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 به نام او

دمان اینطرف و تو سالن انتظار نشسته بودم و به مردمی که برای استقبال از مسافرشون شا

هم استقبال از اونطرف میکردند نگاه میکردم  بین خودم و آنها تنها یه وجه اشتراک یافتم آن 

مثل آنها نه خوشحال بودم نه منتظر به روبه رو چشم دوختم حاال دیگه فاصله ا مسافر بود ام

بین من و پدر کمتر از پنج قدم بود باز هم او بود که به سمت من قدم برمیداشت مرا محکم 

اش قرار به سینه چسباند و من حتی تالشی نکردم تا حداقل دستم را باال بیاورم و روی شانه 

به چهره  مردانه اش نگاه کردم  و گفتم:اما و زیبا شدی رگفت:نیلوفرم چقدر بزرگ ددهم پ

انگار گذر زمان رو شما تاثیری نداشته درست مثل زمانی هستید که ما را ترک کردید 

سرش و پائین انداخت  گفت:انگار از دست من خیلی ناراحتی  نازنین با گفتن:این چه حرفیه 

پدر به من اشاره کرد حرفی نزنم احساسش و درک میکردم او میخواست به خانواده 

با آنها فرودگاه و به  شوهرش نشان دهد پدر پول دار و جوانی دارد بخاطر او سکوت کردم 

نازنین مدام از علی و  دکردم پدربین من و نازنین قرار گرفته بود رفتن به خانه ترک صق

 تو که از نازنین بزرگتری  ز من پرسید اای پدر تعریف میکرد پدر چند بار خانواده اش بر

تمسخر آمیزی  دنامزد کرده در قبال سئوالش به او چشم میدوختم و لبخن لپس چرا او او

پدر جلوتر از ما وارد خونه شد او تمام زوایای خانه  با کلید انداختن به در تحویلش میدادم 

نازنین   ند و گفت:اینجا چقدر قشنگ شده کدومتون این کار و کردهرا از نظر گذرا

وسائل ...........همین جور چیزها   ,او به درو دیوار اشاره کرد گفت:رنگ  ؟گفت:کدوم کار

خانه رو دوش نیلوفر بود اونگاهی او به من نگاهی کرد و گفت:توی این مدت تمام کارهای 

تم:دراین مدت ی زدم و گفداون چکار میکرد  نیشخن ؟به من کرد و گفت:پس مادرتون چی

ها تیلم همون کار و میکرد روکاناپه نشست و گفت:پس تمام مسئوشما چکار میکردی اون

تاقم رفتم و گفتم: چندان کار مهم و سختی نبود.به ارودوش تو بود  شانه ای باال انداختم و 

او کنار پدر  دلباسم  عوض کردم نازنین سه فنجان چای ریخته و رو میز قرار داده بو

انگار سرتون خیلی شلوغ بوده که خبری از ما   نشست و گفت:شما تواین مدت چه میکردید

نمیگرفتید پدر دستش و دور شانه او حلقه کرد و گفت:من کارام بهم اجازه نمیداد باور کن 

ما کردید  دفعه یادچی شد یقت سر خاروندن هم نداشتم  نازنین دوباره پرسید اصال" و

نه باشید من بابت یه کاری باید به ایران می اومدم گفت:فکر نمیکردم هنوزم تو همین خو

همین شد که گفتم زنگ بزنم شاید هنوزم اینجا باشید حسابی شانس آوردم گفتم:چرا شانس 
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یکی اقامت کنید تاکارتان تمام همراهتان بود میتونستید در هتل ششما که به اندازه کافی پول 

و نفر تنگ دمن دلم برای شما او اخمی کرد و گفت:مگه من گفتم نگران جا و مکانم بودم  شه

اگه شما ناراحتید میتونم برم هتل نازنین سریع شده بود به همین خاطر هم به ایران اومدم 

ر چیز دیگه ای بود کجا برید تازه اومدید او چای پدر را منظور نیلوف چه حرفیه نیگفت:پدرا

نشده.چایم را با حرص نوشیدم و به آشپزخونه رفتم  دو گفت:بفرمائید تا سر دبه دستش دا

او  ون اینکه بهدو گفت:نیلوفر چت شده معلومه داری چکار میکنی ب دنازنین هم دنبالم اوم

ت نکنی  با بلند لموضوع به هیچ عنوان دخا نگفتم:تو نمیفهمی پس بهتره توی اینگاهی کنم 

شدن صدای زنگ نازنین از آشپزخونه بیرون رفت پدر در مقابل خانواده علی خیلی 

او نداشتم  هیچ وجه انتظار چنین برخوردی را ازمحترمانه برخورد کرد طوری که من به 

پدر با  دبرخورمجذوب پدر شده بودند هم از لحاظ ظاهر هم از لحاظ  خانواده علی حسابی

اشت با چهره نسبتا" بلندی د دبود اما همچون جوان سی ساله بنظر میرسید ق پنجاه سالهاینکه 

ه فرق چشمان نازنین نازنین بیشتر شبیه پدر بود با ی, و چشمانی تیله ای رنگ زیتونی رنگ

تنها رنگ  ر  من از نظر ظاهر به هیچ کدوم شباهتی نداشتم ددرست مثل ما دقهوه ای بو

کردم و روصورت پدر خیره ماندم اوبا پدر علی گرم  دبلن وچشمانم به پدر رفته بود سرم 

بعد از حواسم را از آن سو منحرف کرد  د مادر علی با مخاطب قرار دادنمصحبت بو

نشسته بودیم از صحبت با او به کمک نازنین میز شام و چیدم سر میز من و پدر کنار هم 

م اما دوازده سال  سایه پدر را دوباره روی سرم احساس میکردم خوشحال بواینکه بعد از د

سیزده ساله بودم  رنج و عذابی راهم که دراین مدت کشیده بودم و نمیتونستم فراموش کنم 

  داز مدتی به لندن رفت مادرمم یک ماهی کنارمان مان دمتارکه کردند پدر بع مردکه پدرو ما

ما فاصه گرفت  با خوانده شدن اسمم بخود آمدم سرم و بلند کردم رفت و به کلی از  داما بع

گفت:حواست کجاست دخترم چرا غذات و نمیخوری   دردیدم همه به  من نگاه میکنن پ

آن شب نازنین زودتر از همیشه به اتاقش رفت و من و  چیزی نگفتم و سرم و پائین انداختم 

سالته   دن بازی  میکرد گفت:نیلوفرم چنپدر و تنها گذاشت پدر همانطور که با دستان م

–نه –ازدواج میکردی  دبای لپنج سال گفت:فکر نمیکنی تواونگاهش کردم و گفتم:بیست و 

نه و سر خول نازنین بله به همین خاطرم خواستم تا او–بزرگتری  چرا تو که از نازنین

سرش و پائین انداخت و   داگه من رفته بودم تنها میماند  به امید کی باید میبو دگی برهزن

–مگه رسم و رسوم اینجا رو نمیدونی فکر نکردی مردم پشت سرت چی خواهند گفت گفت:

مردم خیلی چیزها گفتن همین باعث  ,دیگه برام اهمیتی نداره بعد از طالق شما و مادر هم

 درای من مهم نازنین بوندم بزار هرکی هرچی میخواد بگه ب شده به حرفهای مردم اهمیتی
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که حاال دیگه خیالم از بابت او راحت شده .پدر گفت:برای آینده ات چه تصمیمی گرفته ای 

 کسی هست که دوسش داشته باشی

ارم برای آینده هم هنوز تصمیمی نگرفته ام  سرش و دمن جز نازنین هیچ کسی و دوست ن– 

 گفت:از من ناراحتی داد و تکان 

چه حرفهای و به  دمشکالتی و تحمل کردم میدونی چه دناراحت نباشم میدونی دانتظار داری –

ر هرکی هرچقدر که تونست توسری دکجا بودید  ببینید به خاطر نداشتن پدرو ماجون خریدم 

تونید ی برای چی برگشتید برای اینکه زخمهای کهنه دلم و تازه کنید وتا مالبهمون زد   حا

بود همانجا میماندید و هیچ وقت هوس دیدن ما به سرتان نمیزد   بپاشید بهتر   شنمک رو

به چشمان بارانیش که پا  دوباره آمدید یه مشکل برمشکالتم اضافه کنید و دوباره بروید  دشای

وگفت:نیلوفرم اومدم تا گذشته رو  دمرا در آغوش کشیبه پای من اشک میرخت چشم دوختم 

. از اینکه پس از مدتها  نازنین به ایران برگشتم جبران کنم  باور کن فقط بخاطر توو 

آغوش امنی پیدا کرده بودم خوشحال بودم تا تونستم عقده دل بیرون ریختم هرچه را که در 

نشه به او  باین مدت تو سینه ام حبس کرده بودم  حتی به نازنین نگفته بودم تا فکرش خرا

که بخواب رفتم طبق معمول هر روز  شب بود یگفتم هم میگفتم هم اشک میریختم  نیمه ها

وخت  سصبح زود از خواب بیدار شده و صبحانه  رو آماده کردم چشمانم از بیخوابی می

شرکت شدم سعی کردم به  دوقتی وار دطر گریه های شب گذشته چشمانم متورم بوابخ

 که آقای خطیبی مدیر شرکت مرا به اتاقش  ده بودساعت یاز دصورت کسی نگاه نکنم حدو

–ه  خانم موسوی دپرسیدم با من کاری داشتید  با دقت نگاهم کرد و گفت:اتفاقی افتا دخوان

نگار امروز مثل روزهای گذشته نیستید  سرم و پائین انداختم و گفتم:فقط کمی ااما –خیر 

–بله –ست اشاره کرد بنشینم  وقتی نشستم پرسید دیروز مسافرتون رسید دخسته ام همین با 

د ........ حرفش و بریدم و گفتم: بله یبا تعجب گفت:اما شما که گفت  پدرم بود–ن داز اقوام بو

د سرش و تکانی داد و گفت :متوجه م ایشان دوباره برگردندارم چون فکر نمیکردگفتم پدر ن

ن  دوباره تعجب را در نگاهش دیدم گفتم:پدرم کارش دلن–شریف داشتند  کجا تالشدم حا

 الکه این طور خوب حا -باالیی قراردارند ه در سطح فوق العادم اونجاست از نظر مالی ه

–میتونی بری بلند شدم که از اتاقش بیرون برم صدام کرد بجانبش برگشتم و گفتم:بفرمائید 

ه حرفی نزد  نه ممنون کارهام نیمه تمام مانده میمانم دیگ–بهتره امروز وبری استراحت کنی 

اشتیم او ده خوبی با هم طن بیست و دوساله هم بود که رابم یه دختر جواداتاقی که من بو تو

به خطیبی  ه را دو زودتر تمام کنم از او خواستم تا نامه های تایپ شرکمک کرد تا کارها 

ادم چیزی طول نکشید که بخواب رفتم با تکانهای دبرساند خودم هم سرم را روی میز قرار 
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ای وای چرا زودتر  -رفتنه بلند شو  توقدستی چشم گشودم  سحر بود همان هم کارم گفت:

بیدارم نکردی اگه آقای خطیبی میدید ... حرفم را برید و گفت:دید خودش خواست صدات 

ه بود؟ دستاش و به دکی اوم -بود شرکت اومده شو دختر جان نمیدونی چه کسی  دنکنم  بلن

خطیبی همونی که تازه از خارج برگشته نمیدونی چه تیپ و قیافه ای  رهم مالید و گفت:پس

داره پدرش چه عزتی سرش میذاشت خودش همه جای شرکت و بهش نشون داد در حین 

 آره بابا اومدن با دیدن تو به پدرش گفت–مدن دن صورتم گفتم : به این اتاق هم اوخشک کر

پدرش نبود تاهر چی دلم میخواست بهش  دوست داستم اینجا همه کارمندهاش اینقدر زرنگن

ه ای کرد و گفت:شانس آوردی ازت کلی تعریف دآقای خطیبی چیزی نگفت؟ خن–میگفتم 

حاال چرا میگی شانس آوردم  همانطور که –و گفت یکی از بهترین کارمندهاش هستی  دکر

طور که ه عهده بگیره  اینبکیفش را برمیداشت گفت:آخه قراره به زودی مدیریت شرکت و 

رش سخت گیر تره خدا به دادمان برسه  با هم از شرکت داز ظاهرش پیداست صدبرابر پ

ام از پسر خطیبی  تعریف میکرد وقتی که داوم دهم یکی بو اخارج شدیم نیمی از مسیرمان ب

 دیم گفتم:امیدوارم همین آقایی که اینقدر شیفته ات کرده بیاشمیخواستیم از هم جدا ب

پسر رئیس  ,انه دختر جاندپنبه  دخندید و گفت:شتر در خواب بین دبلنخواستگاریت او 

سحر به سرعت قدمهایم افزودم کسی خونه نبود   زشرکت کجا و من کجا با جدا شدن ا

میریم بیرون و زود برمیگردیم  بسرعت تهیه ای که با پدر  دنازنین یادداشتی گذاشته بو

م  روی کاناپه نشستم طولی نکشید که پدرو م ریختدم فنجانی چای برای خودبرای شام دی

و اومد و لج ننازنی  دنازنین با سرو صدا وارد خونه شدن دست پدر جعبه ای شیرینی بو

ید صورتم و بوس ار کرده به پدرم نگاه کردم  او نمنمیدونی پدر چکگونه ام و بوسید و گفت:

م شخانه  انگار اشتباه شنیده با دخری  - ؟به چه مناسبته   -و شیرینی و به سمتم گرفت  

 ,گفتم:خرید چی؟ نازنین گفت:خونه اون هم نزدیک شرکت تو نمیدونی نیلوفر چه خونه ایه

چرا اینکار و کردید  دنگاه کردم و گفتم:مگه اینجا خونه نبو ربزرگ  و دوبلکس .به پد

نیست  اوهمانطور که مینشست گفت:اینجا خیلی کوچکه شما دوتا هم بزرگ شدید درست

برای من مهم نبود  من –تواین خونه زندگی کنید  تازه راه اینجا به شرکت تو هم نمیخوره 

م دستم و فشرد و گفت: دیگه کار از کار گذشته توهم نمیتونی دت کرده بودبه این راه تازه عا

من غذا درست کردم االن میز و میچینم –بهونه بیاری حاال حاضر شو شام بریم ییرون 

ن دستانش ما رو ترک کرد نازنین پشت سرهم از خونه تسو اعالم کرد و برای شتش اوموافق

مدام میگفت باالخره به آرزوم رسیدم  ,از محله و خانه های اطرافش میگفتتعریف میکرد 

ما هم تو این جور جاها  دته روزی که برای اولین بار به شرکت اومدم گفتم دلم میخوادیا

انش نگاه کردم دخدا توهم قبول کن  بصورت خنوروبرآورده شد تزندگی کنم باالخره آرزوم 
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 دیدخن دباشه بخاطر تو قبول میکنم  اوبا صدای بلن -اورا از آن حال بیرون بیارم   دم نیوملد

طی چند روز به آنجا  فر جان ازت ممنونم م کردی نیلولو گونه ام را بوسید و گفت:خوشحا

 نازنین حق  دقبلی را فروختیم پدر تمام خانه را مبله کرنقل مکان کردیم اکثر اثاثیه خانه 

گی ده بود برای ما که تا این سن در خانه صد متری زندداشت  که از این جا خوشش آم

پدر  بله – دو گفت:چطوره نیلوفرم خوشت میا در جلو اومدپ  دمیکردیم اینجا مثل قصر بو

و گفت:من وظیفه ام و انجام دادم  اومرا در آغوش کشید  قشنگه ن ازتون ممنونم خیلیاج

کرده خوشبختانه آقای خطیبی  شرکت و به دلیل تغییر دکوراسیون دو روزی تعطیل .خترم د

م از اینکه این اتفاق با نقل مکان ما مصادف شده بود این دوروز و دبود من هم خوشحال بو

کردم  اول گمانبه خرید وسائل و جابه جا کردن سپری کردم صبح وقتی وارد شرکت شدم 

لن به گلهای رزی که روی میز وسط سا اشتباه آمدم  تمام لوازم شرکت عوض شده بود 

د بحالت اولم م که صدایی باعث شدقرار داشت  نزدیک شدم سرم و برای بوئیدن آنها جلو بر

اشتم صدای پسر جوانی بود که حدس زدم باید پسر دت نگاه کردن را نبرگردم  جرات به پش

در ن که ترس از او داشه  اینقدر بچه ها از مقررات و سخت گیریهای او گفته بوخطیبی ب

ید گفت:شما دبعد که سکوت مرا   دمن هم ریشه دوانده بود  او اول گفت:به گل عالقه داری

  دچرا برنمیگردی الحا–بله –عادتونه همیشه زودتر از ساعت مقرر به محل کارتان بیاید 

ن باعث شد یلم تابید  همدد  با شنیدن صدای خطیبی نوری در برگشتم اما سرم پائین بو

سالم و صبح بخیری گفتم خطیبی به گرمی پاسخم را  گاه کنمنجراتی به خود داده و به آنها 

ه شده  داختم و گفتم:بله فوق العادبه اطراف نگاهی ان  دداد  و گفت: از دکور اینجا خوشت اوم

سلیقه پسرمه  من که هنوز به صورت او د و گفت:اداو دستش را روی شانه پسرش قرار 

ابرویی باال  دست به سینه کنار پدرش ایستاده م به او چشم دوختم اودنگاه هم نکرده بو

انداخته بود که همین صورتش را عصبی تر نشان میداد  گفت: من شما رو جایی ندیدم  

همین شرکت  و:حتما" ت خیلی متکبرانه صحبت کرد از لحنش بدم اومد به همین خاطر گفتم

اقم رفتم  وای خدای من تا لوردراپه ها تبا اجازتون آقای خطیبی  به ا دیدید سپس با گفتن 

د پشت میزم قرار گرفتم و زوایای همه جا بوی تمیزی به مشام میرسی از دعوض شده بو

یبی همانطور طپسر خ داتاق و از نظر گذرانم و کنار چهار چوب در نگاهم از حرکت ایستا

ت مرا نگاه میکرد گفتم:کاری داشتید  هیچی له بود و با همان حاده در تکیه دابدست به سینه 

نگفت  سعی کردم مثل خودش برخورد کنم ابرویی باال انداختم و سرم و به کارم گرم کردم 

تا مجبور شم به آن چهره عبوس نگاه  نکردم  دکردم اما سر بلنیسنگینی نگاهش را حس م

ن سحر خوشحالیم و با لبخندی ابراز کردم انگار این پسره دست بردار نبود  دنم  با اومک

باال انداختم   یهم کرد شا نه ااه بود  و نگاه میکرد سحر زیر چشمی نگدهمانطور اونجا ایستا
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چه میدونم از اول که – دبا رفتن پسره سحر گفت:چکار کردی  اینطوری نگاهت میکر

نه انگار –چکار کردی چیزی بهش گفتی –ه و به میز من زل زده دایستا اومدم اومده اینجا

نرمال نیست  با شنیدن اینکه بهتره به کارهاتون برسید به روبه رو نگاه کردم  چهره اش از 

سرم را به تایپ کردن نامه ها گرم کردم  قبل هم عصبی تر بود بی تفاوت به حضور او 

م دمگه از جونم سیر ش -وشه رو ببر  به اتاق خطیبی پ به سحر گفتم : این دوقتی تمام ش

گفت:بده به من بهت ثابت میکنم لند شد و بفکر نمیکردم تا این حد ترسو باشی  –خودت ببر 

ت برگشت چهره اش حسابی گلگون بود  سپوشه به ددقیقه  داز چن دو نیستم  رفت و بعترس

گونه اش غلتید پاک کرد و و رفتم و گفتم:چی شده سحر اشکی که رولشدم و ج دبلن

نه بابا بیچاره حتی صداش –!!آقای خطیبی  کی ؟–گفت:هرچی از دهنش دراومد بارم کرد 

 خدا چیزی نگی شر راه بیافته وروت–درنیومد .پوشه رو از دستش گرفتم و گفتم:بده به من 

فته و پسرش جای همیشگی اورا گر دلی نشسته بوداق خطیبی رفتم  آقای خطیبی روصنتبه ا

کارها رو بود بدون اینکه به او توجهی کنم پوشه رو به دست خطیبی دادم  گفتم : اگه دیدید 

–کار داشتم خواستم اینها زودتر به دستتون برسه  که من دخانم یعقوبی آورد به این دلیل بو

ستم ه وقتی خوادبله میدونم مگه اتفاقی افتاده  به پسرش نگاهی کردم و گفتم:خیر اتفاقی نیافتا

تی کار میکنم که مدیری نکه توشرکیدر خارج شوم  بطرفش برگشتم و گفتم:خوشحالم از ا زا

ی اکتفا کرد صورت سرخ پسرش و که هر آن داره میکنه  او به لبخندن و ابا شخصیت او

نیشخندی بر لب بیاورم  به اتاق برگشتم هر آن ممکن بود  دممکن بود منفجر شود باعث ش

وقت خارج شدن از شرکت  اج کن اما این طور نشد و مرا از شرکت اخرتاق بیاید او به ا

رس و آد و گفت:لطفا" دتم داسبله ورقی به د–خطیبی گفت:شنیدم منزلتان را عوض کردید 

از نوشتن آدرس با سحر از شرکت خارج شدم .پدر یک  دبع شماره جدیدتون و برام بنویسید 

برگشت اما قول داد زود برگرده و دوباره به ما سر  ندنو دوباره به لهفته ای کنارمون ماند 

او بی ادبانه به من گفت: خیلی  از فرط ناراحتی با پسر خطیبی دعوام شد ن روزبزند او

گستاخ هستید و من هم با شنیدن این حرف کیفم و برداشتم و از شرکت بیرون زدم  نازنین 

نشدم دلیل زود آمدنم و هم  شب خونه مادرشوهرش دعوت داشت هرکاری کرد با او راهی

پرسید گفتم: چون خسته بودم اجازه گرفتم اومدم خونه  بعد از رفتن او به طبقه باال رفتم و 

