شرکت کردند چه مهمانی جشن تولد پری 

حرفهای نیش دار و پر از طعنه و کنایه لحظه ای غفلت نمیکرد و پرستو هم رفتاری بسیار سرد و ناشایست با پری ناز 

ی از ترس راناشداشت پری ناز رفتاری معقول و توام با احترام در پیش گرفته بود.فخری و پرستو این رفتار پری ناز 

او از پرویز میدانستند اما ایرج که فرزند خود را خوب میشناسخت و میدانست از لحاظ خصوصیات اخالقی با فخری 

مشابهت فراوان دارد در مهمانی برپا شده در خانه خودشان هنگامیکه پری ناز را در گوشه ای خلوت گیر آورد به او 

ت پره اما اونقدر خانمی که اصال صدات در نمیاد.خیال نکن نمیدونم گفت:عمو جون میدونم که از دست پرویز دل

بیش شما دو تا چی میگذره.من هم پسرم رو خوب میشناسم و هم هر چند روز یکبار از طلعت میپرسم که رابطه شما 

ه چ چطوره.درست نیست این حرف رو بهت بزنم ولی من خودم با ازدواج تو با پرویز موافق نبودم میدونستم اون

 اخالق گندی داره.اما مادرش همش اصرار میکرد دلم میخواد کارای اونو از چشم من نبینی عمو جون.

 

پری ناز که عموی خود را همدرد میدید نگاهی حاکی از حق شناسی به او انداخت و گفت:عموجون من همه تالشمو 

یا باباجون با هم دشمن بشین.شما هم با یه میکنم که کارم با پرویز به جدایی نکشه و این موضوع باعث نشه شما 

زبونی باهاش حرف بزنین که از این کارهاش دست برداره.این اواخر خیلی دنبال کارهای خالفه یه عده دوست ناباب 

 هم پیدا کرده و بیشتر وقتش رو با اونها میگذرونه.

 

 باشه عموجون باهاش حرف میزنم خدا کنه زیر بار بره.-

 

ناز هم از البه الی حرفهای پری ناز پی برده بود که زندگی بیدردسر و بی دغدغه خاطر پیش نمیرود اما او البته گوهر

 هم تنها بخاطر ناراحت نشدن تورج حرفی نمیزد و گله و شکایتی نمیکرد.
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ز بچه دار تورج که از ماجرای سقط جنین پری ناز اطالع نداشت از گوهر ناز پرسیده بود که چرا پرویز و پری نا

نمیشوند و او در پاسخ گفته بود که چون پرویز هنوز دانشجوست و به خانه ای ساکت نیاز دارد و پری ناز نیز مشغول 

درس خواندن است زن و شوهر توافق کرده اند که پس از تمام شدن درس در مورد بچه دار شدن اقدام کنند.تورج 

ی نزد.اما درباره پیانو از پری ناز پرسید که ایا دوست دارد پیانو را که این حرف را منطقی دید دیگر در اینباره حرف

برایش به تهران بفرستد؟و پری ناز که میدانست پرویز اهل موسیقی نیست و امکان دارد پیانو هم برایش دردسر 

یست نآفرین شود برخالف میل شدید باطنی از پدرش تشکر کرد و گفت که چون در منزلشان جا به اندازه کافی 

 عالقه ای به داشتن پیانو ندارد.

 

تا چند ماه پس از برگشتن از گنبد پرویز خوش اخالق بود و با پری ناز رفتاری معقول و گاه خیلی دوستانه 

داشت.پری ناز در کالس شبانه نام نویسی کرده بود و با شور شوقی وصف ناپذیر درس میخواند.اما پرویز عالقه 

یداد و گه گاه نیز زمزمه میکرد که قصد دارد دانشگاه را رها کند و به کاسبی بپردازد چون چندانی به درس نشان نم

 پول بیشتری عایدش خواهد شد.

 

پری ناز این موضوع را به اقای فرهادی گفته و از او خواهش کرده بود با پرویز صحبت کند تا بلکه او از تصمیم خود 

 منصرف شود و به درس ادامه دهد.

 

حرفهای آقای فرهادی در پرویز تاثیر نکرد و او کم کم از رفتن به سر کالسها طفره رفت تا آنکه روزی به خانه  اما

آمد و به پری ناز گفت که از فردا دیگه اصال به دانشگاه نخواهد رفت.پری ناز که میدانست چناچه پرویز از دانشگاه 

شغول شود دیگه از دست رفته است به ناچار موضوع را به دست بکشد و با دوستان جدید به قول خودش به کاسبی م

 عمه طلعت گفت و از او خواهش کرد پدرش را نیز آگاه کند.

 

در یکی از روزهای اوایل بهمن ماه بود که ایرج و تورج به تهران امدند و سرزده به خانه پرویز رفتند.پرویز که از 

د.ایرج گفت:باباجون شنیدم از درس دست کشیدی و میخوای دیدن پدر و عمویش یکه خورده بود جویای قضیه ش

 کاسبی کنی.

 

پرویز که از دخالت پدر و عمویش در کار خود خیلی شاکی شده بود با آنکه سعی میکرد احترام عمویش را نگه دارد 

ما یستم که از شگفت:از قرار معلوم آدم اب میخواد بخوره باید از بزرگترها اجازه بگیره.خب آخه منکه دیگه بچه ن

 اجازه بگیرم چکار کنم چه کار نکنم.

 

ایرج که نمیخواست حرف پسرش باعث رنجیدگی خاطر برادرش شود گفت:خب پسرجان بزرگترای آدم خیر و 

 صالح آدم رو میخوان.تو از اونجا اومدی اینجا فقط برای اینکه درس بخونی وکیل بشی و من عموت بهت افتخار کنیم.

 

 میگین ولی مغز من دیگه نمیکشه.حوصله درس خوندن ندارم میخوام برم دنبال پول مردم از بس که... شما راست-

 

اما پرویز حرف خود را نیمه تمام گذاشت و به تورج خیره شد.تورج که منظور پرویز را فهمیده بود گفت:ببین 

کمک مالی میکنم به خاطر خودته.تو  عموجان من نمیخوام خدای نکرده توی زندگی شما دخالت کنم.اگر هم به تو
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گفتی به این رشته عالقه مندی منهم خواستم کمکت کنم با خیال راحت درس بخونی وگرنه میموندی توی کارخونه 

هم کمک من بودی هم اینکه من از دخترم دور نمیشدم.خب عموجان حاال بگو ببینم چی باعث شده از درس زده 

 ه یا نه علت دیگه ای داره؟بشی خرجت نمیرسه دست و بالت تنگ

 

 عموجان من از لطف شما خیلی ممنونم.ولی دلم میخواد برم تو کاسبی و دیگه سربار شما نباشم.-

 

 تورج که از حرف پرویز تعجب کرده بود گفت:سربار؟!کی گفته تو سربار منی؟مگه کسی بهت حرفی زده؟

 

 نه عموجان ولی دلم میخواد دست به جیب بشم.-

 

ورج که دید پرویز در تصمیم خود راسخ است از اصرار دست کشید و به او گفت:هر طور میل توست ولی کار ت

 درستی نمیکنی.

 

پری ناز که خود با جدیت درس میخواند از این تصمیم پرویز بی اندازه ناراحت بود.او تردید داشت که تنها دوست 

اشد.او این اواخر متوجه شده بود که پرویز بیش از گذشته خرج نداشتن علت اصلی دست کشیدن پرویز از دانشگاه ب

میکند و به پول نیاز دارد اما برای آنکه باز جار و جنجال تازه ای به پا نشود از پرس و جو در اینباره خودداری میکرد 

 هر چند کارهای پرویز را دقت زیر نظر داشت تا از اصل ماجرا سر در آورد.

 

ای امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان آماده میکرد که باز هم حالت تهوع گاه و بیگاه به سراغش پری ناز خود را بر

می آمد.اینباره به دلیل تجربه قبلی خیلی زود متوجه شد که علت حالت تهوع او بارداری است.او وقتی نتیجه آزمایش 

.او شاد بود که فرزندی به دنیا می آورد و حاملگی را گرفت و پی برد باردار است شادی و غم را با هم احساس کرد

به این ترتیب محیط کسالت بار خانه شان تغییری پیدا میکرد.اما از سوی دیگر غصه دار بود که روابط نه چندان 

 حسنه او با پرویز محیطی مناسب برای پرورش کودکش فراهم نیاورد.

 

کشید بلکه برعکس با لبانی خندان به پری ناز گفت:خوبه پرویز اینبار با شنیدن خبر حاملگی پری ناز چهره درهم ن

 خوبه برای هر کسی بد باشه برای عموجان خوبه چون از قرار معلوم خیلی دلش میخواست نوه داشته باشه.

 

 پری ناز پرسید:خودت چی؟تو بچه دوست نداری؟

 

 بزرگش کنه. اگه پسر باشه چرا دوست دارم اما اگر دختر بزایی باید بدیش به مادرت-

 

این رو زودتر میگفتی که به رحمم سفارش پسر بدم.اما توی یه کتاب خوندم که پسر یا دختر بودن به پدرش بیشتر -

 مربوط میشه تا مادرش.

 

این چرندیات رو باور نکن.مادرم همیشه میگفت بعضی زنا دخترزا هستن بعضی ها پسرزا.حال ببینیم تو چه -

بارو بذار کنار و بیشتر به خودت برس تا پسری سالم و درست و حسابی بزایی یه پسر که میکنی.در ضمن این کتا

 عموجون خیلی خوشش بیاد و بابتش یه مژدگانی حسابی بده.
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پری ناز که از شنیدن این حرف بی اندازه ناراحت شده بود با لحنی خشمگین گفت:اوال که عموجون شما از دختر 

 ز اون آدم باید خیلی پست باشه که چنین حرفی رو بزنه.بیشتر خوشش میاد گذشته ا

 

پرویز که لبخندی ناخوشایند بر لب داشت گفت:حاال نمیخواد ناراحت بشی بگی نگی آقای تورج پورمند برای زاییدن 

 دخترش جشن مفصلی میگیری و هدیه گرون قیمتی میده که میشه ازش کلی استفاده کرد.

 

ته گفت:تا میام یه خورده دلگرم بشم که شوهرم داره اهل میشه باز یه حرفی میزنی که پری ناز دلسردتر از گذش

 همه وجودم آتیش میگیره و از خودم بدم میاد که به این زندگی تن میدم.

 

 برخالف بارهای گذشته پرویز به بحث ادامه نداد و با لبخندی تمسخر آمیز پری ناز را بحال خود گذاشت.

 

ناز گفته بود که به اتفاق دو نفر از دوستانش شرکتی تاسیس کرده که کار آن وارد کردن لوازم یدکی  پرویز به پری

اتوموبیلهای خارجی است و او کارهای حقوقی را انجام میدهد.دیر آمدنها و گاه نیامدنهای پرویز دوباره شروع 

اد سعی میکرد به کارهای پرویز توجه شد.پری ناز که هم درس میخواند و هم جنینی را در درون خود پرورش مید

 کمتری نشان دهد و نگذارد رفتاری سرد و دوری های او بر وی تاثیر گذارد.

 

فصا امتحانات رسید و پری ناز آن سال هم در امتحانات موفق و سربلند شد.وقتی که او روزهای آخر بارداری را 

 بهانه ماموریت به خانه نمی آمد تنهایی او را پر میکرد.پشت سر میگذاشت عمه طلعت خیلی از شبهایی که پرویز به 

 

شبی که درد زایمان به سراغ پری ناز آمد طبق معمول از پرویز خبری نبود پری ناز به عمه طلعت تلفن زد و گفت 

طالع داد ا که پرویز بر خالف قولی که داده بود به خانه نیامده است.اما وقتی طلعت به خانه پری ناز رسید ستاره به او

 که مادرش پری ناز را به زایشگاه برده است.

 

پرویز به خواسته خود رسیده بود و پری ناز پسری کاکل زری به دنیا آورد.روزی که پرویز از سفر خود بازگشت 

 پری ناز از بیمارستان مرخص شده و در خانه بود.وقتی پرویز وارد خانه شد مادرزنش را نیز در آنجا دید گوهرناز

 همان شبی که پری ناز فارغ شد به تهران آمده بود تا از دخترش مراقبت کند.

 

پرویز وقتی فهمید نوزاد به دنیا آمده پسر است بی اندازه ابراز شادی کرد اما گوهرناز از این امر ناراحت شد.پرویز 

اما چون اوایل دی ماه بود  نام پسرش را ارشیا گذاشت.دو روز بعد فخری خانم هم به جمع خانواده پرویز پیوست

 پرستو نتوانسته بود به دیدن برادرزاده اش بیاید و عمه شدن خود را به چشم ببیند.

 

از وضع حمل پری ناز دو هفته گذشته بود که تورج و ایرج هم به دیدن زائو آمدند.تورج وقتی پری ناز را دید بی 

ا بوسید.او که از شادی در پوست خود نمیگنجید به پری اختیار اشک ریخت.او را در آغوش گرفت و پیشانی اش ر

ناز گفت:عزیزم امیدوارم قدم نورسیده تون مبارک باشه به تو و پرویز تبریک میگم و امیدوارم که براتون خوش قدم 

 باشه خب دخترم به عنوان کادو چی میخوای بهت بدم؟
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رای خودش تاجری شده و شکر خدا وضع مالیش خوبه ما باباجون به لطف شما همه چیز داریم.االن هم که پرویز ب-

هیچ کم و کسری نداریم.تورج وقتی این حرف را شنید پیش از آنکه پاسخی دهد لحظاتی مکث کرد.در آن لحظه با 

خود می اندیشید اگه این پسره بی عرضه اینقدر جربزه داشت که زندگیشو اداره کنه و دم به ساعت از تو پول نگیره 

 سوخت.اگه یه ماه از مادرت پول نگیری معلوم نیست چه وضعی پیدا میکنین.دلم نمی

 

این فکر لحظه ای تورج را از انتخاب چنین دامادی نومید میساخت.این اواخر در مورد بعضی از کارهای پرویز 

 چیزهایی به گوشش رسیده و کم کم متوجه شده بود پرویز آدم درستی نیست.

 

اعث شده است همه چشم به او بدوزند گفت:ببخشید یه لحظه رفتم تو فکر.دخترم امیدوارم تورج که دید سکوتش ب

لطف خداوند همیشه شامل حال ما باشه و هیچ کم و کسری نداشته باشیم.ولی خوب من با خودم قرار گذاشتم 

ت و ز داشکادویی به شما دو تا بدم.او سپس دست در جیب کرد و جعبه کوچکی که پوستش مخملی به رنگ سب

معلوم بود جعبه جواهرات است از آن بیرون آورد.جعبه را به دست پری ناز داد سپس چکی هم از جیب دیگرش 

بیرون اورد و به دست پرویز داد و گفت:پرویز خان این هم قابل شما رو نداره.گمان کنم برای بیشتر کردن سرمایه 

تات شریک شدی پیش خودم فکر میکردم تو که سرمایه شما توی شرکت به درد بخوره.از روزی که شنیدم با دوس

 به درد بخوری نداشتی که بتونی با کسی شریک بشی.

 

پرویز که از دیدن صفرهای روی چک به هیجان آمده بود ضمن گرفتن آن گفت:دست شما درد نکنه عموجون.البته 

این لحاظ شرکت رو خوب  من برای شریک شدن پول زیاد نداشتم ولی تجربه کارهای حقوقی دارم و از

میچرخونم.دیگه سرمایه از این بهتر؟ولی خب دست شما درد نکنه این پول موقعیت منو توی شرکت خیلی بهتر 

 میکنه.

 

 تورج که به گفته های پرویز اعتماد چندانی نداشت پرسید:خب عمو جون کار این شرکت شما چی هست؟

 

بیل از خارج از کشور وارد میکنیم و برای نمایندگی هامون توی راستش چی جوری بگم ما لوازم یدکی اتومو-

 شهرستان ها میفرستیم.

 

 لوازم یدکی اتوموبیل؟آخه...یعنی بنظرت اینکار از خوندن درس حقوق ابرومندتره؟-

 

عموجون خوب کاسبیه کاسب هم که حبیب خداست.در ضمن از کارهای نون و آب داره و از کار وکالت خیلی بی -

ردسرتره.وقتی به این اسونی میشه پول در آورد چرا آدم دنبال کار پر زحمتی مثل وکالت بره.کلی درس بخون د

 بعدش هم هیچی.

 

چرا هیچی؟مگه اینهمه آدم در رشته حقوق درس نخوندن آخرش هیچ بوده؟نمیدونم چه چیز باعث شد تو به فکر -

 پولدار شدن بیفتی.
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جعبه جواهر یک گردنبند بسیار زیبا با نگین یاقوت درشتی بهمراه ده سکه طال در آن  پری ناز که پس از باز کردن

یافته بود برای انکه جو حاکم را نیز عوض کند به میان حرف پدرش پرید و گفت:دستت درد نکنه بابا.چه گردنبند 

 قشنگی!خب دیگه این سکه ها برای چیه؟چرا اینقدر زحمت کشیدین؟

 

 ه بابا.ارزش تو خیلی بیشتر از اینهاست.امیدوارم که همه قدرتو رو بدونن.قابل تو رو ندار-

 

این نخستین باری بود که آقای پورمند با گوشه و کنایه حرف زده بود.پرویز متوجه منظور عمویش شد اما بروی 

م فقط مه باید بگخود نیاورد.ولی فخری خانم نتوانست جلوی خود را بگیرد و گفت:آقای پورمند اگر منظورتون پسر

مونده پری ناز رو روی سرش بذاره و حلوا حلوا کنه.بچه م به خاطر رفاه زن و بچه اش از درس دست کشیده که پول 

 بیشتر در بیاره قدرشناسی دیگه از این بیشتر میشه؟

 

 هر به سیمتورج نگاهی معنی دار به فخری خانم انداخت و گفت:مرحوم سعدی یه حرف خوبی زده .گفته گروهی ظا

 اندوده و باطن از حقیقت پالوده اند.

 

 فخری نگاهی پرسش آمیز به تورج انداخت معلوم بود که از این جمله پر معنا چیزی نفهمیده است.

 

یک هفته بعد که خانه خلوت شد و همه رفتند شبی پرویز پیش از رفتن به بستر از پری ناز خواست بعد از خواباندن 

شینمن بیاید تا با هم کمی صحبت کنند.وقتی پری ناز روبروی پرویز بر روی مبل راحتی نشست پرویز ارشیا به اتاق ن

 گفت:باباجونت حسابی تحویلت گرفت.اما متلکش رو هم گفت.ببینم بهش حرفی زدی؟

 

ابام بیه بار گفتم که دوست دارم تکلیف زندگیمو خودم معلوم کنم.برای همین حرف خونه مو جایی نمیبرم.اگه -

حرفی زده البد از کارهای خودت فهمیده.اون از اینکه تو دانشگاه رو ول کردی و به این شغل االنت رو اوردی خیلی 

ناراحته.بابام همیشه با کاری که تولیدی و به درد بخور باشه موافق بوده و اینجور کارها از نظرش داللی و بی فایده 

 ده داشته باشن برای جامعه شون هم همینطور.س.اون میگه آدما باید برای همدیگه استفا

 

مگه این شغل چه عیبی داره؟ما لوازمی رو که مردم الزم دارن میخریم و در اختیارشون میذاریم.این کجاش ایراد -

 داره؟

 

 به هر حال بابام از این قضیه دلخوره برای همین حرفش رو اینجوری زده حاال به شما خیلی برخورده؟-

 

رمیخوره.بابات خیال میکنه با این چند تا خرت و پرتی که به ما داده ما رو خریده.من درس رو ول کردم و آره ب-

رفتم سراغ پول در آوردن که یه روز جلو بابات دربیام.میخوام پولدار بشم بعد دسته های اسکناس رو پرت کنم تو 

 پس بگیر. صورتش و بهش بگم بیا بگیر...تا حاال چقدر به من دادی با سودش

 

حرف زدن با تو فایده نداره. من که تا حاال ندیدم پدرم منتی سر تو بذاره تو که مستقیماً خودت از اون پول نمی »

گیری، من بیچاره هستم که باید پیش مادرم گردن کج کنم که چیه، شوهرم نمی تونه خرج زندگیشو دربیاره. 
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عد همۀ عقده های دلت رو خالی کنی، خب بکن. حاال هم این قدر گذشته از اون، مگه تصمیم نداری پولدار بشی، ب

 «بلند حرف نزن بچه بیدار می شه. اگه کاری نداری من برم بخوابم؟
 

 «برو بخواب، ولی یادت باشه چیزی نمونده که به هدفم برسم.»
 

 

 

ه رفتاری مهربانانه در پیش گرفتروزهای پس از تولد ارشیا، آرامش بیشتری برای پری ناز به دنبال داشت. پرویز 

بود و از قرار معلوم، به ارشیا خیلی عالقه داشت. آن سال عید همگی در گنبد دور هم جمع شدند. امیر که نتوانسته 

بود عید به ایران بیاید، نامه ای به همراه بسته ای بزرگ پر از الباس بچه برای پری ناز فرستاد و تولد فرزندش و نیز 

 مگی تبریک گفت.عید را به ه

 

پری ناز تصمیم داشت در سال آیندۀ تحصیلی تالش خود را افزایش دهد و هر طور هست دیپلم خود را بگیرد و به 

تحصیالت دانشگاهی ادامه دهد. البته اگر پرویز اجازه می داد، چون او در ال به الی حرف هایش گفته بود که بهتر 

 ا آن که به تحصیالت دانشگاهی فکر کند.است پری ناز به خانه و بچه اش برسد ت

 

پری ناز آن قدر مصمم بود که با وجود همۀ غرزدنهای پرویز و گرفتاری های بچه داری، توانست در امتحانات 

متفرقۀ سال ششم طبیعی شرکت کند و با نمره های خوب دیپلم بگیرد. او قصد داشت در رشتۀ پزشکی شرکت کند، 

عی این امکان برایش بیشتر میسر بود. اما چون احساس می کرد آن قدر مطالعه ندارد که چون با داشتن دیپلم طبی

بتواند در رشتۀ دلخواهش قبول شود، با خود عهد کرد که سال آینده را با جدیت درس بخواند تا در کنکور با رتبۀ 

 باال قبول شود و بتواند رشتۀ پزشکی را انتخاب کند.

 

ای پری ناز را برهم زد. او دوباره آبستن شده بود. از جشن تولد دو سالگی ارشیا بیش از دو اما اتفاقی دیگر نقشه ه

هفته نگذشته بود که پری ناز متوجه شد باردار است. باز هم چنگال غصه ای گلویش را فشرد. خدایا، همۀ کاخهای 

به بیست سالگی نرسیده بود. پس آرزویش فرو ریخت. آرزوی پزشک شدن را برباد رفته می دید. اما نه، او هنوز 

 خیلی فرصت داشت.

 

ابتدا تصمیم گرفت تا دیر نشده است به نحوی از شر بچۀ ناخواسته خالص شود، اما وقتی موضوع را با خانم فرهادی 

 در میان گذاشت، او پری ناز را از این کار برحذر داشت و گناه عظیم آن را به او گوشزد کرد. عمه طلعت نیز از پری

عمه جون، داشتن دو تا بچه کامالً مطلوبه. خب، اگه این یکی دختر »ناز خواست از این فکر منصرف شود و گفت: 

 «باشه، جنست هم جور می شه. بعدش دیگه نمی ذاری بچه دار بشی.
 

الً اص عمه جون، مثل این که پرویز از بچه خوشش اومده، چون می گفت دلم می خواد شیش تا بچه داشته باشم. من»

 «دوست ندارم بیشتر از دو تا بچه داشته باشم.
 

 «حاال تو بذار این یکی بیاد، بعدش یه فکری می کنیم.»
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پرویز وقتی فهمید بچۀ دوم در راه است، خوشحال شد. او که معلوم بود به چه دلیل خوشحال است، به پری ناز گفت: 

 «پس دیگه درس و دانشگاه خداحافظ.»
 

درس من چه ضرری به جنابعالی می »از این حرف پرویز بی اندازه برآشفته بود، با لحنی جدی گفت:  پری ناز که

زنه؟ شما غذا می خوای که حاضره، خونۀ مرتب می خوای که حاضره، زن می خوای که حاضره. دیگه چرا هی دم به 

که لحظه های تنهایی منو پر می ساعت به درس خوندن من بند می کنی. توی این زندگی دلم به درس خوندن خوشه 

 «کنه، اما تو چشم دیدن اونو نداری. خودت درس رو ول کردی، حاال نمی خوای منم درس بخونم.
 

مثالً درس بخونی که چی بشه... هان؟ می خوای مدرک بگیری بری سَرِ کار؟ این از محاالته، چون من اصالً نمی ذارم. »

 «پس واسۀ چی خودتو هالک می کنی؟
 

من از بچگی درس خوندن رو دوست داشتم. اگه تو پدرمو گول نمی زدی، و اگه روال عادی زندگیمو به هم نمی »

زدی، االن حتماً دانشگاه بودم. از بچگی دوست داشتم آدم به درد بخوری بشم. همیشه دلم می خواست تا جایی که 

دن. برای این که اگر هم نتونم توی جامعه به می تونم درس بخونم. نه برای گرفتن مدرک، بلکه برای چیز فهمی

مردم خدمت کنم، بتونم بچه های سالم و فهمیده بار بیارم. باید خودم بدونم تا بتونم به بچه م یاد بدم. مگه توی این 

چند سال که درس خوندم و دیپلم گرفتم، به تو ضرری زدم؟ گذشته از اینها، شغلت دیگه بهت اجازه نمی ده خونه 

 «که ببینی اوضاع از چه قراره. پس برات چه فرقی می کنه من درس بخونم یا نه؟باشی 
 

فرقش اینه که پس فردا که مدرک گرفتی، شروع می کنی به جفتک انداختن. شروع می کنی فخر فروشی و پُز دادن »

 «به من. بعدشم شاید به سرت بزنه طالق بگیری که با آدم مدرک دار دیگه ای ازدواج کنی.
 

می خوای بگی برات فرق می کنه؟ یعنی برات مهمه که من زنت باشم؟ یعنی اگه منو از دست بدی ناراحت می شی؟ »

 «من که باور نمی کنم.
 

دیدی راست می گم. ببین چه خوب فهمیدم. شما زنها همه تون همین جوری هستین. جون به جونتون کنن درست »

 «اما یادت باشه، اگه بخوای این کار رو بکنی می کشمت. بی برو برگرد.نمی شین. همه تون بی چشم و رو هستین. 
 

دوستم داری یا فقط غیرتت قبول نمی کنه که منو با مرد دیگه ای ببینی؟ نه جونم، مطمئن باش دلیل درس خوندنم »

 «چیزایی نیست که تو می گی.
 

راهم شدن شرایط، در کنکور شرکت کند و به اما پری ناز با جدیت به مرور درس ها ادامه داد تا در صورت ف

 تحصیالت ادامه دهد.

 

شب های غیبت پرویز با گذشت زمان بیشتر می شد و او دلیل به خانه نیامدن های خود را سفرهای داخل کشور برای 

 یرسیدگی به حساب و کتاب شرکت عنوان می کرد. گاه در هفته چهار شب به خانه نمی آمد و شب هایی هم که م

آمد دیروقت بود و حال و روز درستی هم نداشت. یا مشروب خورده و مست بود و یا نئشه. کم کم از چهره اش می 
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شد حدس زد که مدت زیادی را پای منقل سپری می کند. اما پری ناز به او اعتراضی نمی کرد، چون حوصلۀ جار و 

متشنج شدن را نمی داد و از سویی نمی خواست جنجال و بگو مگو نداشت، به ویژه که وضعیت جسمانی او اجازۀ 

ارشیا در سنی که از لحاظ روان شناسی اهمیت دارد و گفته می شود اوج ضمیر نانوشتۀ کودکان آمادۀ ثبت و ضبط 

 وقایع خوش و ناخوش است، شاهد صحنه های کشمکش و احیاناً کتک خوردن او باشد.

 

یامده بود، در حدود ساعت ده شب زنگ تلفن خانه به صدا درآمد. وقتی در یکی از همان شبهایی که پرویز به خانه ن

 پری ناز گوشی را برداشت، صدای مردی غریبه به گوشش خورد؛ صدایی تقریباً بی حال.

 

 «الو، خونۀ آقای پورمند؟»
 

 «بفرمایید، همین جاست.»
 

 «شما خانوم آقای پورمند هستید؟»
 

 «تین؟بله، خودم هستم. شما کی هس»
 

 «مهم نیست کی هستم. مهم اینه که می خوام چیزی بهتون بگم که خیلی بااهمیته.»
 

 «خب، اون چیز مهم چی هست؟»
 

در مورد شوهرتونه. پرویز خان. می خواستم بگم یه خورده بیشتر مواظبش باشین. یعنی اگه می خواین زندگی تون »

رده بیشتر مواظبش باشین. ببینین کجا می ره، کجا می آد و چه کار می از هم نپاشه و شوهرتونو از دست ندین، یه خو

 «کنه.
 

آقا خواهش می کنم مزاحم نشین. اصالً معلوم هست شما کی هستین. چرا این حرفارو به من می زنین. مگه پرویز »

 «چه کار می کنه؟ خوب توی شرکتش مشغول کاره، مگه غیر از اینه؟
 

اده این. کدوم شرکت، چه کشکی چه پشمی، شما مثل این که خیلی از مرحله پرتین، یه ای خانوم، شما چقدر س»

 «خورده به خودتون بیاین، ببینین دور و برتون چی می گذره.
 

ببین آقا، من حوصلۀ شوخی ندارم، از مزاحمت هم اصالً خوشم نمی آد. اگر هوس کردین سر به سر کسی بذارین، »

 «ن. خداحافظ.یه نفر دیگه رو پیدا کنی
 

پری ناز گوشی را گذاشت، اما لحظه ای بعد پشیمان شد. یعنی آن مرد راست می گفت و خطری او و زندگی اش را 

تهدید می کرد؟ آن مرد اصالً که بود و چرا آن حرف ها را زد. پری ناز همچنان در فکر بود که زنگ در خانه به صدا 

 فرهادی را رو در روی خود دید.درآمد و وقتی در را گشود، خانم و آقای 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریناز

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

 

1 0 7  

 

سالم عزیزم، حوصله مون سر رفته بود، گفتیم بیایم پایین یه خورده با هم گپ بزنیم. پرویز »خانم فرهادی گفت: 

 «خان نیومده؟
 

رویز بفرمایین تو. پ»پری ناز که سعی می کرد بر خود مسلط باشد و افکارش را جمع و جور کند، لبخندی زد و گفت: 

 «مده، گمان هم نمی کنم بیاد. کار خوبی کردین اومدین. ارشیا خوابیده، منم تنها بودم.نیو
 

 «اگه مزاحم هستیم، بی رو در واسی بگو. از ظاهرت پیداست فکرت مشغوله.»آقای فرهادی گفت: 
 

 «چیزی نیست آقای فرهادی بفرمایین تو، من همیشه از مصاحبت شما لذت می برم.»
 

