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 تنديس
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 ناچاری
 

 خواھد خودش را از زير سنگينی نگاه لزج و وقيح مرد برھاند ، در ضمن می کند و می زن به بيرون نگاه می

 ترسد که دوباره چشمانش با چشمان کرگس مانند رئيسش  نيز اشاره داشته باشد و اما می آيندهۀخواھد به طرح برنام

گی سالون و کمبود جا برای دفتر محاسبه زر حرفھايش با دست به روی کاغذ اشاره کرده و از بۀدر ادام. بربخورد

خواھد  تواند و می کرده نمیزند واز ديدن زن جوان خودش را مھار  ، مرد باز ھم تند تند نفس میزند نيز سخن می

شود و با عجله کاغذ  زن متوجه می. دھد، دستانش را به دست زن نزديک کند در وقتی که زن برايش معلومات می

 مه ھمرای مدير صايب نيز اين موضوع را مطرح می درست است صايب"، گويد را قات کرده و پس پس رفته می

خارد و  رود سربی مويش را می  که با شنيدن نام مدير اخم ھايش درھم می رئيس".کنم، باز شايد اونا پيشتان بيايند

  :گويد می

 "دھد  بعد خنده ای کريھی کرده و ادامه می"دھم الزم نيست بی بی جان مه بايد فکر کنم و باز برايتان اطالع می "

 و "کنيم ين موضوع را حل می، من و شما خودما اير حرف نفھم را برايم روان نکنيدی که شما باشد آن مدئباز جا"

 زن که از اين وضيعت به تنگ آمده صدای تلپ تلپ قلبش را .دوزد باز نگاه موذی اش را به روی خانم جوان می

اعصابش . شود ترسد که حاال رئيس ھم بشنود و خداحافظی کرده و با عجله از اتاق بيرون می شنود و می می

خورند با عجله به  ی دوتا چکش مرتب به ھم میئرگوشھايش گوزند د خراب است و سرش دانگ دانگ صدا می

مور پھلودستی با أکنند و م کاغذ ھا را روی ميز می اندازد ھمکاران از زير چشم نگاھش می رود و دفترش می

  :پرسد بدجنسی می

  :گويد کند و می زن با تندی به طرفش نگاه می" چه شد رئيس صايب را قانع کردی ؟ " 

چشمانش . شود  پيش رويش میۀ و مشغول ورق زدن صفحه ھای دوسي"آدم منطقی باشد بايد قبول کند اگر رئيس" 

سفيد کاغذ که در ۀ باز به صفح. روند  چشمانش اينسو و آنسو میۀبيند و خطوط سياه از گوش  کاغذ را نمیۀصفح

که  جود مثل اين تلخ را میشود و يک چيز  کند که گلويش پاره می دوزد و احساس می  سياه است چشم میۀدوسي
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از   ،، ازکارش بدش می آيدن و باال کند از خودش بدش می آيديئ را به عوض ساجق در زير زبانش پا ليموۀخست

  .خواھد خانه برود می،  از کمپيوتر باالی ميز دفترش و از ھمه چيز بدش می آيد،ميزش

داند بسيار کار برای انجام دادن در  خانه برود، میخواھد ھرچه زودتر دخترش را از شيرخوارگاه گرفته و به  می

سوزد از گردنش که کرخت وخشک مانده صدای غژ غژ  ، خسته است و چشم ھايش میکشد خانه انتظارش رامی

منتظر موتر .  عصر است به زودی به طرف در خيز می بردارد و به سرک می برآيدجۀساعت چار ب.  می آيد

 زن در دفتر خالی ۀ نوشتۀ ناماءفعاست روی ميزدر  سياه ۀ سفيد کاغذ ميان دوسيۀفحروی ص ،باشد مورين ھم نمیأم

 . کند دھن کجی می

، زن را چکار به گويد دھد که غم غم کرده می در آغوش کشيده و به نق نق ھای خشويش گوش میرا زن دخترکش 

، سرش را در لحاف رده اش می ترکدرود و بغض فروخو به اطاق خودش می.... بيرون خانه و ايقه ناوقت آمدن ، 

کند  کند و گريه می ، دخترش را خواب برده است و زن ھمچنان گريه میکند خفه و خاموش کند و گريه می فرو می

گويد  ، ازخودش بدش می آيد و میه از دفتری به دفتری سرگردان استو به يادش می آيد که اين چندمين بار است ک

  !!ه اش را با کدام آرزو تمام کندداند جمل اما نمی.... کاش 

 

 

 

 