میترسیدم دیگه سراغی از ما نگیره  رم بودمداز پنجره اتاقم به بیرون چشم دوختم دلتنگ پ

داشتم ازوقتی آقای این چند روز حوصله کار کردن ن م بهم بریزه بین باعث شده که اعصاهم

خطیبی شرکت و به پسرش سپرد و رفت اخالقم بدتر شد اوسحر و منشی خود کرده بود و 

و درنبودش به او سپرده بود درصورتی که وقتی آقای خطیبی درشرکت را تمام کاره

ن وضعیت یحضور داشت این کارها بعهده من بود بااینحال به روی خود نیاوردم که از ا
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صبح که سرکار رفتم دسته گل ونسرد و بی تفاوت به کارم ادامه میدادم ناراضیم خیلی خ

زیبایی روی میزم بود دنبال کارت میگشتم که صدای پسر خطیبی که گفت دنبال من 

ه ازاین کارها بلد باشی دازشما بعیمیگردی و از پشت سرم شنیدم بطرفش برگشتم و گفتم:

الم متلک بندازی .بی تفاوت سرجام ت داری بجای سداخمی کرد و گفت:شما همیشه عا

با حرص اتاق  برام اهمیتی نداره -نشستم جلو اومد و گفت:نمی خوای بدونی به چه مناسبته؟

ان گل و رومیز سحر قرار دادم اوبا دیدن گل  متعجب گفت: این گل و کی دو ترک کرد گل

خوشحالی او با برو از جناب مدیر عامل بپرس به چه مناسبت فرستاده –فرستاده 

ه در دل به او خندیدم و گفتم:بله خطیبی آورده .وقتی خطیبی برای دگفت:خطیبی برام فرستا

رومیز سحر حسابی شاکی شد اما انگار قصد آزردن  لگرفتن فایلها به اتاق اومد از دیدن گ

به او انداخت  دداشت  به سحر گفت:از این گلها خوشت اومد سحر نگاهی به من و بعمن و 

رد نکنه خانم موسوی گفتند شما زحمت کشیده اید او فورا" توصورت من ددستتون و گفت:

ی زدم و سرم و به ورقه های روبه روم دل بود نیشخنبچهره اش عصبی تر از قنگاه کرد 

" السحر اتاق و ترک کرد به سحر که صورتش کام زم اوپس از گرفتن پوشه ها ادگرم کر

یواش نیلوفر االن –ی دروس خانم چرا اینقدر سرخ شه بود نگاه کردم گفتم:چیه عدسرخ ش

ه میخواد  ازت خواستگاری کن یعنی یچه زشتی خودش برات گل فرستاده ا - میشنوه زشته

 صبر کن و به روی خودت نیار تا خودش التو مطمئنی  دلم براش سوخت گفتم:حا -کنه  

ه این آقا کی برای تا اون موقع هیچی نگه و منتظر باشه ببین دبهت بگه اوقبول کر

بیچاره سحر هرروز شیفته تر از روز قبل میشد انگار این  خواستگاری از اواقدام میکنه 

ام سحر و به ده رو بیچاره کنه اومدسا دختراین  دکرده بو دپسره پاک به سرش زده قص

صرف شام به رستوران دعوت میکرد هرروز یه نوع گل رومیزش قرار میداد  یه کادوی 

اشتیم تااینکه سحر دوروز دجدید میخرید روی هم رفته هرروز تو شرکت یه فیلم سینمایی 

روز سوم از اوپرسیدم از سحر خبری ندارید گفت:نه و سکوت پشت سرهم به شرکت نیامد 

لوازمش و جمع کرد پرسیدم چی شده سحر چکار  دیک بود که اومکرد ساعت نزدیک 

و با  دادخطیبی چیزی بهت گفته  سرش و تکانی –ه کرد یمیکنی هیچی نگفت و فقط گر

انه ام تکیه داد با شنیدن صدای خطیبی سرش و بلند شزد زیر گریه سرش و به  دصدای بلن

ی سحر اشکاش و پاک کرد و دچی شده سحر چرا دوروز نیام–و به او چشم دوخت  دکر

از  دبع داد خطیبی جای من نشست و پاکت و باز کردست او دگفت:چیزی نشده یه پاکت به 

راستش پدرم -گفتم:چه اتفاقی افتاده؟ گفت:آخه چرا؟ به سحر نگاه کردم  داینکه آن را خوان

ی نگاه ه به خطیبدادبدون اینکه به من بگه به پسر عموم جواب -پدرت چی؟–......پدرم 

کردم تا عکس العملش و ببینم اما او هیچ حرکتی نکرد اول تصور کردم از ناراحتی است 
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 تو هم میخوای از این جا بری  سحر سرش و بعالمت مثبت الاما او گفت:که این طور حا

و بدون حرف دیگه ای از شرکت بیرون رفت روبه خطیبی کردم و گفتم:شما  دتکان دا

خوب مگه شما به سحر عالقه نداری خوب –بکنم  دایبشما چکار  بنظر–خوای چکار کنی یم

خیر –ارم سحر گفته دبرید خواستگاریش  اوبا تعجب گفت:کی به شما گفته من به او عالقه 

سحر هیچ وقت راجع به شما صحبت نمیکرد اما کارهای شما به همه اینطور تفهیم کرده بود 

باشی دختر جان من و سحر کجامون بهم میخوره انتظار نداشتم چنین استنباطی کرده از تو –

یدونن ن مینازید خداروشکر که همه منکنه به ثروتتو  دلی خودخواهییبا عصبانیت گفتم:خ

نشستم و به در چشم  و از اتاق بیرون رفت . دسرش و تکانی دا اینها متعلق به پدرتونه

ی تایپ شده رو به اتاقش دوختم باورم نمیشد تصوراتم به حقیقت تبدیل شده باشد برگه ها

ن یبردم برگه ها رو روی میزش قرار دادم و به اتاقم برگشتم دلم برای سحر میسوخت تمام ا

م خطیبی هم به لجبازی دون روز گل و رو میز سحر نگذاشته بواماجرا تقصیر من بود اگه 

انجام کاری براش  دم خودمم باید که مقصر من بوالاین کار و با سحر نمیکرد حابا من 

و با تلفن صحبت میکرد دیدم او  ده بودکردم خطیبی و که مقابلم ایستا دمیدادم سرم و که بلن

شی واره که با این گدکه من متوجه نشدم مگه تو دفتر خودش تلفن ن دکی وارد شده بو

به سمت من گرفت و گفت: باشما کار دارند گوشی و گرفتم روبه  شی وصحبت میکنه اوگو

اول -.........-سالم عزیزم حالت چطوره -..-بفرمائید –صورتم خیره شد روم نشست و تو

 بگو ببینم چی الحا لباشه قبو-............-خیلی خوب چی میخوای -..........-خبرت و بگو 

-اشه باشه اما تنها نری ب-..........-راست میگی نازنین کی قراره برگرده -...........-شده 

.پس از قطع باشه خداحافظ-.........-ی خوب دمثل دیشب دیر برنگر نیبین نازن-..........

فکر -چطور مگه؟-دام کردند ؟نجا استخیکاری ا تلفن گفت:خانم موسوی شما رو برای چه

–ن پاسخ گویی به تلفنها باشه اینطور نیست گفته اش و تائید کردم ااز وظایفتیکی ی ننمیک

زنگ خورد یا از قصد این کارو کردی یا  میدونی چقدر فن و جواب نمیدادیلپس چرا ت

ای خانم یعقوبی میسوزه با تنفر رانگار خیلی دلت ب–حواسم نبود –واقعا" حواست اینجا نبود 

شخندی زد و گفت: بهتره دلت یبیشتر از اون دلم برای شما میسوزه  نهش کردم و گفتم: انگ

راجت کنم  در جواب نها ممکنه اخدت بسوزه چون تو یکی از این جواب دادبرای خو

نترسانید این و از اخراج کردن  دم و گفتم : من وه تمسخر آمیزی تحویلش دادنیشخندش خن

ه ن اینجا روبدرتواز وقتی که پ  اینجا اصال" اهمیتی برای من ندارهنید که کار کردن بدو

ه دادم شانه ای باال انداخت و گفت:که کار در این مکان از دست تمایلم وب دنشما سپر

ه کنم میرم کسی دکافیه ارا–تم بخوای نمیزارم این شرکت و ترک کنی داینطور حاال اگه خو

اینم مهم نیست –امت نکنه دپس کاری میکنم هیچ شرکتی استخ–وم و بگیره لهم نمیتونه ج
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باشه یه کار –خیر نیست –فوقش خونه نشین میشم  خنده ای کرد و گفت:که برات مهم نیست 

میشی.اون روز قبل  متوجه"ور که از اتاق خارج میشد گفت:بعداطمثال" همان–دیگه میکنم 

به ورقه از رفتن اینها را تایپ کن  لاز رفتن صدام کرد و چهار برگه به دستم داد و گفت:قب

تمومشون کن روی  دارم زودآره عجله هم –ها نگاه کردم  گفتم:برای امروز الزم دارید 

بی تفاوت آنها را تایپ کردم و به اتاقش بردم با  دان مهم نیامدم بنظرم چندنامه ها رو خوان

است ضربه آرومی به در زدم و وارد شدم دختره با یه  دتعجب دیدم با دختری گرم بگو بخن

نامه ها رو روی  ده ای سرتاپام و برانداز کرد و صورتش و به سمت خطیبی گرداندافا

نکه جوابم را بده سرش را به یم  بدون ابرمن  داریدادم و گفتم:اگه کاری ندمیزش قرار 

 نظر من و درچه مورد–گفت:نظرت راجع به خانم عقیلی چیه  دبعخواندن نامه ها گرم کرد 

ه دختره انداختم و گفتم:فکر بنگاهی   دننایشون قراره بجای خانم یعقوبی کار ک–ید میخوا

شما رو ......در اینجا حرفم و بریدم وکیفم و  تمیکنم ایشون بهتر از سحر باشه  میتونه اوقا

انگهدار خواستم خارج بشم که صدام کرد بدون درو شانه ام انداختم و گفتم:من دیرم شده خ

امشب میهمان دارید  نگاهش کردم و گفتم:خیر سرش و تکانی –اینکه برگردم گفتم:بفرمائید 

ری حدودا" بیست و هفت ساله ار شرکت که پسدآقای یاری  حسابداد و گفت:میتونی بری 

ن ازش تشکر کردم و به راه ونمتاز شرکت بیرون آمد و گفت:اجازه بدید برسواست با من 

ن نازنین هنوز خیلی وقت بود به همین خاطر به حمام  رفتم وقتی بیرون اومدم دافتادم تا اوم

دید و گفت:خواستم خن  دا میادر فردبه نازنین گفتم:توکه گفتی پ از دیدن پدر غافلگیر شدم 

ه دادمن قول –یگه برگردید دباور کنید فکر نمیکردم –سوپرایزت کنم پدر در آغوشم کشید 

بودم که برمیگردم رو قولمم ماندم  کنارش نشستم و گفتم:چی شد که تصمیم گرفتید به این 

ن چی پس کارتو–راستش دارم کارهام و درست میکنم برگردم ایران -زودی برگردید

ی بخود آمدم به او سالم لترتیب اون و دادم باید دید مدارکم کی آماده میشه با صدای ع-میشه؟

متوجه حضور شما نشدم خنده ای کرد و گفت:یعنی اینقدر غافلگیر شدید  دم و گفتم:ببخشیدکر

رم پرسید نیلوفر جان رانندگی در هر صورت ببخشید .پد اصال" فکرشم نمیکردمراستش –

آره دخترم -من؟ لما–وئیچی از جیبش درآورد و گفت:بیا این مال تو عزیزم بله  س–بلدی 

شما امروز حسابی من –دم ه بودولدم بود و من بکل فراموش کروای فردا ت ت مبارک دتول

کوچکی را بطرفم   نوبت من و علیه او جعبهالو گفت:حا دو غافلگیر کردید نازنین جلو اوم

وی آنها تشکر کردم داو هم علی تبریک گفت از هر گرفت و گفت:تولدت مبارک پشت بند

گونه نازنین و بوسیدم و گفتم:ازت ممنونم عزیزم خیلی قشنگه  دیه آن دو انگشتری زیبا بوده

آن شب با ماشینی که پدر برام گرفته بود رفتیم بیرون شام را هم در یک رستوران مجلل 

رو نازنین هردو دپ دوابم می اومشدم هنوز خ دصرف کردیم صبح با بی حوصلگی از جا بلن
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م به ساعتم نگاه کردم نیم ساعت تاخیر داشتم ددبی سروصدا خانه را ترک کرخواب بودن

وقتی وارد شرکت شدم او در دفترش نبود حداقل جای شکرش باقی بود که هنوز نیامده با 

دیدن خطیبی در اتاق کارم آن هم در آن وضعیت جا خوردم لحظه ای کنار در ایستادم نفس 

خاموش کرد و نگاهی  یگاریسیدنم سیگارش را در جا دخطیبی با کشیدن برایم سخت بود 

به ساعت انداخت  اما چیزی نگفت به سمت پنجره رفتم و آن را گشودم خطیبی جای من 

اشتی  دن نداشت کیفم و رو میز قرار دادم گفت: امروز تاخیر نشسته بود انگار خیال بلند شد

اره دختره گفت:دوست ندبدون اینکه جواب سئوالش و بدم  گفتم:لطفا" بلند شید  بجای خطیبی 

 دم و به سمت او که حاال بجای سحر نشسته بوشه مگه میز و به اسمت زدند سر دبلن

برگردانم  عینکم را کمی پائین آوردم و گفتم: فکر نمیکنم این موضوع ارتباطی به شما 

یا برو بیرون یا به اتاق ایشون  سیگار بکشی بعد اگه خواستیین به اشته باش در ضمن از اد

و گفت: شایان  دنه عقیلی خندی–یبی گفتم:حاال اجازه میدید به کارم برسم برو بعد روبه خط

ستعفام و قبول میکنی این و از کجا پیدا کردی  بدون اینکه نگاهم و از خطیبی بگیرم گفتم: ا

یسم او همچنان در سکوت نگاهم میکرد خودکار از روی میز برداشته و شروع یا کتبا" بنو

قرار دادم و گفتم: بهتره این سمت  و به پدرتان برگردانید و سپس رومیز به نوشتن کردم 

اخت و آن را پاره کرد و بلند دخودتان پشت همین میز بمانید او با لبخندی به ورق نگاهی ان

بشین به کارت برس  نشستم و گفتم:شما تا کی شد و گفت:متاسفم که استعفات و  نمی پذیرم 

برنمیگرده –میخواستم بدونم پدرتون کی برمیگردن ین طوری فقطهم-چطور؟–ایران میمانید 

د صپس ق–اینجا برای همیشه تحت نظارت من میمونه منم خیال از ایران رفتن و ندارم 

یگه اینجا شباهتی به شرکت و محیطش دآخه -چطور؟–کردید شرکت و ورشکست کنید 

دست عقیلی داد و  اشت و بهداو برگه ای از بین نامه ها بر اره ده محیط اداری نبشباهتی 

پس از اتمام نامه ها  و ترک کرد سرم و به کارم گرم کردمکنی اواتاق یگفت: ببینم چکار م

سرم و رومیز قرار دادم خیلی خسته بودم اما مگه این تلفنها به من مهلت میداد یه لحظه 

که همانجا ناچارا" بلند شدم و نامه  ها رو به اتاقش بردم آنقدر خسته بودم چشم روهم بزارم 

یر دامروز چرا –فقط خسته ام –حالت خوب نیست –نشستم و گفتم:اگه ممکنه من برم خونه 

م دبله گفتم چون خودمم فکر میکر-اریددشما که دیروز گفتی ن-اشتیمددیشب مهمان -اومدی

–سری تکان داد و گفت: لطفا" کارهای شرکت و به خانم عقیلی یاد بده  دامروز قراره بیا 

اخمی کرد و گفت: خانم و آموزش بدهید ان زیر نظر شما نیست بهتره خودتان به مگه ایشو

میدونم بخاطر –موسوی از وقتی اومدی یریز تنه زدی فکر نمیکنی اینا به ضررت باشه 

آن وقت جای دیگه استخدامتون -همین این کارو میکنم تا شما هرچه زودتر اخراجم کنید

مگه -میرم مدیرش مثل شما باشه بهتره که هیچ جا استخدامم نکنند اگه قراره هرجا–نمیکنند 
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افکار و شما جنبه خارج رفتن و نداشتید -پس مهم چیه؟–نیست  این مهم-من چطوریم؟

بهتر -ه ایددآنها روی شما اثرگذاشته و محیط شرکت و مثل محیط آنجا قلمداد کر دبرخور

ررات شما هم درمقکه و میکنم ارین کزمانی ا-نیست کمی توصحبت کردنت ترتیب اثر بدی

اینگونه باشن رفتار من هم همین  ا و اطرافیانتونب اثری داده باشید تازمانی که شماینجا ترتی

چطور پیش -بود به اتاقم برگشتم و او هم وارد اتاق شد و کنار میز عقیلی ایستاد دخواه

او خندید و ینجوریه او با اشوه گفت :خیلی سخته شایان نگفته بودی کارتون امیری؟

اخت و گفت:توباید اول یه د انالبگیری یا نه  او شانه ای با دگفت:باالخره میخوای کار یا

میگیرم یا نه اوبه من نگاه کرد و گفت: خانم  ده من بدی ببینم چیه تا ببینم یابتوضیحی 

د ره کرد بلنبه عقیلی اشا تموسوی لطفا" تشریف بیارید اینجا به گفته اش عمل کردم اوبا دس

ن از اول تو ضیح بده چکار کنه بدون اینکه نگاهی به او بکنم شه و به من گفت:شما بنشی

ادن انگشتان دطرز قرارباید جای حروف و یاد بگیری  لپس او–نه –گفتم:اصال" تایپ بلدی 

به روی صفحه کلید و نشانش دادم و گفتم: از سمت راست اینطوری حفظ کن کمنتا و سمت 

بار امتهان کن تا جای حروف  دشسیبل  این کارو بدون نگاه کردن رو صفحه کلید چنچپ 

بعد مابقی و بهت میگم بلند شدم و سرجام نشستم خطیبی گفت: خانم موسوی ویاد بگیری 

بهتره تا زمانی که ایشون به کارهای –خانم عقیلی –فنها را کی جواب میده لت–میتونی بری 

فن لو گفت:انگار ت دن او با تشر نگاهم کرنکردن تلفن هم جواب ندزم و پیدا اینجا تسلط ال

 تونهدمیشدم گفتم:میل خو دلنببگیرم  همانطور که  دیا دبای لجواب دادن چه کار مهمیه که او

ر جواب دادن به سئواالتشان ماندید خود آقای خطیبی و خبر کنید با داما اگه  دیبدجواب 

خیر بعد روبه من کرد و گفت:خانم –مشکلی پیش اومده  دپرسیوارد شدن آقای یاری خطیبی 

خودشون و معرفی نکردن او سری به عالمت نه –دارن سوی یه آقایی اومدن با شما  کارمو

–ی روی لبانم نشست دم و بیرون رفتم با دیدن پدرم لبخندتکان داد کیفم و رومیز قرار دا

اومدم محیط کارت و ببینم در جعبه شیرینی و -اینجا دیدرجان چی شد که اومدشمائید پ

دختر جان مگه – اشتم و گفتم: این به چه مناسبته؟داشت و بطرف من گرفت یکی بردبر

امروز تولدت نیست من بجای تو برای همکارانت شیرینی آوردم از او تشکر کردم گفت: 

ش را هم نشانتان دید خودفتر را نشانش دادم و گفتم: تشریف بیار–دفتر مدیرتان کجاست 

با وارد شدن ما هردو از م خطیبی و یاری مشغول صحبت بودن دبدهم اورا به اتاق کارم بر

ه پدر گفتم: ایشون آقای خطیبی مدیر شرکت این آقا بجا بلند شدند خطیبی به من نگاهی کرد 

و گفت: اوبا هردو مرد دست داد  دهم حسابدار شرکت و این خانم منشی آقای خطیبی هستن

خطیبی گفت:   دایشان بجای پدرشان آمدن–فکر میکردم مسئول شرکت باید مسن تر باشند 

ن آقای موسوی پدرم هستند او حواسم نبود  ایشو دببخشی–نمیخواهید ایشان را معرفی کنید 
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ر دسپس روبه پدر گفت: بفرمائید بنشینید پاخت و گفت: پدر جوانی دارید دابرویی باال ان

؟  برداشتن عقیلی گفت: مناسبتش چیه من داد به آنها تعارف کردم هرکدام یکی جعبه را به

یاری گفت:تبریک میگم خانم موسوی شرمنده ما   جای من گفت: امروز تولد دخترم  پدرم ب

ت تمسخر گفت: لعقیلی با حام دی زدم  و گفتم: خودمم فراموش کرده بودخنباشتیم لداطالع ن

نه –خانه جا گذاشته پدرم بجای من گفت: هدیه اش و توچی بوده  اینبار هم  یه تولدتد هالحا

لدت فهمیدیم هدیه توره گفت: ما که نعقیلی دوبا  پدر جان لزومی ندیدم با اون به شرکت بیام

پدرم گفت: باید جایی برم اومدم ببینم میتونی به او نگاهی انداختم و گفتم: ماشین   دچی بو

اشتم پس از خداحافظی با آنها از شرکت بیرون دبلند شدم و کیفم و بر حتما"–همراهم بیای 