ن در اتاق پذیرایی و بعد از آن که پری ناز چای را حاضر کرد و سه نفری دور هم نشستند، آقای پس از نشست

 «پری ناز خانم، حواست سرجاش نیست، چیه، خبری شده؟»فرهادی گفت: 
 

 «دلش واسۀ شوهرش تنگ شده!»خانم فرهادی چشمکی زد و با لحنی طنزآمیز و لبخندی ملیح گفت: 
 

آره، چه جورم! نه بابا، از این خبرا نیست. راستش االن، »ر لب پری ناز نقش بست و او گفت: لبخندی تمسخرآمیز ب

پیش پای شما، یه آقایی که نه می شناختمش و نه اوون خودشو معرفی کرد به من تلفن زد و گفت اگه می خوای 

 «زندگیت از هم نپاشه، بیشتر مواظب شوهرت باش. منظورشو اصالً نفهمیدم.
 

 «خب منظورش اینه که از کارش سردربیار، ببین چه کار می کنه، کجا می ره و کجا می آد.»فرهادی گفت:  خانم
 

 «بله، اونم همینو می گفت.»پری ناز گفت: 
 

 «خب، یه روز پاشو برو شرکتش، ببین چه جوریه، چه کسایی اونجا کار می کنن، اصالً شوهرت اونجا چکاره س.»
 

ا می زنین خانم فرهادی، من اصالً نمی دونم شرکت پرویز کجا هست، چون تا بحال نه جاشو گفته و ای بابا، چه حرف»

 «نه شمارۀ تلفنشو به من داده.
 

 «پس اگه یه وقت وسط روز باهاش کار داشته باشی چه کار می کنی؟»
 

 «همون کاری که همیشه می کردم، صبر می کنم تا خودش بیاد.»
 

 «ن مدت که شوهرت توی اون شرکت مشغول کاره تا به حال یک بارم بهش تلفن نزدی؟یعنی در عرض ای»
 

 «نه.»
 

پس، غلط نکنم یه کلکی توی کار این شرکت هست. وگرنه پرویز در »آقای فرهادی که تا به حال شنونده بود، گفت: 

 «عرض این یکی دو سال آدرسی چیزی ازش به تو می داد.
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ادی، من مدت هاست که امیدم رو از پرویز بریدم. اولین باری که دستش رو به روم دراز کرد، می دونین آقای فره»

 «دیگه از چشمم افتاد. می دونم که اون هم برای من ارزشی قایل نیست و ازدواجش با من به دلیل خاصی بوده.
 

ین چهار سالی که اینجا پیش همدیگه خب، زندگی بدون عشق و عالقه که فایده نداره. البته در ا»خانم فرهادی گفت: 

بودیم، من متوجه این موضوع شدم. چند بار هم به فرهادی گفتم که دلم واسۀ پری ناز جون خیلی می سوزه. دختری 

به این خوشگلی، به این خانومی، از خونواده ای به اون نجابت و اصالت، چرا نبایستی از زندگیش لذت ببره؟ چرا باید 

ل پرویز باشه، مردی که به همه چیز فکر می کنه غیر از زندگی. باور کن اصالً دلم نمی خواد با زیر دست مردی مث

این حرفا تو رو از شوهرت دل چرکین کنم، ولی حیف توست که عمرت این طوری حروم بشه. بیچاره ارشیا که 

 «پدری مثل پرویز داره...
 

ین طوری که تو می گی، این بیچاره از شوهرش زده می شه. خانوم جون، ا»آقای فرهادی حرف خانمش را قطع کرد: 

باید دالیل پرویز رو هم شنید. هیچ کاری بی علت نیست. هیچ مردی بی علت به زنش بی مهری نمی کنه. پری جون، 

 «تو تا حاال پای حرف دل شوهرت نشستی که ببینی چی می خواد و اصالً چرا این کارها رو می کنه؟
 

من بارها ازش خواستم حرف دلش رو بزنه، ولی اون چیزی نمی گه. راستش اگه بگم علت این  آقای فرهادی،»

رفتارش و حتی علت ازدواجش با خودم رو می دونم، شاید باورتون نشه. اون مجبور شده با من ازدواج کنه؛ همون 

 «طور که من مجبور شدم.
 

 «یک بچه آوردی؟خب، چرا تا حاال ادامه دادی، چرا »آقای فرهادی گفت: 
 

 «دو تا.»خانم فرهادی گفت: 
 

 «دو تا؟! یعنی دومیش هم تو راهه؟»آقای فرهادی گفت: 
 

بله، آقای فرهادی من خودم هم نمی دونم چرا این کار رو کردم. من از پرویز جدا نمی شم، تنها به این دلیل که »

حاضرم خودم توی این زندگی فدا بشم، ولی اون  پدرم عذاب وجدان نکشه. من پدرم رو اون قدر دوست دارم که

 «بابت به زور شوهر دادن من خودش رو سرزنش نکنه. من اگه طالق بگیرم، پدرم از غصه دق می کنه.
 

تو که وضع زندگیتو می بینی، چرا گذاشتی بچۀ دوم هم بیاد؟ با این کارت دو تا بیچاره به »آقای فرهادی گفت: 

 «کردی. خدا بهشون رحم کنه. بیچاره های عالم اضافه
 

آن شب بحث تا حدود ساعت یک و نیم بامداد به درازا کشید. البته از پرویز خبری نشد، از این رو پری ناز به تنهایی 

 به بستر رفت و ارشیا را در جای پرویز خواباند.

 

بی رمق. وقتی پری ناز از او خواست شب بعد، ساعت از نه گذشته بود که پرویز به خانه آمد، اما با حالتی خسته و 

برای خوردن شام سرمیز بنشیند، با گفتن این حرف که شام خورده است و حوصله ندارد، به بستر رفت و هنوز سر 
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بر بالش نگذاشته خوابش برد. پری ناز که قصد داشت دربارۀ شرکتی که در آن مشغول کار است اطالعاتی از او 

 امید و خشمگین به اتاق ارشیا رفت و در کنار او خوابید.بگیرد، با دیدن این وضع، نا

 

یک هفته بعد، شبی که پرویز زودتر از شبهای پیش به خانه آمده بود و سرحال تر به نظر می رسید، پری ناز در اتاق 

رده و ک نشیمن رو به رویش نشست. پرویز به بازی با ارشیا مشغول شد و با شیرین زبانی های او که تازه زبان باز

 چند جملۀ ساده را ادا می کرد، بلند بلند می خندید.

 

 «مثل این که ما هم توی این خونه آدمیم.»پری ناز که دید پرویز هیچ توجهی به او ندارد با لحنی کنایه آمیز گفت: 
 

و کنم؟ بذارمت رخب، می گی چه کار »پرویز همچنان که با ارشیا بازی می کرد، بدون نگاه کردن به پری ناز گفت: 

 «سرم حلوا حلوا کنم؟
 

 «می خواستم با تو کمی حرف بزنم.»پری ناز با لحنی جدی گفت: 
 

 «حرف بزنی، یا دعوا راه بندازی؟»
 

 «من هیچ وقت دعوا راه نمی اندازم، تویی که همیشه دنبال بهانه می گردی تا زور بازوت رو به من نشون بدی.»
 

 «خوای حرف بزنی؟حاال راجع به چی می »
 

 «در مورد شرکت.»
 

پرویز که گویی با مشت به سرش کوبیده باشند، کمی یکه خورد و با چشمانی که تنگ کرده بود و چهره ای درهم 

 «چی؟ شرکت من؟ شرکت من به تو چه ربطی داره؟»رفته پرسید: 
 

ی، اما من اصالً نمی دونم این شرکت کجا تو االن نزدیک دو ساله که به گفتۀ خودت، با دوستات شرکت باز کرد»

 «هست. کارش چیه، شریکات چه کسانی هستن.
 

 «ببینم خانم، مگه این چیزا به تو هم مربوط می شه؟»
 

 «مگه نمی شه، یعنی هیچ زنی نمی دونه شوهرش کجا کار می کنه و با چه کسانی کار می کنه؟»
 

 «ی؟مگه هر زنی هر کاری کرد، تو هم باید بکن»
 

این که خالف نیست. من نه می دونم تو کجا کار می کنی و نه شمارۀ تلفنت رو می دونم. با وضعی که االن دارم، اگه »

 «به وقت حالم به هم بخوره، چطوری تو رو خبر کنم.
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نم چرا منو خبر کنی؟ عمه جونت که هست. مگه واسۀ آب خوردن هم شده به عمه خانومت زنگ نمی زنی؟ مگه خا»

 «فرهادی، آقای فرهادی، ستاره خانوم و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه رو نداری. خب همونا بهت می رسن.
 

 «تو شوهر منی، تویی که باید به من برسی. وقتی می بینم تو نیستی، مجبورم از غریبه ها کمک بگیرم.»
 

 «ونم؟ یه حرفایی می زنی که آدم شاخ درمی آره.می خوای تو خونه بشینم برات الالیی بگم؟ یا کولت کنم دور بگرد»
 

چرا حرفای منطقی باعث می شه شاخ دربیاری. تو اگه ریگی به کفشت نیست، چرا آدرس و یا شمارۀ تلفن شرکتت »

 «رو به من نمی دی. چرا توی این مدت یک بار هم منو نبردی که محل کارت رو ببینم.
 

گه بقیۀ کسایی که اونجا کار می کنن زنشون می آرن به محل کارشون که من ببرم؟ این لوس بازی ها رو بذار کنار. م»

 «نکنه بازم فرهادی ها به تو رهنمود دادن. من نمی دونم اینها خونه و زندگی ندارن که توی کار ما دخالت می کنن.
 

مرافعه ای پیش نیاید که پری ناز که دید پرویز کم کم از حالت عادی خارج می شود، برای آن که کشمکش و یا 

ارشیا شاهد آن باشد، کوتاه آمد و چیزی نگفت و اتاق را ترک کرد. فکری به ذهنش رسیده بود که قصد داشت آن 

 را به اجرا درآورد.

 

پری ناز روز بعد نزد خانم فرهادی رفت و از او خواهش کرد روز بعد از ارشیا نگهداری کند تا او برای انجام دادن 

کی دو ساعت بیرون برود. قرارشان بر این شد که چون پری ناز می خواست در حدود هشت صبح خانه را کاری، ی

ترک کند، ارشیا را که معموالً تا ساعت یازده می خوابید، از خواب بیدار نکند و خانم فرهادی، پس از رفتن او به خانۀ 

 و داد.آنان بیاید و مواظب ارشیا باشد. سپس یک کلید اضافه نیز به ا

 

صبح روز بعد که از روزهای اواخر بهمن ماه و بارانی و سرد بود، وقتی پرویز در ساعت هفت و پنجاه دقیقه از خانه 

خارج شد، پری ناز یک بارانی مشکی پوشید و پس از به سر کردن روسری حریر مشکی رنگ، از خانه خارج شد. او 

یابد. هیجان آمیخته با ترس باعث شده بود ضربان قلبش شدت قصد داشت پرویز را تعقیب کند و محل کارش را ب

یابد. وقتی پرویز سوار تاکسی شد و حرکت کرد، پری ناز از پشت اتومبیل متوقف شده ای بیرون آمد و جلو یک 

آقا خواهش می کنم اون تاکسی »تاکسی خالی را که در حال عبور بود، گرفت و پس از سوار شدن به راننده گفت: 

 «رو تعقیب کنین، اما طوری که متوجه نشن. جلویی
 

رانندۀ تاکسی که هیکلی درشت داشت و به زور در تاکسی پیکان جا گرفته بود و سرش، با موهای فرفری پرپشت، با 

طاق خودرو تماس داشت، از داخل آینه نگاهی به پری ناز انداخت و در حالی که لبخندی ناخوشایند باعث می شد 

 «چَشم آبجی، رو چِشَم.»ناگوش در رفته اش تکان بخورد، گفت: سبیل های از ب
 

هنوز مسافتی را نپیموده بودند و همۀ حواس و نگاه پری ناز متوجه تاکسی حامل پرویز بود که رانندۀ تاکسی که نگاه 

، شما آبجی»شیطانی و هیزش لحظه ای از پری ناز دور نمی شد، با همان لبخند چندش آور، به پری ناز گفت: 

 «کارآگاهین؟
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پری ناز که متوجه پرسش او نشده و همچنان به جلو چشم دوخته بود، پاسخی نداد. راننده که سعی می کرد فاصلۀ 

بجی، آ»الزم را از تاکسی جلویی حفظ کند و در ضمن مواظب باشد که آن را گم نکند، با دلخوری به پری ناز گفت: 

 «و قابل نمی دونین جواب بدین؟مث این که از شما چیزی پرسیدم. مار
 

 «چی فرمودین؟»پری ناز که تازه متوجه حرف راننده شده بود گفت: 
 

 «عرض کردم شما کارآگاهین؟ یا می خواین مچ نامزدتونو بگیرین؟»
 

 «نه، کارآگاه نیستم. مگه شکل پلیس هام؟»
 

 «ه هستین. از اون نامزد خوشگال.قیافه تون که نه؛ عین هنرپیشه های سینماس. شکل نامزد آرتیس»
 

پری ناز که متوجه نگاه هیز مرد راننده شده بود، خودش را کمی جمع و جور کرد و حواسش را بیشتر متوجه تاکسی 

جلویی ساخت. راننده که گویا از این تعقیب و گریز خوشش آمده بود، طوری رانندگی می کرد که نه تاکسی را گم 

 ه سرنشینان شود.کند و نه باعث جلب توج

 

اواخر ماه بهمن بود و به علت بارندگی زمین خیس بود، از این رو امکان با سرعت رفتن تاکسی ها وجود نداشت و 

همین امر سبب گردید تاکسی حامل پری ناز سایه به سایۀ تاکسی حامل پرویز برود. سرانجام پس از دقایقی، تاکسی 

ل خیابان میرداماد پیچید و جلو ساختمان پنج طبقه ای متوقف شد. رانندۀ جلویی به یکی از خیابانهای فرعی داخ

 تاکسی حامل پری ناز سر خیابان فرعی طوری متوقف شد که از دید سرنشینان تاکسی جلویی پنهان بماند.

 

ری پ پرویز از تاکسی پیاده شد، سپس با کلیدی که داشت در ورودی ساختمان پنج طبقه را گشود و به داخل رفت.

 «چقدر باید بدم؟»ناز، در حالی که در تاکسی را باز می کرد تا پیاده شود، از راننده پرسید: 
 

داره قابلی ن»راننده که با نگاهش می خواست به همۀ وجود پری ناز نفوذ کند، با همان لبخند مشمئز کننده گفت: 

امرد رو که تورو گذاشته سر کار کت بسته بیارم آبجی، اگه کمک الزم دارین در خدمتتون هستم، می خوای برم اون ن

 «اینجا؟
 

پری ناز که از دست راننده بیش از پرویز خشمگین شده بود، اسکناس پنجاه تومانی را که در دست داشت، بر روی 

 اصندلی جلو انداخت و پیاده شد. رانندۀ تاکسی زیر لب غرغری کرد و کلماتی بر زبان آورد که پری ناز متوجه آنه

 نشد.

 

پری ناز کمی صبر کرد تا تاکسی دور شد، سپس با احتیاط به ساختمان پنج طبقه نزدیک شد. ابتدا به نمای بیرونی 

ساختمان که از سنگ سفید بود، نگاهی انداخت و پنجره های آن را یکی یکی از نظر گذراند. جلو در هیچ تابلویی 

 شرکتی وجود دارد. نصب نشده بود که نشان دهد در آن ساختمان دفتر
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پری ناز به اسم روی زنگ های واحدهای به ظاهر مسکونی نگاه کرد. فقط روی یکی از زنگ ها نوشته شده بود: 

رحمانی. پری ناز دقایقی مردد ماند که کدام زنگ را بزند. سرانجام تصمیم گرفت از زنگ طبقۀ پنجم شروع کند. اما 

ش با تکمۀ زنگ تماس پیدا کند. در ورودی باز شد. مردی میانسال با جثه درست در لحظه ای که نزدیک بود انگشت

 ای نحیف و چهره ای که بیشتر به معتادان شبیه بود، در آستانۀ در ظاهر گردید.

 

 «بفرمایین خانوم، با کجا کار داشتین؟»
 

 «با شرکت فروش لوازم یدکی اتومبیل.»
 

 «داریم. اینجا منزل های مسکونیه. کجا آدرس دادن. گفتن کدوم خیابون؟ما توی این ساختمون یه همچین شرکتی ن»
 

 «آقا، همین االن شوهر من اومد توی این خونه.»
 

 «اسم شوهرتون چیه؟»
 

 «آقای پورمند. پرویز پورمند.»
 

 «نه خانم، اینجا یه همچین کسی نیست. اشتباه آدرس دادن.»
 

آقا، گفتم که کسی آدرس نداده، من همین »رفت، با لحنی کمی خشمگین گفت: پری ناز که کم کم از کوره درمی 

 «االن دنبال شوهرم اومدم، خودم دیدم اومد توی این ساختمون.
 

خانوم جون، چرا جعل می کنی. من سرایدار این ساختمونم. هر جنبنده ای که توی این ساختمون باشه من می »

 «یم.شناسم، ولی آقای پورمند اینجا ندار
 

هنگامی که مرد حرف می زد، پری ناز متوجه شد صدای او برایش آشناست اما هرچه به ذهن خود فشار آورد، یادش 

نیامد آن صدا را کجا شنیده است. او که مطمئن بود درست دیده و پرویز به همان ساختمان وارد شده بود، گفت: 

 «بزنم ببینم شوهرم توی کدوم یکی از اونهاست.پس اجازه بدین برم باال و زنگ یکی یکی خونه ها رو »
 

نمی شه خانوم، برای من مسئولیت داره. هر کی هر کی که »اما مرد که جلو در ایستاده بود، مانع او شد و گفت: 

 «نیست.
 

ی ا پری ناز که دیگر چیزی نمانده بود فریاد بکشد، همۀ تالش خود را کرد تا بر اعصابش مسلط باشد. او چند لحظه

آقا خواهش می کنم تو رو خدا، تو رو به هر کسی که می پرستین اجازه بدین من بیام تو و »ساکت ماند، سپس گفت: 

 «شوهرمو پیدا کنم.
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آه... بازم می گه پیداش کنم. خانوم جون مگه اینجا بازار شامه که شوهرتون توش گم شده باشه. برو آبجی، برو » 

 «ه کنه.خدا روزیت رو جای دیگه حوال
 

مرد پس از گفتن این حرف به داخل رفت و در را بست. پری ناز که خشمگین شده بود، با مشت به در کوبید و 

سپس همۀ زنگ های واحدهای مسکونی را فشار داد. اما هیچ جوابی نیامد و در همچنان بسته ماند. پری ناز چند بار 

 «نشد، با نومیدی برگشت و به سوی خیابان اصلی به راه افتاد. دیگر محکم با مشت به در کوبید و چون باز هم خبری
 

وقتی پری ناز رو برگرداند، زنی مسن را دید که او را صدا می زد. پری ناز برگشت و به خانم مسنی که جلو خانه ای 

 «ن؟صدا زدی بله خانم، منو»در سمت مقابل خانۀ پنج طبقه و چند خانه پایین تر ایستاده بود، نزدیک شد و گفت: 
 

 «آره عزیزم. دیدم که داشتی به در اون خونه مشت می زدی. چیه، اونجا کاری داری؟»
 

 «ببینم خانم، شما می دونین توی اون خونه چه کسانی می نشینن؟»
 

 «دخترم، دَمِ در هوا سرده، بیا تو ببینم چی شده.»
 

م مسن وارد خانه شد. خانۀ زن که آپارتمانی بزرگ بود، در پری ناز چند لحظه تردید کرد، اما سرانجام همراه خان

طبقۀ دوم قرار داشت. پس از نشستن پری ناز رو به روی مبلی در اتاق نشیمن، پیرزن به آشپزخانه رفت و با دو 

فنجان چای برگشت. او یکی از فنجان ها را بر روی میز عسلی کنار دست پری ناز گذاشت و فنجان دیگر را خودش 

 «خب عزیزم، موضوع چیه؟»اشت و بر روی مبل مقابل پری ناز نشست و گفت: برد
 

پری ناز که دوست نداشت دیگران، به ویژه زنی غریبه در کارش دخالت کند، لحظاتی ساکت ماند تا برای توضیح 

و نش سر شما رخانم قصۀ من خیلی درازه. نمی خوام با گفت»وضعیت خود واژه های مناسب بیابد. اما سرانجام گفت: 

درد بیارم. خالصه بگم، من صبح شوهرم رو تعقیب کردم و دیدم اومد توی این خونه. آخه می دونین، االن دو ساله که 

اون به ظاهر توی شرکتی که کارش واردات و صادرات لوازم یدکی ماشینه کار می کنه، اما هرچی ازش خواستم 

 «ن کارو نکرد.آدرس یا شماره تلفنی از شرکتش به من بده، ای
 

 «خب، االن اون سرایداره به تو چی گفت؟ منظورم مشتی صفره.»
 

اون به من گفت که اصالً کسی رو به اسم پرویز پورمند نمی شناسه. پرویز پورمند اسم شوهرمه. در صورتی که »

 «خودم دیدم شوهرم رفت توی اون خونه.
 

امان از دست مرد بد. منم بیست سال با یه مرد خودخواه، »گفت:  پیرزن که به عالمت ابراز تأسف سرتکان می داد،

 «هوسباز، بداخالق و خسیس زندگی کردم. با همۀ ادا و اصول هاش ساختم، ولی آخرش منو گذاشت و رفت.
 

 «ببخشین خانم، شما می دونید توی اون خونه چه کسانی می نشینن؟»پری ناز پرسید: 
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از اون خونه می دونم اینه که اسم سرایدارش مشتی صفره. من آدم گوشه گیری هستم  ببین عزیزم، تنها چیزی که»

و چون بچه هام هم هیچ کدوم توی ایران نیستن، تنهای تنها زندگی می کنم. برای همین با کسی کاری ندارم. البته 

ها و آقاهای شیکپوشی از  چند بار از پشت پنجره دیدم که ماشین های آخرین مدل جلوی اون خونه ایستاده و خانوم

 «اونها پیاده شدن و رفتن توی اون خونه و یا از خونه دراومدن و سوار ماشین شدن و رفتن.
 

 «خانم، ببخشین می شه اسم شمارو بپرسم؟»ناگهان فکری به ذهن پری ناز رسید. او خطاب به پیرزن گفت: 
 

 «ا می کنن.بله عزیزم، اسم من مرضیه س، اما همه منو مادرجون صد»
 

 «تو چی!»
 

 «اسم منم پری نازه.»
 

 «چه اسم قشنگی.»او با لحنی آکنده از محبت گفت: 
 

مادرجون، ببخشین، اجازه می دین چند دقیقه ای پشت پنجرۀ شما وایستم و اون خونه رو نگاه کنم تا »پری ناز گفت: 

 «ببینم کسی ازش بیرون می آد یا نه؟
 

 «اشکالی نداره. خوشحال می شم اگه بتونم کمکت کنم. هیچ»مادرجون گفت: 
 

پری ناز سپس چای خود را نوشید، پشت پنجرۀ اتاق پذیرایی رفت و از الی پرده کرکره به بیرون نگریست. این کار 

باز هم عذر می خوام مادرجون، »به مدت یک ربع ساعت ادامه داشت. پس از آن، پری ناز به پیرزن رو کرد و گفت: 

 «گه کارم مدتی طول بکشه عیبی نداره؟ا
 

عزیزم تو اگه چند روز یا چند سال هم اینجا وایسی، اما به نتیجه برسی، برای من هیچ اشکالی نداره. من با تو »

همدردم. می دونم اگه شوهر آدم سر و گوشش بجنبه چه دردی داره. پس هر قدر دوست داری اونجا وایسا و به 

 «کارت برس.
 

از یک ساعت دیگر هم آنجا ایستاد و لحظه ای از ساختمان پنج طبقه چشم برنداشت. پاهایش دیگر بی حس پری ن

شده بود و توان ایستادن نداشت. مادرجون در این لحظه به پری ناز نزدیک شد و چهار پایۀ بلندی را که با خود 

ایه. این مال خونه تکونی منه. وقتی می بیا عزیزم، بشین روی این چهارپ»آورده بود پشت پنجره گذاشت و گفت: 

 «خوام طاق رو پاک کنم می رم روی این. بشین که خسته نشی.
 

 «می بخشین شما تلفن دارین؟»پری ناز که برای ارشیا دلواپس شده بود، به مادرجون گفت: 
 

 «بله، عزیزم، توی اتاق نشیمن.»
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریناز

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

 

1 1 5  

 

 «اجازه هست یه زنگ بزنم؟»
 

 «تا زنگ بزن. خواهش می کنم. ده»
 

پری ناز به اتاق نشیمن رفت و با تلفنی که آنجا بود، شمارۀ تلفن منزل خود را گرفت، ولی کسی جواب نمی داد. از 

این رو شمارۀ منزل آقای فرهادی را گرفت. پس از سه بار زنگ خوردن، خود خانم فرهادی گوشی را برداشت. پری 

بکشد و خانم فرهادی به او اطمینان داد که کامالً مواظب ارشیا هست و از  ناز به او گفت که امکان دارد کارش طول

وی خواست مواظب خودش باشد. پری ناز، پس از خاطر جمع شدن از ارشیا، دوباره به پشت پنجره برگشت. اما 

 گوش پری انتظار فایده ای نداشت. هیچ خبری نشد. ساعت از دوازده گذشت و صدای اذان از رادیوی خانۀ پیرزن به

 ناز رسید.

 

نیم ساعتی از ظهر گذشته بود که پیرزن با سینی گردی حاوی بشقابی پلو و یک بشقاب خورشت قیمه با پارچی آب و 

 کاسه ای کوچک ماست و ظرفی کوچک سبزی به پری ناز نزدیک شد.

 

 «وای، خانم... چرا زحمت کشیدین. من که گرسنه نیستم. خجالتم دادین.»
 

چه زحمتی مادرجون، تو هم مثل دختر خودمی. خدا کنه فقط از کارت نتیجه بگیری. حاال بیا غذا بخور. »گفت: پیرزن 

 «آدم با شکم خالی خوب نمی تونه ببینه. تعارف هم نکن. آش خالته بخوری پاته، نخوری پاته.
 

ی فت و همان طور که نشسته بود، بپری ناز پس از تشکر از پیرزن، تنها برای آن که دل پیرزن نشکند، سینی را گر

آن که از پنجره چشم بردارد، چند تا قاشق غذا خورد. او، پس از خوردن نیمی از برنج و خورشت، با تشکر زیاد، 

سینی را به مادرجون داد و بار دیگر با جدیت به کار نگهبانی پرداخت. مادرجون، پس از خوردن ناهار و شستن ظرف 

پری ناز جون، همون طور که نشستی، البته اگه دلت می »مد و بر روی مبلی نشست و گفت: ها، به اتاق پذیرایی آ

 «خواد و ناراحت نمی شی، موضوع رو به من بگو.
 

پری ناز که از صمیمت و یکرنگی پیرزن خیلی خوشش آمده و مجذوب اخالق او شده بود به شرح دادن زندگی خود 

. او وقتی لحظه هایی را برای مادرجون تعریف می کرد که از پرویز کتک از زمانی که به یادش می آمد، پرداخت

خورده بود، دید که اشک از چشمان پیرزن سرازیر شد. هنگامی که پری ناز حرف خود را به پایان می برد، پیرزن از 

ا این دلت. تو بعزیزم، بمیرم برای »جا برخاست و با چشمان پر از اشک به او نزدیک شد. صورتش را بوسید و گفت: 

سن کم چقدر مصیبت کشیدی. غم و غصۀ من در برابر سنگینی مصیبت تو هیچه. اون مردک چه طور دلش می آد 

 «عروسکی مثل تو رو، کتک بزنه. حیف تو نیست که به دست گرگی مثل اون اسیر شدی... خدایا، آخه چرا؟
 

 و، در آن حال هم از پنجره چشم برنمی داشت.حرف های پیرزن اشک های پری ناز را نیز جاری ساخت. اما ا

 

در حدود ساعت سه بعدازظهر بود که در پارکینگ ساختمان پنج طبقه باز شد و یک اتومبیل آخرین مدل از آن 

 بیرون آمد که راننده آن را جلو دَرِ ساحتمان متوقف ساخت.
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آنچه را دید باور نمی کرد. ابتدا پرویز از خانه پری ناز همۀ حواس خود را جمع کرد و چشمانش را باز نگه داشت. 

بیرون آمد و پشت سرش خانمی بلند قد و جوان، در حدود بیست و پنج یا شش ساله، با لباسی بسیار زیبا و غرق در 

آرایش. پری ناز تنها چند ثانیه توانست چهرۀ آن زن را ببیند، زیرا او بی درنگ سوار اتومبیل شد و پرویز نیز پشت 

 ش به داخل بنز رفت و اتومبیل به راه افتاد.سر

 

پری ناز لحظاتی مات و مبهوت برجا ماند. گویی سیم برق فشار قوی با بدنش تماس پیدا کرده بود. او که نتوانست 

 نینه، نه، این امکان نداره... اصالً امکان نداره، اون زن... خدایا، یع»مانع بروز هیجان خود شود، با صدای بلند گفت: 

 «ممکنه؟
 

 «چی شد دخترم، شوهرت از اون خونه اومد بیرون؟ اونو دیدی؟»پیرزن که حالت پری ناز را دید، پرسید: 
 

 «بله خانم، دیدمش، اما ای کاش ندیده بودم. ای کاش اینجا نیومده بودم.»
 

 «خب، حاال می خوای چه کار کنی؟»پیرزن گفت: 
 

. اول باید اطمینان پیدا کنم چیزی که دیدم درسته و من اشتباه نکردم. بعد خودم هم نمی دونم»پری ناز گفت: 

 «تکلیفم رو با این شوهر روشن می کنم.
 

 «موقع تصمیم گیری یادت باشه دو تا بچه داری. به سرنوشت اونها هم فکر کن.»پیرزن گفت: 
 

ا رو چطوری می تونم جبران کنم. امیدوارم یه از لطف شما بی نهایت ممنونم. نمی دونم این محبت شم»پری ناز گفت: 

 «روزی...
 

اصالً حرفش رو هم نزن. من که کاری نکردم. اگه واقعاً کار مثبتی از دستم برمی آد، »پیرزن حرف او را قطع کرد: 

 «بگو برات انجام بدم.
 

او بیرون رفت. بارانی که ساعاتی  پری ناز گونه های پیرزن را بوسید و بدون بر زبان آوردن کلمه ای دیگر، از خانۀ

پیش قطع شده بود، دوباره باریدن گرفت. پری ناز که هوای آزاد بیرون از خانه حالش را کمی بهتر کرده بود، غرق 

 در فکر، آرام آرام به خیابان اصلی آمد و با تاکسی راهی منزل شد.

 

خانه آمد. حالتی عجیب داشت و بداخالق بود. او هر از آن بعدازظهر شوم دو روز گذشت و در روز سوم که پرویز به 

وقت که چند روزی به خانه نمی آمد همین حالت را پیدا می کرد. پری ناز می دانست یکی از علت های این حالت 

پرویز آن است که او نتواند علت دیر آمدن و یا به خانه نیامدن شوهرش را بپرسد. اما آن روز پری ناز مصمم بود 

 ود را روشن کند.تکلیف خ
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وقتی پرویز به حمام رفت و پس از بیرون آمدن، به ظاهر خلقش جا آمد و بر روی مبل راحتی اتاق نشیمن نشست، 

پری ناز که می کوشید بر اعصاب خود مسلط باشد، با چهره ای عادی بر روی مبل رو به رویی پرویز نشست و گفت: 

 «خوش اومدین. خوش گذشت؟»
 

... بدک ای»جانی چای در دست داشت و به صفحۀ تلویزیون چشم دوخته بود، با لحنی بی اعتنا گفت: پرویز که فن

 «نبود. به شما چی، به شما خوش گذشت؟
 

 «به ما که خیلی خوش گذشت. چیزایی دیدم که تا حاال ندیده بودم.»
 

 «مثالً چه چیزایی؟»
 

 «سوار یه ماشین بنز آخرین مدل بودن. مثالً... مثالً... یه خانوم و آقا رو دیدم که»
 

 «کجا دیدی؟»
 

 «توی خیابون میرداماد.»
 

 «عجب! تو اونجا چه کار می کردی؟»پرویز لحظه ای تکان خورد، اما به روی خود نیاورد و با خونسردی گفت: 
 

 «رفته بودم سیاحت.»
 

 «سیاحت چی؟»
 

 «شوهرم.»
 

 «ت؟مگه می دونستی شوهرت اونجاس»
 

آره... می دونستم شرکتش توی اون خونۀ پنج طبقه س. همون که در قهوه ای و کرم داره و اسم سرایدارش مشتی »

 «صفره.
 

پرویز لحظه ای سکوت کرد و همچنان به صفحۀ تلویزیون خیره ماند. پری ناز کوچک ترین حرکت او را زیر نظر 

به خود واکنشی نشان دهد. پرویز با جستی سریع، همچون عقابی که داشت. اما نتوانست در برابر یورش ناگهانی او 

 بر سر موش صحرایی فرود می آید، از جا جست و گلوی پری ناز را گرفت و فشار داد.

 

تنها کاری که پری ناز توانست انجام دهد این بود که جیغی کوتاه بکشد. که بر اثر صدای آن ارشیا از اتاق خود 

معصوم با دیدن آن صحنه دچار وحشت شد و گریه را سر داد. صدای گریۀ ارشیا چنان دلخراش بیرون دوید. کودک 

بود که پری ناز در همان حال با دست او را به پرویز نشان داد. پرویز، در حالی که با دست دیگرش موهای بلند و 

ترس فرار کرد و به سوی در ورودی مشکی پری ناز را می کشید، او را کشان کشان به سمت ارشیا برد. اما ارشیا از 
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آپارتمان رفت. پرویز تا آمد به خود بجنبد، ارشیا دستگیرۀ در را به طرف پایین کشید، در را باز کرد و به داخل 

 راهرو رفت.

 

ین پرویز که وضع را این گونه دید، پری ناز را رها ساخت، به راهرو دوید و ارشیا را به داخل خانه آورد. پری ناز از ا

فرصت استفاده کرد، به داخل اتاق خواب رفت و در را بست. پرویز که از شدت خشم به حیوانی درنده تبدیل شده 

بود، یکی دو سیلی محکم به کودک بی نوا زد که بر اثر آن با سر به زمین خورد و اشکش با خونی که از بینی اش 

 سرازیر شد، درهم آمیخت.

 

به قلب مادر فرو رفت. پری ناز دیگر طاقت نیاورد و با آن که جان خود را در  صدای ضجۀ کودک، همچون نیشتری

خطر می دید، از اتاق بیرون آمد. پرویز که او را دید، ارشیا را به حال خود رها کرد و به سراغ پری ناز رفت و او را به 

فرهادی برخاست که فریاد می  زیر مشت و لگد گرفت. چند لحظه بعد در آپارتمان آنان را کوبیدند و صدای آقای

 «ولش کن... اون بیچاره رو کشتی... ولش کن، با تو هستم پرویز، ولش کن.»کشید: 
 

اما پرویز، بی اعتنا به گریۀ بی امان ارشیا و ناله های دلخراش پری ناز، همچنان به کارش ادامه می داد و با مشت به 

ان از خود بی خود شده بود که نفهمید چه وقت در ورودی خانه سر و صورت و پهلوهای پری ناز می کوبید. او چن

 شان باز شد و دو مأمور پلیس دست های او را گرفتند.

 

خانم فرهادی با سرعت دوید و به سراغ پری ناز رفت و آقای فرهادی نیز ارشیا را بلند کرد و در آغوش گرفت و 

ه پرویز دستبند زدند و او را همراه خود بردند. یک افسر پلیس سعی کرد با نوازش او را آرام کند. دو مأمور پلیس ب

که همراه دو مأمور آمده بود، در خانه ماند تا از وضعیت پری ناز مطلع شود. خانم فرهادی که وضع پری ناز را وخیم 

هم  ستشخیص داد، بی درنگ به اورژانس تلفن زد. وقتی آمبوالنس اورژانس برای بردن پری ناز آمد، افسر پلی

 همراه او راهی بیمارستان شد.

 

 آقای فرهادی ارشیا را به منزل خود برد و ستاره پس از شستن سر و روی کودک بی نوا و دادن غذا، او را خواباند.

 

پری ناز را به بیمارستانی واقع در میدان تجریش بردند و پس از پانسمان زخم هایش، قرار شد یک شب در 

 سر پلیس پس از آگاهی از نظر پزشک و تهیۀ صورتمجلس بیمارستان را ترک کرد.بیمارستان بماند. اف

 

پزشکان که تصور می کردند پری ناز دختر خانم فرهادی است، به او اطمینان دادند که خطری دخترش را تهدید نمی 

 کند و از او خواستند به خانه برود و روز بعد برای بردن او مراجعه کند.

 

صبح روز بعد به بیمارستان آمد. نخستین پرسشی که او از پزشک معالج پری ناز کرد این بود که آیا  خانم فرهادی

ه خانم، شکرخدا، دخترتون به خونریزی نیفتاد. البت»سقط جنین کرده است یا نه. پزشک معالج با لبخندی به او گفت: 

 «نخورده.گمان می کنم یکی از کلیه هاش آسیب دیده، ولی به جنینش صدمه ای 
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چون وضعیت کلیۀ پری ناز مشکوک به نظر می رسید، قرار شد برای انجام آزمایش های بییشتر چند روزی در 

بیمارستان بستری شود. اما پری ناز که دلواپس ارشیا بود، خواهش می کرد او را مرخص کنند که به خانه و پیش بچه 

 اش برود.

 

عزیزم، خیالت راحت باشه. جای ارشیا امنه و »ری ناز دست می کشید، گفت: خانم فرهادی، در حالی که به موهای پ

حالش هم خوبه خوبه. اگه چند روز پیش به من کلید نداده بودی پلیس ها نمی تونستن بیان توی خونه و معلوم نبود 

 «اون حیوون چی به سرت می آورد.
 

 پری ناز به جای هر حرفی، تنها گریست و گریست.

 

نتری، پس از رسیدگی به پروندۀ پرویز، افسر نگهبان، سروان جعفری، که خود هنگام کتک خوردن پری ناز در کال

در محل حضور پیدا کرده و از دیدن آن صحنه بی اندازه برآشفته شده بود، با خود عهد کرد همۀ تالشش را به خرج 

پری ناز در بیمارستان، طول درمان چهارماهه دهد تا مجازات پرویز سنگین شود. چون پزشک قانونی، پس از معاینۀ 

برای او تعیین کرده بود، سروان جعفری گزارش را طوری نوشت که قاضی، پرویز را به هشت ماه حبس غیرقابل 

 خرید محکوم کرد.

 

 هپری ناز پس از سه روز بستری شدن در بیمارستان، به خانه منتقل شد تا استراحت کند. وقتی به او خبر دادند ک

پرویز به هشت ماه زندان محکوم شده است، به جای خوشحال شدن، ناراحت شد، چون او حداکثر شش ماه دیگر 

 وضع حمل می کرد.

 

وقتی عمه طلعت، پس از مطلع شدن به وسیلۀ خانم فرهادی، به خانۀ پری ناز آمد و او را به آن حال دید، بی اختیار به 

هی دستش بشکنه. الهی که خدا تقاص این ظلم ها رو ازش پس بگیره. اون از خدا ال»گریه افتاد و در همان حال گفت: 

بی خبر از جون تو چی می خواد. آخه تو چرا به این همه ظلم و ستم راضی می شی. بابا مرگ یه بار، شیون هم یه بار. 

 «همۀ موضوع رو به تورج بگو و خودتو خالص کن.
 

عمه جون، بذار این بچه به دنیا بیاد، من تکلیفم رو با »د، به سختی گفت: پری ناز که حرف زدن برایش دشوار بو

پرویز روشن می کنم. االن نزدیک عیده، بابام اگه بفهمه اوقاتش خیلی تلخ می شه. تو رو خدا االن بهش چیزی 

 «نگین.
 

ی پرویز برادرزادۀ منه، ول دختر جون، آخه تا کی می خوای به فکر بابات باشی و این وضع رو تحمل کنی. درسته که»

پسر فخری هم هست. اون زن از خونوادۀ ما کینه داره، از ما متنفره، برای همین همیشه تو گوش پرویز وز وز می 

کنه که ماهارو عذاب بده. اون خیال می کنه تورج موقع تقسیم ارث سر برادرش کاله گذاشته و حقش رو بهش نداده. 

یشتر از مقداری که حق ایرج بوده بهش داده، منتها ایرج عرضۀ نگه داشتن اون ثروت اون نمی دونه که تورج خیلی ب

 «رو نداشته و همه رو از دست داده. خالصه، امیدوارم خدا سزاشو بده.
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سه هفته به عید مانده بود که گوهرناز، تلفنی از پری ناز خواست که تعطیالت عید را به گنبد بروند. پری ناز که خیلی 

می خواست مدتی از محیط زندگی کنونی اش دور شود، به مادرش گفت که شوهرش به مأموریتی شغلی به دلش 

 خارج از کشور رفته است، ولی خودش حتماً برای عید نزد آنان خواهد رفت.

 

راه  و پری ناز، پیش از رفتن به گنبد کاری داشت که باید حتماً انجام می داد. چند روز بعد که حالش کمی بهتر شد

رفتن برایش مشکلی در پی نداشت، به مالقات پرویز رفت. پرویز با چهره ای درهم پشت پنجرۀ شیشه ای اتاق 

چیه، »مالقات قرار گرفت و پس از برداشتن گوشی مخصوص حرف زدن مالقات کنندگان، با لحنی تحکم آمیز گفت: 

 «واسه چی اومدی مالقات من، تو که کار خودت رو کردی.
 

سالم، حالت خوبه. تقصیر من نیست که تو این »ناز که می کوشید بر خود مسلط باشد، با لبخندی پاسخ داد:  پری

 «جایی. خودت باعث شدی.
 

 «اون همسایه های فضول چه طوری اومدن توی خونه و برای من پلیس آوردن؟»
 

اضافی داشتم که داده بودمش به اون که بره چند روز پیش از اون خودم به خانم فرهادی کلید داده بودم. یه کلید »

 «مواظب ارشیا باشه.
 

 «همون روزی که جاسوسی منو می کردی؟»
 

همون روزی که اومدم ببینم چه دلیلی داره شوهرم این بالها رو سرم می آره. همون روزی که می خواستم به »

 «ه. همون...شوهرم ثابت کنم برای زندگیم ارزش قایلم و نمی خوام به هم بریز
 

نمی خواد واسۀ من روضه بخونی. الزم نکرده ادای همسرای دلسوز رو دربیاری. تو منو »پرویز حرف او را قطع کرد: 

انداختی اینجا که دلت خنک بشه. ولی اگه پام به بیرون برسه. اول از همه خدمت اون پیرزن و پیرمرد فضول می 

 «ره؟رسم و بعدش هم نوبت توئه. حال ارشیا چطو
 

چه عجب یک حرف زدی که ازش بوی تهدید نمی آد. حالش خوبه. چند بار سراغ تورو گرفته و بابا، بابا می کنه. تو »

 «کی آزاد می شی؟
 

تو پروندم نوشتن آخرهای مهر. اما برای تو که فرقی نمی کنه، می کنه؟ مگه نه این که هرچی ازت دورتر باشم، »

 «بهتره؟
 

تو داری، کاریت هم نمی شه کرد. به هر حال، قراره عید بریم گنبد. من به مامانم گفتم تو برای یه  این تصوریه که»

 «مأموریت شغلی رفتی خارج از کشور...
 

خوبه، یاد گرفتی چطور همه چیز رو ماست مالی کنی. آخرش چی؟ تا کی می خوای هوای بابات رو داشته باشی و »

 «م؟بهش نگی چه بالهایی سرت می آر
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تو خیلی دلت می خواد بابام بفهمه چه جونوری هستی و من زیر دست تو چی می کشم؟ چرا دوست داری پدر »

بیچارۀ منو ناراحت کنی، تو که می دونی این ناراحتی ها برای قلبش خوب نیست و ممکنه به قیمت جونش تموم بشه؟ 

 «؟خیال می کنی اگه اون بمیره به تو و خونواده ات چی می رسه
 

نترس بابات اون قدر جون سخته که این خبرها باعث سکته ش نمی شه. ضربه های شدیدتری الزمه که تلنگش »

 «دربره.
 

و هیچ گربه ای به اندازۀ تو بی چشم و ر»پری ناز که از این همه ناسپاسی پرویز آشفته بود، تقریباً با فریاد گفت: 

 «و؟نیست. اینه جواب اون همه خدمت پدرم به ت
 

 «خدمت، کدوم خدمت. اون همیشه فقط می خواسته پولش رو به رخ ما بکشه. اون...»
 

صدای مأموری که اعالم می کرد وقت مالقات تمام است، باعث شد که پرویز حرف خود را نیمه کاره بگذارد. او از جا 

 برخاست و بی آن که از پری ناز خداحافظی کند، از اتاق مالقات بیرون رفت.

 

پری ناز، در راه برگشت به خانه، پیوسته خود را سرزنش می کرد که چرا به مالقات پرویز رفته است. چرا دوباره به 

سراغ مردی رفته که او را همچون حیوانی بی ارزش، مانند سگی ولگرد به زیر مشت و لگد می گیرد و در برابر 

دی تا این حد ناسپاس و سرشار از کینه ارزش این همه توجه دیگران خوار و بی مقدار می کند. او می اندیشید گه مر

 را ندارد.

 

موضوع دیگری که فکر او را بی اندازه مشغول کرد، آن زن بود. از خود می پرسید آن زن چه دارد که او از آن بی 

زن آن قدر ارزش بهره است. از لحاظ زیبایی ظاهر که او از آن زن چیزی کم ندارد. دارد؟ پس چرا پرویز برای آن 

قایل بود که در اتومبیل را برایش باز کرد؟ پری ناز مصمم شد که بار دیگر به آن خانۀ پنج طبقه برود و هر طور 

هست، از راز آن خانه و آن زن که حدس زده بود کیست، باخبر شود. آیا حدس او درست بود؟ اگر بود که باید 

 ز دارد.اقرار می کرد تقدیر بازی هایی بس شگفت انگی

 

 فصل نُه

 

 

 

ساعت در حدود یازده صبح بود که پری ناز بر تردید خود چیره شد و زنگ طبقۀ اول خانه پنج طبقه را فشار داد. از 

روز مالقات با پرویز دو روز می گذشت. دو روز پیش قصد داشت بار دیگر از پرویز بپرسد که آن زن کیست و او با 

 امروز خود، با عزم راسخ، درصدد برآمده بود شخصاً از این راز پرده بردارد.وی چه ارتباطی دارد. اما 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریناز

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

 

1 2 2  

 

او، وقتی چند بار زنگ را فشار داد، اما پاسخی نیامد و در گشوده نشد، زنگ طبقۀ دوم را فشار داد. باز هم خبری 

سی  د و منتظر ماند. در حدودنشد. نتیجۀ فشار دادن بقیۀ طبقات هم همین بود. پری ناز سرانجام با مشت به در کوبی

 ثانیۀ بعد در باز شد و همان مرد الغر اندام بیرون آمد. مردی که پیرزن او را مشتی صفر معرفی کرده بود.

 

 «سالم مشتی صفر.»
 

 «سالم آبجی. شما که دوباره پیدات شد. اسم منو از کجا یاد گرفتی؟»
 

 «یکی از همسایه ها اسم شما رو به من گفت.»
 

 «پس تحقیقات محلی هم کردی. خب، چی دستگیرت شد؟»
 

هیچی. تحقیقات محلی نکردم، فقط اسم شما رو پرسیدم. راستی، تو رو خدا راست بگین، شما همون کسی نیستین »

 «که به خونۀ من زنگ زد و گفت بیشتر مواظب شوهرم باشم؟
 

 «چی می خوای؟ عجب گیری افتادیم؟ نه آبجی، اشتباه گرفتی. بابا تو از جون من و این خونه»
 

مشتی »پری ناز که از حالت مشتی صفر متوجه شده بود چیزی نمانده است تسلیم شود، با لحنی التماس آمیز گفت: 

 «صفر، تو رو به اون امام رضایی که به پابوسش رفتی، به من کمک کن. به خدا جای دوری نمی ره.
 

د، سپس به آرامی سرش را از الی در به داخل برد و لحظه ای بعد بیرون آورد. مشتی صفر چند لحظه ای ساکت ایستا

با سرعت بدو برو زیرزمین. همون جا باش تا بیام »پس از آن در را گشود و با صدایی بسیار آهسته به پری ناز گفت: 

 «سراغت.
 

ایین ن شد از پله های زیرزمین پپری ناز چند لحظه با تردید به مشتی صفر نگریست، سپس با سرعت داخل ساختما

رفت. دل توی دلش نبود و ترس همۀ وجود او را در چنگال خود می فشرد. احساس می کرد از کردۀ خود پشیمان 

است. نکند این لحظات آخرین دقایق زندگی او بود. به یاد ارشیا افتاد. صدای روشن شدن مشعل شوفاژ خانه او را از 

مد که از آن جا خارج شود، اما در همان لحظه صدای پایی شنید. نفس در سینه اش حبس جا پراند. به سوی پله ها آ

شد. اما در فضای نیمه تاریک مشتی صفر را در مقابل خود دید. او که با احتیاط راه می آمد، وقتی به پری ناز رسید با 

 و راه افتاد.« دنبالم بیا.»صدایی آهسته گفت: 

 

راهرویی باریک به اتاقی کوچک رسید که دری فلزی داشت و معلوم بود اتاق سرایدار مشتی صفر، پس از پیمودن 

است. پری ناز پشت سر او وارد اتاق شد. یک تختخواب سفری در گوشه ای از اتاق دیده می شد و فرش ماشینی 

در  مینیومی نیزرنگ و رو رفته ای کف آن پهن شده بود. یک گاز پیک نیکی و چند دیگ و قابلمه و ماهیتابۀ آلو

 گوشه ای از اتاق قرار داشت.
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مشتی صفر از پری ناز دعوت کرد بر روی تختخواب بنشیند و خودش کف اتاق نشست. تختخواب و لحاف روی آن 

به اندازه ای کثیف بود که پری ناز رغبت نکرد روی آن بنشیند. همان طور سرپا ایستاد و از مشتی صفر خواست 

 حرفش را بزند.

 

راستش خانوم، من همون کسی هستم که به شما زنگ زد. حدس شما »شتی صفر سیگاری روشن کرد و گفت: م

درست بود. می دونی، وقتی فهمیدم اون آقا که شما می گین شوهرتونه، زن و بچه داره، دلم نیومد توی این لجنزار از 

پورمنده، االن بیشتر از دو ساله که با آزیتا  بین بره. اینجا یه جهنم واقعیه. اون آقا که شما گفتین اسمش پرویز

خانومه. آزیتا خانوم سن و سالی نداره، اما خیلی ها ازش حساب می برن. دو سه تا خانم دیگه اینجا کار می کنن، ولی 

آزیتا خانم رئیس همه س. البته رو حساب ارباب همه از آزیتا خانوم می ترسن، چون اگر کسی به حرفش گوش نده 

به ارباب شکایت کنه، کار اون آدم ساخته س. شوهر شما هم مثل سگ ازش می ترسه، ولی دایم دور و برش و اون 

 «می پلکه و موس موس می کنه. شوهر شما، بدون اجازۀ آزیتا خانم آب نمی خوره.
 

 «یه؟کت چشوهرم به من گفته بود توی یه شرکت فروش لوازم ماشین شریکه و اونجا کار می کنه. موضوع اون شر»
 

ببین خانم، من با این حرفایی که به شما می زنم سند »مشتی صفر از الی در اتاقش بیرون را نگاه کرد، سپس گفت: 

قتل خودمو امضا کرده ام. ولی هرچه باداباد، دیگه از این وضع خسته شدم. به درک که حساب منم رسیدن. راستش، 

لوازم یدکی ماشین از خارج وارد می کنن، ولی در اصل کارشون اون شرکت توی خیابون بغلی اینجاس، درسته، 

 «قاچاق مواده.
 

 «مواد؟ مواد دیگه چیه؟»
 

 «ای بابا، خانم شما چقدر از مرحله پرتین. منظورم از مواد هروئینه دیگه.»
 

تی با دست شست و لحظاگویی دنیا را بر سر پری ناز کوبیدند. نزدیک بود نقش بر زمین شود. به ناچار بر لبۀ تخت ن

صورت خود را پوشاند. اشک در چشمانش جمع شد. پس شوهرش در کار کثیف قاچاق و فحشا دست داشت؟ 

احساس تنفر از پرویز وجودش را چنان آکند که اگر در آن لحظه دستش به او می رسید، بعید نبود چشمان او را با 

 انگشت از حدقه بیرون آورد.

 

الی در بیرون را نگاه کرد. پری ناز چند لحظه ای به فکر فرو رفت، سپس با لحنی قاطع گفت: مشتی صفر باز هم از 

 «االن این آزیتا خانم خونه س؟»
 

خانم می خوای چه کار کنی؟ می خوای خودتو به کشتن بدی. اگه بری سراغ آزیتا خانم، ممکنه بالیی سرتون بیاره. »

بریزن سرتون. اگه منو قسم نداده بودین، این حرفارو به شما نمی زدم. اون کافیه یه تلفن بزنه تا گردن کلفت هاش 

 «شب هم که به شما زنگ زدم، خیلی شجاعت به خرج دادم.
 

 «شمارۀ تلفن خونۀ مارو از کجا گیر آوردی؟»
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می دم. زیر چشچند بار که آقا داشت از اینجا به شما تلفن می زد، منم نزدیکش بودم و داشتم به کارهایم می رسی»

 «نگاه کردم چه شماره ای رو می گیره. اسم شما رو هم خودش گفت. البته متوجه نبود که من اون دور و بر هستم.
 

مشتی صفر، تو رو خدا یه کاری کن من با آزیتا رو به رو بشم. اگه بهت بگم »پری ناز باز هم با لحنی ملتمس گفت: 

 «دا یه کاری کن.اونو می شناسم باورت نمی شه. تو رو خ
 

مشتی صفر به فکر فرو رفت. چند لحظه ای سرش را خاراند و متفکر برجا نشست. گویا بر سر دو راهی قرار گرفته 

راست می گین که اونو می شناسین؟ خب اگه می شناسین، »بود و نمی دانست چه کند. سرانجام برخاست و گفت: 

 «برین خونه ش. اون توی طبقۀ سومه.
 

چه جوری برم. بگم چه جوری اومدم تو؟ راستی چرا وقتی زنگ زدم از هیچ کدوم از واحدها جوابی نیومد، مگه خب، »

 «کسی اونجاها نیست؟
 

چرا، توی هر طبقه یکی از خانم های همکار آزیتا خانم با یه گردن کلفت که به ظاهر شوهرشه زندگی می کنه. اما به »

ی زنگ در خونۀ اونارو می زنه، اونها زنگی رو که توی اتاق منه به صدا درمی زنگ هیچ کس جواب نمی دن. وقتی کس

آرن، من می رم جلو در. اگه آشنا باشه می فرستمش به طبقه ای که دوست داره بره، اگه هم غریبه باشه ردش می 

، شما در رو باز کردم کنم بره. االن یک کاری می کنیم، شما برین بیرون، زنگ یکی از طبقه ها رو بزنین، بعد که من

برین طبقۀ سوم به خونۀ آزیتا خانم و اگه پرسید چطوری اومدین تو، بگین به مشتی صفر گفتم با آزیتا خانم کار 

 «دارم، اون هم منو راه داد. فقط تو رو خدا نگین که من چه حرفایی دربارۀ اینجا به شما زدم.
 

پیش رفت. وقتی پری ناز زنگ در آپارتمان طبقۀ سوم را به صدا  پری ناز موافقت کرد و کار طبقِ نقشۀ مشتی صفر

درآورد و چند لحظه منتظر ماند، در باز شد و پری ناز با همان زنی رویارو گردید که او را هنگام سوار شدن به بنز 

شان می داد چه همراه پرویز دیده بود. زن جوان که قد و قواره ای به اندازۀ پری ناز داشت و نحوۀ آرایش غلیظ او ن

ماهیتی دارد، با دیدن پری ناز یکه خورد و قصد داشت در را ببندد که پری ناز پای خود را الی در گذاشت و مانع 

تو کی هستی؟ کی تو رو راه داده تو؟ مشتی صفر، مشتی صفر، کجایی؟ »کارش شد. زن که عصبانی شده بود، گفت: 

 «بیا ببینم این کیه راه دادی تو.
 

گوش کن چی می گم ثریا خانم، دختر زینت خانم و جعفر آقا. اگه شده بمیرم، باید با تو حرف بزنم. »ز گفت: پری نا

 «پس بهتره مثل دو تا آدم بالغ بشینیم و با هم حرف بزنیم.
 

مان تزن جوان که مشتی صفر او را آزیتا معرفی کرده بود، از پشت در کنار رفت، در باز شد و پری ناز به داخل آپار

رفت. آپارتمانی بود بسیار بزرگ که در هال وسیع آن دو دست مبل استیل چیده شده بود. پرده های توری ضخیم 

همۀ پنجره ها را پوشانده بود. در گوشه ای از هال نیز چهار مبل راحتی با دو میز عسلی گذاشته شده بود. پری ناز بر 

 د.روی یکی از مبل های راحتی نشست و منتظر آزیتا ش
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آزیتا که لباس خانۀ گرانقیمتی به تن داشت، با دو لیوان پر از نوشابه به پری ناز نزدیک شد. یکی از آنها را به دست 

پری ناز داد و در حالی که لیوان دیگر را به لب خود نزدیک می کرد، بر روی مبل راحتی مقابل پری ناز نشست و 

 «خونه م شدی بگو کی هستی و اینجا چه کار داری؟خب، خانم خشن، حاال که به زور وارد »گفت: 
 

 «یعنی نمی دونی من کی هستم؟»پری ناز به چهرۀ آزیتا خیره شد و پرسید: 
 

 «نه، از کجا باید بدونم؟»
 

 «مگه چند سال گذشته؟»
 

 «از چی چند سال گذشته؟»
 

 «از آخرین باری که توی گنبد همدیگه رو دیدیم. ثریا خانم.»
 

 «تو گنبد، ثریا خانم. ببینم خانم شما حالتون خوبه؟ مطمئنید من همون کسی هستم که شما می گین؟»
 

بیشتر از پنج یا حداکثر شش سال نیست که همدیگه رو ندیدیم. مگه شما ثریا دختر زینت خانم، زن عباس آقا که »

عد دن و اسم ناهید رو روش گذاشتن، بکشته شد نیستین. مگه شما ثریا خانمی نیستین که شناسنامه شو عوض کر

 «اومد تهرون و توی خونۀ یه سرهنگ کارگر شد؟
 

ببین خانم، اینایی که گفتی اصالً به من مربوط نمی شه. اسم من آزیتاس. می خوای شناسنامۀ خودمو نشونت بدم که »

 «مطمئن بشی؟ بعدش دست از سرم ورمیداری و می ری پی کارت؟
 

 «ون وقت هم باید به خیلی از سؤال های من پاسخ بدی.بله. ولی تازه ا»
 

 «دیدی، تو اومدی اینجا مزاحم من بشی. اسم منو از کجا می دونستی که به مش صفر گفتی؟»
 

نیدم. از از شوهرم ش»پری ناز برای آن که پای مشتی صفر به میان کشیده نشود و او به دردسر نیفتد، به دروغ گفت: 

مونی که بیچاره ش کردی. همونی که دو سالیه از درس و زندگی انداختیش. ببینم، تو اونو شناختی پرویز پورمند، ه

 «تو می دونستی اون پسر برادر آقای تورج پورمند، یعنی ایرج پورمنده بعد به این منجالب کشوندیش؟
 

ی برو، وگرنه بد می بینی، خیل ببین جونم، به زبون خوش بهت می گم بلند شو، جل و پالست رو جمع کن و از اینجا»

هم بد می بینی. من این دفعه رو ندید می گیرم، ولی وقتی از این در بیرون رفتی، دیگه این طرفا پیدات نشه. وگرنه 

 «هرچی دیدی از چشم خودت دیدی.
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اصالً  یدهاتمن از این تهد»پری ناز که مصمم بود در برابر آزیتا ایستادگی کند، بدون ترس و خیلی محکم گفت: 

نمی ترسم. پیه همه چیز رو هم به تنم مالیدم. من فقط می خوام بدونم چرا شوهرمنو انتخاب کردی، چرا دست از 

 «سرش برنمی داری ثریا خانم؟
 

 «ببینم، تو چطوری می خوای ثابت کنی من ثریا هستم؟»
 

آقای پورمند که می اومد خونۀ ما و با من اگه من به تو ثابت کردم ثریا هستی، دختر زینت خانم، کارگر خونۀ »

 «همبازی بود، حاضری دست از سر شوهر من برداری؟
 

 «فعالً که شوهرت یه هفته ایه پیداش نیست. شاید خودش از من جدا بشه که بعید می دونم.»
 