بریم خودت – کجا باید بریم الحا–بریم لباست و عوض کن بعد بریم  لرگفت: اودزدیم پ

.به گفته پدر میفهمی راستی بهتره برای این جایی که میخوایم بریم بهترین لباست و بپوشی 

برام آورده بود پوشیدم خوشبختانه هدیه پدر دراین  تغابهترین پالتویی که خودش بعنوان سو

ا بریم که یر نگاهی به سرتاپایم انداخت و گفت: چقدر بهت میاد  بدپهوا خیلی به دردم خورد 

حرکت کردم هرچه  ده بودرسی که دادتم و به سمت آسحسابی دیر شده پشت فرمان نش

گفتم: پدر اینجا  وی در مورد نظر ایستادیم لم شدید تر میشد وقتی جبوتر میرفتیم ضربان قللج

شما مگه ؟!عمو رضا –که خونه ......اوسرش و تکانی داد و گفت: خانه عمو رضاست 

بله خیلی وقته االن هم منتظرمان هستند چیه نکنه توهم مثل من دچار -دهنوز با هم درارتباطی

یم در بدو دخونه آنها ش دوارر دبه همراه پ اضطراب شدی سرم و پائین انداختم و گفتم: بله 

اشت اما خیلی با دتنها کسی که به استقبالمان آمد دختر جوانی بود که چندان زیبای ن دورو

از چند دقیقه عمو وارد سالن شد  داحترام صحبت میکرد همین باعث شد کمی دلگرم شویم بع

اشتم دن هم شک اوپدر را درآغوش کشید و گفت: انتظار نداشتم برگردی ایران تا همین اال

روبه من کرد و گفت: این دختر خانم زیبا رو معرفی نمیکنی  دکه تو امروز بیای اینجا بع

 الو گفت: دخترمه نیلوفر اوبا تعجب نگاهم کرد و گفت: نیلوفر جان خودتی ماشا دیدپدر خن

امروز کالس –چقدر بزرگ شدی اومرا نیز در آغوش کشید و گفت:پس خواهرت کجاست 

به رویم  دتونست خدمت برسه با وارد شدن زن عمو نگاه من و پدر به هم افتاداشت و ن

ر را می آزرد دسال پیش چطور با رفتا ر متکبرانه اش ما دارم چند دی زد  هنوز به یادلبخن

سالم کرد بوسه سردی نیز به گونه من زد و تعارف کرد بنشینیم  داو جلو اومد و  خیلی سر

زم با دیدن او تمام خاطراته گذشته چون پرده سینما از برابر سعی کردم روحیه ام و نبا

سرم به  دادکه مرا خطاب قرار دیدگانم گذشت چشمم را به هستی دختر عمویم دوختم 

ختر همان زنی د دگرم کردم و فراموش کردم این دختر خوش برخوراوصحبت کردن با 

او به  دعمویم حرف ما نیمه مانارها موجب آزار مادرم شد با وارد شدن آرش پسر باست که 
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ه جذابی بود در آن لحظه که بخاطر دسمت ما آمد و با هردوی ما دست داد پسر فوق العا

رش هم مثل دم آم متوجه نگاه زن عمو که سرتاپام و برانداز میکرد شدشده بو دورودش بلن

–لته سا دو گفت: نیلوفر جان چن دادعمو مرا مخاطب قرار  خواهرش خوش برخورد بود

چه رشته  دهستی پرسیلیسانس -مدرکت چیه ؟–تا حدودی –ی ددرس که خون–بیست و پنج 

و گفت: معلومه دختر زرنگی هستی  ده تحسین نگاهم کردیدکامپیوتر  عمو با –ای خوندی 

در حال –ن چه میکنی دبله  سری تکان داد و گفت:غیر از درس خوان–ی دهنوز مجر

نه اصال" اما کار کردن –گفت: به رشته ات مربوطه  ضر تنها سرگرمیم کارمه هستیحا

خوشبختانه عمو با مطرح کردن سئوالی همه نظرها را به پدر جلب  ارم دوست داونجا رو 

هستی روبه من کرد و گفت:  کرد و مرا از شر پاسخ دادن به سئواالت پی درپی نجات داد

اتاق بزرگی  و گرفت و آویزون کرد رفتم پالتومبیا بریم اتاق من بلند شدم و با او به اتاق 

مه آره ه-خندید و گفت: آره قشنگه  ؟سلیقه خودته -  دداشت بطور شیکی هم آن را چیده بو

چیز با هم جوره .هستی خیلی زود با من گرم گرفت و هرچه در دل داشت به من گفت از 

ریه همه و همه ن که با کی دوسته و مشغول چه کاالجریان برهم خوردن نامزدیش گرفته تا ا

رو گفت  با ضربه ای که به در خورد او سکوت کرد آرش وارد اتاق شد و گفت: ناهار 

با پرحرفی سرشون و درد بیار آرش چشمان  دحاضره هستی جان بزار ایشون برسه بع

انگار با این کار قصد داشت هرچه در  ردخمار و کشیده ای داشت دقیق و مستقیم نگاه میک

سرمیز کنار پدرم نشستم  مراه آن دو وارد سالن پذیرایی شدمه بکشد بهذهن داری بیرون 

وقتی نگاهش کردم متوجه شدم مثل اولی که آمدیم نبود عمو هم درست مثل پدرم گرفته و تو 

 دلند شدم پس از چنبفکر بود به هر ترتیبی که بود غذای توبشقابم و تمام کردم و از سر میز 

که  دتصور کنم اشتباه دیدم اما بع لخندی زد که موجب شد اولب ددقیقه زن عمو کنارم اوم

کنارم نشست و مرا به حرف کشید شکم به یقین تبدیل شد اومدام از مادرم میپرسید که االن 

با جوابهای  کجاست و چه میکنه و من هم طوری جواب میدادم تا حسابی او را بسوزانم

دیگر تحریک میکردم با اینکه از او خبری  دندان شکنی که میدادم اورا برای پرسیدن سئوال

نداشتم و خیلی چیزها را به دروغ گفته بودم اما راضی بودم که توانسته بودم حس حسادتش 

را تحریک کنم  عمو با اسرار پدر را راضی کرد شام نیز آنجا بمانیم قرار شد من بروم و 

گفت: اجازه بدید من همراهتون  نازنین را با خود به اینجا بیاورم وقت رفتن آرش بلند شد و

او با گفتن : از کارت ر بیرون رفتیم  دو با هم از  بیام او سوئیچ ماشین عمو رو گرفت

شرکت  از وقتی مدیر-چرا تا حدودی؟–راضی هستی سرصحبت و باز کرد گفتم: تا حدودی 

تا –فقط مثل سابق نیست -یعنی چطور شده؟–عوض شده سیستم اداریمون هم به هم خورده 

ه سری تکان داد و گفت: خواهرت درشته ام کامپیوتر بو–چه حد به کامپیوتر آشنایی داری 
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چند وقته –فقط به درسش برسه برام مهم بود -چرا؟–اشتم من نزنه –چطور اوهم کار میکنه 

رت دما–تا یک ماه پیش نه –قبال" با او در ارتباط بودید –دوروز –عمو به ایران برگشته 

عی ندارم با تعجب نگاهم کرد و گفت:مگه شما با النمیدونم از او اط–برگشته  واره عمدخبر 

به همین خاطر سر –خیر چند سال میشه که تنها زندگی میکنیم – دگی نمیکنیدمادرتون زن

خواهرتم مثل خودت  جذابه  لبخندی زدم و گفتم: –نه کار تنها سرگرمیه منه – یکار میر

خواهرتم مثل  شنیدم به پدرم میگفتی قصد ازدواج نداری-. نازنین خیلی چهره قشنگی داره

واج میکنه  با تعجب نگاهم کرد و دم و گفتم:نازنین به زودی ازدیدخودت فکر میکنه  خن

–د چرا میگی داما الید و گفت: حاده  خندخوبی گیرم اوم دبله خوشبختانه داما–گفت:واقعا" 

پدر من براش هم پدر بودم هم  قبل از ورودنازنین و من بزرگ کردم بدون دخالت کسی تا 

–حق با شماست چند سال از شما کوچکتره -مادرحاال هم فکر نمیکنم فرقی کرده باشه  

خودش خواست علی هم پسر خیلی خوبیه دلیلی برای -ازدواجش زود نبود–چهار سال 

:  من وی در نگه داشت و گفتلمخالفت نبود  به همین خاطر قبول کردم  او ماشین و ج

بفرمائید داخل ممکنه هنوز نیامده باشه  با آرش وارد خونه شدم –همین جا منتظر میمونم 

با دیدنم بلند شد و سالم کرد و طبق معمول نازنین پشت پیانو نشسته بود و تمرین میکرد 

پیشرفت کردی نازنین خانم  دستاش و به هم مالید و –ومه کجایید پدر کجاست لگفت: مع

بهش گی نیلوفر استادمم همین و میگفت اما فکر کردم برای دلخوشیم گفته گفت:راست می

کجا به پشت سرم اشاره –بریم  دشو حاضر شو بای دگفتم تو کمکم میکنی خندیدم و گفتم: بلن

کردم اوکه تازه متوجه آرش شده بود بلند شد و با شرمندگی گفت:سالم آقا خوش اومدید 

آقا  نازنین جان ایشون - دم آرش با او احوالپرسی کرد نشببخشید اصال" متوجه حضور شما 

از فرط تعجب گشاد شده بود یه نگاه به او بعد به من  آرش پسر عمو رضا هستن  چشمانش

 هه شو به آرش تعارف کردم بنشیند زود آماالآره نازنین جان حا-انداخت و گفت: عمو رضا؟

سینی و رومیز قرار دادم و گفتم: چند برگشتم  خونه رفتم با دوفنجان قهوهخودمم به آشپز

ه کن لگفتم:نازنین عجلحظه ببخشید االن برمیگردم از او فاصله گرفته و به اتاق نازنین رفتم 

از کجا پیداش کردی خندیدم و گفتم:من –آره عزیزم –نیلوفر واقعا" این آرشه –پدر تنهاست 

و کنارش به سالن برگشتم  پیدا نکردم کار پدره حاال زود باش فقط یه لباس خوب بپوش

همین طوری کنجکاو –ودی چطور دتا ح–ید دنشستم دقیق نگاهم کرد و گفت: شما پیانو بل

با اومدن نازنین آرش گفت:  ی به روش زدم و گفتم: قهوه تون سرد شد بفرمائید دشدم لبخن

 و دیدید و گفت: من و گفتید یا نیلوفرو  آرشم خندارید نازنین خندخواهر زیبایی 

هرسه از خونه بیرون رفتیم نازنین پشت نشست و من و آرش  ن زیبا هستید گفت:هردوتو

به سمت شرکت نگاهی نیلوفر  هو موقع رد شدن از مقابل شرکت نازنین گفت: آقای خطیبیلج
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آخ -آره از امروز به جای سحر اومده  –انداختم به همراه عقیلی بود نازنین گفت: جدیده 

ای امروز هم رشرکت ب دادن کارت میادراستی سحر امروز زنگ زد و گفت فردا برای 

نمیدونم نازنین جان مابقی  –این دوتا رو ببینه فکر میکنی چکار کنه  دتبریک گفت حاال بیا

یم و محکم گرفته ازور سکوت گذشت نازنین با دیدن آن خانه رنگ از چهره اش پرید بدراه 

آرش به سمتمان -م:برای چی؟برگردیم با تعجب نگاهش کردم و گفتبود آروم گفت: نمیشه 

 دنار ایستانه چیزی مهمی نیست  او در را باز کرد و ک–برگشت و گفت: مشکلی پیش اومده 

عمو و هستی به پیش وازمان آمدند نازنین  ارد شدن ما به خانه اخل شویم با ودما  لتا او

وقتی مورد سئوال قرار میگرفت همانگونه که سرش ک لحظه از کنارم تکون نمیخورد ی

ن مرا از او چسبیده بود که انگار االن میخوا نمطوری به پائین بود جواب مختصری میداد 

و گفت: انگار خیلی به خواهرتان وابسته اید نازنین نگاهی  دآرش نازنین را صدا ز دا کنندج

 اگه قرار باشه نیلوفر ازدواج کنه الهستی گفت: حابه من کرد و گفت: بله خیلی زیاد 

نه عزیزم فقط ازت سئوال –میخوای چکار کنی نازنین نگاهم کرد و گفت: خبریه نیلوفر 

نازنین ازدواج میکنه اینطوری به نبود من  خودم بجای او گفتم : تا دوسه ماه دیگه دپرسید بع

من که درش –ت میکنه  عمو با تعجب گفت:یعنی زودتر از تو میخواهد شوهر کنه دعا

نازنین عقد کرده است  او نگاهی به پدر   و –ه دعمو گفت: خواستگار اوم–مشکلی نمیبینم 

گفتن  چهره پدر  بله  همه آنها به نازنین تبریک– میگی یو گفت:جد تاخدن انمبه  دبع

خندی زد نگاهم به ببه من چشم دوخت و لهنوز گرفته بود وقتی متوجه شد نگاهش میکنم 

اخت سپس دستهاش و تو موهاش فرو دآرش افتاد که یه نگاه به من و بعد به نازنین می ان

ا نکردم راستی چرا دبرد و گفت: هرچی دقت کردم بلکه یه شباهت کوچک بینتان پیدا کنم پی

پدر خندید و گفت: نازنین به من رفته اما نیلوفر معلوم  ددوتا هیچ شباهتی به هم نداری شما

اشه دوباره بشده رفته تنها رنگ چشمشاش مثل منه آرش که انگار تازه متوجه  ینیست به ک

.بعد از چند دقیقه پدر به و گفت: بله حق با شماست رنگ چشماتون مثل همه دنگاهم کر 

عمو به اتاق او رفت و زن عمو هم جمع و ترک کرد هستی از نازنین خواست به  ههمرا

او بخندی زدم و گفتم: برو عزیزم فقط من و آرش ماندیم ل دکر اتاق او برود نازنین نگاهم

ض کرد و گفت:میخواستم یه سئوالی ازت بپرسم ناراحت وجاش و با صندلی کناری من ع

وقته  دچن–بله –ایی که دیدیم واقعا" مدیر شرکتتان بود اون آق–خیر بفرمائید –که نمیشی 

من میتونم شرکتی که کار میکنید و از نزدیک ببینم یعنی یه –دوسال –اونجا کار میکنی 

نظر من که ایرای نداره  کمی در سکوت سپری شد تا با گفتن شما از –روز بیام اونجا 

هم ظاهر هم نوع -؟لحاظ از چه–خواهرتون خیلی با هم فرق دارید سکوت و شکست 

اینطوری نیست که فکر میکنید چون -همش توخودشه چرا؟ برخورد نازنین خیلی ساکته 
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نازنین همیشه تو اولین برخورد  دباهاش برخورد دارید اینطور به نظرتون میا لجلسه او

ید و گفت: دهتر از منه خنبوقتی بیشتر بشناسیدش متوجه میشید او خیلی همین طوریه 

حاال که قراره نازنین ازدواج کنه چه فکری –بله خیلی زیاد –ه خیلی دوسش داری معلوم

یه شرکت  اگه تو–فعال" نه –یعنی قصد ازدواج نداری -یهنوز هیچ–برای آینده ات داری 

پس حاضر نیستی –من کارم و دوست دارم –دیگه کار بهتری برات پیدا شه حاضری بری 

 چی از قراردادت  دبع–من اونجا قرار داد دارم  اگه خودمم بخوام مدیر شرکت نمیزاره –

حاضری بیای تو شرکت ما کار کنی پدر به یه دفتر دار احتیاج داره درحال حاضر هستی 

اجازه بدید کمی –نجا کار کنی د شما حاضری اواین کارو بعهده داره اما از پسش برنمیا 

ن پدرو عمو او سکوت اختیار کرد پدر کنارم نشست و دا اومراجع به اش فکر کنم ب

تو چه چیزی میخواهید -گفت:نظرت راجع به اینکه من و عموت با هم شریک بشیم چیه؟

–من مخالفتی ندارم میخواستم نظر تورو بدونم -نظر خودتون چیه ؟–درکار –شریک شوید 

حاضری در این شرکت کار  رجان عمو گفت: نیلوفر جاندتون صالح میدونید پدهرطور خو

مگه کی این و بهت – دکنی  خندیدم و گفتم:حاال چرا همه من و برای کار کاندید کرده ان

ن آرش که انگار ای پسر جدادبه به همه کاره شرکت چه عجب یه نظری –آقا آرش –گفته 

 دیشنهاه ای کرد و گفت: به نیلوفر پداومده باشه گفت: چیزی گفتید پدر عمو خن دتازه به خو

نه نظرم –که باید فکر کنی  ال هم نظرت اینه اخت و گفت: حادبه من ان یم او نگاهدکار دا

اینکه خیلی –با ما شریک بشه  عموت میخواد له عمو گفت:پسرمب–پس موافقی –عوض شد 

با آمدن زن عمو همه سکوت کردیم رفتارش کرد   بگو چرا نیلوفر خانم موافقت  عالیه پس

ر دبود حداقلش این بود که پشت چشم برایمان نازک نمیکرد زن عمو وقتی ه دکمی بهتر ش

ر گفت:هرچقدر رضا در حال دجریان قرار گرفت پرسید چند سهم را میخواهید بخرید پ

رم آرش گفت: این که خیلی در آن شرکت سرمایه داره به همان میزان هم من میگذاحاضر 

ت میکند ترتیب م شما کی این مبلغ و پرداخمن اگه بدونمیشه شرکت و وسعت بخشید  عالیه

ه پدر نگاه کردم میترسیدم نتونه آن مقداری که گفته بم من مضطرب تمام کارها را مید

اختم و به این که چه عاقبتی در انتظار پدر خواهد بود فکر میکردم ددازه سرم و پائین انبپر

سرمایه گذاری کنه که نمیدونیم  و کاریر و م پدر هم ممکن نبود بپذیرهده بوداگه من نه آور

با این  ؟ه داومدم به صورتش نگاه کردم پرسید اتفاقی افتا دچی هست با صدای نازنین به خو

ده  نازنین دوباره ی زدم و گفتم:نه عزیزم چیزی نشدهمه نگاها متوجه من شد لبخن لسئوا

مگه قرار نشد شام  ترار نگاه کردم عمو فورا" گفت : کجا دخدید  به پگفت: نمی خواید بر

 دن عمو گفت: من شام تهیه دیدم شام بمانید بعزنید گفتم: بهتره دیگه زحمت و کم کنیم بمو

اشت به نازنین نگاه کردم آروم دبروید  لحنش خیلی صمیمانه بود و این برام جای تعجب 
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خونه ما روم نشد بهش بگم از خونه تماس  دگفت:من با علی صحبت کردم گفت شب میا

شه پدر گیرم اخمی کردم و گفتم:چرا بهش دروغ گفتی فکر نکردی اگه بفهمه چی مینمی

خونه  دگفت: نیلوفر اتفاقی افتاده نگاهم و به پدر دوختم و گفتم: علی به نازنین گفته شب میا

اینجا به  داره زنگ بزنید او هم شام بیادنباشیم زشت میشه عمو گفت: این که کاری ن الحا

اشتم و بلند شدم وقتی به دگوشیم و برهتره خودت صحبت کنی بتم گفت: اخدپدر نگاهی ان

ی رولبان نازنین نشست و اروم گفت: دکرد  لبخن لقبو-جمع برگشتم پدر پرسید چی شد؟ 

میدونم اشتباه کردم اینقدر سرزنشم نکن  سکوت کردم تا –چی داشت که بگه -چیزی نگفت؟

گذاشت اما مگه این هستی بلکه از بین حرفهای آنها بفهمم کار شرکت در چه زمینه ای است 

لفن ت ها زمانی او سکوت کرد که آرش گفتحرف میکشید تن م به همدام حرف میزد و من و

با  دای صحبت میکرهم در مورد دیگه م متاسفانه عمو اره نفس آسوده ای کشیددبا تو کار 

گرفت عمو مدام از کار و درآمدش می پرسید او  درنگ دیگه ای به خون علی صحبتها داوم

بدون اینکه حتی کوچکترین حرفی را به خود بگیره آن شب  دهم خیلی محترمانه پاسخ میدا

میمانه برخورد " عادی بود و با همه صالیم رفتار زن عمو کامدتا دیر وقت منزل عمو مان

ه بود وقت رفتن پدر همگی را دمیکرد نازنین هم از آن سکوت و یک جا نشینی در اوم

صبح دوباره   دبرای پنج شنبه شب دعوت کرد آنها هم پذیرفتن  هرکار کردیم علی شب نمان

از کردم و گفتم:آقای خطیبی به شرکت رفتم دوباره همان صحنه دیروز پنجره ها را بکسل 

کرد و گفت: خواب بودید یا  ن سیگار بکشید دقیق نگاهمواتاق خودت د تواین به بع لطفا" از

ال اجازه میدید به گریه کردید که چشمانتان اینقدر ....حرفش را بریدم و گتم:خواب بودم حا

ه گفت: نه گفتم: استعفام و که نمی پذیرید اجازه هم که نمیدید به کارم برسم دبا خن کارم برسم

و گفت:  دخوشبختانه دوماه دیگه از اینجا میرم راحت و میشم  اخمی کرکار کنم پس باید چ

بایه شرکت دیگه قرارداد بستم  با عصبانیت از جا بلند شد –متی کجا تشریف میبرید البه س

امکان نداره  - بال نیروی جدید باشید نی زدم و گفتم: لطفا" ددلبخن  ؟و گفت: تو چکار کردی

ارید بمونید وارد شدید من نمیتونم ریسک کنم شما یک سال قرارداد دشما به کارهای اینجا 