 «بعید می دونی، چون معتادش کردی که نتونه تورو بذاره و بره. پرویز االن زندانه.»
 

 «زندان، برای چی زندان؟»تا با شنیدن کلمۀ زندان، یکه خورد و رنگش پرید. او کمی جا به جا شد و پرسید: آزی
 

 «برای این که منو به قصد کشت کتک زد. اون هم به خاطر تو ثریا خانم.»
 

ب خانم، حرفاتونو خ»آزیتا یا همان ثریا، از جا برخاست و در حالی که آشکارا می لرزید، خطاب به پری ناز گفت: 

زدین؟ حاال برین مدرک بیارین که من ثریا هستم. اگه ادعاتونو ثابت کردین، من دست از سر شوهرتون برمی 

 «دارم.
 

پری ناز برخاست و در حالی که لبخندی پیروزمندانه بر لب داشت، از زن جوان خداحافظی کرد و از خانۀ پنج طبقه 

زل مادرجون هم سری زد. در حدود یک ربع ساعت با او صحبت کرد و سپس راهی بیرون آمد. او سر راه خود، به من

 خانۀ خود شد.

 

پری ناز تصمیم گرفت روز بعد به گنبد برود و از پدرش بخواهد شناسنامۀ ثریا را که پس از تعویض نزد او بود، به 

و  برف سنگین و بسته شدن جاده های هراز وی بدهد تا او به ثریا ثابت کند که کیست. اما تغییر ناگهانی هوا و بارش

 فیروزکوه، باعث شد که او رفتن خود را به تعطیالت عید موکول کند.

 

پری ناز پیش از رفتن به گنبد، یک بار دیگر به مالقات پرویز رفت، اما پرویز با همان حالت و همان تندی و پرخاش 

 او سَرِ سازش داشته باشد.با او حرف زد؛ گویا این مرد هیچ وقت نمی خواست با 

 

تعطیالت عید همه در خانۀ تورج جمع بودند: طلعت، شوهرش آقا مهدی، سهراب، تهمینه و پری ناز و ارشیا. فخری 

خانم و پرستو و ایرج هم دو سه بار به آنان سر زدند. فخری خانم وقتی از دهان پری ناز شنید که پرویز به سفر 

ین توی ا»اندازه ناراحت شد و با لحن نیشدار همیشگی خود خطاب به پری ناز گفت: خارج از کشور رفته است، بی 

 «تعطیالت هم نذاشتن بچه م کنار خونواده ش باشه. فرستادیش دیار غربت که چی بشه؟
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریناز

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

 

1 2 7  

 

بچه تون بدون اون که به »پری ناز که به نیش و کنایه های مادرشوهرش عادت کرده بود، با بی اعتنایی پاسخ داد: 

بنده حرفی بزنن، خودشون تشریف بردن، بعد هم فقط یه تلفن زدن و گفتن کجا هستن. ایشون هر کاری هم می 

 «کنن برای خودشونه، نه برای زن و بچه ش.
 

فخری خانم، در طی آن چند روز، سخنان نیشدار دیگری هم گفت که پری ناز به او اعتنا نکرد. در این متلک باران، 

را همراهی می کرد و البته همۀ این حرف ها در جاها و لحظه هایی زده می شد که تورج حضور پرستو نیز مادرش 

 نداشت.

 

پری ناز همۀ ماجرای پرویز و ثریا یا آزیتای کنونی را به مادرش گفت. آن دو، روزی به خانۀ زینت خانم رفتند. زن 

ود و برای کار کردن برود. زندگی اش با مستمری بیچاره، به علت درد شدید پا و کمر، قادر نبود از خانه خارج ش

بیمه و کمک های آقای پورمند می گذشت. وقتی پری ناز دربارۀ ثریا از زینت خانم پرسید، او آهی کشید و گفت: 

راستش، همون یکی دو سال اول که رفت تهرون خونۀ اون آقا سرهنگه کار کنه ازش خبر داشتم. هر ماه برام نامه »

االن شاید نزدیک به سه سال بشه که ازش هیچ خبری ندارم. خودم که دست و پای درست و حسابی  می داد. اما

ندارم پاشم برم تهرون ازش خبر بگیرم. سوری هم که وقتی اسم ثریا می آد مثل این می مونه که جلو جن بگی بسم 

 «ما ازش خبری داری؟ا... می گه ازش متنفره. نمی دونم چرا این طوری شده. ببینم پری نازخانوم ش
 

نه زینت خانم. من که از اول نمی دونستم »پری ناز نگاهی به مادرش انداخت و پس از لحظاتی سکوت. گفت: 

 «کجاست، وگرنه بهش سر می زدم. همین طوری پرسیدم.
 

به خانۀ خود  پس از آن گوهرناز مقداری پول به زینت خانم داد و او با صدای بلند او را دعا کرد، مادر و دختر

 برگشتند. پری ناز از مادرش خواهش کرد هر طور صالح می داند شناسنامۀ ثریا را از تورج بگیرد و به او بدهد.

 

در روز یازدهم سال نو، وقتی که طلعت و شوهر و بچه هایش به تهران بازگشتند، پری ناز و گوهرناز، با قرار قبلی که 

به تورج گفتند. البته از کتک زدن ها حرفی به میان نیامد و پری ناز فقط گفت که میان خود گذاشته بودند، موضوع را 

پرویز با ثریا سر و سری دارد و در حال حاضرم در سفر است. تورج ابتدا خیلی نارحت شد، به طوری که به ناگزیر 

 ند. اما گوهرناز، با هریکی دو قرص آرام بخش خورد. سپس گفت به تهران خواهد آمد تا تکلیف پری ناز را روشن ک

زبانی بود، او را قانع کرد که تا پس از زایمان پری ناز حرفی نزند و اقدامی نکند. پس از گفت و گوهای فراوان که تا 

ولی تکلیف این دختره رو خودم روشن می کنم. بعد از سیزده، »چند ساعت به درازا کشید، سرانجام تورج گفت: 

هم می ریم تهران. خودم باید با این بی چشم و رو حرف بزنم. آخه چرا باید نزدیک  شناسنامه شو ورمی دارم و با

 «ترین کسان آدم، اونهایی که بهشون خدمت کردی، از پشت بهت خنجر بزنن؟ آخه این چه رسمیه؟
 

 «ت.سخنجر دوست که تو تاریکی به پشتت می شینه، سنتی دیرینه ا»پری ناز بار دیگر این حرف را تکرار کرد: 
 

ساعت یازده صبح روز شانزدهم فروردین انگشت آقای تورج پورمند با تکمۀ زنگ طبقۀ پایین خانۀ پنج طبقه تماس 

پیدا کرد. طبق معمول خبری نشد. تورج زنگ همۀ طبقات را زد، ولی گویی آن خانه گوری است سرد و تاریک. پری 
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باز هم خبری نشد. پس از آن که پدر و دختر « ر! مشتی صفر!مشتی صف»ناز با مشت چند بار به در کوبید و صدا زد: 

بابا، بیا بریم. من اینجا یه خانمی رو می »در حدود نیم ساعت پشت در خانه معطل شدند، سرانجام پری ناز گفت: 

 «شناسم که شاید بتونه کمکمون کنه.
 

. پدر و دختر به خانۀ آن خانم مسن رفتند و وقتی پری ناز زنگ در خانه مادرجون را زد، صدای او را از اف اف شنید

پس از معرفی و احوالپرسی، پری ناز از مادرجون پرسید که چرا مشتی صفر در خانه نیست و آیا او از وضع آن خانه 

 خبری دارد یا نه.

 

یت . حساسچی بگم دخترم. از روزی که با تو و ماجرای تو آشنا شدم»مادرجون به نشانۀ تأسف سرتکان داد و گفت: 

عجیبی به اون خونه پیدا کردم و یکسره کنار پنجره به اونجا نگاه می کنم. احساس می کنم شدم جاسوس. راستش 

روز دوم عید بود که دیدم چند نفری توی کوچه هستن. وقتی از این باال خوب نگاه کردم، دیدم یه ماشین بهشت 

م، در و همسایه می گفتن سرایدار خونه شب تو خونه ش زهرا اینجاس. جنازۀ مشتی صفر رو بردن. پایین که رفت

سکته کرده و مرده. سه چهار روز بعد هم دو تا کامیون بزرگ اومد اینجا و اسباب و اثاث زیادی رو بار اونها کردن. 

 «از اون روز به بعد دیگه ندیدم کسی توی این ساختمون رفت و آمد کنه.
 

ود، از مادرجون خیلی تشکر کرد، سپس پدر و دختر از او خداحافظی کردند و پری ناز که بی اندازه ناراحت شده ب

راهی خانۀ پری ناز شدند. تورج که می خواست هرچه زودتر به گنبد برگردد، از پری ناز خواست همۀ وسایل مورد 

احم و می گفت مز نیاز خود را بردارد و تا زمان برگشتن شوهرش از سفر، در گنبد بماند. پری ناز ابتدا راضی نبود

زندگی آنان می شود، چون نمی خواست با بودن در کنار پدرش، او را بیشتر ناراحت کند. می ترسید در روزهای 

سخت بارداری نتواند بر اعصاب خود مسلط شود و همه چیز را به پدرش بگوید و باعث ناراحتی شدید او یا احیاناً 

رار او را به رفتن راضی کرد. آن شب خانم و آقای فرهادی و ستاره، آسیب وارد آمدن به وی شود. اما تورج با اص

پری ناز و تورج را به خانه شان دعوت کردند. از هر دری سخن به میان آمد، ولی خانوادۀ فرهادی دربارۀ کارهای 

 پرویز کالمی بر زبان نیاورد، چون همگی از وضع قلب تورج آگاه بودند.

 

ش عازم سفر بود، به در خانۀ آقای فرهادی رفت. پس از در زدن خانم فرهادی در را باز صبح که پری ناز همراه پدر

خانم فرهادی دیشب فرصت نشد، ولی می خواستم از شما بی اندازه تشکر کنم که دیشب پیش »کرد. پری ناز گفت: 

 «ناراحت بشه.پدرم حرفی نزدین. همش نگران بودم نکند حرفی زده بشه که پدرم قضیه رو بفهمه و قلبش 
 

نه عزیزم، ما دیگه اون قدر تجربه داریم که بدونیم این جور وقت ها چه حرفی بزنیم، چه »خانم فرهادی گفت: 

حرفی نزنیم. تو با خیال راحت برو پیش مادرت. فقط حیف که وقت زاییدنت نیستم که کمکت کنم. خیلی مواظب 

ی شه. آینده روشنه. بعد از هر غروبی یه طلوعی هست؛ خدا خودت و بچه ها باش. به امید خدا همه چیز درست م

 «بنده هاشو دوست داره و نمی ذاره همیشه اسیر دست غم و غصه باشن. به خدا توکل کن.
 

پری ناز از حرف های دلگرم کنندۀ خانم فرهادی جانی دوباره گرفت و پس از بوسیدن او و ستاره و خداحافظی از 

 ه گنبد رفت.همۀ آنان، همراه تورج ب
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دومین نوۀ آقای پورمند در روزهای آغازین شهریور ماه و در بیمارستان شهرستان گنبد به دنیا آمد. دختری سفید 

 گذاشتند. پری ناز« اهورا»رو و خوشگل که همه می گفتند با مادرش مو نمی زند. رونوشتی بود از پری ناز. اسم او را 

بی اندازه شاد بود، اما غمی نیز ته دلش موج می زد؛ غم دور بودن پدر نوزاد. از این که فرزند نوزادش دختر است 

مگر او لیاقت آن را نداشت که، مانند همۀ دیگر مادران، در چنین لحظاتی که یأس و نومیدی پس از زایمان 

ار بود و آرزو گریبانگیر مادر می شود، از محبت شوهر بهره مند شود؟ پری ناز در این روزها بیش از پیش، غصه د

می کرد ای کاش شوهری مهربان داشت که اکنون در کنارش می توانست از لذت چنین لحظه هایی غرق در شعف 

 شود. ولی افسوس. این روزها اشک، بیش از گذشته، همدم لحظه های پری ناز بود.

 

که باز هم چندین دست لباس نوزاد  خبر زایمان دوبارۀ پری ناز به امیر داده شد و او با دادن نامه و فرستادن هدیه

بسیار زیبا و خوش دوخت بود، تولد اهورا را به پری ناز و پرویز و پدر و مادر خودش و پرویز تبریک گفت. در این 

روزها سر فخری خانم به تهیۀ مقدمات عروسی پرستو با پسر یکی از مالکان آن ناحیه گرم بود، از این رو کمتر 

 ر پری ناز برود و با نیش و کنایه های خود، او را آزار دهد.فرصت می یافت به دیدا

 

روزها یکی پس از دیگری و به سرعت سپری می شد تا آن که روز دوم مهرماه رسید؛ روزی که در خانۀ آقای 

 پورمند زده شد و پرویز به داخل آن قدم گذاشت. آقای پورمند که آن روز به محل کار خود نرفته بود، وقتی پرویز

را دید، برای حفظ ظاهر با او روبوسی کرد و برگشتنش را از سفر و به دنیا آمدن فرزندش را به او تبریک گفت. اما 

او در دل از پرویز بسیار رنجیده بود و آرزو می کرد ای کاش او را به دامادی انتخاب نکرده بود. پری ناز وقتی حالت 

ر پدرش می دانست دامادش چه بالهایی بر سر دختر عزیز دردانۀ او برخورد پدرش با پرویز را دید، اندیشید که اگ

 آورده است، بی شک او را به خانه اش راه نمی داد.

 

پرویز از دیدن اهورا خیلی خوشحال شد. او سرحال تر به نظر می رسید. گویا در زندان به وی خوش گذشته بود. 

ده و ترک کرده. خدا کنه همین طور باشه. خدا کنه زندگی ما سر پری ناز اندیشید، شاید اونجا دیگه مواد گیرش نیوم

 و سامونی بگیره تا من بتونم بچه هامو در محیطی آروم بزرگ کنم. خدایا یعنی می شه؟

 

چون عروسی پرستو نزدیک بود، قرار شد پری ناز، پرویز و بچه ها، پس از عروسی به تهران به سر خانه و زندگی 

ی روز دهم مهر انجام گرفت و پرستو به اتفاق شوهرش به خانۀ خود در گرگان رفتند و پری خود برگردند. عروس

 ناز و پرویز نیز به اتفاق بچه ها به تهران بازگشتند.

 

ماه اول زندگی در تهران برای پری ناز شور و شعفی وصف ناپذیر به دنبال داشت. پرویز گفت که در زندان خیلی 

جه رسیده است که از آن شرکت دست بردارد و دوباره به دانشگاه برود. ماه مهر با مهربانی به فکر کرده و به این نتی

پایان رسید و آبان ماه نیز با صلح و آشتی همراه بود. پری ناز روزهایی سرشار از سعادت را پیش رو می دید. او آن 

ش چیزی به یاد نمی آورد؛ گویی همۀ آن قدر به آینده امیدوار شده بود که از رنج ها و مصیبت های سال های پی

 نامالیمات را در خواب دیده بود.
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پرویز، پس از یک ماه در خانه بودن و جدا نشدن از زن و فرزند، اواخر آبان ماه بود که بعدازظهر از خانه بیرون 

ن ود که این دیر آمدرفت و شب دیروقت به خانه برگشت. آن شب پری ناز حرفی نزد و اعتراضی نکرد. او امیدوار ب

 اتفاقی باشد و دیگر تکرار نشود. اما این امیدی واهی بود، زیرا در هفتۀ بعد سه شب تکرار شد.

 

پرویز که اطالع نداشت در مدت زندان بودنش، پری ناز به سراغ آزیتا، یا همان ثریا رفته و از موضوع شرکت 

آمدن به خانه را از سر گرفته است، گفت با شرکای در سردرآورده است، در پاسخ پری ناز که پرسید چرا دیر 

 شرکت تماس گرفته و قرار است کار را به صورتی جدید و با مدیریت تازه آغاز کنند.

 

آه از نهاد پری ناز برآمد. دریافت که پرویز بار دیگر به سراغ کارهای سابق رفته است و روز از نو روزی از نو. او 

انست چگونه مانع کار پرویز شود. نمی خواست پرویز دوباره در دام اعتیاد و فحشا گرفتار کالفه شده بود و نمی د

شود و زندگی خود و آنان را به تباهی بکشاند. اما پری ناز نمی دانست از کجا باید شروع کند. او با خود عهد کرده 

یز دیده بود. اما چگونه؟ از قراین بود نگذارد ارشیا بار دیگر شاهد صحنه ای باشد که پیش از زندان رفتن پرو

 برمیامد پرویز دوباره پا در همان منجالب گذاشته است.

 

دیر آمدن بعضی شب ها، به غیبت های شبانه بدل شد و پرویز هفته ای دو یا سه شب به منزل نمی آمد و در پاسخ به 

 رود و پری ناز نباید ناراحت باشد. پرسش پری ناز دربارۀ علت به خانه نیامدنش، می گفت به خانۀ دوستانش می

 

پری ناز یک بار دیگر تصمیم گرفت پرویز را تعقیب کند و پی ببرد او به کجا می رود. اما چون بیرون رفتن پرویز 

وقت معینی نداشت، اجرای این نقشه برایش امکان نداشت. فکری به ذهن پری ناز رسید، او تصمیم گرفت از ستاره 

ناز موضوع را با ستاره در میان گذاشت و او از این پیشنهاد استقبال کرد و چون به تازگی با کمک بخواهد. پری 

 پسری نامزد شده بود، گفت که با کمک نامزدش این کار را خواهد کرد.

 

در بعدازظهر یکی از روزهای اواخر آذرماه بود که ستاره تصمیم گرفت نقشۀ خود را عملی کند. او از نامزد خود 

ست با اتومبیلش که پیکان بود جلو در خانه منتظر باشد. ساعت چهار بعدازظهر بود که پرویز از خانه خارج شد و خوا

پشت سر او ستاره که از راهرو طبقۀ باال دَرِ خانۀ پری ناز را زیر نظر داشت، از خانه بیرون رفت. پرویز در کنار 

زدش شد. چون هوا سرد بود ستاره کاپشنی بلند به تن کرده و خیابان منتظر تاکسی بود که ستاره سوار اتومبیل نام

روسری به سر گذاشته و عینک زده بود. ظاهر او طوری بود که به آسانی تشخیص داده نمی شد. وقتی پرویز سوار 

 تاکسی شد، ستاره از نامزدش، سعید، خواست او را تعقیب کند.

 

ز خیابان قدیم شمیران پایین رفت و وارد خیابان جلفا در نزدیکی تعقیب با موفقیت انجام گرفت. این بار پرویز ا

داشت.  16سیدخندان شد. پرویز، پس از پیاده شدن از تاکسی، به داخل خانه ای دو طبقه رفت که شمارۀ پالک 

یز را وستاره، پس از بازگشت به خانه، نشانی دقیق خانه را در اختیار پری ناز گذاشت، اما به او گفت اگر خواست پر

تعقیب کند و به آن خانه برود تا مچ او را بگیرد، حتماً وی و سعید را همراه خود ببرد. چون امکان دارد برایش اتفاق 

 بدی بیفتد.
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پری ناز یک هفته دیگر صبر کرد تا شاید پرویز بار دیگر از دیر آمدن و یا شب نیامدن دست بردارد. اما وقتی که 

شب آن هفته را دیر به خانه آمد و دو شب آن را اصالً نیامد، پری ناز به ستاره اطالع داد نتیجه نگرفت و پرویز هر 

که قصد دارد یک شنبۀ بعدی، وقتی پرویز از خانه خارج شد، او را تعقیب کند و در صورت رفتن پرویز به همان 

 خانه، به سراغش برود و همان جا تکلیف خود را با او روشن کند.

 

ۀ موعود رسید، ساعت سه بعدازظهر بود که پرویز از خانه خارج شد. یک دقیقه پس از رفتن پرویز، وقتی یک شنب

پری ناز، طبق قراری که با خانم فرهادی و ستاره گذاشته بود، ارشیا و اهورا را در خانه گذاشت تا خانم فرهادی از 

شد. آن دو با حالت دو آن سوی خیابان  آن دو مراقبت کند، سپس با ستاره که گوش به زنگ بود، از خانه خارج

اصلی مقابل خانه رفتند و به اتومبیل سعید سوار شدند. سعید بی درنگ حرکت کرد، چون چند ثانیه پیش از آن 

 پرویز سوار تاکسی شده و به راه افتاده بود.

 

نگه داشت و پری  16انۀ پالک پرویز به همان خانۀ خیابان جلفا رفت. سعید اتومبیل خود را در فاصلۀ پنجاه متری خ

پری ناز خانم، من و ستاره اینجا منتظریم. »ناز از آن پیاده شد. پیش از آن که او از اتومبیل دور شود، سعید گفت: 

 «سعی کنین کارتون یک ربع بیشتر طول نکشه. اگه تا یک ربع ساعت دیگه از شما خبری نشه، من می آم سراغتون.
 

نه، یک ربع طول نمی کشه. پرویز رو که ببینم، باهاش بحثی ندارم، فقط چند کلمه ای »فت: پری ناز با اطمینان گ

 «باهاش حرف می زنم و برمی گردم. نگران نباشین.
 

 «پری ناز جون، کار خیلی خطرناکیه، من که می گم از خیرش بگذر.»ستاره گفت: 
 

یگه بهترین وقت تعیین تکلیفم با پرویز همین االنه که د: »پری ناز که مصمم بود مچ پرویز را سر بزنگاه بگیرد، گفت

 «نمی تونه هیچ عذر و بهانه ای بیاره، چون سر بزنگاه مچش رو می گیرم.
 

رفت و زنگ زد. در حدود سی ثانیه ای گذشت، اما خبری نشد. پری ناز دوباره  16پری ناز سپس به در خانۀ شمارۀ 

نشنید سه باره و چهار باره زنگ زد. انتظار پری ناز در حدود پنج دقیقه به درازا  زنگ زد و منتظر ماند و چون جوابی

کشید. او که رفتن پرویز را به داخل خانه به چشم خود دیده بود، قصد نداشت تا رسیدن به هدف دست بردارد. زنگ 

 ی ناز، در خانه گشوده شد.زدن او باز هم ادامه یافت شاید نزدیک به ده دقیقه می گذشت که در میان ناباوری پر

 

زنی جوان، در حدود سی ساله، در آستانۀ در ظاهر شد. پری ناز از حالت چهره اش فهمید که آرایش خود را تازه 

پاک کرده است. زن که چادری سفید با گل های درشت خاکستری رنگ به سر داشت، چند لحظه به پری ناز خیره 

 «بفرمایید، خانوم، فرمایشی دارین؟»هربان می نمود، پرسید: شد، سپس با لحنی که تا اندازه ای م
 

قای با آ»پری ناز که تردید نداشت آن زن، با آن شکل و شمایل می باید از قماش ثریا یا همان آزیتا باشد، گفت: 

ون هم کار پورمند کار دارم پرویز خان. ایشون همین ده دقیقه پیش اومدن اینجا. آزیتا خانم هم اگه باشن، با ایش

 «دارم.
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 «بله، اینجا هستن، بفرمایین تو.»زن نگاهی خبیثانه به پری ناز انداخت، سپس از مقابل او کنار رفت و گفت: 
 

خیلی ممنون خانوم، اگه می »پری ناز که دچار تردید و ترس شده بود، بی آن که از جای خود تکان بخورد، گفت: 

 «ر.شه، لطف کنین بگین ایشون بیان دم د
 

این طوری که نمی شه، شما تشریف بیارین توی همین اتاق نشیمن »زن با همان حالت به پری ناز نگاه کرد و گفت: 

سپس دست پری ناز را « بشینین تا پرویز خان بیان. دم در خوب نیست، آخه همسایه های اینجا یه کمی فضولن.

 گرفت و تقریباً به حالت زور، او را به داخل خانه برد.

 

همین که پای پری ناز از آستانۀ در رد شد، زن، با سرعتی شگفت انگیز، در را بست و پس از انداختن چادر، پری ناز 

را محکم در بغل گرفت و یک دست خود را روی دهان او گذاشت درست از پشت در مردی قوی هیکل بیرون آمد و 

که او بتواند کوچک ترین واکنشی نشان دهد، طناب پیچ طنابی ضخیم را به دور بدن پری ناز انداخت و پیش از آن 

شد. سپس همان مرد پارچه ای که گویا روسری بود آورد و همان طور که دست زن بر روی دهان پری ناز بود، 

 دهانش را بست و زن دست خود را با سرعت کشید.

 

کدیگر، پری ناز را از راهرویی عبور دادند، چیزی نمانده بود که پری ناز از ترس قالب تهی کند. زن و مرد، با کمک ی

از پله هایی پایین بردند و پس از رسیدن به زیرزمین، دری را گشودند و او را داخل اتاقی کوچک که بیشتر شبیه 

 انباری بود، هل دادند و در را از آن طرف قفل کردند.

 

ۀ آن جلوی بینی او را نیز تا اندازه ای می مرد قوی هیکل دستمال را طوری جلوی دهان پری ناز بسته بود که لب

گرفت و نفس کشیدن برای او هر لحظه دشوارتر می شد. پری ناز چون نمی دانست از دست های خود که به دو 

طرف بدنش محکم طناب پیچ شده بود استفاده کند، هر طور بود خود را به در انباری رساند و با نزدیک کردن 

کمک آن، با زحمت فراوان، دستمال را کمی پایین کشید؛ اما هرچه کرد نتوانست آن را  صورتش به دستگیرۀ در و به

 از جلوی دهان خود کامالً رد کند. به هر حال توانست به راحتی نفس بکشد و از آن حالت خفگی راحت شد.

 

کند. در همین گیر و دار  او که خود را در مهلکه ای خطرناک می دید، با خود اندیشید که دیگر باید با زندگی وداع

بود که صدای چرخش کلید را در قفل در اتاقک شنید پس از چند لحظه در باز شد و پرویز، سراسیمه به داخل آمد و 

در را پشت سر خود بست. او که آتش خشم همچون آبشاری از چشمانش سرازیر بود، به پری ناز نزدیک شد و 

 ی ناز تعادل خود را از دست داد و به زمین افتاد.سیلی محکمی به صورتش زد، به طوری که پر

 

پرویز، نعره کشان به سوی پری ناز آمد، او را از زمین بلند کرد و ضمن آن که با دو دست نگهش داشته بود، 

آخرش کار خودتو کردی؟ آخرش خودتو به کشتن »صورتش را به صورت او کامالً نزدیک کرد و فریاد کشید: 

بالم اومدی لعنتی؟ تو پاتو جایی گذاشتی که دیگه نمی تونی از اونجا زنده بیرون بری، از من هم دادی؟ برای چی دن

برات هیچ کاری ساخته نیست. آدم کله خرتر از تو توی عمرم ندیدم. چرا به فکر بچه هات نبودی؟ حاال اونها بدون 
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چرا همون اول که در زدی و کسی  مادر چطوری بزرگ بشن. احمق، احمق، تو زندگی خودتو و منو تباه کردی.

 «جوابت رو نداد، نرفتی؟ چرا باعث شدی...
 

باز شدن در سبب گردید پرویز حرف خود را نیمه کاره بگذارد. همان مرد قوی هیکل همراه آن زن که اکنون چادر 

میز به پرویز به سر نداشت و هیکل درشتش دیده می شد، به داخل اتاق آمدند. مرد قوی هیکل با حالت تحکم آ

 «برو باال رئیس کارت داره. ما حساب اینو می رسیم.»گفت: 
 

 «می خواین چه کار کنین؟»پرویز پرسید: 
 

زن سرنگی را که در دست داشت و تا این لحطه در پشتش پنهان کرده بود، جلو صورت پرویز گرفت و با لبخندی 

وابونیمش رئیس گفت یکی از این آمپوال بهش بزنیم تا هیچ کاری بهش نداریم. فقط یک کمی می خ»شیطانی گفت: 

 «فعالً ساکت بمونه.
 

پرویز نگاهی بی اعتنا به چهرۀ پری ناز انداخت و از اتاقک خارج شد. پس از رفتن او، مرد قوی هیکل به پری ناز 

زن سرنگ را در نزدیک شد و با وجود تقالی شدید او، دستش را گرفت و او را بی حرکت نگه داشت. زن نوک سو

بازوی پری ناز فرو کرد و چند لحظه پس از خارج شدن نوک سوزن پری ناز در حالی که به ارشیا و اهورا می 

 اندیشید، از هوش رفت.

 

سعید و ستاره، وقتی دیدند غیبت پری ناز به نیم ساعت رسید، به شدت نگران شدند. سعید خطاب به ستاره گفت: 

ه اقدام بزنیم. تو پیاده شو و از همین جا خونه رو زیر نظر بگیر تا من برم کالنتری پایین تر تا دیر نشده باید دست ب»

 «از چهارراه قصر. رئیس کالنتری اونجا با من آشناست، فوری چند تا مأمور می آرم تا بریم اون تو ببینیم چه خبره.
 

رد، دور زد و با سرعت دور شد. ترس و دلهره بر ستاره موافقت کرد و بی درنگ پیاده شد. سعید اتومبیل را روشن ک

دل ستاره چنگ انداخته بود. دلش بی اندازه شور می زد و می ترسید افراد آن خانه که بی شک خالفکار بودند، بالیی 

بر سر پری ناز آورده باشند. او، از شدت دلشوره بر روی پا بند نبود و خدا خدا می کرد سعید هرچه زودتر برگردد. 