ترک کرد سرجام نشستم عقیلی ید خوش اومدید اتاق و با عصبانیت بعد هرجا خواستید بر

همانطور که سیگارش وتو جا سیگاری خاموش میکرد گفت:چرا اینقدر اذیتش میکنی لحنش 

ه من چکارکردم فقط دوست ندارم اینجا کار کنم سری تکان داد و مگ - دیگه زننده نبود 

من قراره با پدرم کار کنم مطمئنم اونجا بهتر از اینجاست –گفت: بهتر از اینجا گیر نمیاری 

ی باعث شد نگاه از یشناغول تایپ نامه ها بودم  که صدای آهر دو سکوت کردیم  مش

نیم ساعت ماند و از  دم و او را بغل کردم ش دمانیتور بگیرم سحر بود با خوشحالی بلن

ن کارت گفت: ده عموم و گفتم موقع دادمالقات با خانواشوهرش گفت من هم براش جریان 
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 که از من دن با پسر عمو و دختر عموت بیا برای خطیبی هم کارتی آورده بودپس وقت اوم

تم و به دفترش بردم اشده او بدهم پس از رفتن او کارت و نامه ها را بربآن را  تخواس

سحر  -مال کیه؟–کارت  جلوی صورتش گرفتم  دد و رو صورتم خیره ماند کرسرش و بلن

ارم  به گفته اش عمل کردم گفت: داخت و گفت: بشین کارت دنگاره گذرایی به کارت ان

نمیدونم –چه کاری هست –دروغ نگفتم –بستی یا دروغ گفتی  دادراستش و بگو ببینم قرار

مهم نیست چه کاریه مهم –کاریه که قرارداد بستی  چطور نمیدونی چهداختی دست ان و من–

ور لطفا" به پدرت بگو دنبال کس طنیکه ا–کار بشم  لاینه که تو شرکت پدرم قراره مشغو

–مشاور شما تو اون یکی اتاق مشغوله کاره –من  مشاورم و از دست نمیدم دیگه ای باشه 

بازهم –بلکه دست از این کارهاش برداره بگیره  دم تا کار یادردختر من اون و آو بسه کن

– دپس باید به خوبی او هم از پس کارها بربیا دردین و جای سحر نیاوفرق نمیکنه  مگه او

ن خاطر آوردمش اینجا یمه به همدختر خال–اختم دمیدونی عقیلی چکاره منه شانه ای باال ان

بله میدونم میخواستم کمکش کنم نمیدونستم کار –د اما اشتباه بزرگی مرتکب شدید یخشبب–

بله من قول همکاری به پدرم و – یاز اینجا بر یخودم و خراب میکنه  حاال بازم میخوا

در این مدت کسی و پیدا کنید تا موارد و بهش آموزش بدم نیشخندی م شما هم لطف کنید داد

 نه – دیعنی موافق نیستی–زد و گفت: در حال حاضر اینجا قرارداد داری فراموش کردی 

هنوز متوجه نشدی تا بهت اجازه ندادم نباید –به جانبش برگشتم –بلند شدم که برم صدام کرد 

 دلنببه ناچار دوباره نشستم او از پشت میز  اتاق و ترک کنی بشین دارم با تو صحبت میکنم 

ما به عنوان شد درو بست و روبه رویم نشست  و برگه قرارداد و نشانم داد و گفت: ش

ت به مدت یک سال تنظیم داددر این شرکت استخدام شدی در اینجا قرار لمشاور مدیر عام

مگه بعلت نارضایتی مدیر شده و ذکر شده تحت هیچ عنوان فسخ این قرارداد میسر نیست 

حرف  دمن قرارداد و حفظم نیازی نیست آن را برایم تکرار کنی–از نحوه کارشما  لعام

فت: عقیلی موقتا" این جاست تا شخص مطمئنی را آخرتان را بزنید  خیره نگاهم کرد و گ

" از کارت رضایت دارم حاضر نیستم کارمندی مثل تورو از دست بدم اگه الکام پیدا کنم من

اری فورا" داتاق کارت رضایت ن هستی بگو و اگه از بودن عقیلی تو از حقوقت ناراضی

ه بگو فقط این و بدون من غیر از شما یز دیگه ایو اگه ناراحتید از چ جاش و تغییر میدم

ه نگاهش رارم که باید به کار آنها هم نظارت کنم  خیدبیست و هشت کارمند دیگه هم صدو

طی این مدت اولین باری بود که اورا تا این حد جدی میدیدم که تنها راجع به کار  کردم 

به  –نظرت و –باید بگم  چی–تی کاخوب چرا سد وقتی سکوتم  دید گفت:صحبت میکر

ر این دی که در تعهدی که دارم میمونم در ضمن باید بدونید من کارم برام مهمه نه افراطخا

ی از رضایت روی لبانش نقش بست و گفت: مطمئن دلبخن  ده کار هستنبرکت مشغول ش
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ن به کمکت احتیاج اینجا بیاه نفر برای استخدام به فردا قراره سم که دختر عاقلی هستی دبو

ساعت نه صبح سرکشی به کارگاه  ساعت دو هم آقای –ا چه قرارهایی داریم دارم فرد

خوبه یازده هم –ارید دگه ای نیقرار د ل گرفتن دستگاهشان تشریف میارنحقانی برای تحوی

ز امروز یم این کار ادار تا برای سرکشی از کارگاه براون سه تا میان االن هم وسائلت و بر

جام نشستم گفت:نمیخوای بری وسائت و ارهای تو اضافه میشه وقتی دید سره بقیه کب

ای کرد وگفت: اجازه صادر مرخص شدن خنده -اجازه چی؟–منتظرم اجازه بدهید –اری دبر

 عمل کردم  اش یم به گفتهگو میخواهیم بی خبر به کارگاه برشد  حاال زود باش به کسی هم ن

نه با ماشین خودم  - پارکینگ و زد گفتم:مگه با ماشین شرکت نمیریم  نسور دگمهتو آسا

مشکی  او با تویوتامیریم سکوت کردم و اوهم دیگه چیزی نگفت صبر کردم تا او بیاید 

و در جلو رو باز کرد بدون حرفی نشستم او با سرعت زیاد ماشین و  دبطرفم اوم درنگ خو

از کنارش  خواست هرجا که میره طی دوساعتی که تو کارگاه بودیم ازمن دبه حرکت درآور

من هم به گفته اش عمل کردم ساعت یک بود که چیز   و یادداشت کنم  تکون نخورم و همه

امروز حسابی خسته ات کارگاه بیرون اومدیم سرراه مقابل رستورانی نگه داشت وگفت: زا

تم:من گرسنه نیستم اخمی کرد وگفت: فراموش نکن کردم ناهار میهمان من  تشکر کردم و گف

 مثل یه خانم الم گوش کنی حاهستم و تو موظفی در ساعت کار هرچی میگمن مدیر تو 

ه ناچار به شد و من هم دمیرم او پیا لیاده شو بریم غذا بخوریم چون دیگه دارم از حاپخوب 

وصی رفت و صندلی و کنار ه شدم و به همراه او وارد رستوران شدم او به جای مخصدپیا

و نشست هردو جوجه سفارش دادیم  یدصندلی دیگه ای کش دبع دکشید و گفت: بفرمائید بنشین

آخه –چرا اینطور فکر میکنید –ت نیومد شن خیره نگاهم  میکرد گفت: خوددر حین خور

ا تا غذات و تموم نکنی از این ج–م رادبازی نمیکنم اشتها ن–داری با غذات بازی میکنی 

م او سیگاری روشن درم کرم و سرم و به خوردن غذا گدادنمیرم این یه دستوره سری تکان 

ندم گون داشت ی دودی که از دهانش بیرون میداد نگاهش کردم صورتی گالکرد از البه 

ی به روم زد و گفت: دلبخنو ابروان هشت پرپشت  چشمانی به روشنی  انگور بینی تراشیده

م که با گفتن دم چی بگناختم مودشدی خجالت کشیدم و سرم و پائین انبه چی اینطوری خیره 

و  دنه  سیگارش و خاموش کر–ز سردرگمی بیرون آورد د من و ااز سیگار خوشت نمیا

و گفت:  دگفت:سعی میکنم زمانی که کنارم هستی سیگار نکشم آن روز او مرا به خانه رسان

ز او تشکر کردم و وارد خونه شدم پدر زود فرستادمت که فردا اول وقت سرکار باشی ا

پیشانیم و بوسید و گفت:امروز کار خوب لباسم و عوض کردم و به اتاقش رفتم  بود توخونه

ما موافقت نکردن  با تعجب ابله –ادی که میخوای  بیای بیرون داطالع –بله –بود 

 خش کنمتونم فسیو تحت هیچ شرایطی نممن به مدت یک سال قرار داد دارم -گفت:چرا؟
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اصال" دلم نمیخواست تو شرکت –چرا پدر جان –ی زد و گفت: اینطوری بهتر شد دلبخن

راجع  هستی به من فهماند که دوست نداره ا پرسیدن از کارت راضیبپیش عموت کار کنی  

من هم چیزی نگفتم آن شب تا دیر وقت با پدر مشغول صحبت   هبه آن موضوع صحبتی کن

چیزی  است به اتاقش رفت  خیلی ناراحت بوده خونه اومد و یربودم نازنین آخرای شب ب

گی صبح زود به شرکت رفتم  میز تو اتاقم نگفت منم چیزی نپرسیدم صبح طبق روال همیش

نجا دیدم ضربه آرومی به در ب میزم واوتعج لاختم در کماده اتاق خطیبی انبنبود نگاهی 

با حیرت گفتم: چیزی شده مثل همیشه  دکرد چشمانش همچون پیاله خون بو دزدم سرش و بلن

این -دزی نشده فقط خسته ام و خوابم میادوم چی–ببخشید سالم –م الی زدو گفت: اول سدلبخن

مگه جای قبلیم چه –از امروز شما تو همین اتاق کار میکنید –میز اینجا چکار میکنه 

–ن وهمان جا بماگه برات مهم نیست با سه تا مرد تو یه اتاق کارکنی -مشکلی داشت  

 ام میشوند دآوری کنم امروز سه نفر در اینجا استخدیا دخانم عزیز بای–منظورتون کیا هستند 

ست میگفت اختم رادی نگاهی به ساعت انداوم د چرا اینقدر زوالهرسه نفر هم مرد هستن حا

بشین ی زد و گفت: دخنباگه ناراحتید برم یه ساعت دیگه بیام ل–بجای هشت هفت اومده بودم 

دیشب و تو شرکت سپری کردم با تعجب –ید ددختر جان در حین نشستن گفتم: شماکی آم

کس دیگه ای نمیتونست این کارو بکنه   مگه–جای میزت و تغییر میدادم  دبای-پرسیدم چرا؟

بله ولی –ی ش کشید و گفت: شما صبحانه خورداخمی کردو گفت: خیر بعد دستی رو شکم

یلی  بلند شدم و به اشپزخونه رفتم فورا" چای دم کردم  صبحانه ای خ–انگار شما گرسنه اید 

قرار دادم و براش بردم دوباره سرش رومیز بود سینی صبحانه  یینوسه کردم تدبراش آما

اخت و همانطور که دنی  انینگاهی به س دکر درو آروم روی میزش قرار دادم سرش و بلن

میتونم –م با فنجان چای سرگرم کردم دو خو خیره نگاهم میکرد  تشکر کرد  سرجام نشستم

اهل -رت هر چند وقت یک بار به مسافرت میره  دپ–بفرمائید –ازت بپرسم  لیه سئوا

بله تازه –ه دت گفتی تازه پدرت اومدگفت: متوجه نمیشم خو دمسافرت رفتن نیست  مجد

یشه یکم واضح تر اگه مه اما ایشون تازه االن به مسافرت اومده  سرفه ای کرد و گفت:داوم

م دادامه ندن تلفن دیگه ادکنه با به صدا دراومیگی مدن زندی زدم و گفتم:پدرم تو لندبگو لبخن

کجا رفته بود  دام آمدن خطیبی معلوم نبودسر ساعت یازده سه نفر مورد نظر برای استخ

که سروکله ا خطیبی تماس گرفتم چیزی طول نکشید بفرمها را به آنها دادم تا پر کنند خودمم 

اتاق شد اوتا تونست سر یاری  داو یاری هم وار داش پیدا شد  حسابی عصبانی بود پشت بن

زد و پرونده ای به دستش داد و او را روانه کارش کرد اومد جلو پوشه رو روی میز  ددا

اختم و گفتم: بله هست اما من انجام دگفت: مگه این کار شما  نیست نگاهی به پوشه ان دکوبی

یعنی چی؟ نگاهش کردم و گفتم:این و  تی اونوقه ای گفت: تو انجام نداددت زننلم  با حادندا
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لحظه  دو بعد از چن داو دستش و تو موهاش فرو کرر سپردید تا انجامش بده حخودتون به س

مکث گفت: چون وظیفه تو بوده باید نظارت میکردی برگه ها رو برداشتم و گفتم: حاال 

ه تا وقتی کارمندهای داد زد قرارداد فسخ شد میگی مشکلی پیش اومه  ددمشکلی پیش اوم

ن نمیشه برگه ها را با ضرب یسهل انگاری مثل تو اینجا هستند وضع این شرکت بهتر از ا

با فرمهای استخدام برگشت آنها را روی  ددقیقه بع دشد چن جستم کشید و از اتاق خارداز 

نکنی که این دفعه  یاست باشه دوباره خرابکارمیز گذاشت و گفت: من باید جایی برم حو

ن ببین کارو اشتباه نزده باشه که تموم شد برو یه سر به عقیلی بزتوبیخت میکنم این کار 

 ی چی گفتمدبدون زدن هیچ حرفی تنها نگاهش کردم همین به عصبانیتش افزود داد زد نشنی

شدم و از اتاق خارج شدم اون  دنبرگه ها رو برداشتم و نگاهی به آنها انداختم و از جا بل

درست و نروز بخاطر اشتباه عقیلی مجبور شدم دوساعتی اضافه تو شرکت بمونم وکاراو

اخت  بدون ده من و ساعت انبه بود که خطیبی وارد اتاق شد نگاهی دکنم هنوز کارم تموم نش

اینکه حرفی بزنه پشت میز نشست و با تلفن شروع به حرف زدن کرد کارم که تموم شد 

ه من بفاکتورها رو تو زونکن قراردادم و بلند شدم کارتابل و رومیزش گذاشتم نگاه گذرایی 

سردرد شدیدی انداخت و به صحبتش ادامه داد سرجام برگشتم و اطالعات ذخیره کردم 

شدم و به میزش  دبیا اینجا بلن– دبفرمائی–نگاه کردم  دکه اسمم و صدا ز داشتم به خطیبی

ه طرفم گرفت و گفت: این و تکمیل کن صبح الزم دارم  با اینکه بنزدیک شدم پوشه ای 

انجام دادم او مدام با تلفن در حال  داشتم اما پشت میز نشستم و کاری که گفته بوده نلحوص

به شدت سردردم افزوده بود کار من که تمام شد او هم تلفنش   همینصحبت و داد و بیداد بود 

و با عصبانیت قطع کرد پوشه رو برداشتم و بلند شدم  بدون اینکه نگاهم کنه گفت: این دیگه 

اخت و دبله ابرویی باال ان–اخت و گفت: تموم شد دبعد آن را باز کرد گره ای به ابرو انچیه 

خوردم گفتم: مشکلی داره برگه ها رو زیرو رو کرد و گفت: انگار خیلی عجله داشتی جا 

اره زیر برگه رو امضاء کرد وگفت:صبح یه ساعت زودتر بیا حسابی کار داریم دگفت: نه ن

ری بطرف میزم رفتم داشتم وسائم و برمیداشتم که ضربه ای به در خورد سرم و بمیتونی 

م: اتفاقی افتاده  لبخندی زد وگفت: کردم و از دیدن علی یکه ای خوردم بلند شدم و گفت دبلن

سالم خواهش میکنم بفرمائید علی بطرف خطیبی نگاهی انداخت و – لسالم میتونم بیام داخ

نگاه کرد بدون  سالم کرد و گفت: ببخشید مزاحم شدم خطیبی جواب سالمش و داد و به من

ی شده لبخندی زدو چیز–توجه به او گفتم: بفرمائید بنشینید  خودمم روبه روش قرار گرفتم 

گفت: م ده بود" روش شناخت پیدا کرالگفت: نه نگران نباشید  دقیق نگاهش کردم دیگه کام

خواهش میکنم بفرمائید  او نگاهی به –ید دم تا شما کاری برام انجام بدراستش امروز اوم

وگفت: نازنین با من قهر  دخطیبی که به ما چشم دوخته بود انداخت و صداش و پائین آور
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دعواتون شده سرش وانداخت پائین و گفت: راستش از وقتی –کرده و جواب تلفنهام و نمیده 

ه دیگه مثل سابق نیست اصال" اهمیتی به دپدرتون برگشته رفتار نازنین به کلی تغییر کر

یده اهاش حرف بزنی اون به حرف شما گوش مبمیخواستم شما لطف کنی حرفهای من نمیده 

م و لو گفت: ممنونم خیا دبا نازنین صحبت میکنم  نفس راحتی کشی بچشم همین امش–

ا ب–راحت کردید فقط اگه ممکنه و براتون زحمتی نیست همین امشب خبرش و به من بدید 

و گفت:  تاخدو نگاهی به ساعت ان دی زدبخنلنازنین که حرف زدم حتما" تماس میگیرم  

شد و گفت: بیاید من میرسونمتون  دگه داشتم میرفتم بلنیچرا د– ساعت نه کارتون تموم نشده

توماشین منتظرتونم بعد به خطیبی نگاه کرد و گفت: بازم –نه ممنون مزاحم شما نمیشم –

اگه با من کاری ز رفتن او کیفم و برداشتم وگفتم:ار بعد ادببخشید که مزاحمتون شدم خدانگه

–بیای  دت نره صبح زودیخوام قرارتون و بهم بزنم یاکار که زیاده اما نم–ارید من برم دن

علی مرا به خانه رساند و بی اهمیت به کنایه اش به خداحافظی اکتفا کردم و بیرون رفتم 

رفت یراست به اتاق نازنین رفتم حق با علی بود نازنین تغییر کرده بود اما وقتی جدیت من 

شو بهش زنگ بزن و بخاطر رفتارت  خوبه حاال بلند–و دید گفت: باشه هر چی تو بگی 

بگن چشمش به پول افتاد هم مناسب شخصیتت رفتار کن نزار  دعذر خواهی کن از این به بع

نازنین دیگه نمیخوام این اتفاق تکرار بشه فهمیدی سرش و انداخت پائین ادامه  تغییر کرد

یرم بخوابم  دادم در ضمن زنگ زدی برای فردا شب شام دعوتش کن  من خیلی خسته ام م

راز کشیدم صبح ساعت هفت وارد شرکت دبه اتاقم رفتم و لباسم و عوض کردم و رو تخت 

شدم در کمال تعجب در اتاق قفل بود در زدم اما کسی جواب نداد از آبدارچی شرکت پرسیدم 

آقای خطیبی آمدند یا نه گفت: من ندیدمشون فکر نمیکنم آمده باشند با همراهش تماس گرفتم 

 موسویم ببخشید-شما؟–م آقای خطیبی الس–کشید جواب بده  صداش خواب آلود بود طول 

توشرکت پشت در –شما االن کجایی –هفت و پنج دقیقه -ه؟دساعت چن–بیدارتون کردم  گویا

از بر اتاق که داالن باز میکنم تماس قطع شد یعنی چی که االن باز میکنم به –ر قفله داتاق 

ظاهری بهم ریخته روبه روم ظاهر شد سرتاپاش و نگاهی انداختم نگاه کردم خطیبی با  شد

دگمه های پراهنش باز بود و موهاش بهم ریخته دستی تو موها کشید و گفت: علیک السالم 

م  بطرف داختم و گفتم: سالم شرمنده انگار خیلی زود اومدخانم  موسوی سرم و پائین ان

ه ببست گفت: اتفاقا" دیر کردی نگاهی میزش رفت همانطور که دگمه های پیراهنش و می

ساعت انداختم و گفتم: مگه نگفتید یک ساعت زودتر بیام خوب منم اومدم پشت میزش 

نشستم و گفتم : من راس هفت تو شرکت  نشست و گفت: ساعت هفت و ربعه خانم نه هفت 

رون رفت پسره بودم حاال بفرمائید  باید چکاری انجام بدم  او بدون اهمیت به من از اتاق بی

من و با این همه کار کشوند تو شرکت  داحمق دلم میخواست تکه تکه اش کنم آدم بیکار بیخو
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اشتم پیش فاکتور و میخوندم که دم باز کردم دسیستم و روشن کردم و فایلی که دیروز زده بو

و به او بدوزم دستمالی برداشت و گرفته صدای خطیبی باعث شد نگاه از مانیتور 

و  دادبه مانیتور اشاره کردم و گفتم: میبینید که سری تکان –گفت:داری چکار میکنی 

ار بریم میدونستم اگه سئوالی بپرسم جواب نمیده بخاطر همین بدون دگفت:وسائلت و بر

ام شد از و با او از شرکت بیرون رفتم  دوازده گذشته بود که کارمان تمحرفی بلند شدم 

حسابی خوشحال بود بخاطر همین گفت: میتونی امروز زود  ده بوداینکه کارش درست ش

م و به خونه رسوندم طبق دبری با تو دیگه کاری ندارم  از خدا خواسته دربست گرفتم و خو

معمول نازنین نبود فورا" خانه را مرتب کردم و برای شام تدارک دیدم ساعت نزدیک چهار 

نازنین هردو وارد خانه شدند پدر با دیدن غذاها گفت: چرا درست کردی از بود که پدرو 

این چه حرفیه اولین باره میان درست نیست پدر من بعد به نازنین –بیرون سفارش میدادم 

گفتم حواست به غذاها باشه من میرم دوش بگیرم تازه بلند شده بودم به اتاقم برم که تلفن 

سالم آقای –نم موسوی از شنیدن صدای خطیبی تعجب کردم خا–بله بفرمائید –زنگ خورد 

دارم تماس قطع  یتون و زود برسونید شرکت کار واجبدسالم لطفا" خو–خطیبی بفرمائید 

میگه فورا" بیا شرکت  –چکار داشت –آقای خطیبی -شد گوشی و گذاشتم پدر گفت: کی بود؟

همه رو -همان داریم غذاها....وای نیلوفر م–چاره ای ندارم –نازنین گفت: میخوای بری 

ه کردم جز برنج اونم که دیگه بلدی فقط حواست باشه غذاها نسوزه من باید برم سعی دآما

م و سریع خودم و به شرکت رسونم ضربه ای دمیکنم زود برگردم  به اتاقم رفتم و حاضر ش

خوشحال جز خطیبی دونفر دیگه هم حضور داشتند او بلند شد و شدم  دبه در زدم و وار

جواب سالمم و داد و گفت: به موقع اومدی لطفا" سریع اینها رو بزن برگه ها رو گرفتم و 

پشت میز نشستم کارم که تمام شد روسربرگ شرکت فاکتورها رو پرینت گرفتم و به او دادم 

 از نیم ساعت  از شرکت رفتند داختم پنج و نیم بود مهمانهای او بعدنگاهی به ساعت ان

م بگه میتونی بری که متاسفانه او دست بردار نبود فاکتور ها رو داد و گفت: منتظر بود

ه و فورا" برای شرکتشان فاکس کن مجدد پشت میز نشستم داشتم کاری دکارهاش و انجام ب

حاال چرا دستپاچه ای -....-سالم عزیزم –ادم که نازنین تماس گرفت دم میاکه گفته بود انج

هنوز -..............-ه باشه دنه االن بزار تا میان آما-.......-کردم من که همه چیز و آماده 

خدا نازنین اروم باش وروت-..........-م و میرسونم دارم به محض اینکه تمام شد خودکار 

یل شده رو برای م.قرارداد تکباشه خداحافظ-..............-گفتم کارم تموم شه فورا" میام 

ن شدم به دستشون رسیده فاکتور و رومیز خطیبی قرار دادم  شرکت فاکس کردم وقتی مطمئ

قدر به ساعت نگاه میکنی قرار داری همانطور که به فاکتور ها نگاه میکرد  گفت: چرا این

م و گفتم: خیر قرار ندارم  شب مهمان دارم هنوز کاری نکردم دستش عصبانی شداز 
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 دمونی کلی کار داریم آه از نهادم بلنی زد و گفت: شرمنده ولی امروز باید تو شرکت بدلبخن

شد فاکتور و بطرفم گرفت موذیانه میخندید میدونستم منتظر ازش بخوام اجازه بده زودتر 

برم بخاطر همین بدون اینکه حرفی بزنم فاکتور و گرفتم و پشت میز نشستم  همانطور که 

و حرفی بزند تلفن دوباره آن را در زونکن قرار میدادم گفتم: باید چکار کنم قبل از اینکه ا

-مگه بچه ای گریه میکنی -..........-دوباره چی شده -.........-له بفرمائید ب–زنگ خورد 

آروم باش نازنین  دادزدم به جهنم که خراب میشه اصال" ولش کن از بیرون -..........

ت کن با سفارش میدم نمیخواد به چیزی دست بزنی برو تا قبل از اینکه بیان کمی استراح

کار خوبی کردی یه آبی به دست و صورتت بزن فکر نمیکنم -........-علی تماس گرفتی 

باشه عزیزم خداحافظ. گوشی و قطع -.........-زودتر از هشت بیان ولی تو حاضر باش 

کردم و به خطیبی که خیره نگاهم میکرد چشم دوختم وگفتم: بفرمائید چکاری باید انجام بدم 

ته ابرویی باال انداختم و گفتم: خواهرمه دوباره ش کشید و گفت: نازنین چکارنه ادستی روچا

مهمان ویژه ای  همینطوری پرسیدمتکیه داد و گفت:  چطور؟ هجده سال -پرسید چند سالشه؟ 

ه حرصش و دربیارم گفتم:بله ولی او خونسرد گفت: میتونی بری باقی دارید  برای اینک

دم اما به  روی ه خوشحال شدکن تا خواهرت خرابکاری نکر و شنبه انجام بده عجلهرکارها 

واجبه بگید توخونه کارتون و انجام میدم سری تکان داد و  خودم نیاوردم گفتم: اگه خیلی

برگه ها رو گرفتم و گفتم: خیالتون راحت باشه یا فقط یادت نره شنبه قرار دارم گفت: خوبه ب

برداشتم و فورا" به خونه رفتم با همان لباسها به شنبه صبح اول وقت رومیزتونه کیفم و 

به اتاقم رفتم  داشپزخونه رفتم و کارها رو انجام دادم کارم که تموم شد نزدیک هشت بو

ه عموم آمدند با نازنین برای خوش آمد دداشتم لباس عوض میکردم که نازنین خبر داد خانوا

و مراهم به حرف زدن وادار میکرد گویی رفتیم هستی مثل اون روز مدام پر حرفی میکرد 

آرش برعکس  سری قبل خیلی سرسنگین  برخورد کرد اونشب بعد از رفتن آنها اینقدر 

خسته بودم که زود بخواب رفتم صبح دیرتر از همیشه بیدار شدم خانه حسابی نامرتب بود 

ه ای نبود خانه تمام ظرفها همانطور تو آشپزخونه مانده بود با اینکه هنوز خسته بودم اما چار

را مرتب کردم و ظرفها رو شستم داشتم کف و طی میکشیدم که نازنین خواب آلود وارد 

نیاوردم صبحانه اش را روی میز  مآشپزخونه شد از دستش ناراحت بودم اما به روی خود

م کارهای شرکت و انجام بدم دقرار دادم و به اتاقم رفتم دلم میخواست بخوابم اما مجبور بو

کار من صدبرابر شده بود خیلی سخت گیر تر از پدرش بود  ده بودقتی پسر خطیبی اوماز و

خوابیدم تا صبح سرحال باشم  دبا دقت تمام کارها رو انجام دادم و رو فلش ریختم شب زو

زودتر به شرکت رفتم و قبل از اومدن خطیبی پیش فاکتورها رو آماده کردم و رومیزش 

ق شد طبق معمول عصبی و اخمو بود اهمیتی ندادم جواب قرار دادم سرساعت وارد اتا
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اخت و گفت: دسالمم و هم نداد پشت میزش نشست نگاهی به پیش فاکتورها و بعد به من ان

بمونم حواست به بقیه باشه اگه کاری پیش اومد تماس بگیر  من امروز نمیتونم  تو شرکت

پنج شش دقیقه می ماند و  دومصبح می ا داشت و رفت یک هفته کارش همین بودکیفش و بر

میرفت پنج شنبه نزدیک یازده بود که در اتاق با ضرب باز شد خطیبی و پسرش هردو  دبع

عصبانی وارد اتاق شدند بلند شدم و سالم کردم پسرش حتی جواب سالمم و هم نداد اما 

د ست اشاره کردممنونم با –ی زد و گفت: سالم خانم موسوی حالتون چطوره دخودش لبخن

بنشینم پسرش پشت میز نشست و شماره ای گرفت موقع صحبت کردن شروع به فحش دادن 

شدم و از  داورا به آرامش دعوت میکرد نمیداد بلنم او اهمیتی به پدرش که دکرد کالفه بو

اتاق بیرون رفتم و درو بستم سری به عقیلی زدم و کنارش نشستم طبق معمول کارو خراب 

عوض کردم داشتم نامه رو تایپ میکردم که خطیبی عصبانی وارد کرده بود جام و با او 

داد زد تو اینجا چه  ؟اتاق شد و گفت: ببینم کارتو چیه ؟ بلند شدم و گفتم: مشکلی پیش اومده

هایی که داختی کارمندی اینجا بگو بخند راه اندغلطی  میکنی کلی کار سرمون ریخته تو اوم

ون اهمیت به او به عقیلی گفتم: تمام شد پرینت بگیر تو اتاق بودند به من چشم دوختن بد

ه بود دآروم از کنارش گذشتم آقای خطیبی جلوی در ایستات نره ذخیره اش کنی بلند شدم دیا

با دیدنم گفت:من بجای پسرم از شما معذرت میخوام  کارش بهم ریخته عصبانیه به زور 

مثل قبل بود باعث شد به او نگاه  ی زدم و گفتم:ایرادی نداره صدای پسرش که لحنشدلبخن

کنم اخمی کرد و گفت:باالخره تشریف میبرید سرکارتون یا نه خونسرد وارد اتاق شدم و 

پشت میز نشستم برگه ای که دستش بود و رو میز کوبید و گفت: زود تمومش کن االن 

کنم نگاهی به میرسن طبق نوشته ای که داده بود فاکتور و زدم قبل از اینکه مبلغ کل و وارد 

مبلغها ی ذکر شده انداختم بنظرم درست نمی اومد بلند شدم و از رومیزش ماشین حساب و 

تفاوت به او پشت میز برگشتم  ولی بی تخو به من چشم دواشتم ابرویی باال انداخته دبر

حدسم درست بود مبلغ کل درست وارد نشده بود  مبلغ درست و وارد کردم و پرینت گرفتم 

فاکتور  هه ای که داده بود مبلغ درست و یادداشت کردم و برگه رو به همرازیر برگ

 دور و نگاه کرد بعه فاکترومیزش قرار دادم او بدون اینکه برگه خودش و نگاهی بنداز

مشتش و رو میز کوبید و گفت: عاشقی یا کوری من کی این مبلغ و زدم برگه رو پرت کرد 

 م که دلم میخواست با مشت میکوبیدم تو صورتش دبقدری عصبانی بوو گفت: درستش کن 

م برگه ای که نوشته بود و دو کنارش ایستااشتم و پشت میزش رفتم دماشین حساب و بر

گفتم: لطف کنید اینجا رو نگاه کنید نه من و بعد اشتم او با چشمان گشاد شده نگاهم میکرد دبر

و ازم گرفت و خودش دوباره جمع اب سقیمتها رو وارد کردم وقتی مبلغ کل و دید ماشین ح

دستی تو موهاش فرو برد و گفت: پس اشتباه اینجا بوده فاکتور و از رو زمین  دزد بع
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شم از اتاق دفت:یه کپی بگیر بزار رو میز خوگم امضا کرد و دادبرداشتم و مقابلش قرار 

یگه ای رو میز از چند دقیقه با پدرش و یه نفر دیگه وارد اتاق شد برگه ی د دبیرون رفت بع

ارم چیزی از اومدن مهمانش نگذشته بود که ده لقرار داد و گفت: زود باش شروع کن عج

هرچی از دهنش دراومد بار مهمانش کرد آقای  صدای داد و بداد او دوباره به هوا بلند شد

خطیبی به زور او را از اتاق بیرون کرد و به من گفت: لطفا" فاکتورها رو بیاورید  به 

ی زی کرد و گفت: بفرمائید آقای خطیبه تمسخر آمیداینکه طرف فاکتور و دید خنمحض 

نگفتم مقصر پسرتون هستند این فاکتور با فاکتوری قبلی نمیخونه اینجوری که نمیشه کار 

 دکرد اصال" من پشیمان شدم آقای خطیبی هر کاری کرد نتونست اورا متقاعد سازد کافی بو

د نمیزاشت زنده از اینجا بیرون بره بخاطر همین جلو رفتم و یپسرش این جریان و می فهم

اشتباه از من بوده نه اقای خطیبی  -گفتم: ببخشید آقای کیان او نگاهم کرد و گفت: بفرمائید 

با هم متغییره  او نگاهی به  مبلغ ها همه یکیه فقط جمع کل دهمانطور که مالحظه میکنی

تو جمع کل اشتباه کردم بازم معذرت میخوام ایشون  من دور انداخت گفتم: باید ببخشیفاکت

ی ه میگیردچرا به عهی مقصر نیستند  نگاهم کرد و گفت: خانم وقتی از پس کاری بر نمیا 

بخاطر سهل انگاری شما کار داشت بهم میخورد بعد به خطیبی نگاه میکرد و گفت: این 

میخورد دندانهام و رو هم آدمای بی مسئولیت چیه دور خودتون جمع کردید خون خونم و 

میفشردم تا چیزی بهش نگم که صدای پسر خطیبی باعث شد به عقب برگردم او جلو اومد و 

و دلمون بخواد دورمون  یبه کیان نگاه کرد و گفت: ما هر ک دگفت: برو بشین سرجات بع

ر نمیکنم جمع میکنیم این موضوع ارتباطی به شما نداره حاال هم دیگه بفرمائید من با شما کا

و او را به آرامش دعوت کرد پشت میزش نشست و به درخواست  خطیبی مداخله کرد 

و گفت: لطفا" فاکتور و شماره کنید  بلند  دپدرش فاکتور و امضا کرد آقای خطیبی صدام ز

ن میکرد بعد از شماره کردن فاکتور داشتم آشدم و فاکتور از پسرش گرفتم او خیره نگاهم 

اشتید که خطیبی و باالی سرم دیدم نگاهش کردم و گفتم: کاری د دادم میرار را درون پاکت ق

اخت و دور و بعد به من انپاکت و بطرفش گرفتم نگاهی به فاکت  آروم گفت: فاکتور و بده من

ند نگاهی داز میز فاصله گرفت با آنکه کارشان تمام شده بود اما همچنان مشغول صحبت بو

به من زل  ه بود سرم و که برگردوندم چشمم به پسر خطیبی کهاختم هفت گذشتدبه ساعت ان

م دنگاهش میکنم آروم گفت: دیرت شده سرم و به عالمت نه تکان دا افتاد وقتی دید دزده بو

خسته شده بودم دلم میخواست از آنجا فرار کنم اعصابم بهم ریخته بود با  و نگاه از او گرفتم 

 یدم آقای خطیبی بهمراه کیان از اتاق بیرون رفتنبلند شدن مهمان آنها نفس راحتی کش

او فایل و ذخیره کردم و بلند شدم فاکتور و بایگانی  پسرش نزدیک میز شد بدون اهمیت به

من تکیه داده بود و نگاهم میکرد با وارد شدن اره نشستم او همچنان به میز بکردم و دو
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توچرا هیچ کنترلی رو رفتارت پدرش از میز فاصله گرفت آقای خطیبی روبه پسرش گفت: 

نداری اینطوری شرکت و ورشکست میکنی جمع کن بریم خسته شدم  بعد به من نگاه کرد و 

ی زد  وکفت: هوا دکاری نکردم  لبخن–مون رسیدی ازت ممنونم دگفت: به موقع به دا

ه اشتم و از او خداحافظی کردم و بدون توجه بده دیگه میتونی بری وسائلم و بردتاریک ش

نگاهای پسرش از شرکت بیرون زدم شنبه صبح وقتی وارد شرکت شدم دوباره در اتاق قفل 

–سالم آقای خطیبی –اد داین بار با زنگ اول جواب  بود به ناچار با خطیبی تماس گرفتم 

دراتاق قفله کی تشریف میارید لحظه ای مکث کرد همین باعث شد فکر کنم –سالم بفرمائید 

کنم زود بیام تماس قطع شد تا سعی میشنیدم جایی کار دارم –خطیبی  الو آقای–قطع شده 

کلی کار روهم تلمبار شده بود به ناچار برای زدن  دیک بعدازظهر خبری ازش نبو ساعت

نامه به اتاق عقیلی رفتم تازه پرینت میگرفتم که صداش و شنیدم که گفت: شما که دوباره 

پشت در اتاق  بنظرتون کجا باید کارها رو میزدم تم:برگه رو برداشتم و گف داینجایید خونسر

اشتم و بی تفاوت از دشما ممنون خانم عقیلی نیاز به ذخیره نیست مجدد میزنم برگه رو بر

کنارش گذشتم و به حسابداری رفتم کارم که تموم شد به اتاق خودم رفتم برگه رو روی میز 

و بطرفم گرفت اخت و امضا کرد دبرگه انقرار دادم و گفتم: لطفا" امضا کنید او نگاهی به 

فورا" نامه رو فاکس کردم و کارتابل و رومیزش قرار دادم خواستم ازش فاصله بگیرم که 

بطرفش برگشتم از تو کیفش پوشه ای درآورد و رومیز گذاشت بزنی گفت: باید چندتا نامه 

 انداخت و گفت: خواستم بردارم که دستش و رو برگه قرار داد نگاهش کردم ابرویی باال

خیلی مهمه بدون عجله و با دقت انجامش بده پوشه رو برداشتم و پشت میزم نشستم او از 

اتاق بیرون رفت وقتی برگشت درو بست و اومد کنار میز من توجهی نکردم مانیتور و 

سرم بطرف خودش برگردوند و نگاهی به آن انداخت تا وقتی او موارد تایپ شده رو میخوند 

انی که کارم تا زم  صفحه رو بطرف من برگردوندواندن دست نوشته گرم کردم او و با خ

تموم شد همانجا ایستاده بود سنگینی نگاهش و حس میکردم اما به روی خودم نمی آوردم 

اختم و درحال پرینت گرفتن بودم که سرجاش رفت و دکارم که تموم شد نگاه مجددی ان

بطرف او رفتم آنها رو روی میز قرار  برگه ها رو برداشتم  دنشست و سیگاری روشن کر

دام و سر جام برگشتم تازه نشسته بودم که گفت: خانم موسوی بیا اینجا  تپش قلبم شدت 

 گرفت حتما" اشتباهی داشتم بطرف او رفتم گفتم: بفرمائید  او همچنان داشت نامه را میخواند

پنجره رفتم و آن را باز کردم اونگاه گذرایی  بوی سیگارش داشت حالم  و بهم میزد بطرف

اخت اما هیچ نگفت از کشوی میزش چند تا برگه درآورد و گفت: اینا رو هم بزن  دبه من ان

بود وقتی تمام کردم متوجه نبودش  لبرگه ها رو گرفتم و سرجام برگشتم  هشت صفحه کام

م دادا رو روی میزش قرار اشتم نامه هددیگه رمقی ن تواتاق شدم ساعت نزدیک هشت بود 
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پشت میزم رفتم وقتی برگشتم او را پشت سرم دیدم گفت: تمام شد  به بله کوتاهی اکتفا کردم 

ئلم و جمع کردم به او که لبه میزش نشسته بود و نامه ها رو نگاه میکرد چشم دوختم اسو و

بود گفت: چرا کار ارید من برم  همانطور که چشمش به برگه ها دو گفتم:  اگه با من کاری ن

تا برگه  دچن دخیر کارتون و بفرمائید  مجد–نگاهم کرد و گفت: دیرت که نشده  ددارم بع

اختم اینبار دبرگه ها ان دادآورد و به دستم داد و گفت: اینا رو زدی میتونی بری نگاهی به تع

ه صدا خونسرد شروع به تایپ کردم با بپانزده صفحه بود حس کردم قصد اذیت کردن داره 

 ددرآمدن تلفن سرم و برگرداندم که تلفن و جواب بدم چشمم به خطیبی که لبه میز نشسته بو

از چند ثانیه گوشی و به طرف من گرفت و  دگفت: به کارت برس من جواب میدم او بع دافتا

مرسی عزیزم تو -...........-سالم نازنین جان -.-بله بفرمائید –گفت: با شما کار دارند 

 دنه شما بری-............-االن کجایید -.......-نه هنوز کار دارم چطور مگه -.........-خوبی 

این چه -...........-نازنین جان گفتم که کار دارم باشه یه دفعه دیگه -.......-خوش بگذره 

نازین گفت: علی میگه بگو  علی چی میگه -....-حرفیه میزنی باور کن هنوز کار دارم 

مادر زنم تعارف نکن منتظرت میمونیم  خندیدم و گفتم: به دامادم بگو تعارف نمیکنم کار 

نه به جان نازنین این چه حرفیه شما برید -........-ممنونم -.....-سالم حالتون چطوره –ارم د

-.......-خوب -.....-ه باشه یدفعه دیگه دباور کن علی آقا کارم زیا-......-خوش بگذره 

-......-اره فقط خیلی مراقبش باشید جان شما و جان دخترم دباشه ایرادی ن-....-امشب؟

نه فقط حواست باشه میفهمی که چی -.....-و جانم نازنین جان لا–ار دخواهش میکنم خدانگه

م و به خطیبی دباشه عزیزم خوش بگذره خداحافظ . گوشی و سرجاش قرار دا-......-گم یم

سرم و به کارم گرم کردم   داختم و بعدنگاهی ان دکه مات و مبهوت به من چشم دوخته بو

اشتم و به سمت او که رو به پنجره دکه کارم تموم شد نامه ها رو برساعت ده و ربع بود 

ه بود و سیگار میکشید بردم و رومیز گذاشتم  گفتم:آقای خطیبی کار من تموم شد ا ومد دایستا

ونید برید کیفم ازه آنها را تو کیفش قرار داد و گفت: میتدکه به برگه ها نگاهی بنجلو بدون این

 ردم و گفتم: بله کو برداشتم وقتی میخواستم از اتاق خارج بشم مجدد صدام زد نگاهش 

 دبرسونمتون  خیلی ازش خوشم می اوم داخت و گفت:دیر وقته اجازه بدیدساعت ان هبنگاهی 

م برسونه گفتم: ممنون نیازی نیست خدانگهدار نزدیک شرکت ه که من  و هدهمین مون

تاکسی سرویس بود از آنجا ماشین گرفتم و به خانه رفتم پدر دوروزی بود که به لندن رفته 

به دم که یراست نازنین هم که قرار بود شب خانه مادر شوهرش بماند اینقدر خسته بو دبو

این بار هرچه تماس گرفتم در دسترس  دقفل بوا دوباره در اتاق داتاقم رفتم و خوابیدم فر