 این همه، از دَرِ خانۀ شمارۀ پنجاه چشم برنمی داشت. در بسته بود. با

 

باز شد و پیکانی سفید  16در حدود بیست دقیقه از رفتن سعید گذشته بود. در همین لحظه دَرِ حیاط خانۀ شمارۀ 

داد، در  دنده عقب و با سرعت از آن به بیرون حرکت کرد. رانندۀ پیکان برای بیرون آمدن کمی شتاب به خرج

نتیجه پیکانی را که به سرعت در حال عبور بود، ندید و با آن که رانندۀ پیکان در حال عبور با زدن ترمز از سرعت 

خود کاست و برای فرار از تصادم، فرمان را به سمت مقابل گرفت، دو خودرو با هم برخورد کردند. تصادم چندان 

 ه بود.شدید نبود، ولی هر دو وسیلۀ نقلیه خسارت دید

 

 «خدا رو شکر.»ستاره که شاهد صحنه بود، زیر لب بی اختیار گفت: 
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رانندۀ پیکان در حال عبور که گویا از این کار رانندۀ پیکان دیگر بی اندازه خشمگین شده بود، از خودرو خود با 

گالویز شدند. چند لحظه سرعت بیرون آمد و به سوی رانندۀ مقصر دوید. در چشم برهم زدنی دو راننده با یکدیگر 

ای نگذشته بود که مرد قوی هیکل نیز ار حیاط بیرون آمد و آن دو را از هم جدا کرد و به حرف زدن با رانندۀ پیکان 

 در حال عبور پرداخت.

 

ستاره به ساعتش نگاه کرد. از رفتن سعید سی و پنج دقیقه می گذشت. اما هنوز خبری نبود. آن گونه که ستاره از 

می دید، گویا کار دو راننده به مصالحه کشید، زیرا دید که مرد قوی هیکل چیزی را که گویا کارت بیمه بود، با  دور

شتاب به رانندۀ پیکان در حال عبور داد و او، پس از کمی حرف زدن که با تکان دادن دست همراه بود، سوار خودرو 

 خود شد و حرکت کرد.

 

به مرز فریاد کشیدن رسیده بود. او با خود گفت نکند پری ناز در آن خودرو باشد  ستاره، از شدت دلهره و تشویش،

 و آن خالفکاران قصد از بین بردنش را دارند. نکند با رفتن آن خودرو او دیگر هرگز پری ناز را نبیند، نکند...

 

مد. سعید با زدن چند بوق، رانندۀ ستاره با دیدن اتومبیل سفید از دور، دست از اندیشیدن برداشت و آرام آرام جلو آ

پیکان در حال بیرون آمدن از خانه را متوجه خود کرد و به محض رسیدن به پشت آن، ترمز کرد. پشت سر خودرو 

 سعید، دو خودرو پلیس، یک پیکان و یک بنز، متوقف شد و مأموران پلیس به سرعت از خودروها پایین آمدند.

 

مدن، تا چشمش به پلیس افتاد، از خودرو بیرون آمد و شروع به دویدن کرد. اما هنوز رانندۀ پیکان در حال بیرون آ

 چند متری دور نشده بود که با اخطار پلیس که با شلیک یک تیر هوایی همراه بود، درجا خشکش زد.

 

 ت خود را به سعیددر چشم بر هم زدنی، مأموران پلیس، از در حیاط که باز بود، به داخل خانه رفتند. ستاره با سرع

 رساند تا با هم به داخل خانه بروند. اما با شنیدن صدای یکی از افراد پلیس روبرگرداندند.

 

 «جناب سروان، یه خانم طناب پیچ شده روی صندلی عقب افتاده.»
 

رمانده ه فسعید و ستاره به سرعت به سوی پیکان تصادم کرده دویدند. مأمور پلیس مانع آن دو شد، ولی سروانی ک

آنان بود، با دست به مأمور اشاره کرد و او از مقابل سعید و ستاره کنار رفت. ستاره دید که پری ناز طناب پیچ شده و 

 بی هوش در عقب خودرو، در حد فاصل صندلی و کف آن افتاده بود.

 

 ستاره بی درنگ در عقب خودرو را باز کرد و نبض پری ناز را گرفت. هنوز می تپید.

 

اینجا کجاست؟ من کجا هستم؟ االن شبه یا روز؟ اینا کی هستن؟ او، خدایا! بچه هام... اهورا شیرنخورده... ارشیا »

 «کجاست؟ پرویز، پرویز، تو کجایی؟
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پری ناز بر روی تخت بیمارستان چشم گشود. او که با چشمانی نیمه باز به اطراف خود می نگریست، دایم این 

می پرسید. خانم فرهادی که پیش از دیگران متوجه به هوش آمدن پری ناز شده بود، با  پرسش ها را از خود

 «به هوش اومد... به هوش اومد... پری جون پری ناز، عزیزم، بلندشو... ماییم... پاشو.»خوشحالی گفت: 
 

درت آهسته آهسته ق تشخیص افراد و موقعیت هنوز برای پری ناز دشوار بود. ساعتی دیگر نیز سپری شد. پری ناز

تشخیص خود را بازیافت تا آن که با شناختن طلعت که در نزدیکی تختش ایستاده بود، با صدایی ضعیف گفت: 

 «عمه... عمه جون... اهورای من کو، ارشیای من کو... عمه جون.»
 

رد و همچون ابر طلعت با سرعت خود را به کنار پری ناز رساند، دست او را گرفت، صورتش را غرق در بوسه ک

بهاری اشک ریخت. پری ناز هم او را همراهی کرد. دقایقی به این ترتیب گذشت تا آن که عمه و برادرزاده آرام 

گرفتند. حال پری ناز بهتر شده بود پرستاری به داخل اتاق خصوصی آمد و پس از معاینۀ پری ناز و بررسی لوله های 

سالم عزیزم، پس آخرش به هوش اومدی. ببینم سرگیجه که »ن. گفت: سرم وصل شده به دست او، با لبخندی شیری

 «نداری؟
 

 «نه، دارم بهتر هم می شم. من چند وقت بی هوش بودم؟»پری ناز نیز لبخندی زد و با صدایی آهسته گفت: 
 

. دوستت داره.. چیزی نبود عزیزم، زیاد نبود. شکر خدا االن که حالت خوبه. خدا بهت خیلی رحم کرد. معلومه خیلی»

بایدم داشته باشه. دختری به این خوشگلی، حیفه که به این زودی ها خونواده ش رو ترک کنه. عزیزم تا یک ساعت 

 «دیگه دکتر هم می آد معاینه ت می کنه. به امید خدا فردا میری خونه ت.
 

ن بار اشک شوق، از چشمانش این سخنان آرامش بخش چنان تأثیری بر پری ناز گذاشت که بار دیگر اشک، و ای

جاری شد. او سر خود را باال آورد تا به پرستار مهربان بفهماند قصد بوسیدنش را دارد. خانم پرستار نیز صورت خود 

 را جلو آورد و گونه های پری ناز را بوسید. صحنه ای بس احساس برانگیز بود.

 

عید و ستاره به داخل آمدند. ستاره جعبۀ شیرینی بزرگی را در این لحظه در اتاق باز شد و آقای فرهادی به همراه س

که در دست داشت بر روی میز گوشۀ اتاق گذاشت، به کنار تخت آمد و صورت پری ناز را بوسید. آقای فرهادی و 

سعید هم پس از سالم احوالش را پرسیدند. خدایا، چه آدمای مهربونی! خدایا شکرت. اگه قوم و خویش و همخون 

 ز پشت به من خنجر زده، دست کم این بنده های مهربونت تالفی درد و رنج هام رو می کنن. خدایا شکرت.خودم ا

 

پری جون، بچه ها رو همراه آوردم. پایین توی »ذهن پری ناز به این افکار مشغول بود که ستاره او را به خود آورد: 

توی این سه روزی که اینجا بودی با کمک عمه جون ماشینن و دوستم فرشته مواظبشونه. خیالت راحت راحت باشه. 

 «طلعت و تهمینه جون، نذاشتیم به بچه ها بد بگذره.
 

 «پس سه روزه من اینجام... پرویز، پرویز چی شده؟»
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پری ناز خانم، به امید خدا، وقتی رفتین خونه همه چیزو براتون می گیم. االن باید سعی کنین حالتون »سعید گفت: 

 «ه.خوب بش
 

در حدود نیم ساعت بعد، پزشک بیمارستان به اتاق آمد و پس از معاینۀ پری ناز، در حالی که می خندید، گفت: 

خانم خوش اقبال... خدا خیلی با تو بوده که اون مقدار داروی بی هوشی که به تو تزریق کردن، کارتو نساخته، فقط »

به و اگه خودت بخوای می تونی مرخص بشی. می خوای بری در حدود هفتاد ساعت بی هوشت کرده. االن حالت خو

 «خونه؟
 

 «بله آقای دکتر... دلم برای بچه هام تنگ شده.»
 

 «بچه هات، مگه بچه هم داری؟»
 

 «بله آقای دکتر، دو تا، یه پسر و یه دختر.»
 

 «منو باش که خیال می کردم دختری، می خواستم واسۀ پسرم خواستگاریت کنم.»
 

با این حرف دکتر همه خندیدند و پس از رفتن او، سعید از عمه طلعت اجازه گرفت برای مرخص شدن پری ناز 

 اقدام کند و وقتی او، با تشکر، اجازه داد، سعید هم رفت که مقدمات ترخیص پری ناز را فراهم آورد.

 

 

 

دی همراه با خانم، دختر و دامادش نیز در مهمانی عمه طلعت به مناسبت رفع خطر از جان پری ناز، آقای فرها

شرکت داشتند. در آن شب اواسط دی ماه که بر لحاف کهنۀ فلک شکاف افتاده و از آن پنبه بر زمین می بارید و همه 

جا را سفیدپوش کرده بود، هیچ سرمایی قادر به نفوذ به گرمای آن مهمانی آکنده از مهر و دوستی نبود. پری ناز، 

وش می فشرد و ارشیا برای حاضران شیرین زبانی می کرد. باز هم غمی فرساینده در گوشه ای از دل اهورا را به آغ

 پری ناز جا خوش کرده بود.

 

سعید به او گفت که مأموران پلیس پرویز را به همراه چهار مرد و دو زن در آن خانه دستگیر کردند. در تحقیقات 

اعضای گروه قاچاق مواد مخدر و فحشا را تشکیل می دادند. فعالً همگی  اولیه معلوم شده بود که پرویز و دوستانش

در زندان بودند تا تکلیفشان روشن شود. پری ناز تردیدی نداشت که این بار پرویز راه گریزی ندارد و احتمال 

می دادند و فراوان داده می شود که به حبس بلند مدت محکوم شود. خانم و آقای فرهادی به پری ناز خیلی دلداری 

 از او می خواستند بدون هیچ نگرانی به بچه هایش رسیدگی کند و نگذارد آن دو طفل معصوم از نبود پدر رنج ببرند.

 

عمه طلعت موضوع را تلفنی به گوهرناز اطالع داد و از او خواست به همراه تورج به تهران بیایند. آن شب، وقتی در 

، آقا مهدی، پس از مقدمه چینی الزم همۀ قضایا را برای تورج گفت. تورج خانۀ عمه طلعت همه دور هم جمع شدند

چند لحظه ای صورت خود را با دستانش پوشاند، یک قرص آرام بخش قلب خورد و پس از کمی سکوت، به پری ناز 

 نگاه کرد و گفت:
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تصمیم غلط و خودخواهی، زندگی دخترم، عزیز دلم، چیزی نمی تونم بهت بگم به جز اینکه واقعاً متأسفم. من، با »

تورو خراب کردم. بهترین روزهای عمرت رو ازت گرفتم. تو رو از کسی که واقعاً دوستت داشت جدا کردم و باعث 

شدم اون جوون بیچاره عمالً خودکشی کنه. آخ، دخترم... من از تو شرمنده هستم. نمی تونم تو صورتت نگاه کنم. 

رور و خودپسندی نذاشت به افق زندگی تو نگاه کنم و همه چیز رو از نظرم پنهون منو ببخش. منو ببخش که پردۀ غ

کرد. حتی سر سوزنی هم توی ذهنم نمی گنجید که دخترم، پارۀ تنم که روزی با هنرنمایی مورد تحسین دوست و 

و ودم ردشمن قرار می گرفت، زیر دست و پای حیوونی پست بیفته، کتک بخوره و خواری بکشه. جز این که خ

سرزنش کنم، کار دیگه ای از من برنمی آد. ای کاش می مردم و این چیزها رو نمی شنیدم. ای کاش عمرم اون قدر 

نبود که ببینم بچۀ برادرم، همخونم، پارۀ جگر منو دق می ده... آه، پری ناز قشنگم از تو خیلی خجالت می کشم. تو 

 «... بگو.بگو چه کار کنم که بتونم از شرمندگی تو دربیام
 

پری ناز سر پدر را در آغوش گرفت، گونۀ او را بوسید، قطرۀ اشکی را که در گوشۀ چشم او حلقه زده بود با دست 

پدرم، بابای قشنگم، تو هیچ تقصیری نداری. تو بهترین و خوش قلب ترین بابای دنیایی. تو، برای »پاک کرد و گفت: 

می اومد انجام دادی. همۀ کسایی که تو رو می شناسن قبول دارن که سعادت و خوشبختی ما، هر کاری از دستت بر

در خوبی نظیر نداری. بابای خوبم خودت رو سرزنش نکن. تو که بد منو نمی خواستی، حاال پرویز این جوری از آب 

ل چشم دراومد، تقصیر تو چیه؟ پرویز هم تقصیر نداره، اون هم تحت تأثیر حرف های مادرش بود؛ مادری که از او

دیدن ما و خونوادۀ خوشبخت ما رو نداشت. فقط از خدا می خوام یه روزی چشم فخری خانوم رو به حقیقت باز کنه و 

اون بفهمه که در مورد ما اشتباه می کرده. بابا، آقای فرهادی هم یکی از بنده های خاص خداس. اوون، در این مدت، 

می کرد. اون به من یاد داد که از آدما متنفر نباشم و کارهاشون مثل شما غصۀ منو می خورد و با حرف هاش آرومم 

رو به حساب خطای شناختی اونها بگذارم. از شما خواهش می کنم در این مورد با عمو ایرج حرف نزنین، به فخری 

خانوم هم چیزی نگین، بذارین اون به عذاب وجدان گرفتار بشه و همون درد همیشه همراهش باشه. خدای ما 

رگه، خدا مهربون تر از اونه که ماها تصور می کنیم. من به آینده خیلی خوشبینم، می دونم روزی همۀ این دردها و بز

غصه ها فراموشمون می شه و باز هم لبخند امید به لب هامون برمی گرده. تنها چیزی که از شما می خوام اینه که 

 «رنجش به دل ندارم.خودتونو اصالً سرزنش نکنین، چون من از شما سر سوزنی 
 

عید آن سال همه در گنبد جمع شدند. عمه طلعت هم با آقا مهدی و سهراب و تهمینه که هر دو دانشجو بودند، در 

جمع آنان حضور داشتند. پس از تحویل سال همه به خانۀ ایرج رفتند تا عید را به او تبریک بگویند. اما فخری، با 

طبقه باال رفت و در را از داخل قفل کرد. ایرج با پوزش خواستن از همه، از آنان دیدن آنان، به اتاق خوابشان در 

فخری دچار عذاب وجدانه. البته خودش به این موضوع اقرار نمی کنه، ولی من از حالش می »پذیرایی کرد و گفت: 

 «ی منو.فهمم. من به اون کاری ندارم، چون با تربیت چنین پسری، هم آبروی خودش رو برد، هم آبرو
 

طلعت و تورج به ایرج دلداری دادند و گفتند گذشته ها گذشته است و باید سعی کنند این موضوع در روابط آنان که 

 تنها بازماندگان عباس پورمندند، خللی وارد نسازد.
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هشت اوایل اردیبتورج اجازه نداد پری ناز به تهران برگردد و از او خواست تا تعیین تکلیف پرویز، در گنبد بماند. 

ماه بود که پرویز و گروه خالفکارش محاکمه شدند و برای پرویز، به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر، 

معاونت در ادارۀ خانه های فحشا و اقدام به آدم دزدی به ده سال زندان محکوم شد. پلیس اعالم کرده بود درصدد 

است که زیر پوشش نام شرکت واردات لوازم یدکی اتومبیل  دستگیری بقیۀ اعضای فراری این گروه قاچاقچی

 فعالیت می کردند.

 

 فصل ده

 

 

 

پدر، از این همه محبت شما ممنونم، ولی دوست دارم برگردم تهران، می خوام حسابی درس بخونم و سال دیگه توی »

 «کنکور شرکت کنم و ادامۀ تحصیل بدم.
 

ی ناز، دانست که او مصمم است راه بقیۀ زندگی اش را خودش انتخاب کند. او تورج، پس از شنیدن این حرف از پر

که به استقالل افراد، به ویژه فرزندانش احترام می گذاشت، با نظر پری ناز مخالفت نکرد و او را همراه گل محمد به 

 تهران فرستاد.

 

که باز تنها بماند، با چشم گریان دخترش  گوهرناز که پس از مدتی بودن در کنار دخترش، اکنون برایش دشوار بود

را بدرقه کرد. هنگام جدا شدن مادر و دختر، هر دو اشک می ریختند. پری ناز که اهورای یک ساله را در آغوش 

مادر، ناراحت نباش، خانم و آقای فرهادی مثل شما و بابا از من مراقبت می کنن. اصالً جای »داشت، به مادرش گفت: 

می خوام سفت و سخت درس بخونم تا سال دیگه حتماً توی کنکور قبول بشم. نمی خوام بذارم این نگرانی نیست. 

شکست منو از زندگی کردن دلسرد کنه. می خوام آینده ای خوب برای بچه هام درست کنم. در ضمن می خوام توی 

نم، باید ازش جدا بشم. نمی دو تنهایی خوب فکرامو بکنم و ببینم با پرویز چه کار کنم. شاید تصمیم گرفتم غیابی

 «ببینم چی می شه.
 

خانم و آقای فرهادی از پری ناز با روی باز استقبال کردند و آقای فرهادی عزم راسخ پری ناز را ستود. زندگی جدید 

 با گام های استوار پری ناز آغاز شد. او که دغدغۀ مالی نداشت، با جدیت به خواندن کتاب های درسی مشغول شد و

 مطمئن بود که سال بعد در رشتۀ مورد عالقۀ خود قبول خواهد شد.

 

پری ناز یک بار به مالقات پرویز رفت، اما پرویز در اتاق مالقات حاضر نشد و پری ناز این حرکت او را به حساب 

به وقت مناسبی  قطع رابطه گذاشت و با خود عهد کرد که مقدمات جدایی غیابی از او را فراهم آورد. اما این کار را

 موکول کرد که بتواند به دور از خشم و غضب تصمیم بگیرد.

 

پری ناز، پس از بستری شدن در بیمارستان به دلیل تزریق آمپول بی هوشی به وسیلۀ همدستان پرویز و دیدن رفتار 

ه تحصیل کت کند و بمهربانانۀ پرستارش، به این رشته بسیار عالقه مند شد و تصمیم گرفت در آزمون این رشته شر

ادامه دهد. او وقتی دربارۀ تصمیم خود با ستاره و خانم و آقای فرهادی مشاوره کرد، با خرسندی آنان رو به رو شد. 
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آنان نیز این رشته را بسیار مقدس و مناسب خانم ها می دانستند و معتقد بودند که پری ناز، با خوبی و مهربانی ذاتی 

 ه خواهد شد.خود، پرستاری بسیار شایست

 

پری ناز تصمیم خود را به اطالع پدر و مادرش نیز رساند و آن دو با نظر او موافقت کردند و همین امر سبب شد که 

 وقتی او نام خود را در میان اسامی قبولشدگان رشتۀ پرستاری دید، غرق در شادی شد و خدا را شکر کرد.

 

پرستاری آن قدر خوشحال شد که همراه با گوهرناز به تهران آمد. او تورج از شنیدن خبر قبولی پری ناز در رشتۀ 

کامیونی گرفت و پیانوی پری ناز را هم به تهران منتقل ساخت، اما چون در آپارتمان او به اندازه کافی جا نبود، پیانو 

ترش ببرد، اما پری ناز را در خانۀ طلعت گذاشت تا پس از تهیۀ خانۀ بزرگ تر برای پری ناز، آن را به خانۀ تازه دخ

حاضر نشد خانۀ خود را عوض کند. او گفت حاضر است از پیانوی خود بگذرد، اما از آن خانه نرود، چون وجود خانم 

 و آقای فرهادی و ستاره برایش بی اندازه ارزش داشت.

 

ی او و در گوشۀ اتاق پذیرای تورج آن پیانو را فروخت و پیانویی کوچک تر، اما دارای کیفیت عالی برای پری ناز خرید

قرار داد. در مهمانی جمع و جوری که به افتخار قبولی پری ناز در خانۀ خودش برگزار شد و طبق معمول خانم و آقای 

فرهادی، ستاره، سعید و نیز عمه طلعت و خانواده اش شرکت داشتند، پری ناز، پس از مدتی، پشت پیانو نشست و 

پنجه هایش به تکمه های پیانو منتقل کرد و پس از تبدیل آن به آهنگ، فضای آن  همۀ غم و شادی درونش را از

 جمع را از آن آکند.

 

پس از پایان هنرنمایی پری ناز، سعید به اندازه ای مشعوف شد که تا چند دقیقه برای او دست می زد و آفرین می 

ر که زیر دست اون آدم بی احساس حروم می شد. حیف، واقعاً حیف این همه استعداد و هن»گفت. او به ستاره گفت: 

 «پری ناز واقعاً هنرمنده. کمتر نوازنده ای رو دیدم که با این مهارت پیانو بزنه. واقعاً آفرین.
 

 

 

بار دیگر خزان پر نقش و نگار از راه رسید. مهرماه این سال، شوری دیگر در وجود پری ناز آفرید. او بار دیگر در 

سه نشست. روزی که دوباره در کالس حضور یافت، چنان غرق در شوق بود که می پنداشت در آسمان پشت میز مدر

هاست و روی ابرها راه می رود. خانم فرهادی با اصرار از پری ناز خواسته بود اجازه دهد که در غیابش از اهورا و 

ا فتد، یک پرستار بچه استخدام کرده بود تارشیا نگهداری کند. اما پری ناز که نمی خواست خانم فرهادی به زحمت بی

در غیابش از بچه ها نگهداری کند. البته خانم فرهادی نیز هر روز به خانۀ پری ناز می رفت و با اخالق خوش و روی 

گشاده ای که داشت، با پرستار بچه ها چنان دوست شده بود که اگر او به طبقۀ پایین نمی رفت، پرستار به سراغش 

 می آمد.

 

پری ناز ترم اول را با نمره های عالی پشت سر گذاشت. در ترم دوم درسی داشتند که مضمون آن به بهداشت محیط 

مربوط می شد. طبق برنامه ای که پری ناز گرفته بود، این درس را استادی به نام دکتر محسن صادقی تدریس می 

ماه بود، پری ناز در کالس حضور یافت. همۀ کرد. در نخستین روز این درس که یکی از روزهای اوایل اسفند 

همکالس هایش بودند؛ اما استاد هنوز نیامده بود. آن روز خبر دادند که دکتر صادقی، به علت گرفتاری ناگهانی قادر 
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به حضور در کالس نیست. پری ناز که طرفدار سفت و سخت نظم و ترتیب بود، ضمن ناراحت شدن از این وضع، به 

سالی که نکوست از بهارش پیداست. گمان نکنم این استاد چندان به درد بخور باشه. کسی که » دوست خود گفت:

 «برای قول و حرفش اهمیت قایل نیست، مسلماً برای دیگران هم ارزشی قایل نمی شه.
 

دومین جلسۀ درس بهداشت محیط روز دوشنبه هفتۀ بعد بود که پری ناز، طبق معمول سرساعت هشت در کالس 

ور یافت. ساعت هشت و ربع بود که در کالس باز شد و مردی به داخل کالس پا گذاشت. مردی حدوداً همسن و حض

سال پرویز، با قدی بلند و هیکلی متناسب و عینک پنسی. وقتی چشم پری ناز به او افتاد، لحظه ای بر جا خشکش زد؛ 

می شد باور کرد. چهرۀ دکتر صادقی با مرتضی نبوی گویی زمان برایش متوقف شده بود. خدایا! عجب شباهتی! اصالً ن

مانند سیبی بود که از وسط نصف کرده باشند. پری ناز نه چیزی می شنید و نه چیزی می دید؛ فقط مرتضی را می دید 

 در قالب دکتر صادقی.

 

ید، او ری ناز رسدکتر صادقی از دانشجویان حاضر در کالس خواست یکی یکی خود را معرفی کنند. وقتی نوبت به پ

به پاخاست و در حالی که لحظه ای از چهرۀ دکتر صادقی چشم برنمی داشت، با لکنت خود را معرفی کرد. دکتر 

 «خانم پورمند، شما همیشه لکنت دارین؟»صادقی، با لبخندی بسیار دوست داشتنی، پرسید: 
 

 «ـ... نـ... نـ...ن»شده بود، با همان لکنت گفت: پری ناز که از شباهت صدای دکتر صادقی به مرتضی نیز دچار شگفتی 
 

صدای خندۀ همۀ حاضران در کالس بلند شد. دکتر صادقی همه را به سکوت دعوت کرد و پس از پوزش خواهی 

بابت یک جلسه غیبت، قول داد عقب ماندگی درسی را جبران کند. دکتر صادقی با آرامشی خاص و مهارتی بی نظیر و 

س می داد. پری ناز به صدای او گوش می داد، اما چیزی نمی شنید. او متوجه نشد که دکتر صادقی نیز کالمی روان در

 به او، بیش از دیگران توجه دارد و نگاهش همواره به اوست.

 

تا پیش از تعطیالت عید، پری ناز دو جلسه دیگر در کالس دکتر صادقی حضور یافت و هر بار متوجه بود که او، 

ژه به وی دارد و در میان درس دادن، پیوسته از او سؤال می کند. عجیب بود، چه اتفاقی داشت می افتاد؟ توجهی وی

یک بار دیگر خاطرۀ مرتضی در ذهن پری ناز زنده شد. نخستین باری را به یاد آورد که نامۀ مرتضی به دستش 

ت عید، دکتر صادقی از دانشجویان خواست از رسید و اولین باری که با او هم کالم شد. در جلسۀ آخر پیش از تعطیال

میان خود نماینده ای انتخاب کنند تا مشکالت و خواسته های سایر دانشجویان را به اطالع او برساند و متقابالً 

دانشجویان را از نتایج گفت و شنود خود با مقامات دانشکده و سایر امور دانشجویان مطلع سازد. چون پری ناز هم 

کار بود، دکتر صادقی پیشنهاد کرد دانشجویان وی را به عنوان نمایندۀ خود انتخاب کنند؛ کاری که  داوطلب این

 پیش از آن سابقه نداشت و نخستین بار بود که استادی در انتخاب نمایندۀ دانشجویان نظر می داد.

 

کالس، دکتر صادقی از او خواست به به هر حال، با نظر دانشجویان، پری ناز به عنوان نماینده انتخاب شد و در آخر 

 دفترش بیاید تا دربارۀ نحوۀ جزوه و منابع درسی برای دانشجویان به او توضیحاتی بدهد.
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وقتی پری ناز به دفتر دکتر صادقی وارد شد، روزی را به خاطر آورد که در خانۀ گلنوش با مرتضی صحبت کرده بود. 

ورمند، خانم پ»از می نگریست، از وی خواست بنشیند، سپس پرسید: دکتر صادقی که با نگاهی مشتاق به پری ن

 «امیدوارم از این که توی کار رأی گیری برای انتخاب نمایندۀ دانشجو دخالت کردم ناراحت نشده باشین.
 

: تپری ناز که شرم حضور اجازه نمی داد به چشمان دکتر صادقی نگاه کند، همانطور که سر به زیر انداخته بود، گف

 «نه، ناراحت نشدم استاد. خب، خب، شاید شما تشخیص دادین که به درد این کار می خورم.»
 

کامالً درسته. از وقار و متانت و توجه شما به درس پی بردم به کاری که انجام می دین خیلی عالقه دارین. چطور شد »

 «که این رشته رو انتخاب کردین؟
 

ی خیلی عالقه داشتم، اما یه بار که توی بیمارستان بستری شدم، یه خانم پرستار راستش استاد، من به رشتۀ پزشک»

 «اونجا بود که با مهربونی و توجهش منو خیلی تحت تأثیر قرار داد و از همون وقت تصمیم گرفتم پرستار بشم.
 

نظر من، شما از کسانی  این خیلی خوبه. آدم وقتی کاری رو انجام بده که دوستش داره. تو کارش موفق می شه. به»

 «هستین که پرستار خیلی خوبی می شین.
 

 «از کجا معلوم؟»
 

رنگ رخساره گواهی دهد از سر ضمیر. از عالقه و توجه شما پیداس که موفق می شین و می تونین پرستاری بشین »

 «مثل همونی که به قول خودتون توی بیمارستان دیدین.
 

 «نه بفرمایین کدوم جزوه ها و یا کتاب ها رو باید برای درس این ترم تهیه کنیم؟امیدوارم بشم. خب حاال ممک»
 

بفرمایین، این ورقه رو بگیرین. توش نوشته چه کتاب هایی رو باید تهیه کنین. در ضمن، یه سؤال خصوصی داشتم »

 «که اگه ناراحت نمی شین، بپرسم.
 

د دارد بیشتر با او حرف بزند و خودش نیز بی میل نبود که همین پری ناز که متوجه شد دکتر صادقی به ترتیبی قص

 «بفرمایین، خواهش می کنم.»کار را انجام دهد، پاسخ داد: 
 

 «شما اهل گنبد هستید؟»دکتر صادقی با کمی تردید پرسید: 
 

 «مگه؟ پدر و مادرم تهرانی هستن، ولی در گنبد زندگی می کنن و من هم اونجا به دنیا اومدم. چطور»
 

هیچ چی. من دیدم توی مشخصات شما نوشته شده صادره از گنبد، ولی دیدم چهره تون شبیه اهالی گنبد نیست، »

 «برای همین برام این سؤال پیش اومد که چطور چنین چیزی امکان داره. خب، متشکرم که به سؤالم جواب دادین.
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د، ذهنش لحظه ای از فکر دکتر صادقی خالی نمی شد. حالت در سراسر تعطیالت عید که پری ناز به گنبد رفته بو

نگاه و طرز حرف زدن دکتر صادقی به او فهمانده بود که دکتر تنها به چشم دانشجو به او نگاه نمی کند او از دیگر 

د ردانشجویان شنیده بود که دکتر صادقی مجرد است، اما با این سن و سال و چنین مقام و موقعیت چرا می باید مج

 باشد. این پرسش نیز ذهن پری ناز را به خود مشغول کرده بود.