تازه میخواستم به خانه بروم که سرو کله اش پیدا شد سرتاپام  دساعت از پنج گذشته بو دنبو

رید نگاهی  به ساعت انداختم و گفتم: با اجازتون البته باخت و گفت: تشریف میدو نگاهی ان
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اتفاقا" کار دارم بیا تو درو هم ببند عقیلی ر اتاق و باز کرد و گفت:  دارید داگه با من کاری ن

چی بگم تو برو –اضافه کار بمونی چرا اعتراض نمیکنی  داد و گفت: امشبم بایدسری تکان 

خداحافظ وارد اتاق شدم و درو بستم او کتش و درآورد و رو تکیه گاه صندلی قرار داد و 

همانطور که پوشه ای از کیفش در و رفتم لی بیا اینجا جدنشست و گفت: چرا همانجا ایستا

 ده باش میام دنبالت اینارو هم بزن که بعدا اول وقت میخوام برم کارگاه آمادمیاورد گفت: فر

گرفتم و پشت میز نشستم دوباره مثل دیروز کارم که  واز اینجا قرار مهمی دارم برگه ها ر

ش فقط دکه قص دمسجل شده بو دیگه برامبرگ دیگه بهم داد تا آنها را تایپ کنم  دتمام شد چن

اذیت کردنه به همین خاطر به روی خودم نیاوردم  فردا اصال" شرکت نیومد و تنها روزی 

که طی این مدت زود به خونه میرفتم پنج ماه تمام هرروز دیر می اومد وقتی هم که می  دبو

مینشست  یاومد من و تا ساعت ده تو شرکت با تایپ کردن سرگرم میکرد و خودش گوشه ا

و به من چشم میدوخت  از وقتی کار پدرم شروع شده ارتباطمان با خانواده عموم بیشتر شده 

حسابی ه عموم تا دیر وقت بیرون بودیم بخاطر همین دشب قبل با خانوا دبود اول هفته بو

م گفتم یه امروز لکسل بودم برعکس  این پنج ماه  وارد شرکت که شدم در اتاق باز بود تو د

صبح پیداش شده لحظه ای جلوی در به او که حسابی به م خوب نیست این از اول لحا نکه م

م و بدون اینکه نگاهش کنم وارد شدم دضربه ای به در ز دچشم دوختم بعخودش رسیده بود 

کردم که انگار  دو سالم کردم و پشت میز نشستم شاخه گل رزی رومیز بود جوری قلمدا

که  داشت رو پوشه ها بوداختم یه برگ یادرومیز و نگاهی ان اصال" آن را ندیدم پوشه های

ادشان خیلی زیاد بود وقتی تمام کردم  ساعت از سه گذشته دزده بود فورا" تکمیل شود تع

تکیه دادم و دو دستم و پشت سرم حلقه کردم با شنیدن صدای خطیبی که گفت: خسته بود 

میز نشسته بود و به من نگاه میکرد این شدی تکانی خوردم به پشت سرم نگاه کردم او لبه 

بیرون کی برگشته که من متوجه نشدم نگاه از او گرفتم و گفتم: تمام شد  دکه رفته بو

بفرمائید او برگه ها را گرفت و سمت میز خودش رفت ضربه ای به در خورد عقیلی وارد 

اره ناخودآگاه دشد اول به خطیبی بعد به من نگاه کرد و گفت: یه پسر جوان اومده با تو کار 

اخت و دگفتم: اسمش چیه؟ شانه ای باال ان دهم میکرد افتاچشمم به خطیبی که با دقت نگا

شدم که برم خطیبی گفت: هانیه  دگفت: نمیدونم نپرسیدم بگم بیاد اینجا یا میای اتاق من بلن

اینجا او نجا شلوغه سری تکان داد و از اتاق بیرون رفت مجدد سرجام نشستم پیش  دبگو بیا

ه به در خورد سرم و بلند کردم از دیدن آرش با ضربه ای ک فاکتورها رو ذخیره کردم 

متعجب شدم او سبد گل زیبایی به دست داشت گفت: سالم خانم میتونم بیام داخل لبخندی زدم 

ه متوجه خطیبی از پشت میز بلند شدم تا به طرف آرش برم ک تم: سالم خواهش میکنمو گف

گل و به دستم داد و  داو سب اهمیتی ندادم شدمسته بود و نگاهم میکرد که دست به سینه نش
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اختم و گفتم: ممنون زحمت کشیدی بفرمائید او بطرف دگفت: خسته نباشی نگاهی به گلها ان

خطیبی نگاه کرد و گفت: آه ببخشید متوجه شما نشدم جلو رفت و سالم کرد و دستش را 

میز  سبد و رو دراز کرد خطیبی بلند شد و با او دست داد و او را به نشستن دعوت کرد

م و به ناچار جایی که نشسته بود رفتم صندلی کناری آرش نشستم و گفتم: از این دقرار دا

ی زد و گفت: خیلی وقت پیش میخواستم بیام محیط کارت و ببینم ولی میدونی که دطرفا لبخن

ه تو دعالی خدارو شکر همه چی رو روال افتا–کارا چطور پیش میره –درگیر بودم 

از اینکه  ده بعدند ماه از قراردادم موما سری تکان دادم و گفتم: فعال" چننمیخوای بیای پیش 

د ماه دیگه ی زد  و گفت: جات و خالی گذاشتم چندتمام شد شاید اومدم البته قول نمیدم لبخن

خوبه یه سری کاتالوگ برات میفرستم بعد از ظهر ها که –یبا" پنج ماه تقر-قرارداد داری ؟

م رات میندازم خطیبی دهشون بنداز تا حدودی که آشنا بشی کافیه خومیری خانه یه نگاهی ب

ارم تنهاتون میزارم موقع رد شدن از کنارمون دشد و گفت: من بیرون کار  داز پشت میز بلن

از رفتن او آرش گفت:  دیه لحظه نگاهش کردم صورتش و بطرف دیگه ای چرخوند بع

و گفت: یعنی چی وحشتناک لبخندی زدم  فوق العاده وحشتناک  خندید–رفتارش چه جوریه 

بله تو نظر اول –واقعا" بهش نمیخوره –و گفتم: اخالق نداره هم عصبیه هم خشک و مستبد 

متوجه میشی هنوز حرفم تموم نشده بود که  مشخص نیست نیم ساعت که حضور داشته باشی

م و گفتم: صدای خودشه سراغ هر کی میره دش بلندشد سری تکان دادصدای داد و بیدا

شد و گفت: پس من برم  دمنم مثل بقیه کارمندشم بلن–سرتو هم داد میزنه –جنجال به پا میشه 

زحمت کشیدی خوشحال شدم ضربه ای به در خورد و –نشده  تا مشکلی برات درست

میبرید آرش خطیبی وارد اتاق شد نگاهی به هردوی ما انداخت و رو به آرش گفت: تشریف 

اداری مزاحم شدم او دستش و بطرف آرش دراز کرد  ه تو ساعتدگفت: بله شرمن

وگفت:خوشحال شدم بازم تشریف بیارید  بعد از او فاصله گرفت آرش خداحافظی کرد و از 

اتاق بیرون رفت تازه میخواستم پشت میزم بنشینم که ضربه ای به در خورد پشت بند آن 

بود که ارش مرا به نام کوچک صدا میزد نگاهش کردم و ین باری اسمم را شنیدم این اول

چون شنبه تعطیله با علی برای –آره چطور –تو پنج شنبه ها هم سرکار هستی –گفتم: بله 

م و گفتم:پنج شنبه داین سه روز تعطیلی برنامه گذاشتیم فکر میکنی بتونی بیای سری تکان دا

باشه پس قرار –ی زدم و گفتم: متغییره ده  لبخنساعت کارت چه ساعتی تموم میش–نمیتونم 

وقتی رفت خطیبی گفت:اگه قرارو مدارتان پنج شنبه بعد از اتمام کار تو آماده باش خداحافظ 

او رفتم برگه ای و روبه  تمام شد درو ببند تشریف بیار اینجا کار داریم درو بستم و بطرف

رومیزم باشه ه دقیقه دیگه میخوام دروم گرفت و گفت: هانیه حسابی خرابکاری کرده تا 

برگه رو ازش گرفتم و پشت میزم نشستم نصف صفحه بیشتر نبود پیرینت گرفتم و برگه رو 
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هانیه وارد اتاق  دجام نشستم دوباره صدای دادوبیدادش می اومسرم و دروی میزش قرار دا

چکار میتونم بکنم  من–خدا بیا یه کاری کن وروشد و گفت: نیلوفر االن بچه مردم و میکشه ت

ن صدا هردو از اتاق بیرون دپس میگی چکار کنم با بلندتر ش–مگه به حرف من گوش میده 

اخت و گفت: توکه عرضه درفتیم از یقه یکی از کارمندها گرفت و او را از اتاق بیرون ان

نعیمی وقتی دید  .اری بیخود میکنی یه جا اشغال میکنی برو بیرون اخراجیدکار کردن ن

بچه سوسول تا دیروز دنبال قرتی خطیبی او را اخراج کرد گفت: فکر کردی کی هستی 

بازی بودی امروز آدم شدی خطیبی با او دست به یقه شد  و تا میتونست او را کتک زد چند 

 تند هانیه هم اون وسط مدام داد میزد و از خطیبیشاد جدا کردن آنها را  دها قصدتا از کارمن

م و به آنها نگاه میکردم درا رها کند من دست به سینه به دیوار تکیه داده بو میخواست او

خطیبی و به زور به عقب کشیدند او سرش و که برگردوند روصورت من لحظه ای خیره 

هانش پر دبینی و  دنعیمی از فرصت استفاده کرد و یه مشت حواله صورت خطیبی کرماند 

قش بردند هرکاری کردن ااز شرکت بیرون کردن و او را به ات خون شد کارمندا نعیمی و

 کردم و به اتاق بردم گفتم: لطفا" کیسه ای یخ درستخون بینیش بند نیامد به آشپزخونه رفتم 

و این کیسه رو رو صورتون  بفرمائید سرکارتون شما هم آقای خطیبی سرتون و بگیرید باال

کنارش گذشتم و پشت میز نشستم بقیه هم یکی یکی ید کیسه رو به دستش دادم و از قرار بد

اعت اداری تموم شده چکار کنیم هانیه بطرفم اومد و گفت: نیلو س از اتاق بیرون رفتند 

اد و د کردم و آروم گفتم: بهتره همه برید  سری تکان نیم یا بریم  بطرف خطیبی نگاهبمو

وای بمونی یه وقت سرتو خالی تو چی میخ–آره برو اینجا که کار نداری –برم  مگفت: من

باشه خداحافظ او آروم از اتاق بیرون رفت و درو بست به خطیبی –نگران نباش برو –نکنه 

که کیسه رو روی صورتش گذاشته بود چشم دوختم در همین لحظه او صورتش و بطرف 

ی من چرخاند ونگاهم کرد همین باعث شد کیسه روزمین بیافته و دوباره خون از بینیش جار

شدم و جعبه دستمال و برداشتم و بطرف او رفتم چند  ددستش و جلوی بینیش قرار داد بلنشه 

ستش دادم کیسه پاره شده را جمع کردم و گفتم: سرتون و باال نگه دارید کیسه دتا دستمال به 

 دآوردم او دستمال و رو بینش قرار داده بود دست و لباسش همه پر خون بویخ دیگه ای 

دقیقه همینطوری رو صورتون نگه دارید روبه  دکیسه رو روی بینیش قرار دادم و گفتم:چن

کرد  دکه سرش و بلن دروش نشستم و به او چشم دوختم نیم ساعتی در همان حالت ماند بع

باالخره  د دستمال و نگاه کرد و گفت:دستمالی رو بینیش قرار داد و به من چشم دوخت بع

او از اتاق ید وقتی نشستم بشور دو گفتم: بهتره صورتتون و با آب سربند اومد بلند شدم 

بیرون رفت  چشمم به شاخه گلی که رو میز بود افتاد آن را برداشتم و بو کردم و بین گلهای 

دادم او همانطور که با دستمالی م با اومدن خطیبی خودم  و سرگرم نشان دادقرار  دتو سب
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همه منتظر بودن این اتفاق بیافته تا زود هرکی بره  گفت: انگار درتش و خشک میکرصو

بله من –با تعجب نگاهم کرد و گفت:شما گفتی ش گفتم: من گفتم همه برن ددنبال کار خو

برای اینکه  به یکی دیگه گیر ندید و دوباره –را این کارو کردی لو گفت: چگفتم اومد ج

شما چرا – دید منزل استراحت کنیهمچین اتفاقی براتون نیافته بهتره شما هم تشریف ببر

ترسیدی –م تا اگه کاری داشتید انجام بدم دم: مانتنرفتی همانطور که فایلها رو باز میکردم گف

اخراج بشی نگاهش کردم و گفتم: من ترسی از اخراج شدن ندارم کار برای یکی مثل من 

اد ذکر نشده هر تو قراردظزیاده در ضمن فراموش نکنید ساعت کار من تا چهار بعداز

ساعت کارم تا ده شبه اگه تو شرکت میمونم صرف اینه که کارتون نمونه که اینم به 

ارید من برم بدون اینکه دنداره حاال هم اگه کاری ندرخواست پدرتونه وگرنه دلیل دیگه ای 

جوابی بده پشت میزش نشست و سرش و رومیزش قرارداد پسره احمق دست بردار نیست 

زنگ خوردن بود  له رو مثل خودش قلمداد میکنه گوشی و که در حاخودش بیکاره هم

-فعال" هستم نتونستم برم -........-ه نه نیومد-.........-م هانیه جان سال-...-بله –برداشتم 

-باشه خبرت میکنم -......-به نازنین گفتم بره فرودگاه خودشم شرایطم و میدونه -........

گفتم: تلفن با شما کار داره  اخمی  دکر دآقای خطیبی سرش و بلن چند لحظه گوشی -.....

الو هانیه جان میگه حوصله –گفتم حوصله ندارم -هانیه است-و گفت: حوصله ندارم  دکر

عینا" تکرار کنی نگاهش  داحافظ گفت: من هر چی میگم بایدخواهش میکنم خ-....-ندارم 

تحویل بقیه بدم  ولی چشم از این به بعد  برعکس حرفتون و ددونستم بایکردم و گفتم:نمی

همین کارو میکنم  به در اتاق که یدفعه باز شد چشم دوختم خطیبی سراسیمه وارد تاق شد 

اد و بطرف پسرش رفت بعد از کلی سئوال و جواب از او خواست بلند شه دجواب سالمم را 

–آقای نعیمی –شده و گفت: با کی دعواش  دتا با هم به خانه بروند بعد بطرف من اوم

ن یاد و گفت: پدرش و درمیارم ببدمن این جا بودم اطالعی ندارم سری تکان –سرچی آخه 

به چه روزی انداخته به پسرش که موشکافانه نگاهم میکرد نگاه گذرایی انداختم و  و پسرم

وقتی  این اتفاق نمی افته دکنن دباید ببخشید ولی اگه پسر شما با کارمندها درست برخورگفتم:

 داریدله میکنه انتظار  دبار طرف میکنه و زیر مشت و لگ دایشون هرچی از دهنش در میا

و نگاه کنه فقط صرف اینکه ایشون مدیر عامل هستن او از جا بلند شد و بطرف  او بایسته

 دمن اومد و گفت: وقتی خراب کاری میکنه انتظار دارید بایستم و تماشا کنم خیلی خونسر

شما هم اشتباه کردید غیر اینه در هر صورت میشد با  دممکنه اشتباه کنه خو یسگفتم: هرک

یه تذکر قضیه رو جمع و جور کرد تا کار به اینجا نکشه مشتش و رو میز کوبید و گفت: 

طور برخورد کنم خونسرد تر از قبل گفتم: خیر چنین چتوداری به من میگی با کارمندهام 

ست حرفی بزنه خوا دمراقب باشید مجدد همچین بالیی سرتون نیاجسارتی نکردم فقط گفتم تا 
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خطیبی بازوی و رو سرش گذاشت چیزی نمانده بود زمین بخوره اما نتونست و دستش 

پسرش وگرفت و رو صندلی نشاند و گفت: اگه ممکنه یه لیوان آب بیارید به آشپزخونه رفتم 

م خطیبی نی گذاشتم و به اتاق برددرست کردم تو سی دیه لیوان آب و یه لیوان شربت قن

اخت گفتم: سرگیجه ایشون بخاطر خون زیادی که از دست دو بعد به من اننگاهی به لیوانها 

دادن شربت قند حالشون و بهتر میکنه پسرش با حالت تمسخر آمیز گفت: یه جوری حرف 

شید پسر من ببخ ده پدرش رو به من گفت: بایدمیزنه هرکی ندونه میگه ده تا بچه بزرگ کر

نید اره خودتون  و ناراحت نکدزبانش تلخه دست خودش نیست لبخندی زدم  گفتم: ایرادی ن

دم و این جور روحیه رو خوب میشناسم از برابر نگاه من یکی مثل پسرتون و بزرگ کر

متعجب او گذشتم تازه میخواستم بنشینم که ضربه ای به در خورد و در باز شد از دیدن 

ه او که انگار دفورا" بطرفش رفتم گفتم: تو اینجا چکار میکنی اتفاقی افتاردم نازنین یکه خو

اخت تو بغلم و دش  اندید و گفت: نه مامان جونم بعد خودهنوز متوجه آن دونفر نشده بود خن

ی به روش زدم دستش و گرفتم و بطرف دبوسم کرد اما با دیدن آنها ازم فاصله گرفت لبخن

ی زد و گفت: سالم دخطیبی لبخن دسالم کر دبال" خطیبی و دیده بوآنها بردم نازنین که ق

م و تاز میکرد چشم دوخدی به پسرش که سرتاپای نازنین و برانددخترم چقدر بزرگ ش

گفتم:نازنین خواهرم هستند او دوباره به نازنین نگاه کرد و گفت: خوشبختم اما نازنین بازوی 

ش و که یخ کرده بود سرتاپاشون پرخونه دستمرا محکم چسبید و گفت: وای چی شده چرا 

ه خطیبی به او چشم دوختم گفت: دنترس عزیزم چیزی نشده بشین با خن گرفتم و گفتم:

بله لیوان آب و برداشتم و به دستش دادم و گفتم: یکم –خواهرت هنوز از خون میترسه 

داشت چشم برنمی به او که از نازنینر شایان گفت: بهتره شربت قند و ایشون بخورند  وبخ

تا اگه خواستید دعوا کنید رمقی برای خون  دنگاه کردم و گفتم: بهتره اون و شما میل بفرمائی

ه نازنین دوختم و گفتم: نگفتی این جا چکار بو رفته ست دادن داشته باشید نگاه از او گاز د

هفته دیگه میام دیدم  گفت نه توکه اومدی بابا زنگ زد–میکنی تومگه نباید میرفتی فرودگاه 

 داری به شایان نگاه کردم او اول به ساعت و بعدتنهام گفتم بیام باهم بریم بیرون کاری که ن

بچه پررو  داستثنائا" امروز بخاطر خواهرتون زود تشریف ببریبه من نگاه کرد و گفت: 

شین وسائلم ساعت هشته میگه زود چشم از او گرفتم و به نازنین دوختم و گفتم:توبرو تو ما

و رفت سیستم و خاموش کردم و کیفم و  دارم میام او از هردوی آنها خداحافظی کردو بر

خیلی وقته برگشته دوباره گفت: –برداشتم خطیبی گفت: پدرت میخواد برگرده ایران 

م سری تکان داد وگفت: در حقت ظلم کردند روا نبود با لچرا خوشحا–خوشحال بنظر نمیای 

ی زدم و گفتم: گذشته ها گذشته همین که نازنین خوشحال و دنن لبخنتو این کارو بک

به شرکت نیومد ار دوروز شایان دپرتحرک شده برام کفایت میکنه خوب با اجازتون خدانگه
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پوشه ای  یاومدم در بدو ورود آبدارچت تر به شرکدزوسه شنبه صبح به درخواست شایان 

اخت  دشانه ای باال ان ؟هنوز نیامده–ه اش کنید دو گفت: آقای خطیبی گفت زود آما دبرام آور

رف اتاق رفتم و درو باز کردم از چیزی که دیدم شوکه شدم یه طو گفت: منم تازه رسیدم ب

و پاهاش و رو میز دراز  دوه بدو شایان هم رو صندلی کنار دستیش لم دا ددختر تو اتاق بو

کرده بود هردو بطرفم چرخیدند دختره آرایش غلیظی داشت گفتم: سالم ببخشید نمیدونستم 

هاله ای از دود  اره بیا بشین کارت و انجام بده دتشریف آوردید بلند شد وگفت: ایرادی ن

لحظه چشم دختره یه  سیگار تمام اتاق و گرفته بود پشت میز نشستم و سیستم و روشن کردم 

ازم برنمیداشت توجهی نکردم و شروع بکار کردم صدای نجواگونه آنها را میشنیدم اما صدا 

بدون اینکه بطرف آنها  دتا بفهمم در چه زمینه ای حرف میزنند کارکه تمام ش دواضح نبو

 دو پوشه را روی میز قرار دادم و بلن ده است او جلو اومدی آمانگاه کنم گفتم: آقای خطیب

خبرم  دمیرم اتاق خانم عقیلی باقی کارها رو اونجا انجام میدم کاری داشتی– ؟گفت: کجا شدم

منتظر جواب او نشدم و از اتاق بیرون رفتم و درو بستم طبق معمول هانیه کارو اشتباه  دکنی

جیغ و داد راه  دزده بود پشت میزش نشستم گفت: خداروشکر اومدی میترسیدم شایان بیا

بار  دزدن نامه پشت میز نعیمی نشستم چند تا پوشه رومیزش بود قبال" چنبعد از ازه دبن

اشتم سرگرم انجام دادن کاراو شدم با شنیدن اسمم به داینکارو انجام داده بودم چون کاری ن