 

تعطیالت عید به پایان رسید و پری ناز با اشتیاق به دانشکده بازگشت. نخستین روز آغاز درس با کالس دکتر صادقی 

، پیش از همه همزمان بود. پری ناز که از شوق دیدار دکتر صادقی سر از پا نمی شناخت، به محض ورود او به کالس

از جا برخاست و به نمایندگی از سوی دانشجویان به دکتر صادقی تبریک گفت. دکتر صادقی نیز که اشتیاق در 

نگاهش نمایان بود، با لبخندی تشکر کرد و متقابالً تبریک گفت. در طول مدت کالس، نگاه دکتر صادقی بیشتر 

هنگام بیرون رفتن، دکتر صادقی از پری ناز خواست برای متوجه پری ناز بود تا دیگر دانشجویان. آخر کالس و 

 گرفتن یک جزوۀ مخصوص و تکثیر آن برای دانشجویان، به دفترش بیاید.

 

وقتی پری ناز به دفتر دکتر صادقی وارد شد، او با اشتیاقی وصف ناپذیر به او چشم دوخت. پری ناز از نگاه او خیلی 

ش از هر چیز، وضع خود را به دکتر صادقی بگوید تا او آگاه شود با دختری چیزها خواند، ولی دلش می خواست، پی

شوهر نکرده رو به رو نیست. دکتر صادقی، بدون هیچ حرف اضافی، جزوه ای را که روی آن نوشته شده بود 

ه در کخانم پورمند این جزوه، از کتاب هایی »به پری ناز داد و گفت: « بهداشت محیط، تألیف دکتر محسن صادقی»

این زمینه هست، پرمحتواتره. اونو تکثیر کنین و بدین به دانشجوها. بعدم که کارتون با این جزوه تموم شد، به من 

 «برش گردونین.
 

 «بله استاد. حتماً. امر دیگه ای ندارین؟»پری ناز گفت: 
 

 «نه، متشکرم، خدانگهدار.»دکتر صادقی کمی من من کرد، اما سرانجام گفت: 
 

ری ناز که انتظار شنیدن حرف های دیگری را داشت، کمی دمغ شد. شاید پندارهای او همه اشتباه بود و دکتر پ

 صادقی توجهی خاص به او نداشت.

 

اما شب، هنگامی که پشت میز مطالعه اش در خانه جزوه را ورق می زد، به تکه ای کاغذ تا شده برخورد. او، وقتی 

 نوشته ای دید که نفسش را لحظه ای بند آورد. در آن کاغذ نوشته شده بود: کاغذ را برداشت و باز کرد،

 

خانم پورمند، بی هیچ قصد و نیت سوئی، مایلم با شما در جایی غیر از محیط دانشگاه دربارۀ موضوعی مهم صحبت 

 کنم. پاسخ خود را هر طور که صالح می دانید، شفاهی یا کتبی به من برسانید.

 

 محسن صادقی -ارادتمند
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پری ناز، پس از خواباندن ارشیا و اهورا، به اتاق پذیرایی رفت، بر روی مبل نشست و به فکر فرو رفت. ساعت ها 

اندیشید، به گذشته ها، به وقایع روی داده، به پرویز، به دکتر صادقی و به این که چه باید بکند. او از لحظۀ دیدن 

بان جلفا و پی بردن به ماهیت خبیث او، تصمیم قاطع داشت که از او جدا شود، اما در خیا 16پرویز در خانۀ شماره 

همه چیز را به زمانی مناسب موکول کرده بود. او اندیشید که اکنون زمان مناسب این اقدام فرارسیده است. چه پای 

پرویز نشان داده بود اصالح  دکتر صادقی به میان می آمد، چه نمی آمد، پری ناز به فکر جدایی از پرویز بود، چون

 پذیر نیست و در وجودش ذره ای احساس عالقه به پری ناز وجود ندارد.

 

پری ناز روز بعد، پس از پایان کالسش، به دفتر دکتر صادقی مراجعه کرد و منتظر ماند تا او از سر کالسی که در آن 

آقای دکتر پیغام شما رسید، منتظر قرار از »و گفت: تدریس می کرد، به دفتر آمد. وی وقتی دکتر را دید، سالم کرد 

 «طرف شما هستم، ولی خواهش می کنم در مکانی عمومی باشد. متشکرم.
 

ن، بله، حتماً، پنج شنبه نه شما کالس داری»دکتر صادقی که از شنیدن این حرف بسیار شاد شده بود، در پاسخ گفت: 

 «وگا، رو به روی پارک شاهنشاهی )ملت( همدیگه رو ببینیم.نه من. اگه موافق باشین توی رستوران چاتان
 

 «بسیار خوب، چه ساعتی؟»
 

 «ساعت یازده صبح چطوره؟»
 

 «خوبه.»
 

پنج شنبه صبح، سر ساعت یازده، پری ناز به رستوران یاد شده رسید و دکتر صادقی را جلو در منتظر دید. او که از 

سالم، متشکرم که خوش قول »ی او پی برده بود، به وی نزدیک شد و گفت: وقت شناسی دکتر به نظم و خوش قول

 «هستین.
 

من هم متشکرم که شما درست سر وقت تشریف آوردین. خوش »دکتر صادقی، با لبخندی حاکی از رضایت، گفت: 

 «قولی و وقت شناسی خصیصه ای خیلی خوبه که من در آدما تحسینش می کنم.
 

که در گوشه ای از آن رستوران قرار داشت نشستند و دکتر صادقی سفارش کیک و قهوه داد.  آن دو در کنار میزی

من از خونواده ای »وقتی پیشخدمت کیک و قهوه را آورد، دکتر صادقی با صدایی آرام شروع به حرف زدن کرد: 

 می گذاشتن. ما ده تا برادر و خیلی کم درآمد بودم که می شه گفت بیشتر وقت ها برادرا و خواهرام سَرِ بی شام زمین

 خواهر بودیم و هستیم. پدرم کارمند ساده ای بود، اما با شرافت زندگی می کرد.

 

اون به ما یاد داده بود که به ازای هر پولی که به دست می آریم، باید کار کنیم و هیچ وقت پول کار نکرده نگیریم. 

ردم. توی سماورسازی، بعدش هم سلمونی و کفاشی پادویی کردم. من از کالس اول ابتدایی و پیش از اون کار می ک

اما درسم رو هم خوندم. با هر بدبختی بود دیپلم گرفتم. روزها کار می کردم و شب ها درس می خوندم. به هر 

 بدبختی بود توی دانشگاه قبول شدم، اون هم در رشتۀ پزشکی.
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اهم خوب بود، از بورس تحصیلی استفاده کردم و رفتم انگلستان بعد از اون که دکتر عمومی شدم، چون معدل دانشگ

تخصص کلیه و مجاری ادرار گرفتم و برگشتم. چون به تدریس خیلی عالقه دارم غیر از مطب که بعدازظهرها به 

اونجا می رم، صبح ها توی دانشگاه درس می دم که یکی از درس هام همین بهداشت محیطه. شما ترم بعد هم با من 

 س دارین، پس حاال حاالها منو می بینین.در

 

موضوع دیگه ای که باید به شما بگم اینه که من، انگلیس که بودم، عاشق یه دختر انگلیسی شدم که با من همدوره 

بود. موضوع عجیب اینه که اون شباهت عجیبی به شما داشت. پدر و مادرش از من خیلی خوششون می اومد برای 

واج کردیم. اون همراه من اومد ایران، چون من گفتم باید به ایران برگردم و کشورم رو دوست همین ما با هم ازد

 دارم. دختر خیلی خوبی بود. اسمش پگی بود و برخالف انگلیسی ها، اصالً موذی نبود.

 

نگلیس. اما ما در حدود چهار سالی با هم زندگی کردیم که اون هوس کرد پدر و مادرش رو ببینه. برای همین رفت ا

گویا چیزی که اونو به اونجا فراخونده بود، ملک الموت بود، چون دو روز بعد از ورودش به انگلیس، در تصادم 

اتومبیل کشته شد. مرگ اون باعث شد مدت ها دچار افسردگی بشم. اما کم کم حالم بهتر شد. گذشت روزها 

 بهترین مرهم همۀ دردهاست.

 

این که شما رو سرکالس دیدم. شما نمی دونین لحظه ای که برای اولین بار توی کالس  البته زخم دلم خوب نشد تا

دیدمتون چقدر جا خوردم. اگه خاطرتون مونده باشه، همش به شما نگاه می کردم. دیدن شما همون شور و حال رو به 

قه دارم، چون عالوه بر این که من داد که دیدن پگی به من می داد. اما روزهای بعد فهمیدم به شما بیشتر از پگی عال

 «سادگی، وقار، زیبایی و جاذبه ای بیش از اون دارین، هموطن و همزبونم هم هستین.
 

دکتر صادقی ساکت شد و به پری ناز چشم دوخت. اما وقتی دید پری ناز همچنان به سخنان او گوش دارد، ادامه داد: 

واد شما هم حرفاتونو بی رودرواسی بزنین. اگه به نظرتون من من هر چی داشتم، راست و حسینی گفتم، دلم می خ»

برای شما خیلی مسن هستم، خیلی راحت و بی پرده بگین. خالصه این که، اگر به هر دلیلی دوست ندارین من به شما 

 «اظهار عالقه کنم و مزاحمتون هستم، رک و پوست کنده به من بگین.
 

به زیر انداخت. با خود کلنجار می رفت که چگونه و از کجا شروع کند. آیا  پری ناز چند لحظه ای ساکت ماند و سر

باید همۀ زندگی خود را برای دکتر صادقی بگوید، حتی موضوع پرویز و بچه ها را یا بگذارد دکتر صادقی همچنان در 

م پورمند، خواهش می خان»این خیال باشد که او دختر خانه است. دکتر صادقی که این حالت پری ناز را دید، گفت: 

کنم اگه اشکالی هست و نمی تونین نظرتون رو در این باره بگین، خودتونو ناراحت نکنین. می تونیم زمان دیگه ای 

رو برای این کار در نظر بگیریم. من توی این مدت که تعطیل بودم. در این باره خیلی فکر کردم، حتی تصمیم گرفتم 

مزاحمتون نشم، ولی راستش نتونستم. یه چیزی قلبمو گرفته و فشار می ده. به در  دیگه به شما کاری نداشته باشم و

و دیوار دلم عکس های شما رو چسبوندم. دیگه، دیگه خیلی دیر شده که بخوام شما رو فراموش کنم. گستاخی منو 

به من داده. ولی، می بخشین، من آدم پررویی نیستم، ولی عالقه به شما، چطوری بگم... عشق شما این جسارت رو 
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ولی شما فکر منو نکنین، اگه نامزد دارین، یا پای کس دیگه ای وسطه، بگین تا من جل و پالسم رو جمع کنم، برم 

 «سراغ کار خودم.
 

لحظاتی دیگر به سکوت سپری شد. پری ناز احساس می کرد کوهی بزرگ را بر دوشش گذاشته بودند. مانده بود که 

صادقی و احساساتش، نشان می داد که درخت عشقی در دلش روییده. عشقی که با هوس  چه کند. حرف های دکتر

های جوانان کم سن و سال تفاوت دارد. مردی که این چنین آشکارا ابراز عالقه و عشق می کند، بی تردید در 

ادقی ود، دکتر صدرونش غوغایی برپاست. خدایا، چه باید بکند. پری ناز نمی خواست با شرح دادن وضعیت زندگی خ

را ناامید و کاخ آرزوهایش را ویران کند. اما از سویی، چون از خیلی پیشتر از دیدن دکتر مصمم بود از پرویز جدا 

شود و خود با اطمینان، می دانست که دکتر صادقی در تصمیم گیری او در این مورد هیچ نقشی نداشته است، احساس 

همۀ آنچه را در دل دارد، به دکتر بگوید. اما باز هم نتوانست کالمی بر زبان تمایل می کرد که، بی هیچ پرده پوشی، 

 آورد و همچنان ساکت ماند.

 

خب، اشکالی نداره. می دونم یه وقت هایی آدم حوصلۀ »دکتر صادقی که وضع را چنین دید، لبخندی زد و گفت: 

ومدین از شما بی اندازه ممنونم. همین اومدن شما حرف زدن نداره. به هر حال، از این که دعوت منو قبول کردین و ا

نشون داد که جوابتون به سؤال من مثبته. البته، من از همون اولین نگاه جواب خودم رو گرفتم، وگرنه به خودم اجازه 

 «نمی دادم تا این حد گستاخ باشم. باز هم از این که اومدید متشکرم.
 

دقی برای پری ناز تاکسی گرفت و او را روانه کرد، سپس خود با تاکسی وقتی از رستوران بیرون آمدند، دکتر صا

 دیگری به خانه رفت.

 

پری ناز غرق در تفکر بود. خود را سرزنش می کرد که چرا چنان رفتاری داشت. خوب، می توانست از اول دعوت را 

ید داشت؟ خودش می دانست که نپذیرد، حاال که قبول کرد، پس چرا حرفی نزد؟ آیا در جدا شدن از پرویز ترد

نداشت. مردی که برای او پشیزی ارزش قایل نبود، مردی که عالوه بر توهین های تحقیرآمیز، او را در دست 

قاچاقچی ها رها کرده و برای خالص شدنش از چنگال آن شیطان ها هیچ اقدامی نکرده بود، دیگر چگونه می 

همان ابتدای زندگی با او، راه خود را جدا کرده بود، پس دلیلی نداشت  توانست در دل او جای داشته باشد. پرویز از

که وی بقیۀ زندگی خود را تباه کند و ده سال دیگر منتظر بماند تا پرویز برگردد. آن هم چه پرویزی، او روز روزش 

 بیاید. مگرنه این برای وی شوهری نکرده، وای به وقتی که از زندان آزاد شود و با دلی همچون شب سیاه به سراغش

که پرویز حتی حاضر نشده بود او را مالقات کند؟ پس باید تصمیمی را که قاطعانه گرفته بود، با قاطعیت هم به 

 مرحلۀ اجرا می گذاشت.

 

پری ناز چون ستاره را بیش از بقیه به خود نزدیک می دید و می دانست که دختری است فهمیده و باتجربه، و بی 

یرخواه او، آنچه را برایش پیش آمده بود، با وی در میان گذاشت. ستاره وقتی حرف های پری ناز را هیچ تردیدی، خ

ر من پری جون، به نظ»شنید، ابتدا به فکر فرو رفت. او دقایقی طوالنی ساکت ماند، اما سرانجام لبخندی زد و گفت: 

و فداکاری کردی، چون دلت پاکه،  این خواست خداست. تو توی زندگیت خیلی عذاب کشیدی و خیلی هم گذشت

خدا هم این مرد رو سر راهت قرار داده. خب، اگه تو هم بهش عالقه پیدا کردی بهش بگو. تو که از مدت ها پیش 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریناز

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

 

1 4 6  

 

می خواستی از پرویز جدا بشی. خب، جدا بشو و با دکتر صادقی ازدواج کن. تو که نمی خوای خالف اخالق و شرع 

 «فکر می کنی و نگرانی. من و سعید هم کمکت می کنیم.کاری انجام بدی که این قدر 
 

پری ناز با ستاره قرار گذاشت با هم به وکیلی مراجعه کنند تا در مورد تقاضای طالق غیابی از پرویز دست به کار 

شود. سعید از یکی از دوستانش که قوم و خویش وکیل داشت، کمک گرفت. آقای جوادی، وکیل پایه یک 

تی ماجرای پری ناز را شنید، خیلی متأثر شد. او به پری ناز قول داد از همان روز پروندۀ او را به دادگستری، وق

 جریان بیندازد و خیلی زود هم به نتیجۀ مطلوب دست یابد.

 

 

 

از روز مالقات دکتر صادقی و پری ناز در حدود یک ماه گذشته بود. در طی این مدت پری ناز چهار جلسه در کالس 

دکتر صادقی شرکت کرده و چند بار هم در محوطۀ دانشگاه او را دیده بود. وقتی که چشم آن دو به هم می  درس

افتاد، لرزه ای را در وجود خود احساس می کردند که شدتش روز به روز و هر بار از دفعۀ گذشته بیشتر بود. پری 

ن پاسخی از جانب اوست. البته خودش هم بی اندازه ناز از حالت نگاه دکتر صادقی می فهمید که مشتاقانه منتظر شنید

 اشتیاق داشت هر چه زودتر به او بگوید چه نظری دارد و در دلش چه می گذرد.

 

چیزی به آخر ترم نمانده بود. پری ناز منتظر بود وضع طالقش روشن شود تا پس از آن به دکتر صادقی جواب بدهد. 

فاً خانم پورمند، لط»چون در پایان یکی از جلسه های درس به پری ناز گفت: اما گویا دکتر صادقی بی تاب تر بود، 

 «بعد از کالس به دفتر من تشریف بیارین، در ارتباط با جزوه با شما کار دارم.
 

 «بله استاد، چشم.»پری ناز که می دانست این هم بهانه ای دیگر است برای مالقات او، لبخندی مالیم زد و گفت: 
 

ری ناز به دفتر دکتر صادقی وارد شد، او با چنان سرعتی از جا برخاست که نزدیک بود از عقب به زمین بیفتد. وقتی پ

لبخندی به پهنای صورت بر لبانش نقش بسته بود و با نگاهی پر از اشتیاق به پری ناز نگریست. او، با صدایی که تا 

ند. خیلی خوش اومدین... راستش، چطوری بگم، راستش دلم بفرمایین بشینین خانم پورم»اندازه ای می لرزید، گفت: 

 «خیلی می خواد یک بار دیگه با شما حرف بزنم، ولی، ولی منتظرم...
 

من هم بی میل نیستم، ولی اشکالی در کارم هست که بعد از »به حرفش ادامه نداد گویا نمی توانست. پری ناز گفت: 

 «یزی می خواستین بگین؟رفع شدنش، خدمتتون هستم. دربارۀ جزوه چ
 

آه، بله بله... بفرمایین، این دو صفحه رو به جزوه اضافه کردم که الزمه تکثیر بشه و به جزوۀ قبلی اضافه بشه... این »

 «دو ورق... این یک ورق هم... این رو هم بگیرین و بعداً بهش نگاه کنین.
 

پس از گرفتن آنها از دفتر دکتر صادقی بیرون آمد. او که دکتر صادقی سه برگ کاغذ به پری ناز داد و پری ناز، 

طاقت نداشت تا رسیدن به خانه صبر کند، در راهرو به ورقه ها نگاهی انداخت. دو ورق که در یک روی آنها مطالبی 
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 نوشته شده بود، به درس بهداشت محیط مربوط می شد، اما ورق سوم، حکایتی دیگر داشت. پری ناز وقتی آن ورق را

 برگرداند دلش فرو ریخت. روی آن با خطی خوش نوشته شده بود:

 

 خانم پورمند، سالم

 

من همیشه در درس ادبیات ضعیف بوده ام و هستم، برای همین هم در بیان احساسم به وسیلۀ نامه و یا به طور 

ا چه طرف مقابلم است که ت شفاهی با مشکل مواجهم. من همیشه احساسم را با نگاهم منتقل می کنم و دیگر بسته به

اندازه آن را بگیرد. یکی دیگر از راه های بیان احساسم استفاده از شعر شاعران متقدم و متأخر است. من این بار از 

شعر یکی از شاعران معاصر که به او ارادتی خاص دارم، استفاده کردم تا عالیق درونی ام را ابراز دارم. شعری که 

 «ترا دوست دارم»ار شاعری است به نام عمران صالحی با عنوان برایت نوشته ام از آث
 

 ترا من به اندازۀ آسمان دوست دارم

 

 ترا من به اندازۀ بی کران دوست دارم

 

 تو خود آسمانی، تو خود بی کرانی، عظیمی

 

 ترا من به قدر خودت در جهان دوست دارم

 

 ترا مثل آن دختر شاه پریان که قصرش

 

 گشته در عمق یک داستان دوست دارمبنا 

 

 تو جاری شدی در رگم، در تمام وجودم

 

 تو آبی، ترا چون نهالی جوان دوست دارم

 

 تو روح منی، بی تو من مرده ام، هیچ هیچم

 

 تو جانی، ولی من ترا بیش از آن دوست دارم

 

 ترا با امیدی که مرغابی بی پناهی

 

 ن دوست دارمپرد سوی دریاچه ای بی نشا

 

 تو سرشار عطری، تو شورآفرینی، تو سبزی

 

 ترا چون گذرگاه پروانگان دوست دارم.
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پری ناز وقتی خواندن نامه را به پایان برد، احساس کرد در این جهان خاکی نیست همان حالی را داشت که پس از 

بر روی نیمکتی خالی نشست و نامه را دوباره  خواندن نامه های مرتضی به او دست می داد. به محوطۀ دانشگاه رفت و

خواند. سطر سطر شعر را با وجودش حس می کرد. اگرچه شعر را شاعری دیگر سروده بود، پری ناز دکتر صادقی 

 را در حال سرودن آن در نظر مجسم می کرد.

 

بارها خواند و هر بار بیش از پیش پری ناز آن شب، تا ساعت ها پس از خواباندن ارشیا و اهورا بیدار نشست و نامه را 

شیفتۀ آن شد. نمی دانست چه کار کند و پاسخ این همه احساسات را چگونه بدهد. تصمیم گرفت همان لحظه نامه ای 

در پاسخ آن بنویسد و روز بعد به دکتر صادقی بدهد، اما چند لحظه بعد منصرف شد نمی خواست شتابزده اقدام کند. 

رسید که ابتدا همۀ ماجرای زندگی اش را برای دکتر صادقی تعریف کند و پس از دیدن واکنش باز هم به این نتیجه 

 او، پاسخ دهد.

 

بیشترین نگرانی پری ناز آن بود که تا به پایان رسیدن آن ترم، دیگر نتواند دکتر صادقی را ببیند، اما از دیگر 

رند. اگرچه، دکتر صادقی با دانشجویان سال های باالتر دانشجویان شنید که ترم آینده نیز درسی با دکتر صادقی دا

 هم درس داشت و پری ناز می توانست او را در محیط دانشگاه ببیند.

 

دکتر صادقی همچنان با اشتیاق منتظر شنیدن پاسخ پری ناز بود، اما گویی زبان پری ناز را قفلی عظیم از باز شدن 

بود. از خود می پرسید اگر پری ناز به من عالقه ای ندارد، چرا اشتیاق در بازمی داشت. دکتر صادقی سرگردان مانده 

چشمانش موج می زند؟ چرا دعوتم را قبول کرد و به آن رستوران آمد. اما چرا جوابم را نداد؟ حتماً او مشکلی دارد 

 که از بیانش عاجز است و یا می ترسد.

 

 ه ای دیگر را به پری ناز داد. در آن نامه نوشته بود:دکتر صادقی باز دیگر بختش را آزمایش کرد و نام

 

 خانم پورمند، باز هم سالم

 

شاید تصور کنی آدم پررو و جسوری هستم؛ اما عشق است که جسارت می دهد. با این که جواب نامۀ قبلی را به طور 

م، حتی اگر تا روز جزا به درازا کتبی ندادی، می دانم که روزی پاسخم را خواهی داد. پس به امید آن روز می نشین

 بکشد. این بار نیز آنچه را قصد دارم بگویم، به زبان شعری از همان شاعر به گوش تو می رسانم.

 

 پرشکوه و لطیفی، مثل اوج ترانه

 

 گرمی و زندگی بخش، مثل خواب جوانه

 

 گرمی ات چشم خورشید، نرمی ات موج مهتاب

 

 ات بی کرانهپاکی ات روح گل ها، خوبی 

 

 مرغکان نگاهم، از افق های چشمم
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 آورند از برایت نامه عاشقانه

 

 آمدم بی بهانه، بار دیگر به سویت

 

 ور بپرسی بگویم:

 

 از تو بهتر بهانه؟!

 

این نامه نیز آتشی به جان پری ناز زد. باز هم چندین شب آن را خواند، به حال و روز خود گریست. چرا نمی 

نست به این همه احساسات پاسخ دهد؟ این فکر پری ناز را به مرز جنون رسانده بود که دکتر صادقی پس از آگاه توا

شدن از وضعیت او ممکن است دلسرد شود و از او ببُرد. پری ناز تصمیم گرفت در نخستین روز پس از پایان ترم و 

 بگوید. دادن امتحان درس بهداشت و محیط، همه چیز را به دکتر صادقی

 

یک هفته پیش از آغاز امتحانات، آقای جوادی، از پری ناز خواست به دفترش بیاید، وقتی پری ناز با آقای جوادی 

مالقات کرد. او به اطالعش رساند که همۀ مدارک را حاضر کرده و با پرویز در زندان تماس گرفته و موضوع را به او 

اتاق مالقاتی ها با پرویز حرف زدم و موضوع رو بهش گفتم، خندید. چند گفته است. او به پری ناز گفت: وقتی توی 

دقیقه ای چیزی نگفت. بعد شونه ای باال انداخت و گفت پری ناز باید خیلی وقت پیش این کار رو می کرد. اگه زودتر 

من بده. بهش گفتم این غلط رو کرده بود، من ااالن توی زندون نبودم. من طالقش می دم، ولی بچه هام رو باید به 

فعالً که توی زندونی نمی تونی از بچه ها نگهداری کنی، وقتی هم که از زندون بیای بیرون معلوم نیست اوضاع 

 چطوری باشه.

 

 «یعنی اون می تونه بچه ها رو از من بگیره؟»پری ناز که از شنیدن این حرف کمی ترسیده بود، پرسید: 
 

تو چه ساده ای، اون االن توی زندونه، چطوری می خواد از بچه ها، اونم یک بچۀ »آقای جوادی لبخندی زد و گفت: 

 «پنج ساله و یک بچۀ دو ساله نگهداری کنه؟ خیالت راحت باشه.
 

پری ناز سپس از آقای جوادی خواست مقدمات کار را فراهم آورد تا طالق صورت گیرد و او گفت که با توجه به 

 آینده این کار صورت خواهد گرفت.رضایت پرویز، در عرض ماه 

 

 

 

امتحانات تمام شد و ترم دوم تحصیلی به پایان رسید. روزی که نتایج امتحانات اعالم شد و پری ناز نمرۀ عالی خود را 

دید، به دفتر دکتر صادقی رفت و وقتی او را دید که مانند گذشته چندان سرحال نیست. از تصمیم خود مبنی بر 

 ا او دربارۀ وضع و پاسخ خود به اظهار عالقۀ وی منصرف شد.صحبت کردن ب
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پری ناز آن روز به دیوانه ها می مانست. او بر این تصور بود که به دلیل تأخیر در دادن پاسخ دکتر صادقی از تصمیم 

ت. خود را خود منصرف شده است. این فکر مثل خوره او را می خورد و تا چند روز حال و حوصلۀ هیچ کاری را نداش

سرزنش می کرد که چرا زودتر با دکتر صادقی گفت و گو نکرده و به اظهار عالقۀ او پاسخ نداده بود. آیا علت 

 برخورد سرد و بی اعتنای دکتر صادقی به او همین بود.

 

تر دکپری ناز هفتۀ بعد به دانشکده رفت و سراغ دکتر صادقی را گرفت. او قصد داشت همان روز و در دفتر کار 

صادقی همۀ حرف های خود را به او بزند. به او گفتند که دکتر صادقی به دانشکده نیامده است. پری ناز روز بعد 

رفت، باز هم از دکتر صادقی خبری نبود. تا روز آغاز ترم جدید، هر بار که پری ناز به دانشکده رفت، گفتند او به 

شکده علت غیبت دکتر صادقی را جویا شد، کسی چیزی نمی دانست. دانشکده نیامده است. وقتی از مسئوالن امور دان

 هیچ کس خبر نداشت دکتر صادقی کجاست.

 

پری ناز آن قدر ناراحت و بی حوصله بود که به درخواست آقای جوادی مبنی بر آماده شدن برای حضور در محضر و 

ر حوصلۀ این کار را ندارد. بی اطالع بودن از دکت ثبت طالق توجهی نشان نمی داد و چند بار تلفنی به او گفت که فعالً

 صادقی، همان حالی را به پری ناز داده بود که پس از جدا شدن از مرتضی داشت.

 

ترم جدید شروع شد، اما درسی را که قرار بود دکتر صادقی تدریس کند، به کس دیگری واگذار کرده بودند. هنوز 

یدا نمی شد که پری ناز از او بپرسد کجا می تواند از دکتر سراغی بگیرد. پری از دکتر صادقی خبری نبود. هیچ کس پ

ناز از ستاره چاره جویی کرد و او گفت بهتر است سراغ خانواده اش برود. چون دکتر صادقی در تهران کس و کاری 

 نداشت، تنها راه آن بود که با پدر و مادرش در شهر شیراز تماس گرفته شود.

 

ز نمی توانست شخصاً به کارگزینی مراجعه کند و از مسئول پرونده های استادان بخواهد که نشانی پدر و چون پری نا

مادر او را بدهد، از یکی از همکالسی های خود که در ضمن با یکی از کارکنان کارگزینی قوم و خویش بود، کمک 

 ه های پشت بازار وکیل بود.گرفت و نشانی مورد نظرش را به دست آورد. خانۀ آنان در یکی از کوچ

 

باز هم ستاره و سعید به کمک پری ناز آمدند و سعید تقبل کرد که به شیراز برود و از پدر و مادر دکتر صادقی 

اطالعات الزم را به دست آورد. او این کار را انجام داد، اما خبری که برای پری ناز آورد، همۀ رؤیاهای او را به 

صادقی را مأموران امنیتی دستگیر کرده و به جایی نامعلوم برده بودند. پدر و مادر دکتر کابوس بدل کرد. دکتر 

صادقی هیچ امیدی نداشتند فرزندشان را زنده ببینند. البته این موضوع را سعید فقط به ستاره گفت و از او خواست به 

 پری ناز چیزی نگوید.

 

ا چند ماهی جز غصه خوردن و در خفا اشک ریختن کاری نداشت. پری ناز بار دیگر زندگی خود را فنا شده دید. ت

چون عمه طلعت و تورج و گوهرناز از موضوع دکتر صادقی خبر نداشتند، هر بار که تلفنی با پری ناز حرف می زدند 

ز ا و صدای او را بغض آلود می شنیدند، تصور می کردند وضع موجود به پری ناز فشار وارد می آورد. تورج چند بار

پری ناز خواست درس را نیمه کاره بگذارد و به گنبد برگردد. اما پری ناز می گفت چیزی نیست و به زودی روحیه 

 اش تغییر خواهد کرد.
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پری ناز ترم سوم و چهارم را با روحیه ای ضعیف و نمره هایی ضعیف تر به پایان برد و سال سوم، یا به عبارتی، ترم 

از کرد. در این ترم واحد کارآموزی نیز داشتند و در هفته دو روز به بیمارستان های مختلف پنجم درس خود را آغ

می رفتند و کار عملی انجام می دادند. پری ناز این واحد درسی را خیلی دوست داشت زیرا در ضمن تماس با بیماران 

 الوه بر کسب تجربه، سرگرمی پرمشغلهگوناگون، با افراد مختلف با سرنوشت های متفاوت با هم آشنا می شد. او، ع

 ای داشت که سبب می شد کمتر به دکتر صادقی فکر کند.

 

در یکی از روزهای کارآموزی، پری ناز به بیمارستان واقع در میدان تجریش رفت. آن روز از اول وقت احساسی 

ن د و بیمار خاصی را به بیمارستاخاص داشت و هر لحظه منتظر بود اتفاقی غیرمنتظره بیفتد. اما تا ظهر خبری نبو

نیاوردند. ساعت در حدود دوازده و نیم بود که آمبوالنس آژیر کشان وارد محوطۀ بیمارستان شد و پس از چند لحظه 

بیماری بدحال را که از آن خارج کرده بودند، بر روی برانکار خواباندند و به بخش فوریت های پزشکی بردند. قرار 

مل حاضر شود، چون مریض زنی بود که به وسیلۀ ضربات چاقو از پا درآمده و رو به مرگ بود و شد بالفاصله اتاق ع

 باید هرچه زودتر عمل جراحی می شد.

 

پیش از آن که بیمار را به اتاق عمل ببرند، پری ناز موفق شد یک نظر او را ببیند. البته کار پری ناز به بخش فوریت 

می شد، ولی از آنجا که او از صبح انتظار رخ دادن واقعه ای خاص را می کشید، وقتی های پزشکی و اتاق عمل مربوط ن

که صدای آژیر آمبوالنس را شنید، خود را به بخش مراقبت های ویژه رساند. صورت زن مضروب از خون پوشیده 

 بود، ولی پری ناز باز هم او را شناخت. خودش بود، ثریا یا همان آزیتا.

 

تعجب نکرد، زیرا از لحظه ای که او را در خانۀ پنج طبقه خیابان میرداماد دید، هر لحظه احتمال می داد  پری ناز اصالً

برای او حادثه ای رخ دهد، زیرا در کار قاچاق و فحشا چنین حوادثی عادی بود. پری ناز آن روز وقت نکرد اطالعات 

ند او زنده مانده است یا نه، چون ساعت کارش تمام شد بیشتری در مورد حادثۀ رخ داده برای ثریا کسب کند و یا ببی

 و به خانه رفت.

 

پری ناز روز بعد به دانشکده رفت، چون کالس درس نظری داشت، ولی روز پس از آن دوباره برای کارآموزی به 

فته شد که او گهمان بیمارستان رفت. نخستین کار او، پس از مشغول شدن به کار، تحقیق دربارۀ وضعیت ثریا بود. به 

 بیمار مضروب، پس از عمل جراحی و جستن از خطر مرگ، در بخش جراحی بستری شده است.

 

پری ناز به آن بخش رفت. ثریا در اتاقی دو تخته بستری شده بود. وقتی پری ناز به کنار تخت او رسید، در خواب 

ر به حرف زدن نیست، از این رو، پس از چند بود. پری ناز از برگۀ وضعیت بیمار پی برد که دست کم یک هفته قاد

دقیقه ای ایستادن در کنار تخت ثریا، آن بخش را ترک کرد و در بخش اعصاب که به کار او مربوط می شد، کار خود 

 را آغاز کرد.
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ر یگپری ناز هر دو ساعت یک بار به ثریا سر می زد، ولی آن روز نتوانست او را بیدار ببیند. چون در آن هفته د

 کارآموزی نداشت. دیگر به بیمارستان نیامد، ولی هر روز تلفنی از وضع ثریا جویا می شد.

 

هفتۀ بعد که پری ناز دوباره برای کارآموزی به همان بیمارستان رفت، نخستین کارش این بود که از رئیس 

درخواست او موافقت شد و به  بیمارستان درخواست کند اجازه دهد آن هفته در بخش جراحی انجام وظیفه کند. با

بخش جراحی رفت. هنگامی که پری ناز با لباس پرستاری به اتاق بستری شدن ثریا وارد شد و به کنار تخت او رفت، 

ثریا تا چند لحظه آنچه را می دید، باور نمی کرد. او، اگرچه خیلی تالش به خرج داد، نتوانست از کشیدن جیغی کوتاه 

 د.از سرتعجب خودداری کن

 

با وجود گذشتن یک هفته از عمل جراحی، حال ثریا هنوز مساعد نبود. به او پانزده ضربۀ چاقو زده بودند و به سبب 

خونریزی زیاد، بی اندازه ضعیف و رنگ پریده شده بود. هنگامی که نگاه آن دو با هم تالقی کرد، ثریا نتوانست جلو 

گریه نکن. گریه برات »نوازش کرد و با لحنی آکنده از مهربانی گفت:  اشک های خود را بگیرد. پری ناز موهای او را

 «خوب نیست. بهت فشار می آد و ممکنه از داخل خونریزی کنی.
 

ثریا که دیگر بیش از آن نتوانست انکار کند، در حالی که همچنان اشک می ریخت با حرکتی ضعیف دست پری ناز 

منو ببخش... پری ناز خانم منو »شت و بوسه ای ضعیف بر آن زد و گفت: را گرفت، آن را بر روی لب های خود گذا

ببخش. من در حق تو خیلی بدی کردم. تو هرچی خوب بودی، من بد بودم. هر قدر تو انسان بودی، من از آدمیت به 

 ی،دور بودم. ای کاش می مردم و دیگه چشمم به چشم تو نمی افتاد. تو چطوری رغبت می کنی به من دست بزن

 «چطوری می تونی...
 

خواهش می »گریۀ بی امان اجازه نداد ثریا بیش از آن حرف بزند. پری ناز به نوازش موهای ثریا ادامه داد و گفت: 

کنم گریه نکن، حالت بدتر می شه، گریه نکن. من می رم کمی به کارهام برسم. بعد برمی گردم با هم کمی حرف 

و فرصت هست، بهتره هر حرفی داریم به همدیگه بزنیم. فعالً استراحت کن تا من می زنیم. تا اون یکی تخت خالیه 

 «برگردم.
 

پری ناز برای انجام دادن دیگر کارهای خود به بقیۀ اتاق های بخش سر زد و تا دو ساعت بعد به سراغ ثریا نیامد. او 

دارو به او به پرستاری که همراهش بود، هنگامی وارد اتاق ثریا شد که دکتر مشغول معاینۀ او بود و برای دادن 

دستورهایی می داد. وقتی دکتر از اتاق خارج شد، پری ناز به کنار تخت ثریا آمد و چون دید حال او برای حرف زدن 

ثریا جون، گمان نمی کنم بتونی حرف بزنی. حرفامونو می ذاریم برای فردا. حاال »مساعد نیست، به وی گفت: 

 «استراحت کن.داروهات رو بخور و 
 

صبح روز بعد، پری ناز به محض رسیدن به بیمارستان و پوشیدن لباس پرستاری به سراغ ثریا رفت. پرستار بخش 

آمپول او را تزریق کرده و داروهایش را داده بود و حال عمومی ثریا رو به بهبود می رفت. او که از روز گذشته 

 پری ناز خانم، خانم پرستار، اول»لبخندی ضعیف بر لب آورد و گفت:  سرحال تر به نظر می رسید، با دیدن پری ناز

 «بگو اینجا توی این لباس چه کار می کنی تا من همۀ سرگذشتم رو برات تعریف کنم.
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پری ناز برای او شرح داد که چگونه به این شغل عالقه مند شد و پس از دادن آزمون ورودی به تحصیل در آن رشته 

. سپس ثریا خواست ماجرای زندگی خود را برای او شرح دهد. ثریا ضمن پوزش خواهی بسیار از مشغول شده است

این که در برخورد قبلی شان در خانۀ پنج طبقۀ خیابان میرداماد هویت خود را به طور کلی انکار کرده بود، با صدایی 

 ضعیف گفت:

 

نیت خودش که این روزها کمتر پیدا می شه، به من کمک بعد از اون که اون بالها سرم اومد و تورج خان، با انسا»

کرد، برام شناسنامه گرفت، کار پیدا کرد و منو فرستاد خونۀ اون سرهنگ لعنتی، خیال می کردم دیگه از دست غم و 

غصه خالص شدم. برای خودم رؤیاهایی داشتم و توی اونها می دیدم که جوون خوش تیپی از خونوادۀ خوبی پیدا می 

دست منو می گیره و می بره. با خودم گفتم سر و شکلم که بد نیست، اگه یه خورده هم به خودم برسم،  شه و

 «امکانش خیلی زیاده که بتونم زندگی دلخوام رو تشکیل بدم...
 

ثریا که بیش از اندازه ضعیف شده بود، نتوانست به بقیۀ حرفش ادامه دهد، او چند دقیقه ای ساکت ماند و پس از 

توی این رؤیاها بودم که سرهنگ قبادی لعنتی، اون پیره سگ هوسباز، یه روز که خانم »شیدن کمی آب، ادامه داد: نو

خونه نبود، بعد از اون که مقدار زیادی مشروب کوفت کاری کرد و مست شد، به سراغ من اومد و به من تجاوز کرد. 

ه حالی پیدا کردم. تا چند روز کارم فقط اشک ریختن من یه بار دیگه شاهد اون صحنۀ وحشتناک شدم. نمی دونی چ

بود. تصمیم گرفتم ازش شکایت کنم. اولش قصدم این بود که موضوع رو به خانم بگم و آبروی اون پیره سگ رو 

ببرم. اما اون یه روز که حالش خیلی خوب بود، اومد پیش من و گفت که اگه صدات دربیاد، حتماً می کشمت. بعد 

 پول بخوام به من می ده و برام شوهر پیدا می کنه.گفت هر قدر 

 

من هم ترسیده بودم و هم گول خوردم. قبادی لعنتی مقدار زیادی پول به من داد که اونهارو گذاشتم بانک. بعد هم 

یه روز یه جوون رو آورد و گفت این جوون از تو خوشش می آد و با اون که وضع تورو می دونه، می خواد باهات 

ی کنه. یه مراسم عقدکنان ساده توی همون اتاق خودم برگزار شد و من شدم زن اون جوون، جوون که چه عروس

 عرض کنم، اوالً دو برابر سن منو داشت، گذشته از اون، اصالً حال و حوصلۀ جوون ها رو نداشت.

 

خوردم، وادارم کرد  شوهرم که اسمش هوشنگ بود، منو وادار کرد مشروب بخورم. بعد از یه مدتی که مشروب

تریاک بکشم. یه بار که حسابی مشروب خورده بودم، کنار بساط تریاک کشی خوابم برد. وقتی صبح از خواب بلند 

شدم، دیدم توی تخت خودم هستم، ولی به جای هوشنگ یه مرتیکۀ نره خر سبیل از بناگوش در رفته توی 

نی نبود. اون هوشنگ نامرد و بی غیرت منو به چه کاری رختخوابمه. وای، وای، وای، این دیگه برام تحمل کرد

 واداشته بود.

 

اون شب شروع کار تازه م بود، بعدش شدم ساقی مجلس اون مردهای هرزه و افتادم توی این راه. از خودم متنفر 

اد. نجاتم د شده بودم و یه بار هم رگ دستمو زدم که بمیرم، ولی هوشنگ نامرد، برای استفاده بردن بیشتر از من،

خیلی زود به هروئین معتادم کرد تا مشتری هام رو هم معتاد کنم. آدمای خیلی پولدار رو گول می زدن، بعد من با 

 اونها دوست می شدم و معتادشون می کردم.
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بعد فهمیدم که هوشنگ و سرهنگ قبادی جزو یک گروه قاچاقچی هستن که پشت اسم یه شرکت که بهش می 

 «ردات لوازم یدکی اتومبیل، به خارج از کشور مواد می فرستن و در سطح کشور هم پخش می کنن...گفتن شرکت وا
 

پرویز رو چطوری به اون راه کشوندی؟ اونو شناختی، می دونستی شوهر منه »پری ناز حرف او را قطع کرد و پرسید: 

 «و داماد تورج خانی که اون قدر به تو کمک کرده؟
 

ی پرویز رو یک»به سقف چشم دوخت و در حالی که اشک در گوشۀ چشمانش حلقه زده بود، گفت: ثریا آهی کشید، 

از دوست هاش که با ما سر و کار داشت، با دار و دستۀ ما آشنا کرد. اولش اونو نشناختم، اما بعد از یه مدتی که 

می خواستم خودمو بهش  حسابی آلوده شده بود، یه شب که مست بود همه پتۀ زندگیش رو ریخت رو آب. اول

معرفی کنم و ازش بخوام که خودشو از اون منجالب بیرون بکشه، ولی هم اون و هم من تا گلو در اون مرداب فرو 

 «رفته بودیم.
 

البته یه روز مشتی صفر به من، گفت که با شما تماس گرفته و گفته که مواظب شوهرتون باشین. می دونین، مشتی »

اون هم از سربیچارگی و نداری به اون راه کشیده شده بود، اما حال و روز منو می دونست، برای صفر آدم خوبی بود، 

همین از ال به الی حرفام فهمیده بود که دلم می خواد پرویز بره سر خونه و زندگی خودش. البته باید بگم که چون 

خودش هم تمایل چندانی نداشت خودش پرویز شما رو دوست نداشت و به اصرار مادرش با شما ازدواج کرده بود، 

 «رو نجات بده. شما هم که به کارش کار نداشتی، پول هم که در اختیارش بود، پس چی بهتر از عیاشی کردن.
 

پری ناز از ثریا خواست چند دقیقه ای استراحت کند. او برای انجام دادن کاری بیرون رفت و پس از نیم ساعت 

خب، ثریا خانم، وقتی من اومدم سراغت و بهت گفتم کی »است دید، از او پرسید: برگشت و چون حال ثریا را من

هستی، چرا با اون سماجت انکار کردی؟ چرا همون وقت نذاشتی با هم کمک کنیم و پرویز رو نجات بدیم. تو که با 

 «خود من خیلی دوست بودی، چرا به خاطر دوستیمون هم شده این کار رو نکردی؟
 

یگر آه کشید. از صورت پری ناز چشم برداشت و به سمتی دیگر نگاه کرد. پری ناز که در کنار تخت او بر ثریا بار د

روی صندلی نشسته بود، چانه اش را گرفت و صورتش را آهسته برگرداند. اشک های ثریا بر روی گونه هایش می 

گرفت و بر آنها بوسه زد و باز هم اشک چکید. آنها را با دست پاک کرد. ثریا با ناتوانی دست های پری ناز را 

 ریخت.

 

پری ناز هم که بغض راه گلویش را بسته بود، چند قطره اشک ریخت و به نشانه تأسف سر تکان داد. ثریا که کمی 

از خجالتم این کار رو کردم. از شرم نمی تونستم تو صورتت نگاه کنم. می خواستم یه جوری از »آرام شده بود، گفت: 

ر سنگین اون وضعیت دَر برم. می خواستم تو هرچی زودتر بری و من دیگه تو رو نبینم که وجدانم سرزنشم زیر با

 «کنه. بازم ازت عذر می خوام. منو ببخش، منو ببخش...
 

باز هم گریه مجال حرف زدن به او نداد. پری ناز موهای ثریا را نوازش کرد و از او خواست آرام بگیرد. اما چون ثریا 

ر لحظه بیشتر بی تابی می کرد و گریه اش قطع نمی شد، پری ناز زنگ باالی سر او را فشار داد و وقتی پرستار به ه
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داخل آمد، از او خواست آمپول مسکنی به ثریا تزریق کند. در همین لحظه هم دو مأمور پلیس، یک افسر و یک 

آنان را پرسید. افسر که مردی میانسال بود، گفت: درجه دار به اتاق وارد شدند. پری ناز با دیدنشان علت آمدن 

ببخشید خانم پرستار، چون گفته شده که حال مریض خوبه و می تونه حرف بزنه، اومدیم ازش بازجویی کنیم تا در »

 «مورد قاتل اطالعاتی به ما بده.
 

 «قاتل...! ولی اون که زنده س؟»پری ناز که شگفت زده شده بود، با حیرت پرسید: 
 

پری جون، هنوز همه چیز رو برات نگفتم. حالم که بهتر شد، می »پیش از آنکه افسر پلیس حرفی بزند، ثریا گفت: 

 «گم.
 

چون پرستار برای تزریق آمپول به اتاق آمده بود، دو مأمور پلیس و پری ناز از اتاق بیرون رفتند. در راهرو پری ناز 

 «موضوع قتل چیه؟»از افسر پرسید: 
 

فقط می تونم بهتون بگم توی خونه ای که این خانم رو چاقو زدن، یه زن دیگه هم به ضرب چاقو »سر پلیس گفت: اف

 «کشته شده.
 

االن آمپول اثر می کنه. اگه می خواین با اون حرف بزنین، دو سه »در این لحظه پرستار از اتاق بیرون آمد و گفت: 

 «ساعت بعد تشریف بیارین.
 

یس به یکدیگر نگاه کردند و پس از دقایقی، از بیمارستان خارج شدند. پری ناز هم به سراغ کار خود دو مأمور پل

رفت تا در وقت مناسب با ثریا حرف بزند. ساعت کار پری ناز تا دو بعدازظهر بود، ولی او آن روز ماند تا با ثریا 

بود. ثریا وقتی پری ناز را دید، لبخندی بی رمق بر حرف بزند و وقتی به اتاق ثریا رفت، او تازه از خواب بیدار شده 

لبانش نقش بست و با دست به او اشاره کرد که نزدیک تختش بیاید. هنگامی که پری ناز بر روی صندلی کنار تخت 

ری ناز خانم پ»ثریا نشست، او که از سستی ناشی از تزریق آمپول مسکن هنوز رها نشده بود، با صدایی ضعیف گفت: 

 «ری بقیۀ قصه منو بشنوی؟وقت دا
 

امروز موندم بیمارستان که حرفای تو »پری ناز دست ثریا را گرفت، با دست دیگر موهای او را نوازش کرد و گفت: 

 «رو بشنوم. خوشبختانه اون یکی تخت خالیه و مالقاتی ها توی این اتاق نمی آن. پس با خیال راحت حرفاتو بزن.
 

من با همۀ خباثتم، یکی دو بار از پرویز خواستم از من و این بساط دست »مق زد و گفت: ثریا باز هم لبخندی بی ر

بکشه و به سراغ زندگیش بره، اما اون گفت، کدوم زندگی، نه من زنمو دوست دارم، نه زنم منو، پس بذار اون زندگی 

ت و زندگیتو دوست داری، اما خودشو بکنه، من زندگی خودمو. اما وقتی تو اومدی سراغ من، فهمیدم که تو شوهر

کاری از دستم ساخته نبود. هیچ می دونی مشتی صفر به دلیل کمک کردن به تو جونش رو از دست داد. هوشنگ 

وقتی فهمید تو اومدی پیش من، قضیه رو پیگیری کرد و نمی دونم کی بهش گفت که مشتی صفر تو رو توی خونه راه 

ۀ مواد اون بیچاره رو کشت، اما با پول و نفوذش کاری کرد مرگش سکته به نظر داده، اون هم با تزریق بیش از انداز

 «بیاد.
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بیچاره مشتی صفر. آدم خوبی بود. فقر و نداری باعث »پری ناز از شنیدن این موضوع بی اندازه ناراحت شد و گفت: 

 «ونجا.شد توی اون راه بیفته. مردنش تقصیر من بود. خدا منو ببخشه، کاش نمی اومدم ا
 

خودتو سرزنش نکن، هوشنگ قبالً هم می خواست این کار رو بکنه، دنبال بهانه می »ثریا با همان بی حالی گفت: 

گشت. می گفت این مرتیکۀ مفنگی ممکنه باعث بشه لو بریم. چه تو می اومدی و چه نمی اومدی، دیر یا زود اون 

پرویز به علت کتک زدن تو. هوشنگ خیلی به دست و پا افتاد. بدبخت رو خالص می کردن. البته بعد از زندون رفتن 

همون طور که می دونی، خونه رو عوض کرد و به پرویز هم یه جوری پیغام داد که مبادا لب باز کنه، چون به قیمت 

 «جونش تموم می شه.
 

 «ا، یا شما اقدام کردین؟بعد از اون که پرویز از زندون آزاد شد، خودش دوباره اومد سراغ شم»پری ناز پرسید: 
 

خودش اومد. البته نه این که هوشنگ و دار و دسته اش اقدامی نکرده باشن. مواد طوریه که نمی ذاره آدم به این »

راحتی از چنگش در بره. پرویز رو توی زندون ترک دادن، ولی شروع دوباره کیف دیگه ای داره که آدمو وسوسه 

پرویز به این آسونی کنار بکشه، چون خیلی از افراد گروه رو می شناخت و ممکن  می کنه. البته هوشنگ نمی ذاشت

بود حرفی بزنه و همه لو برن. هرچند، بعد از دستگیر شدن پرویز، پلیس افراد دستگیر شده رو به حرف آورد و 

ستان و وچوقتی مشخصات هوشنگ رو گرفت، می خواست اونم دستگیر کنه، اما هوشنگ رفت طرفای سیستان و بل

مدتی قایم شد، ماها هم خودمونو یه جوری گم و گور کردیم که پلیس نتونست پیدامون کنه. البته من دیگه گیر 

 «افتادم. می خوام همه چیز رو به پلیس بگم و خودمو خالص کنم.
 

 «موضوع قتل چیه؟ اون زنی که با تو بوده و توی همون خونه کشته شده کیه؟»پری ناز پرسید: 
 

ثریا ساکت ماند به دیوار مقابل چشم دوخته بود، گویی از گفتن نام آن زن واهمه داشت. اما سرانجام لب به سخن باز 

 «اون زن سوری بود، خواهرم.»کرد: 
 

 «چی گفتی؟ سوری؟ سوری پیش تو چه کار می کرد؟»
 

کار رو کردم. حقیقتش اینه که یه  راستش. خیلی خجالت می کشم. من آدم پستی هستم. اما چون نامردی دیدم این»

بار با یه آقای خرپولی که سنش هم زیاد بود، رفته بودم خونۀ یه خرپول دیگه برای مهمونی، اونجا یه خدمتکار زن 

بود که فوری همدیگه رو شناختیم. می دونی اون کی بود؟ خواهر عباس. آره، خواهر عباس. من وقتی دیدمش، اصالً 

باشه. اونم منو اولش نشناخت، چون آرایش غلیظی کرده بودم. ولی وقتی شناخت، خیلی  باورم نمی شد که اون

ناراحت شد. اون فهمید که من چکاره شدم. خیلی افسوس خورد، بعد گفت یه رازی رو می دونه که بهش خیلی فشار 

ش عذاب وجدانش رو می آره و با خودش عهد کرده بوده که اگر منو دید، به من بگه. ولی کاش نمی گفت، ای کا

 «تحمل می کرد، ولی این حرف رو به من نمی زد.
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می دونی چی گفت؟ گفت تقصیر همۀ این وضعیت به گردن سوری ه. گفت که وقتی من زن عقدی عباس بودم، »

 عباس با سوری سَر و سِر پیدا کرده بود و یه روزی شنیده بوده که با هم قرار گذاشتم عباس تورو ول کنه و اونو

بگیره. البته عباس گفته بود که یه مشکلی داره، ولی نگفته بود چه مشکلی. من وقتی این حرف رو از دهن خواهر 

 عباس شنیدم، آتیش گرفتم. خواهر خودم تیشه به ریشۀ زندگی من زده بود. خواهر خودم زندگی منو تباه کرده بود.

 

ال که اون منو به این روز انداخت، کاری می کنم خودش هم به برای همین تصمیم به انتقام گرفتم. با خودم گفتم، حا

این روز بیفته. به هر ترتیبی بود، با اصرار ازش خواستم بیاد تهرون خونۀ من مهمونی. از شانس من، خودش تنها 

اذل اومد، هرچند که اگر با شوهرشم می اومد، من نقشۀ خودمو عملی می کردم. یه روز که خونۀ من بود، یکی از ار

گروه رو مأمور کردم اونو بدزده، اول بهش تجاوز کنه، بعد ببره توی زیرزمین یکی از خونه هایی که داشتیم و ذره 

 ذره بهش مواد تزریق کنه.

 

این کار انجام شد و در عرض چند ماه سوری هم معتاد شد و هم فاسد نه شوهرش و نه مادرم نتونستن پیداش کنن. 

برگشتن نداشت. برای همین به این زندگی رضایت داد. خودش می گفت داره تقاص خود سوری هم دیگه روی 

 کاری رو پس می ده که با من کرده بود.

 

داشتیم زندگی پر از کثافتمون رو ادامه می دادیم که صبح روزی که این اتفاق افتاد، سر و کلۀ مراد، شوهر سوری 

، از توی در باز کن پرسیدم کیه، صدای یه مرد اومد که گفت پیدا شد. اون روز صبح وقتی زنگ در خونه رو زدن

مأمور نوشتن کنتور برقه. در رو با در باز کن باز کردم. خونۀ ما یه آپارتمان توی طبقۀ اوله که کنتورهای سه طبقۀ 

نه توی خودیگه زیر راه پله ش قرار گرفته. اون مرد وقتی اومد توی ساختمون، زنگ آپارتمان ما رو زد و گفت برق 

 اشکال داره. وقتی من در رو باز کردم، مراد که هیکل درشتی هم داره، پرید تو.

 

اون یه چاقوی بزرگ از جیبش درآورد و گذاشت زیر گلوی من و گفت سوری کجاست. من تازه فهمیدم اون کیه. در 

کرد. تنها چیز دیگه ای که یادمه  همین وقت سوری از توی یه اتاق دیگه اومد بیرون و وقتی مراد رو دید، در جا غش

برق چاقوی مراده. سومین ضربه رو که خوردم، دیگه چیزی نفهمیدم. البته همین پریروز به من اطالع دادن که سوری 

کشته شده. یه مأمور پلیس اومد اینجا که از من بازجویی کنه، ولی چون حالم خوب نبود، این کار رو گذاشتن واسۀ 

 «بعد.
 

شد و با نگاهی پرسشگر به پری ناز چشم دوخت. وقتی چند لحظه گذشت و پری ناز حرفی نزد، ثریا  ثریا ساکت

به نظرت من هیوال هستم. درسته؟ کسی که با خواهرش چنین معامله ای بکنه، نمی شه اسمشو گذاشت آدم. »پرسید: 

 «درست می گم؟
 

نمی دونم چی بگم. خب، اگه عباس با سوری دست به  نمی دونم... راستش»پری ناز شانه ای باال انداخت و گفت: 

دست هم نمی دادن و اون بال رو سر تو نمی آوردن، خب، تو هم به این روز نمی افتادی و از خواهرت انتقام نمی 

گرفتی. البته این دلیل نمی شه که تو، چون زندگیت اون طوری شد، انتقامی به این سختی از خواهرت بگیری. تو می 
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اونو ببخشی، ولی این کار رو نکردی. اصالً خواهر عباس نباید این راز رو به تو می گفت. به هر حال، کاریه که  تونستی

 «شده. امیدوارم بتونم به تو کمک کنم. گویا قراره تورو ببرن زندون...
 

ند. افسر با دیدن خوردن ضربه ای به در اتاق باعث شد پری ناز ساکت شود. همان افسر و درجه دار وارد اتاق شد

خب، مثل این که خانوم به هوش اومدن و ما می تونیم کارمونو شروع کنیم. »ثریا که بیدار بود لبخندی زد و گفت: 

 «بس که رفتیم و اومدیم، خسته شدیم. خب، خانم پرستار اجازه می دین کارمونو شروع کنیم.
 

 از اتاق خارج شد. پری ناز، پس از خداحافظی از ثریا و بوسیدن گونه هایش،

 

 فصل یازده

 

 

 

، برای پری ناز با تحوالتی همراه بود. نخست آن که ثریا را در بیمارستان دید و از 1417سال جدید، یعنی سال 

بسیاری قضایا که برایش مبهم بود، آگاه شد. دومین تحول، انجام گرفتن طالق غیابی او بود که آقای جوادی ترتیب 

ی ناز سرانجام به تصمیم خود جامۀ عمل پوشاند. البته این کار برای پری ناز ناراحتی به دنبال داشت و آن را داد و پر

 او تا مدتی، غمزده بود، آن هم نه به دلیل طالق گرفتن از پرویز، بلکه به سبب سرنوشتی که برایش رقم خورده بود.

 

ری ناز او را تنها در ذهن مجسم می کرد. اما این از دکتر صادقی هیچ خبری نبود. بیش از یک سال می شد که پ

روزها وضع سیاسی کشور در حال دگرگونی بود. شب ها صدای تیراندازی پری ناز را از خواب بیدار می کرد و مدتی 

بعد وقتی به دانشکده یا بیمارستان می رفت، شاهد گروه های تظاهرکننده در خیابان بود. پری ناز به کارهای سیاسی 

القه بود. او آن قدر مشغلۀ فکری داشت که دیگر نمی توانست به سیاست فکر کند. تظاهرات خیابانی ادامه پیدا بی ع

 کرد و همه جا از انقالب و رفتن شاه حرف زده می شد.

 

پری ناز همیشه از گوشه ای می رفت و از گوشه ای می آمد و سرش به کار خودش بود، ولی یکی از شعارهای 

 «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»ان نظرش را جلب کرد. او یک بار شنید که عده ای شعار می دادند: تظاهرکنندگ

حواس پری ناز بی درنگ متوجه دکتر صادقی شد. اگر قرار بود زندانی سیاسی آزاد شود، پس دکتر صادقی هم آزاد 

، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»ار داد: می شد. پری ناز بی آن که خود بخواهد، به جمع تظاهرکنندگان پیوست و شع

 اما در دل گفت: دکتر صادقی آزاد باید گردد.

 

تظاهرات همچنان ادامه یافت و بر دامنۀ آن گسترده شد تا آن که ماه دی فرا رسید و با رفتن شاه، انقالب به پیروزی 

ی مردم این سرزمین از دور نمایان بود. رسید. مردم شور و حالی دیگر داشتند و در افتادن طرحی نو در افق زندگ

 بسیاری از کسانی که خورده و برده و چاپیده بودند، به دست عدالت مردمی گرفتار شدند.
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مهم ترین خبری که بیش از همه برای پری ناز ارزش داشت این بود که در جریان حملۀ نیروهای مردمی به زندان 

زندان ها آزاد شده و یا فرار کرده بودند. زندانیان سیاسی مورد استقبال مردم  ها و باز شدن در آنها، همۀ زندانیان از

 قرار گرفتند و در این میان زندانیان بزهکار نیز راه فراری یافته بودند.

 

پری ناز با بی صبری انتظار می کشید که هر لحظه دکتر صادقی از راه برسد. دانشکده که فعالً تعطیل بود و اگر هم 

ت، کمتر استادی را می دید. ذهن پری ناز خیلی مشغول بود، خدایا، مگر دکتر صادقی جزو دستگیر شدگان به می رف

وسیلۀ مأموران امنیتی نبود، پس چرا با دیگر زندانیان سیاسی آزاد نشده بود. نکند در همان سال دستگیری بالیی بر 

ه بر اندامش افتاد. اگر چنین می شد، خودش نیز سرش آورده بودند. وقتی این فکر به ذهن پری ناز رسید، لرز

امیدی به زنده ماندن نداشت. او بیشتر وقت ها سر خود را با ارشیا که در سال اول دبستان درس می خواند و اهورای 

 چهار ساله گرم می کرد.

 

شد. پیش از آن که روز اول اسفند بود که پری ناز در ساعت هفت و نیم صبح با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار 

 ناراحت شده باشد، متعجب بود که این وقت صبح چه کسی مزاحم او شده است.

 

 «الو، بفرمایید.»
 

 «سالم.»
 

 «سالم آقا، بفرمایید با کی کار دارین؟»
 

 «سالم، خانم...»
 

تلفن باز هم به صدا  پری ناز به این تصور که فردی قصد مزاحمت دارد، گوشی را گذاشت اما دقایقی بعد، زنگ

 درآمد.

 

 «الو، بفرمایید.»
 

 «سالم.»
 

 «ببینید آقا، اگه قصد مزاحمت دارین، اشتباه گرفتین. خواهش می کنم مزاحم نشین.»
 

 «گوش کنین خانم پورمند... الو، الو...»
 

هایش پوشاند و اشک پری ناز دیگر چیزی نمی شنید. گوشی تلفن از دستش افتاد. او صورت خود را با دست 

همچون سیل از چشم هایش روان شد. صدای الو، الو، هنوز از گوشی شنیده می شد. پری ناز سیم گوشی را که 

همچون پاندول ساعت به هر طرف تکان می خورد، گرفت و کشید. گوشی را به دست گرفت و با احتیاط به گوش 
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الو، الو، دکتر صادقی... الو، »هیجان و با هق هق گریه گفت: خود نزدیک کرد. اما هیچ صدایی شنیده نمی شد. او با 

 اما تنها صدای بوق اشغال به گوشش رسید.« الو، جواب بده.

 

لحظه ای تردید کرد. آیا خودش بود؟ دکتر صادقی؟ بله، اشتباه نمی کرد. صدای دکتر صادقی بود. اگر چند لحظه بر 

و حرف بزند. گوشی را سرجایش گذاشت و به دستگاه تلفن خیره ماند. خود مسلط مانده بود، االن می توانست با ا

زود باش، زنگ بزن! لعنتی زنگ بزن دیگه، چرا معطلی! اما هیچ صدایی نمی آمد. گویی دستگاه تلفن با چهره ای 

 عبوس به او زل زده بود.

 

د. خشم با مشت بر روی تلفن بکوب یک ساعت گذشت. پری ناز از کنار تلفن تکان نخورد. چیزی نمانده بود از شدت

صدای زنگ تلفن بار دیگر در فضای اتاق طنین انداز شد. پری ناز با سرعتی دیوانه وار گوشی را برداشت و با هیجان 

 «الو، الو، سالم، خودمم، خانم پورمند، نه پری ناز هستم. الو.»گفت: 
 

 «سالم پری ناز جون، چیه، چرا این قدر هولی. چیزی شده؟»
 

گویی پری ناز را درون استخر پر از آب یخ انداخته بودند. صدای عمه طلعت این بار برایش نفرت انگیز بود. در دل 

خدا خدا می کرد هرچه زودتر حرفش را بزند و قطع کند. طلعت که می دانست آن روز پری ناز منزل است، زنگ 

 د که شب خواهد آمد و بی درنگ گوشی را گذاشت.زده بود که بگوید برای شام منتظر اوست. پری ناز قول دا

 

تا نزدیک ظهر تلفن، مانند مجسمۀ ابوالهول، بی صدا بر سرجای خود باقی بود. درست هنگامی که صدای اذان از 

منارۀ مسجد نزدیک خانه به گوش پری ناز رسید، تلفن نیز زنگ زد. پری ناز باز هم با همان سرعت گوشی را 

 «الو، الو، دکتر صادقی؟»ه گفت: برداشت و با عجل
 

 «سالم، خانم پورمند. بله محسن صادقی هستم، ارادتمند شما.»
 

 «پس چرا قطع کردی؟ من که مُردم.»
 

خدا نکنه بمیری... دشمنات بمیرن. آخه من هرچی گفتم الو، الو، دیگه جواب ندادی. بعدش هم هرچی شماره »

 «می داد. خب، بگذریم، حالت خوبه؟گرفتم. بوق اشغال می زد. خط راه ن
 

 «خوب شدم. تو... ببخشید، شما کجا بودین؟ این همه وقت یه خبر هم به ما ندادین.»
 

 «بگی تو بیشتر احساس راحتی می کنم. بذار ببینمت، همه چیز رو برات تعریف می کنم.»
 

 «باشه. تو االن کجایی؟»
 

 «افتم. شب خدمتتون هستم.شیراز. خونۀ پدرم. فردا صبح راه می »
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پری ناز کمی دچار تردید شد. می خواست پیش از رو یا رو شدن با دکتر صادقی، او را از وضع خود آگاه کند. از این 

 «می خواستم... می خواستم همین االن یه چیزی رو بهت بگم... می خواستم...»رو گفت: 
 

ی بگی شوهر و دو تا بچه داری، درسته؟ البته ممکنه االن دیگه می خوا»دکتر صادقی حرف او را قطع کرد و گفت: 

 «شوهر نداشته باشی. این هم درسته؟
 

 «تو این موضوع را از کجا می دونی. از کجا می دونی؟»پری ناز که از حیرت دهانش باز مانده بود، گفت: 
 

 «یادته آخرین باری که تو دانشکده منو دیدی اخمام توهم بود؟
 

 «، یادمه.بله»
 

همون روز. من خانم یوسفی، همون همکالست که کمی هم چاق بود، مأمور کرده بودم دربارۀ تو اطالعاتی به دست »

بیاره و به من بده. اون گفت که تو شوهر داری با دو بچه. یک دختر و یک پسر. اون گفت شوهرت زندانه و تو قصد 

 «داری ازش جدا بشی. حاال بگو ببینم جدا شدی؟
 

 «بله، جدا شدم. نزدیک ده ماه می شه.»
 

 «راستش رو بگو، دلیل جدا شدنت که من نبودم.»
 

نه، اصالً. من خیلی وقت پیش از اون که تورو ببینم، قصد داشتم از شوهرم جدا بشم. حاال اگه وقت شد، که می شه، »

 «سر فرصت همه چیز رو برات تعریف می کنم.
 

یه ذره شده. توی زندون که بودم، البته منو، چون توی شیراز دستگیر کردن، فرستادن زندان پری ناز، دلم برات »

عادل آباد. قبل از این که بپرسی بهت بگم که دلیل دستگیریم هم حرف هایی بود که سر کالس هام بر ضد شاه و 

ضعیف و مریض احوال بودم که  وضع حکومت زده بودم. وقتی زندون به دست مردم افتاد، من آزاد شدم، اما به قدری

بالفاصله منو فرستادن بیمارستان و تا همین دیروز بیمارستان بودم. از دیروز هم تالش می کردم با تو تماس تلفنی 

 «بگیرم. خط ها خراب بود تا امروز صبح که زنگ زدم.
 

دادم. نامه هاتو که اون  منم خیلی دلتنگ تو بودم و هستم. توی این مدت پیش خودم به نامه هات جواب می» 

شعرهای قشنگ توش نوشته بود، بارها خوندم، به طوری که االن از حفظم. ازت خواهش می کنم هرچی زودتر بیا. 

 «دلم شور می زنه...
 

حتماً. حتماً فردا صبح راه می افتم. اگه بتونم با هواپیما می آم، ولی گویا هنوز همه سر کارهاشون حاضر نشدن. ولی »

تالشم رو می کنم که هر چی زودتر بیام پیشت. اما بذار به جای اون همه نامه ای که برات ننوشتم، یک شعر از  همۀ

 «همون شاعر مورد عالقه م واسه ت بخونم. گوش می دی؟
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 «با همۀ وجودم گوش می دم.»
 

 فروغ چشم تو کو، تا ستاره جان ندهد»

 

 مرا به ظلمت این شام جاودان ندهد

 

 و کیستی که دل عاشقم نگاه ترات

 

 به اجتماع تمام ستارگان ندهد

 

 هوای عشق ببین به روزم چه آورده ست

 

 خدا به هیچ کس این روز را نشان ندهد!

 

 دلم به ظلمت شب ها چه کار خواهد کرد

 

 اگر نگاه تو رنگی به آسمان ندهد؟

 

 شب است و هر رگ من، کوی جشن آتش ها

 

 که به جز من، دمی امان ندهد چه آتشی

 

 گدای عشقم و بیهوده گردی آواره

 

 «به کوچه ای که در آن سفره بوی نان ندهد.
 

 

 

و هق  «محسن تو جان منی، زودتر بیا، دیگه طاقت ندارم.»پری ناز، در حالی که اشک می ریخت، با صدای بلند گفت: 

وشی از دستش رها شد. دکتر صادقی که پس از چند بار الو گفتن هق گریه نگذاشت حرفش را به پایان برساند و گ

 صدایی نشنید، متوجه شد پری ناز چه حالی دارد، از این رو، گوشی را گذاشت.

 

پری ناز دیگر سر از پا نمی شناخت. شور زندگی بار دیگر سراسر وجودش را آکنده بود. پرتوهای طالیی خورشید 

های تیرۀ نومیدی نورافشانی می کنند. روزهای غم و دلتنگی به سرآمده بود. به عشق را می دید که از پس کوه 

ساعت نگاه کرد. دوازده و نیم بود. پس بیست و چهار و یا سی ساعت دیگر آرزویش برآورده می شد و انتظار پایان 

 بغل کرد و دور اتاق ناپذیرش به سرمی آمد. نمی دانست چه کند. ارشیا را در آغوش گرفت و بوسید، سپس اهورا را

چرخید. پس از دقایقی او را زمین گذاشت، پشت پیانو نشست و آهنگی بسیار شاد نواخت. ارشیا با دهانی باز به 

 مادرش می نگریست و غرق در شگفتی بود. چه چیزی مادرش را تا این اندازه شاد کرده بود؟
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نم و آقای فرهادی هم دعوت کند که برای شام بیایند و عمه طلعت بار دیگر زنگ زد و از پری ناز خواست که از خا

گفت که هرچه تلفن زده، کسی جواب نداده است و تصور می کند آنان در خانه نباشند. پری ناز با خنده و شادی بی 

 سابقه به عمه طلعت گفت که پیغامش را خواهد رساند.

 

نم و آقای فرهادی را از راهرو شنید. به حالت دویدن، ساعت در حدود چهار بعدازظهر بود که پری ناز صدای پای خا

در را باز کرد و با لبخندی که این اواخر کمتر بر لبانش نقش بسته بود، پیغام عمه طلعت را به آنان داد. خانم 

 «چه خبره؟ خیره ایشاهلل.»فرهادی که از شادی بی اندازۀ پری ناز تعجب کرده بود، گفت: 
 

هم نگفت به چه مناسبته، فقط گفت شما و آقای فرهادی هم حتماً تشریف بیارین. من  نمی دونم، عمه طلعت»

 «حدودای ساعت هفت آماده هستم. لطف کنین هر وقت حاضر شدین به من خبر بدین با هم بریم.
 

 «احافظ.دباشه پری جون، پس همون حدودا خبرت می کنیم. اتفاقاً امشب ستاره رفته خونۀ یکی از دوستانش. فعالً خ»
 

در حدود ساعت پنج بود که پری ناز ارشیا و پس از او اهورا را به حمام برد و پس از شستن بیرون آورد. موهایشان 

را خشک کرد و لباس مهمانی آن دو را از کمد درآورد و بر روی تخت گذاشت تا پس از بیرون آمدن خودش از 

ه ارشیا سپرد که مواظب اهورا باشد تا او استحمام کند. یک ربع به حمام، همه با هم لباس بپوشند و حاضر شوند. او ب

 شش بود که خود پری ناز به حمام رفت.

 

پری ناز خود را شست، خشک کرد و پس از پوشیدن لباس از آن در حمام که به اتاق خواب باز می شد، بیرون آمد. 

حالی که موهایش را با حوله خشک می کرد، صدا  لباس های مهمانی هر سه نفرشان بر روی تخت بود. پری ناز، در

 «ارشیا، اهورا، کجایین؟»زد: 
 

 «ارشیا، اهورا، کجایین؟ بیایین اینجا لباس بپوشیم.»اما پاسخی نشنید. تعجب کرد. باز هم صدا زد: 
 

ی به آنجا رفت. اما وقتباز هم پاسخی نیامد. پری ناز به تصور این که بچه ها در اتاق پذیرایی به بازی سرگرم اند به 

داخل اتاق پذیرایی پا گذاشت، صحنه ای دید که چیزی نمانده بود از ترس سکته کند. بله، خودش بود. پرویز بر 

روی یکی از مبل ها نشسته و پاهایش را روی هم انداخته بود. پری ناز خواست جیغ بکشد، اما هیچ صدایی از گلویش 

 ود قدرت تکلم خود را از دست بدهد.بیرون نیامد. گویی ترس سبب شده ب

 

پری ناز به ساعت نگاه کرد، شش و ده دقیقه بود. هنوز تا آمدن خانم فرهادی نزدیک به یک ساعت وقت بود. در 

این لحظه پرویز اسلحه ای کمری را که پشت خود پنهان کرده بود، جلو آورد، به سوی پری ناز نشانه رفت. سپس 

 «سالم، پری ناز خانم پورمند.»را از هم باز کرد و در همان حال گفت: لبخندی شیطانی لب هایش 
 

نخستین چیزی که فکر پری ناز را مشغول کرد، بچه ها بود. آنان کجا بودند. باز هم ارشیا و اهورا را صدا زد. این بار 

 «خودتو خسته نکن، بچه ها اینجا نیستن.»پرویز گفت: 
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 «چه بالیی آوردی؟ زود باش حرف بزن. بچه هام کجا هستن؟ سر اونها»
 

 «ساکت باش و بشین روی همون مبل بغل دستیت.»
 

بچه هام کجان؟ تو اینجا چه کار می کنی؟ تو که دیگه اینجا کاری نداری، برای چی اومدی؟ بگو ببینم، چطور اومدی »

 «تو؟
 

ه هم به هر حال کلید خونه رو داره. کلید اینجا هم مثل این که یادت رفته من یه زمانی مرد این خونه بودم و مردخون»

جزو اموال شخصی من بود که توی دفتر زندان ازش نگهداری می کردن. خب، وقتی آزاد شدم. وسایل شخصی 

 «خودمو پس گرفتم. به خصوص کلید رو، چون الزمش داشتم.
 

که زندان سیاسی نبودی، چطوری آزاد  اما تو چطوری آزاد شدی؟ مگه به ده سال زندان محکوم نشده بودی؟ تو»

 «شدی؟
 

خب، به وسیلۀ نیروهای مردمی. وقتی درهای زندون می شکنه، خب، آدم دیوونه نیست که اون تو بمونه. منم با »

عزت و احترام آوردن بیرون. در ضمن، حواست جمع باشه حرکت مشکوکی نکنی، چون این اسلحه واقعیه، یه وقت 

 «خوره توی قلبت و دیگه نمی تونی اونو به کسی هدیه بدی.تیرش درمی ره و می 
 

 «حیوون پست، بگو بچه هام کجان.»
 

 «مواظب اون زبون درازت باش. کاری نکن اونو از حلقومت بیرون بکشم، کثافت.»
 

 «بگو بچه هام کجان؟»پری ناز تقریباً به حالت جیغ گفت: 
 

جا پرید، با دو گام بلند خود را به او رساند و سیلی محکمی به صورتش زد،  پرویز وقتی پری ناز را خشمگین دید، از

 «بچه هام کجان؟»به طوری که پری ناز بر روی مبل افتاد. او در همان حال هم گفت: 
 

هنوز زنده هستن. اگه می »پرویز در حالی که چشمانش درخششی شیطانی داشت. لبخندی چندش آور زد و گفت: 

 «بینی، لباستو بپوش بریم.خوای اونارو ب
 

 «زود باش بگو کجا هستم. بگو، بگو، بگو.»
 

خفه شو! خفه شو! برو لباستو بپوش. زود باش، »پرویز که تسلط بر اعصاب خود را از دست داده بود، فریاد کشید: 

 «معطل نکن. توله هات پایین توی ماشینن. حاال بجنب، می خوایم با هم بریم سفر.
 

که نزدیک بود از ترس قالب تهی کند، و از سویی، غریزۀ حفظ بچه هایش شجاعتی وصف ناپذیر به او داده  پری ناز

 «اگه یه مو از سر بچه هام کم بشه...»بود، فریاد کشید 
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 «هیچ غلطی نمی تونی بکنی. بسه دیگه، زر زر نکن، لباس بپوش.»
 

ون هوای بیرون سرد بود روسری پشمی بزرگی هم به سر کرد. پری ناز یک بارانی روی همان لباس خانه پوشید و چ

پرویز به او نزدیک شد و در حالی که لولۀ اسلحۀ کمری را به پشت او فشار می داد، از او خواست بی صدا حرکت کند 

 164و از خانه خارج شود. وقتی هر دو از ساختمان بیرون رفتند، پرویز به پری ناز گفت به سوی خودرو پژوی 

ارک شده در خیابان اصلی رو به روی خانه شان برود. وقتی به کنار پژو رسیدند، پری ناز دید بچه ها در عقب آن بر پ

روی صندلی نشسته اند. پرویز دَرِ سمت شاگرد را باز کرد و وقتی پری ناز سوار شد، خود با سرعت از در طرف 

چند متری بیشتر نپیموده بودند که دَرِ طرف پرویز ناگهان  راننده سوار شد و پس از روشن کردن خودرو به راه افتاد.

این »باز شد، ولی چون سرعت خیلی کم بود، پرویز در را گرفت و بسیار محکم کوبید و بست و زیر لب گفت: 

 «آشغال هم که درش خرابه.
 

ن نام ز خیابان پهلوی که اکنوبارانی نم نم می بارید و لغزندگی زمین باعث می شد پرویز با سرعت کم براند. پرویز ا

خیابان مصدق بر آن گذاشته بودند، عبور کرد و به بزرگراه منتهی به میدان شهیاد که نام میدان آزادی برای آن 

 انتخاب شده بود، پیچید.

 

بچه ها مانند دو جوجۀ لرزان بر روی صندلی عقب نشسته و یکدیگر را محکم چسبیده بودند. پرویز با یک دست 

ندگی می کرد و با دست دیگر اسلحه را به سمت پهلوی پری ناز نشانه رفته بود و چون دندۀ خودرو به فرمان بود، ران

 با همان دستی که اسلحه را نگه داشته بود، دنده را نیز عوض می کرد.

 

نه االن ممک»ت: همۀ حواس پری ناز به بچه ها بود. پرویز که آتش خشم از چشمانش می بارید، خطاب به پری ناز گف

به پست های بازرسی برسیم. کمیته ای ها پست بازرسی درست کردن و ماشین ها رو می گردن اگه کوچکترین 

 «حرکت اضافی بکنی، قبل از اون که دستگیر بشم، تو و بچه هات رو به درک می فرستم.
 

رگراه یکی در میان روشن بود و از پست پری ناز حرفی نزد. همۀ حواس او به بچه ها و به خیابان بود. المپ های بز

بازرسی هم اثری دیده نمی شد. پری ناز از خود می پرسید پرویز کجا می رود و چه قصدی دارد. اما پاسخ این 

پرسش را نمی دانست. به اولین پست بازرسی رسیدند. چهار جوان ریشو که اسلحه داشتند، فرمان ایست دادند و 

 اخل خودرو هستند، با عذرخواهی دستور حرکت دادند.وقتی دیدند زن و دو بچه د

 

تا رسیدن به بزرگراه کرج، دو پست بازرسی دیگر آنان را متوقف ساختند، اما با دیدن پری ناز و بچه ها، خودرو را 

ه ب بازرسی نکردند. وقتی از ایستگاه عوارضی کرج رد شدند، باران نم نم به برفی بسیار ریز تبدیل شده بود. پرویز

سرعت خودرو افزود، ولی ناگهان احساس کرد بر اثر لیز بودن زمین، تعادل خودرو بر هم خورد، از این رو از 

نه، این طوری نباید بمیرم، یه راه »سرعت خود کاست و در حالی که لبخندی سرد بر لبانش ماسیده بود، گفت: 

 «قشنگ تر سراغ دارم.
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ته بود، جرئت سؤال کردن نداشت، چون از حالت پرویز فهمیده بود که پری ناز که ترس بر وجودش چنگ انداخ

پاسخ او بوی مرگ می دهد. چند دقیقه ای سکوتی مرگبار حاکم بود اما سرانجام پری ناز سکوت را شکست و 

 «کجا داری می ری؟»پرسید: 
 

ارم می رم جهنم. البته همراه یه راست د»پرویز نگاهی شیطانی به پری ناز انداخت، لبخندی هولناک زد و گفت: 

 «شماها.
 

ی االن چه وقت شوخ»پری ناز که هر لحظه بر وحشتش افزوده می شد، نگاهی حاکی از ترس به پرویز افکند و گفت: 

 «کردنه. ما االن قرار داشتیم بریم منزل عمه طلعت. االن اونها منتظر ما هستن.
 

 «شن، سر پل صراط همدیگه رو می بینیم، چطوره؟اشکال نداره، بذار تا صبح قیامت منتظر با»
 

پرویز، تو زده به سرت. چت شده؟ چرا این کارها رو می کنی؟ تو با من دشمنی داری، خب حساب منو برس، با بچه »

 «ها چه کار داری؟ اونها که گناه نکردن بچۀ من و تو شدن.
 

ید به خواستۀ اونا تن می دادم؟ چرا باید به میل اونها منم هیچ گناهی نداشتم که بچۀ ایرج و فخری شدم. چرا با»

زندگی می کردم؟ خب، اگه بچۀ اونها نبودم، می تونستم به میل خودم زندگی کنم. دیگه مجبور نبودم با کسی ازدواج 

 ،کنم که ازش متنفر بودم. آره، درست می شنوی، من از تو تنفر داشتم، ولی مادرم مجبورم کرد باهات ازدواج کنم

چون می دید عمو تورج مریضه و هر آن امکان داره قلبش از حرکت بایسته، بعد ثروت بی کرانی به تو می رسه، 

یعنی به من می رسه. در واقع، من قربانی حرص و طمع مادرم و کمی هم پدرم شدم. پس، وقتی من دارم همه چیزمو 

می افتن زیر دست این و اون. پس به نفع خودشونه  از دست می دم، بذار بچه هام هم از بین برن. چون اگه بمونن،

 «که بمیرن.
 

ارشیا و اهورا که از این حرف های پدر خود چیزی نمی فهمیدند. یکدیگر را محکم بغل کرده بودند و با وحشت به 

رع حنی تضمادر خود نگاه می کردند. پری ناز که از حالت چهرۀ پرویز دریافته بود او در تصمیم خود جدی است، با ل

پرویز، تو رو خدا، تو رو به جون هر کسی که دوست داری، به بچه ها کاری نداشته باش. بذار اونها »آمیز گفت: 

 «برن...
 

نکنه می خوای برگردم خونۀ عمه جونت و بچه ها رو، با »پرویز با خنده ای شیطانی و در حالی که قهقهه می زد، گفت: 

کنم و بگم، بفرمایین این نوه های برادرتون، من می رم برادرزاده تونو بکشم؟  سالم و صلوات، دودستی تقدیمشون

 «بابا تو دیگه چه خری هستی.
 

حالت تضرع آمیز پری ناز به اشک ریختنی بی امان بدل شد. او که تا چند ساعت پیش خود را سعادتمند و خوشبخت 

ریۀ پری ناز رو دید، با همان لحن شیطانی گفت: می دانست، اکنون با مرگ فاصلۀ چندانی نداشت. پرویز که گ

اشکاتو نگه دار که بریزی توی دریاچۀ پشت سد کرج. مثل این که قسمتت اینه که آخرش توی آب خفه بشی. دیگه »
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داداش امیرت هم نیست که از توی آب درت بیاره. همگی با هم، با این ماشین که مال رفیقمه، می ریم ته دریاچۀ 

 «با وجود نجسمون، آب خوردنی تهرونی ها رو نجس و آلوده می کنیم. پشت سد کرج و
 

بچه ها وقتی گریه مادرشان را دیدند، هر دو با هم به گریه افتادند. پرویز که تسلط بر اعصاب خود را از دست داده 

 «خفه شین، خفه خون بگیرین. بسه دیگه، خفه شین.»بود، فریاد کشید: 
 

دند و تا پیچ کنار گذر پل که مسیر را از بزرگراه به جادۀ پشت دانشکدۀ کشاورزی کرج به کرج نزدیک شده بو

تغییر می داد فاصله ای نداشتند. درست هنگامی که پرویز از کنار گذر پیچید، پری ناز با هر دو دست فرمان خودرو 

ی باال برد و با ته اسلحه به پیشان را گرفت و آن را به سمت کنار جاده چرخاند. پرویز، با حرکتی ناگهانی، دستش را

پری ناز کوبید که او، بر اثر این ضربه، از هوش رفت. اما این حرکت سریع باعث شد بدن پرویز به در فشار آورد 

که، به علت خراب بودن قفل، در باز شد و پرویز، پیش از آن که بتواند خود را محکم نگه دارد، از در به بیرون 

ط جاده افتاد و در همین لحظه کامیونی که از روی پل گذشته بود، بدن او را در زیر چرخ های پرتاب گردید. به وس

بزرگ خود به تکه ای گوشت له شده تبدیل کرد. پژوی بدون راننده بر روی برف کنار جاده لغزید و سپس در 

 گودال کم عمق کنار آن واژگون شد.

 

ی مبهم تصاویری از شبی تیره، بارش برف، باال رفتن دستی با اسلحه ابتدا صدای همهمه ای بود و پس از آن تصاویر

و پس از آن سیاهی بود و سیاهی. پری ناز کم کم که چشم گشود، ابتدا تصاویری نامشخص از صحنۀ شب واقعه در 

 یذهنش نقش بست، و سپس تصاویر محو چند نفر که در برابرش ایستاده بودند. او کجا بود؟ همه جا به سفیدی م

زد. پلک های خود را بیشتر باز کرد. تصاویر آشکارتر شد. چند زن بودند و چند مرد. اما نه... یک مرد بود، مردی 

سفید پوش... گویی چیزی از گردن مرد سفید پوش آویزان بود. بله، کم کم بهتر می دید. مرد سفیدپوش دکتر بود. 

؟ چرا تصاویر گاه در برابرش به چرخش درمی آمد؟ دست و زن ها... غریبه بودند. چرا نمی توانست تکان بخورد

 هایش به چیزی گیر کرده بود.

 

پری ناز بر روی تخت بیمارستان تکان خورد. عمه طلعت، خانم فرهادی، ستاره و آن زن دیگر... گوهرناز بود و آن 

یص خود را به دست آورده بود. مرد دیگر... بله تورج بود و آقای فرهادی. حاال پری ناز بهتر می دید و قدرت تشخ

کم کم پرویز را به یاد آورد. آن شب برفی، در آن پژو، نزدیک کرج... بچه ها! بچه ها کجا بودند؟ بی اختیار حرکتی 

 «بچه هام... اونها کجان؟ ارشیا... اهـ... اهو... را... کجایین؟»کرد، با لحنی ملتمس گفت: 
 

. اصالً نگران نباش»آمد، دست او را گفت و به آرامش دعوتش کرد و گفت: دکتر بی درنگ به کنار تخت پری ناز 

 «حال بچه ها کامالً خوبه. حالت که بهتر شد اونها رو می آریم ببینی.
 

همۀ حاضران در اتاق به دور تخت آمدند. گوهرناز اولین کسی بود که بر صورت دخترش بوسه زد، دست به سوی 

د، پس از او، تورج و بعد عمه طلعت و خانم فرهادی و ستاره بر صورت پری ناز آسمان گرفت و خدا را شکر کر

 بوسه زدند. سر او باند پیچی شده بود و به دست چپش سرم وصل کرده بودند.
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پری ناز با نگاهی جست و جو گر به اطراف خود نگریست. پس کجا بود؟ از دکتر صادقی اثری ندید. یعنی او نیامده 

پری جون، االن می آد. با سعید رفتن برات گل »ه متوجه حالت پری ناز شد، لبخندی ملیح زد و گفت: بود. ستاره ک

 «بخرن.
 

 «بچه ها کجان. به سر اونها چی اومده، اونها زنده هستن؟»پری ناز با نگرانی پرسید: 
 

شما واژگون شد و توی گودال  با اجازۀ همه من فضولی می کنم و موضوع رو برات می گم. وقتی ماشین»ستاره گفت: 

افتاد. پرویز که از در ماشین به بیرون پرت شده بود، با کامیون تصادم کرد... و کشته شد. روی پیشونی تو شکاف 

عمیقی به وجود اومده که گویا بر اثر ضربه ای بوده که با ته اسلحه به پیشونیت خورده. بچه ها چون روی صندلی 

دن ماشین هم کم بوده، فقط ترسیده بودن. حتی یه خراش برنداشتن. با وجود این عقب بودن و سرعت واژگون ش

توی بخش کودکان هستن. تو نزدیک به سی و شش ساعت بی هوش بودی، حاال چرا، نمی دونیم. شاید هم اون 

رمی هم بضربه و هم واژگون شدن ماشین باعثش بوده. اینجا بیمارستان کرجه و حاال که حالت خوب شده، همگی با 

 «گردیم خونه. به امید خدا، روزهای ترس و غم و غصه تموم شده و بعد از این...
 

صدای باز شدن در اتاق سبب گردید حرف ستاره نیمه تمام بماند. وقتی پری ناز به در اتاق چشم دوخت، گویی 

ای بزرگ گل سرخ در  آرزوهای دیرینه اش یکجا برآورده شد. دکتر صادقی، با لبخندی دوست داشتنی و دسته

 آستانۀ در ظاهر گردید.

 

 پایان

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