به عقب برگشتم شایان ه پشت سرم نگاه کنم ببله با چشم و ابرو اشاره کرد –هانیه نگاه کردم 

کاری داشتید  میترسیدم هر لحظه یه  گفتم: با من دنگاهم میکر و ده بودپشت سرم ایستا

مندهای مردی که تو اتاق ره ها رو بده ببینم چشمم به دوتا از کادچیزی بارم کنه گفت: پرون

ن او ده کرده بودشون و برای یه دعوای دیگه آمادبودن افتاد سری تکان دادن انگار همه خو

بله وقتی پدرتون تشریف داشتند –اخت و گفت: قبال" انجام داده بودی ده ها اندنگاهی به پرون

و گفت: عالیه از امروز به بعد  دمرتبه ای این کارو به من سپرده بودند سری تکان دا دچن

این کار به بقیه کارهاتون اضافه میشه بشین بقیه رو انجام بده ازم فاصله گرفت و به اتاقش 

د اینم بیکار بودی دختر خیلی کارت کم بوم هانیه گفت: رفت نفس راحتی کشیدم و نشست

کاریه که شده چاره ای نداشتم تا ساعت چهار تواتاق   باید تا یک بمونی البهش اضافه شد حا

ر حال رفتن بودند دکارمندها  دهانیه کارهای تلمبار شده نعیمی و انجام دادم تازه تمام شده بو

بیارشون تواتاق –شد نگاهش کردم و گفتم: بله تمام شد که شایان وارد اتاق شد وگفت: تمام 

ه  خدا درفت و من به هانیه نگاه کردم گفت: بنفاکتور بزنی  یه نگاهی بندازم عجله کن باید 

توکه اینطوری از پا درمیای پرونده ها رو برداشتم و گفتم: چکار میتونم بکنم حرفی که 

ید و دشم خندکنم ناخودآگاه خندیدم خو آره میخوای بمونم کمکت–نمیشه زد داری میری 

 داتاق رفتم دختره نبو به گفت: برم بهتره خراب میکنم کارت هزار برابر میشه خداحافظ 
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ه ها رو روی میزش قرار دادم و گفت: بیا این دوتا داشاره کرد درو ببندم درو بستم و پرون

آنها را برداشت مهرو امضا  دکنارمیزم اوم  رو فاکتور کن  فاکتورهایی که میخواست و زدم

اریم او همانطور که دکرد و گفت: تا اینها رو بزنی برمیگردم نزاری بری کلی کار 

ه ها انگشتام درد میکرد نگاهی به نام رون رفتیاز اتاق ب دفاکتورها رو تو کیفش قرار میدا

ع به تایپ اختم بدبختانه موضوع هرکدوم یه چیزی بود و نمیشد کپی گرفت به ناچار شرودان

کان خوردن نداشتم سرم و کردم هفت و نیم کارم تموم شد اینقدر خسته بودم که رمق ت

تم و چشمانم را بستم  دیگه حالم  از این همه کار داشت بهم میخورد با خوانده شارومیز گذ

ماکلی ه بود گره ای به ابرو انداخت و گفت: دشدن اسمم سرم و بلند کردم روبه روم ایستا

پرت میکردم تو صورتش  ددلم میخواست هرچی جلوی دستم بوریم شما خوابیدی کار دا

ای دارید بفرمائید اونامه ها رو  کارم خیلی وقته تموم شده جناب خطیبی کار دیگه گفتم: من

ی پسره بی شعور این همه کار دبرداشت و همانطور که آنها رو نگاه میکرد گفت: خسته ش

خیر خسته نیستم شما کارتون و بفرمائید این جمله –شدی  رو سرم ریخته تازه میگه خسته

رو با حرص ادا کردم لحظه ای نگاهم کرد و گفت: حاال که خسته نیستی برو اون پرونده 

شم صندلی کنار میز من نشست و خودرا مشغول دار تکمیل کن خودرو از رو میز من بر

رفی بزنم اونوقت کارم   و دوبرابر خواندن نامه نشان داد حسابی کالفه بودم اما کافی بود ح

میکرد بخاطر همین سکوت کردم یاری مسئول حسابداری وارد اتاق شد با تعجب نگاهی به 

تقریبا" هر روز تا این ساعت تو –من و بعد ساعت انداخت و گفت: شما هنوز تو شرکتی 

جلو روبه روی  و گفت: با ایشون کار دارم اومد داو به خطیبی نگاه کر  دکاری داشتیشرکتم 

م یاری بلند شد و گفت: اگه کارتون دادآنها را روی میز قراراو نشست کارم که تموم شد 

تموم شد تشریف بیارید من میرسونمتون دیر وقته خطیبی بجای من گفت: ایشون هنوز کار 

چهره اش  دبله بفرمائی–دارند شما تشریف ببرید بعد از رفتن او خطیبی گفت: تموم شد یا نه 

شد و بطرف میزش رفت  دبلن ده بود این که االن خوب بود یدفعه چه اتفاقی افتادسرخ ش

لحظه ای سرتاپاش و  دو کنار پنجره ایستا دبرگه ها رو تو کیفش گذاشت سیگاری روشن کر

این حد میتونه عصبی و کج خلق باشه  برام قابل هضم نبود چطور یه نفرتا از نظر گذراندم

اختم چیزی داعت انه سبت اون بیرون چی دیده که اونطوری محوش شده نگاهی معلوم نیس

به ده نمونده بود همانطور که بیرون  و نگاه میکرد گفت: برای امروز کافیه میتونی بری 

و گفت: من میرسونمت حالت لج دسیستم و خاموش کردم و بلند شدم کیفش و برداشت و اوم

ار دانگهدم میرم خدگاه از او گرفته و گفتم: ممنون خوعجیبی داشت یه لحظه ازش ترسیدم ن

وقتی رسیدم همه جا بهم ریخته بود به نازنین که جلوی قبل از او از در بیرون رفتم 

نگاه کردم خواستم چیزی بگم پشیمون شدم اول خانه رو مرتب کردم  دتلویزیون نشسته بو
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عیمی نشستم وکارها رو انجام بعد خوابیدم صبح طبق معمول در اتاق قفل بود پشت میز ن

آره بابا از نه –ه دمگه اوم–ایان کارت داره شدادم نزدیک یک بود که هانیه اومد گفت: 

ه اش کن  دگفت: سریع این و آما داتاق او رفتم یه زن پشت به من نشسته بو اینجاست  به

آن زن خوانده فاکتور و زدم و براش بردم تازه از ازشون فاصله گرفته بودم که اسمم توسط 

که  داز شنیدن اسم کوچکم از زبان آن زن موبرتنم راست شد لحظه ای سرجا ایستادم بعشد 

و گفت: لآروم بطرفش برگشتم چیزی که میدیدم باورم نمیشد اومد ج ددوباره اسمم را صدا ز

خودتی نیلوفر مرا محکم در آغوش کشید و چندین مرتبه صورتم را بوسید به شایان که 

مه این زن کیه هبفمشخص بود حسابی کنجکاو شده چشم دوختم  دنه به ما زل زده بومتحریا

که اینطوری من و بغل کرده او چند مرتبه صورت مرا بوسید و دستم و را برای نشستن 

ارم تازه از او فاصله گرفته بودم که دم و گفتم : ببخشید من کار دستم و عقب کشیدگرفت اما 

نبالت گشتم در اتاق و بستم و بطرفش رفتم و با د گفت: صبر کن نیلوفر میدونی چقدر بلند

ه باشم که بخوای دنبالم بگردی شانه هایم را گرفت و دگم ش دعصبانیت گفتم:یادم نمیا

م و گفتم: گفت:چرا اینطوری با من برخورد میکنی خنده ای کرده ام و به شایان اشاره کرد

ستاش و دریف نداشت چیزی میگفتم که از خجالت آب شی بری تو زمین اگه این آقا اینجا تش

کنار زدم و رو به شایان گفتم: من میرم پیش هانیه این خانم تشریف بردند کاری داشتید خبرم 

او که مات و مبهوت به ما چشم دوخته بود سرش و به عالمت مثبت تکان داد بیرون کنید

ه تموم شده بود کسی تو اتاق نبود شایان وارد اتاق ر و محکم بستم ساعت کار تازدرفتم و 

زونکن و توقفسه ها گذاشتم و سرجام برگشتم او جای هانیه رو بست اهمیتی ندادم دشد و 

از اقوام هستند  جوابی  دنشست و گفت: خانم راد و از کجا میشناسی تنها نگاهش کردم پرسی

ین خانم و میشناختی . گفتم: باید ببخشید ای چی گفتم؟دندادم ابرویی باال انداخت و گفت: شنی

اما تمایلی ندارم در رابطه با اون خانم  صحبتی کنم اگه کاری هست که انجام بدم بفرمائید  

از رفتن او به اتاقش رفتم  ددقیقه بع دشد و گفت: بیا اون اتاق باید نامه بزنی چن دعصبانی بلن

به پکی باید بزنم او همانطور که  و پشت میزم نشستم چیزی روی میز نبود گفتم: چی

اشتم بعد از تایپ دبراز روی میزش م و برگه را بلند شدمیزد برگه را نشانم داد سیگارش 

شدم و نامه را براش بردم  دبه سختی از جا بلنم که حال هیچ کاری و نداشتم داینقدر کالفه بو

اره دکرد و گفت: ایرادی نای نگاهم  گفتم: اگه ممکنه من برم حالم اصال" خوب نیست لحظه

بی هدف تو خیابانها پرسه میزدم نزدیک هشت بود  تشریف ببرید  حوصله خونه رونداشتم 

که به خانه رسیم  به سئوالهای نازنین جوابی ندادم و سردرد و بهانه کردم و به اتاقم رفتم اما 

کار نداشتم ساعت ما رغبتی برای رفتن سردم اتا خود صبح خوابم نبرد  با اینکه بیدار بو

ضربه  ای به در زدم و وارد  دهشت از خونه بیرون زدم در اتاق برخالف هرروز باز بو
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ر کمال تعجب اورا پشت میزم دیدم سالم کردم  بدون اینکه نگاهم کنه جوابم را داد دم دش

هانیه بود بطرفم برگشت و گفت: میزد خنده ام گرفت کارش بدتر ازجلو رفتم داشت فاکتور

و گفت:  دم میزنم اخمی کرداشتم و گفتم:اجازه بدید خودچی میخندی به زور خودم و نگه به 

الزم نکرده من فاکتور میزنم شما تشریف ببرید پشت اون یکی میز ریاست کنید اصال" 

شرمنده اصال" حوصله اینجارو نداشتم حاال اجازه بدید فاکتور و  -نگاهی به ساعت انداختی  

و شروع گفت: عجله کن الزمش دارم کل مطالب تایپ شده رو پاک کردم  من بزنم بلند شد و

به زدن کردم او همانطور ایستاده بود و نگاه میکرد سربرگ و برداشت و نگاهی به آن 

انداخت و بطرف میزش رفت اون روز جز همون فاکتور کاردیگه ای نداشتیم اما طبق 

باره موقع رفتن پیشنهاد رساندنم را داد معمول روزهای گذشته نگذاشت زودتر از ده برم دو

اما او اجازه  دوماه به همین منوال سپری شد کارم نسبت به قبل کمتر شده بودو من رد کردم 

آمده بود زمین یخ زده بود تاکسی نمیداد زود به خانه بروم آخر هفته بود بخاطر برفی که 

ی دا پیاده به خانه که فاصله زیااشت بخاطر همین آروم از خیابان رد شدم تدسرویس ماشین ن

اشت بطرفم اومد و کیفم و دبروم که ناقافل یه موتوری که دوتا سر نشین  با شرکت نداشت

زمین بخورم بدبختانه خیابان خلوت بود به سختی خودم و به خانه  دکشید همین باعث ش

 رمانگاه رساندنددرساندم پدرو نازنین با دیدنم تواون وضعیت ترسیدند و مرا فورا" به 

که به خانه رسیدیم از خستگی بیهوش  دنیمه های شب بو متاسفانه دست چپم و گچ گرفتند 

صبح تو خونه قدم زدم صبح ساعت از نه  دشدم جمعه بقدری بدنم درد میکرد که تا خو

جلو گفت: کجایی نیلو  دکه با نازنین به محل کارم رفتم وقتی رسیدیم هانیه اوم دگذشته بو

ان دیونه شده چرا اینقدر دیر کردی بجای من نازنین گفت: حالش خوب نبود ضربه ای شای

به محض دیدنم با عصبانیت از جا بلند شد و  دم پشت میزم نشسته بودبه در زدم و وارد ش

یگه اومدی جلو رفتم  و گفتم: دگفت: هیچ معلومه کجا تشریف داری لنگ ظهر برای چی 

شما که از  ره با همان حالت گفت: خوب بهانه ای گیر آوردی وبادببخشید حالم خوب نبود 

جلو گفت: آقای محترم اگه کمی دقت کنید متوجه میشید که بهانه  دمنم سالمتری نازنین اوم

ستم و زیر آن قرارداده بودم دنمیاره اورویه بافتی که رو شانه هام انداخته بودم و برداشت 

نازنین پشت چشمی نازک کرد و گفت: مالحظه  ؟افتادهاو با دیدن گچ دستم گفت: چه اتفاقی 

آقا اگه بزاره خواهر من  که میکنید شکسته هانیه گفت: زمین خوردی نیلو نازنین گفت: این

به موقع برگرده این اتفاق براش نمی افته پنج شنبه موقع برگشت از شرکت کیفش و میزنن 

آروم باش نازنین من تو رو آوردم کمکم و این بال سرش میاد به نازنین نگاه کردم و گفتم: 

وری رفتار کنی میفرستمت بری به شایان نگاه کردم و گفتم: لطفا" تشریف طباشی بخوای این

از پشت میز کنار رفت به نازنین اشاره بیارید اینطرف او همانطور که به من نگاه میکرد 
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م و بعد صفحه مانیتور و کردم بره بشینه او پشت میز قرار گرفت نگاهی به فاکتور انداخت

ونی که باید چکار کنی شروع کن به شایان نگاه دنگاه کردم و گفتم: همه رو پاک کن می

تایپ میکنه م نمیتونم این کارو انجام بدم یه مدت خواهرم دکردم و گفتم: بخاطر دستم خو

ین گفتم : م انجام میدم بابت امروزم شرمنده دیگه تکرار نمیشه  به نازندباقی کارها رو خو

ق هانیه به مشکل خوردی صدام کن از کنار شایان که همچنان نگاهم میکرد گذشتم امیرم ات

به سختی کار پرونده ها رو تموم کردم آنها را برداشتم و به اتاق شایان رفتم نازنین هنوز 

سری  داول سراغ او رفتم و گفتم: خسته نباشی تموم نش دپشت میز نشسته بود و تایپ میکر

ان داد و گفت: هنوز نه خیلی سخته نیلوفر لبخندی زدم و گفتم: شرمنده عزیزم برای تو تک

ست به سینه نشسته بود و دصبر کن االن میام کمکت میکنم بطرف شایان که  دهم دردسر ش

ید رفتم پرونده ها رو روی میزش گذاشتم و گفتم: لطفا" امضا کن دوخته بودونفر چشم دبه ما 

ه ها رو امضا یگه ای به نازنین انداخت و پرونداو نگاه د نهاش و انجام بدبفرستم باقی کار

ادم وقتی به اتاق برگشتم داری داشتم و از اتاق بیرون رفتم و تحویل حسابدآنها را برکرد 

شایان همچنان به  نازنین زل زده بود اهمیتی ندادم به نازنین گفتم: بلند شو نازنین جان یکم 

و گفتم:  ه توکه با این دست نمیتونی لبخندی زدمم میزنم گفت: آخودو خاستراحت کن باقیش 

با بدختی باقی نامه ها رو تایپ کردم و پیرینت گرفتم ی دیکاریش میکنم بلند شو خسته ش

شایان برگه ها رو برداشت و امضا کرد و گفت: سریع فاکس کن حسابی دیر شده او روبه 

گرفت و گفت: تا ایشون نامه ها رو فاکس میکنه روی نازنین نشست و فاکتوری بطرف او 

لطفا" این و بزنید  نازنین پشت چشمی نازک کرد و برگه رو از دستش کشید شایان از جا 

شد نگاهی به من انداخت و از اتاق بیرون رفت نازنین گفت: توچه جوری این گوش تلخ  دبلن

بخندی برلب داشت گفت: اخل همانطور که لدو تحمل میکنی یدفعه شایان سرش و آورد 

دوختم و  چشم ده بودنازنین که حسابی ترسیبه ارم دبهتره به کارت برسی نازنین خانم قرار

گفتم: خواهش میکنم رعایت کن نمیخوام یه وقت چیزی بهت بگه فاکسها رو سریع فرستادم 

اد نگاهش دای شایان تکانم دم میزنم اما صدو کنار نازنین رفتم و گفتم: بلند شو باقیش و خو

به ناچار  کردم گره ای به ابرو انداخت و گفت: اجازه بده کارش و انجام بده  بیا کارت دارم 

ر ضمن اگه ده دپشت سرش وارد اتاق هانیه شدم جدی گفت: بگیر بشین و اینها رو انجام ب

ل من همیشه مثدستش راه بیافته  دتی این کارو  انجام بده  بهتره زودقراره این خانم یه م

امروز نمیتونم صبر کنم نگاهش کردم و گفتم: آقای خطیبی خواهر من تا حاال هیچ کاری 

ف کنید بدید میبرم خانه شب  ش سخت نگیرید اگه کارتون زیاده لطانجام نداده لطف کنید به

ت تایپ کنی چرا این دمیزنم و براتون میارم ابرویی باال انداخت و گفت: اگه میتونی خو

مجبورم با یه دست نمیتونم  اینطوری کار خیلی کند پیش میره بخاطر –وردی خانم و اینجا آ
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ه ببینم دفعال" اینارو انجام ب–همین ازتون خواستم کارهاتون و بسپارید که تو خونه انجام بدم 

این کارو کرده اینها اصال"  دم از قصدنگاهی به برگه ها انداختم مطمئن بو  دچی پیش میا

د ساعت کار هم به اتمام تموم ش دم کارم کهرست انجام بدوظیفه من نبود اما سعی کردم 

و فاکتور  دبرگه ها رو برداشتم و به اتاق رفتم شایان کنار میز نازنین ایستاده بو دده بورسی

یشه بهش امیدوار نیست فقط دستش کنده م دیدنم گفت: کارش بدبه محض  دها رو نگاه میکر

ن نازنین و دتحریک کر دفهمیدم قص دبود به سمت میز خودش رفت رو صورتش لبخند بو

م و آروم گفتم: این اخالقش دکنارش رفتم صورتش و بوسی ده بودداره , نازنین بغض کر

پس تو چی  لبخندی –همینطوریه ناراحت نباش بلند شو دیگه برو خونه حسابی خسته شدی 

و کیفش وبرداشت  خواست از  دم بلند شدانجام ب دتا کار مانده که بای دهنوز چنم و گفتم: دز

نم موسوی نازنین به او نگاه  کرد گفت: اسمت ااتاق بیرون بره که شایان گفت: خواهر خ

ست گرفت و گفت: وقتی خواهرم موسویه منم دچی بود یادم رفت نازنین بند کیفش و تو 

بلند خندید و گفت: صبح دیر نیای حاال میتونی بری نازنین موسویم جناب مدیر عامل شایان 

ده چه جایی افتادی  شانس طرف من چرخاند و گفت: خدا صبرت بنیت صورتش و بابا عصب

ت نره دآوردی چیزی به پایان قراردادت نمونده گفتم: برو نازنین جان خیلی مراقب باش یا

نها انداخت براش بردم او نگاهی به آ با علی تماس بگیری رفت و من کارهای انجام شده رو

ستم افتاد او دد خواستم بگیرم که از تعداد پوشه ها زیاد بو اینا رو بزن وگفت: خوبه حاال بیا

پوشه ها رو خودش برداشت و گفت: شما بشین میارم عذر خواهی کردم و پشت میز نشستم 

د مرتبه من تایپ میکردم چن ودش میخواند واو کنار میزم ایستاد و پوشه ها رو باز میکرد خ

وباره بنویسم آخر سر نگاهش کردم و گفتم: دموارد اشتباه گفت و من مجبور شدم پاک کنم و 

م متوجه دآقای خطیبی من دستم آسیب دیده نه چشمام او جوری نگاه کرد که فهمی دببخشی

تکان داد و  خودم آنها را نگاه کنم اینطوری تندتر پیش میرم سری دگفتم: اجازه بدینشده 

گفت: حق با شماست  بفرمائید سرجای خودش رفت و سیگاری روشن کرد چیزی که باید 

 دوقتی پوشه  ها رو مرتب میکردم اوم درست سه ساعت طول کشید دیک ساعته تمام میش

تر از این نمیتونم دنگاهش کردم و گفتم: شرمنده با این وضع تن دجلو گفت: باالخره تموم ش

اخت و گفت: بازم تو با یه دست بهتر از خواهرت و هانیه کار میکنی دآنها ان بزنم نگاهی به

م اخت و گفت: من فکر میکندمن که گفتم خواهر من تاحاال تجربه کار نداشته ابرویی باال ان–

ترو خشکش میکنی این برام خیلی اشته شما مثل یه مادر خواهر شما تجربه هیچ چیزی و ند

چیزش تعجب داره پوشه ها رو روی میز قرارداد و همانطور که  چهجای تعجب داره گفتم: 

دقیق نگاهم میکرد گفت: تو خواهرشی نه مادرش چرا اینقدر نگرانشی لحظه ای نگاهش 

م پدر بودم هم مادر نه فقط خواهر بایدم نگرانش باشم  کردم و گفتم: من برای نازنین ه
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زندگیم دربیاره بخاطر همین گفتم:  دلم نمیخواست کسی سر ازمتوجه نمیشم نشست و گفت:

بهتره به کارمون برسیم اخمی کرد و بلند شد پوشه ها رو برداشت و گفت:یسری کار هست 

بله میتونم او یه – میتونی انجام بدیت ببری منزل فقط فردا صبح الزم دارم دکه بهتره با خو

همینطوری پرسیدم سری تکان -نه چطور؟–دسته سربرگ رومیز گذاشت گفتم: باید تایپ شه 

ده یا نه فقط خودت ببینی مبلغ کل درست محاسبه شداد و گفت:باید تمام اینها رو چک کنی 

چشم فقط همینه نگاهم کرد و گفت: نه چند تا کار –انجام بده یه وقت به خواهرت نسپاری 

م میزنم دی بدید خوآقای خطیب–ا میدم به خواهرت انجام بده ددیگه هم هست که بمونه فر

ار بمونی چرا خواهرت و آوردی اینقدر لوسش نکن دتواگه قراربود شب بی–براتون میارم 

بگیره نترس بهش سخت نمیگیرم نفس راحتی کشیدم و گفتم: ازتون  دبزار یه چیزی یا

نیازی نیست خودم میرم -یگه میتونی بری البته نه صبر کن خودم میرسونمتد–ممنون 

مشخص بود  ممنون آژانس میگیرم –م همین و گفتی این بال سرت اومد گفت: اون روز

ده چون با حالت پرخاشگرانه ای گفت: هرجور راحتی کیفش و برداشت و سریع عصبانی ش

و سربرگها رو ازم دو به خانه رفتم پدر با دیدنم جلو اوم از اتاق بیرون رفت آژانس گرفتم

صبح نداختم وگفتم: باید امشب اینا رو انجام بدم گرفت و گفت: اینا چیه؟ خودم و رو مبل ا

دستم شانس آوردم –ه دببرم  او دوباره آنها را نگاهی انداخت و گفت: این که خیلی زیا

ه باید تا دیر وقت می ماندم و اینها را انجام میدادم پدرم گفت: نیلوفر نیازی اینجوریه وگرن

نیست بری سرکار من که دیگه اینجام  لبخندی زدم و گفتم: اینجوری سرم گرم میشه بیکاری 

خندید و گفت: از وقتی اومده خوابیده انگار کوه و نمیتونم تحمل کنم راستی نازنین کجاست 

دت به کار نداره هرروز ساعت یازده تازه از خواب بیدار میشه خودمم پدرمن اون عا–کنده 

بچه که نیست امروز فردا  ماین حرف و نزن دختر–ناراحتم که بخاطر من تو دردسر افتاده 

تمرین خوبیه براش لوسش نکن بلند شدم بره خونه شوهرش که نمیتونه تا این ساعت بخوابه 

ترسیدم  دساعت شش بو دم وقتی تمام شدسرگرم کار بوو به اتاقم رفتم تا نزدیکیهای صبح 

بخوابم خواب بمونم بخاطر همین به آشپزخونه رفتم در کمال تعجب نازنین و اونجا دیدم 

ستت درد دچرا –صبح تو هم بخیر من اصال" نخوابیدم –گفت: صبح بخیر بیدار شدی 

خوب مگه نباید –ر شدی م خانه توچرا این ساعت بیدادنه کارای شرکت و آورده بو–میکرد 

ز کار م و گفتم: ادبیام شرکت بیدار شدم صبحانه بخورم بعد حاضر شم دیگه لبخندی ز

گفت: میخوام روی این پسره ر که لقمه ای به دهان میبرد وطتواونجا خوشت اومده او همان

اد سرت یه دکافیه وق العاده بد اخالقه ش کردم و گفتم: نازنین جان اون فپررو و کم کنم نگاه

تونمیخواد نگران –بزنه میشینی زارزار گریه میکنی یه وقت کاری نکنی بهت چیزی بگه 

 باشی میدونم چکار کنم همچین رامش کنم کیف کنی بعد بلند شد وگفت: من میرم حاضر شم
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میدونم کارمنم طول میکشه  بعد از رفتن او میز و جمع کردم آشپزخونه رو –هنوز زوده –

هفت و نیم بود که نازنین از اتاقش بیرون اومد یه لحظه سرتاپاش و نگاه هم مرتب کردم 

کردم او همیشه کوتاه میپوشید اما هیچ وقت اینقدر به خودش نمیرسید گفت: خوشگل شدم 

ی جای علی خالیه که تو رو اینطوری ببینه خندید و دگونه اش و بوسیدم و گفتم: خوشگل بو

خندی زدم و  گفتم:پس بخاطر شوهرت اینقدر به خودت باهاش قراردارم لبگفت: بعدازظهر

 دیر میشه دلیل این همه عجله و اشتیاق و نمیبازوم و گرفت و گفت: بریم دیگه  رسیدی

فهمیدم  همزمان با شایان به شرکت رسیدیم اوسرتاپای نازنین و نگاهی انداخت و بعد به من 

گفت: بفرمائید نازنین پشت چشمی چشم دوخت و جواب سالمم را داد خودش و کنار کشید و 

م نازنین پشت میز نشست من بطرف میز دش دنازک کرد و وارد شد بعد از او هم من وار

شایان رفتم و سربرگها رو به او دادم گفت: تمام شد بجای من نازنین گفت: بنده خدا شب 

حرفی نزنه او  همین باعث شد دیگهنخوابید تا اینا رو انجام بده با اخم به او  نگاه کردم 

تا پیش فاکتور بزنید البته این کارو بسپارید  دسربرگها رو روی میز گذاشت و گفت: باید چن

تون تشریف ببرید امور مالی چندتا کار هست که باید چک بشه لطفا" درو دبه خواهرتون خو

 ست نوشته ها رو برای نازنین بردم و آروم تو گوشش گفتم: حواست و جمع کندد هم ببندی

ا حرفی بزنی که عصبانیش کنی لبخندی زد و گفت: باشه نگران دفقط کارت و انجام بده مبا

نباش اما من نگران بودم نگاهای شایان و تغییر یدفعه نازنین نگرانم میکرد موقع بیرون 

نگاهش به سربرگها بود فکر میکردم کار زیادی نداشته باشم رفتن به شایان نگاه کردم اما او 

ت چهار حتی یک ثانیه هم نتونستم ازجام تکون بخورم وقتی کارم تموم شد به اتاق اماتا ساع

ضربه ای به در زدم و وارد شدم شایان تو اتاق نبود نازنین هم بی کار پشت میز  شایان رفتم

شد و گفت: تو کجایی گونه اش و بوسیدم و گفتم: شرمنده همین االن  دنشسته بود با دیدنم بلن

 دنه دومرتبه براش مهمان اوم–مشکلی که پیش نیومد چیزی که بهت نگفت  دکارم تموم ش

م نفس راحتی کشیدم و گفتم: خوب دامروزم همش سه تا فاکتور زدم همین کامل بیکار بو

خدارو شکر  نازنین کنارم نشست و گفت: تومن و حسابی از این پسره ترسوندی این که 

ر هر صورت ازت ممنونم امیدوارم ددی همیشه اینجوری نیست شانس آور–خیلی آرومه 

شد و گفت:  دخوب شه تا تو راحت شی خوب با علی چه ساعتی قرارداری بلن ددستم زو

–کیفش و برداشت و گفت: تو نمیای  هم چهار جلوی در باشدیادم نبود گفته بووای اصال" 

به خطیبی بخوره  دده بود کم مانرو که باز کردداحافظ باشه خ–فعال" کار دارم تو برو 

نگاهی انداخت و  نازنین ووباره سرتاپای داو   دنازنین خودش و کنار کشید و  گفت: ببخشی

ارم بعد به  من نگاه کرد ده داری  نازنین با اشوه گفت: بله عجله لعج گفت: انگار خیلی

انی و سرش و تکاو نگاهی به من انداخت  وگفت: نیلوفر جان خداحافظ از کنار شایان رد شد
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–بله –د جلو نشست و به من اشاره کرد بنشینم گفت: کارتون تموم شد داد و درو بست اوم

همانطور که بطرف پنجره میرفت گفت:  د و ش دچرا  بلنمتاسفانه –مشکلی که  نداشتند 

ه وخت و بعد به من نگاه کرد خواست چیزی بگدفکرش و میکردم لحظه ای به بیرون چشم 

سرجای قبلیش نشست و گفت: اگه تونستید  دتا برگه برداشت و اوم اما پشیمون شد او چند

هیچ –چکار کنم  ده نامه ها انداختم و گفتم: چشم حتما" االن بایبامشب اینا رو بزنید  نگاهی 

بله امروز کار دیگه ای –اختم و گفتم: االن دمیتونی بری نگاهی به ساعت و بعد به او ان

شدم و گفت: چشم  دتر بیا قرار مهمی دارم بلندساعت زواریم فقط صبح اگه تونستی یک دن

وباره داشتم و تو کیفم قراردادم و از او خداحافظی کردم صبح که بیدار شدم دبرگه  ها رو بر

و یه رنگ دیگه  ده خودش حسابی رسیده بوبموقع رفتن  دمجد دنازنین تو آشپزخونه بو

بزنید گذاشتم رو میزتون  دگفت: یه فاکتور باین نازنین لبخندی زد و دیدشایان با ه بود دپوشی

یروز تشریف ببرید امور مالی  نامه ها رو به دو گفت: شما هم مثل  دبه من نگاه کر دبع

وختم باورم نمیشد تا این حد دزدن فاکتور بود چشم  لم و به نازنین که مشغوددست شایان دا

وباره به داخته بود و نگاهم میکرد دانتغییر کرده باشه سرم و برگردوندم شایان ابرویی باال 

نازنین نگاه کردم و از اتاق بیرون رفتم  وقت اداری تموم شده بود اما من همچنان کار داشتم  

با نازنین تماس گرفتم و گفتم: من هنوز کارم تموم نشده تو برو مجدد مشغول کار شدم هنوز 

–ند کردم شایان روبه روم ایستاده بود ن خسته نباشید سرم و بلدچندتایی مانده بود که با شنی

مشکلی که نبود برگه ای که موارد و یاداشت کرده بودم –ه دچیزی نمان–تمام نشد -ممنونم 

بطرفش گرفتم تاشایان موارد و بخونه کارم و تموم کردم زونکنها رو سرجاش قراردادم 

گفتم:  دش و نیم بواختم شدنگاهم کرد و گفت: شما میتونی تشریف ببری نگاهی به ساعت ان

م سه دنه ممنون بفرمائید  خداحافظی کردم و از شرکت بیرون اوم–یگه ای ندارید دکار 

رفتار  رون میکرد یهفته تمام وقتی وارد اتاق میشدم مرا به بهانه کارهای دیگه از اتاق ب

ده بود چون نازنین هم زیرورو ش دشایان به کلی تغییر کرده بود خیلی آرومتر از قبل شده بو

و  دنم شد یه روز که نامه ها رو به شایان دادم هانیه به اتاق اومدهمین باعث مشکوک ش

گفت: نیلو یه مشکلی دارم میشه چند لحظه بیای اتاق من به شایان نگاه کردم گفت: برو فعال" 

شک نکنه پشت میزش  داریم  هانیه دستم و گرفت و گفت: بشین که اگه شایان اومدکاری ن

خدا به روی خودت نیاری یه وقت ورومیخوام یه چیزی بهت بگم ت-و گفتم: چی شده؟نشستم 

ه از دحرفی نزنی که بفهمن من گفتم با حیرت نگاهش کردم و گفتم: حرف بزن ببینم چی ش

دم از نازنین و شایان راستش چند وقته تو کاراشون دقیق شدم شایان آ–کی حرف میزنی 

ن حواست باشه نازنین داون دوتا رو دیدم مشغول بگو بخند بود نبود ولی هر وقت بگو و بخن

ست البته شایان اهل چیزی نیست ولی نازنین شوهر داره میفهمی که چی میگم ترخدا یه دسا
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من حرفی زدم بلند شدم و گفتم: خیالت راحت باشه عزیزم حرفی نمیزنم جلوی در وقت نگی 

به شایان نگاه کردم و گفتم:  دن تواتاق نبور بزنم وارد شدم ولی نازنیداتاق بدون اینکه 

با ناباوری نمیدونم گفت کار دارم باید جایی برم کارشم نصفه رها کرد –خواهرم کجا رفته 

یز نشستم دومرتبه گوشی و دم باقی کارو میزنم پشت منگاهی به او انداختم و گفتم: خو

اشتم همین باعث شد بپرسه برداشتم تا با علی تماس بگیرم اما پشیمان شدم و گوشی و گذ

از  دشایان بعون اینکه نگاهش کنم گفتم: خیر و سرم و به کارم گرم کردم ده؟ بداتفاقی افتا

برم کار دارم شما هم میتونی ساعت کار که تموم  داینکه پیش فاکتور و گرفت گفت: من بای

میکردم صبح خوابم نبرد همش به حرفهای هانیه فکر  دتشریف ببری اون شب تا خو دش

نها و عشق به کار همش دنها سحر خیزشدرسیدم پس این همه به خودچطور متوجه نشده بو

ز م گفتم ادم متوجه نشدم با خودنه عالقه به کار وای که چقدر احمق بو بود بخاطر شایان

وارد شرکت که شدیم مثل روزای قبل من و  به شرکت نیاد  نازنین میخوام که دیگه از فردا

که هانیه  دگه ای فرستاد بدون زدن حرفی برای انجام کار رفتم نزدیک یازده بوسراغ کار دی

آره –قبال" یه بار اومده بگم بیاد -کی هست؟ –ه با تو کار داره دو گفت: یکی اوم داوم

اتاق شد او را به نشستن دعوت کردم خیلی گرفته  دد ثانیه آرش وارصداش کن بعد از چن

اینقدر سئوال کردم تا آخر گفت: راستش من دیروز قرارداشتم مجبور شدم تو یه  دبو

-آخه...–خوب مشکلش کجاست  ؟نازنین–رستوران این قرارو بزارم اونجا نازنین و دیدم 

دیگ آب جوش و رومن خالی کردند انگار یه   دبا مدیر عامل شرکتتون بو–آخه چی آرش 

و درآورد و عکسی که گرفته بودو نشانم داد ازش  گفتم: اشتباه میکنی محاله  گوشیش

خواستم عکس و برای من بریزه و عکس و پاک کنه او وقتی عکس و پاک کرد گفت: حاال 

فعال" نمیدونم ولی یه  خواهشی ازت دارم یه وقت به علی حرفی نزنی –میخوای چکار کنی 

گه نزاری نازنین اینجا سری تکان داد و گفت: این چه حرفیه خیالت راحت باشه بهتره دی

هستی و میفرستم بیاد کمکت خوب من دیگه باید برم  دلی برات پیش نیاد برای اینکه مشکبیا

میترسیدم س گرفت نمیدونستم چکار کنم تازه رفته بود که علی تما اگه کاری داشتی خبرم کن

-ا چطوریدممنونم شم-.........-الو سالم –موضوع و فهمیده باشه  به ناچار جواب دادم 

 چرا با پدر تماس نگرفتید-...........-د نه خواهش میکنم  بفرمائی-........-خدارو شکر-......

نگران نباشید -...........-نه خیلی هم خوبه چشم من امشب با پدرم صحبت میکنم -..........-

م اصال" خیلی هم خوشحال شدم سال-........-مبارک باشه -.........-فقط چه تاریخی ؟

برگه ای که موارد و یادداشت کرده بودم برداشتم و به اتاق  خدانگهدار-........- برسونید

شایان هم کنار پنجره سیگار میکشید به  شایان رفتم نازنین داشت پیش فاکتور  فاکس میکرد

سختی خودم و کنترل کردم تا به روشون نیارم نازنین اومد جلو صورتم و بوسید و گفت: چه 
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م کردی لبخندی زدم و گفتم: دستم راه افتاده عزیزم دیگه از این به بعد به تو زحمت زود تمو

نمیدم  از فردا لزومی نداره بیای خنده از رو لبش محو شد قبل از اینکه او مجال حرفی پیدا 

م گفتم: دکنه بطرف شایان رفتم او موشکافانه نگاهم میکرد همانطور که به او چشم دوخته بو

به من نگاه  ی شایان با تعجب به نازنین و بعدامروز با شوهرت صحبت کرد نازنین جان

ه؟ لحظه ای نگاهش کردم و گفتم: دنازنین اومد جلو بازوم و گرفت وگفت: نه چی ش  کرد

یعنی خبر نداری  رنگ از صورتش پرید به شایان چشم دوخت برگه رو بطرف شایان 

گرفتم و گفتم: این کار امروز  دوباره به نازنین نگاه کردم و گفتم: برو وسائلت و جمع کن 

نیلوفر –خیلی دلت میخواد بدونی چه اتفاقی افتاده -ه؟ دنمیخوای بگی چی ش–برو خونه 

خدا حرف بزن گوشیم و در آوردم و عکس و نشانش دادم دستش و جلوی دهانش وروت

ونی چکار کردی نازنین شروع به دگذاشت و گفت: علی گرفته داد زدم مگه فرقی میکنه می

دا علی فهمیده طاقت گریه اش و نداشتم گفتم: نه بغلم کرد هق هقش به گریه کرد و گفت: ترخ

ش و که خطا رفتی  اصال" فکر سرش کشیدم و گفتم: کجارو اشتباه کردمهوا بلندشد دستی بر

مگه انتخاب خودت نبود  اشتیدم یه روزی کار به اینجا بکشه تومگه به علی عالقه ندنمیکر

یادت رفته یک سال تمام من و عاصی کردید تا آخر رضایت دادم عقد کنید چرا نازنین 

فکر میکنی از خودم دورش کردم و گفتم: برام  بخدا جریان اونی نیست که تو-دلیلت چیه؟

–اهمیتی نداره جریان چی بوده برو وسائلت و جمع کن علی و خانواده اش شب قراره بیان 

ر میترسی چطور تونستی با یه غریبه به ده اینقتو ک  -برای چی میخوان بیان  وای نیلوفر

م چرا سرت و دادامه دا رستوران بری و بگو و بخند راه بندازی سرش و انداخت پائین

باید سرت و بندازی پائین  دجلوی من میندازی پائین وقتی چشمت به اون شوهر بدبختت افتا

در که رفتی بیرون  ادم خوب گوش کن ببین چی میگم ازدمن جای علی بودم درجا طالقت می

خواست  دش و بعالمت مثبت تکان داهمه چیز و فراموش میکنی میفهمی که چی میگم  سر

بغلم کنه روم و برگردوندم و گفتم: برو نمیخوام ببینمت در ضمن حق تماس گرفتن با علی و 

هم نداری تا شب بیان تکلیفت و روشن کنند  به سالمت نازنین کیفش و برداشت و فورا" از 

م و گفتم: حرف ده خانم موسوی  نگاهش کرداتاق بیرون رفت شایان گفت: چه اتفاقی افتا

هیچی نگو دوازده سال تمام با هزار بدبختی خواهرم و ترو خشک کردم نزن جناب خطیبی 

یه تو بهش نگفتم امروز به خاطر تو سرش داد زدم پیش خودت چی فکر کردی دیدی کم 

برات متاسفم حتی تصورش  هم نمیکردم تا این حد حقیر  ؟سن و ساله گفتی سوژه خوبیه نه

اخت و گفت: منظورت چیه چی داری میگی گوشی و دباشی اومد نزدیکم ابرویی باال ان

دیروز تو  دپس باالخره خبرو رسون–مقابلش گرفتم و گفتم: حاال متوجه شدی منظورم چیه 

از کی –ن میتونستم بدم یه بالیی سرش بیار رستوران دیدمش فکر کرده خیلی زرنگه همانجا
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ل آورد و میخواست محیط وستت همونی که برات گدحرف میزنی  اینبار خندید و گفت: از 

تم آرش پسر عموی منه نه دسری تکان دادم و گفتم: فکر کردی منم مثل خوکارت و ببینه 

م لبخندی دوستم  سرجاش نشست و گفت: حاال خواهرت واقعا" شوهر داره فقط نگاهش کرد

فتم: دم و گزد و گفت: اگه شوهرش بفهمه چه اتفاقی می افته دستم و به میزش تکیه دا

ورت این نیست که میخوای به شوهرش بگی  دوباره لبخندی زدو گفت: اتفاقا" منظورم منظ

بخدا اگه –چرا برای من کاری نداره –همین بود با عصبانیت گفتم: تو این کارو نمیکنی 

زندگی نازنین بهم بخوره زندگیت و به آتش میکشم  اومد نزدیکم ایستاد و گفت: من اینقدرا 

وری هم سکوت نمیکنم شرط داره  بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: چه پست نیستم اما همینج

شرطی رفت پشت سرم ایستاد و گفت: باید قراردادت و با شرکت تمدید کنی اونم نه یک 

باورم نمیشد سال ده سال بطرفش برگشتم دستاش و کرد تو جیبش و به من چشم دوخت 

گی خواهرت اینقدر برات همچین چیزی ازم بخواد سرش و آورد جلو گفت: خوب زند

-...........-ارزش داره که بخوای ده سال جایی کار کنی که از کار کردن تو اونجا بیزاری 

اینقدر مرد هستی اگه قبول کردم فرداها شرط دیگه ای نزاری  اخم کرد و –پس چرا ساکتی 

 گاهی بهشه  حاال چی قبول میکنی نگفت: نامرد نیستم قول میدم این شرط اول و آخرم با

-خواهش میکنم بفرمائید-.........-سالم –وباره علی بود دگوشیم که زنگ میخورد انداختم 

التون راحت نه علی آقا خی-...........-تاده مش خونه چطور مگه اتفاقی افدفرستا-..........

ش چشم باها-.............-خسته شده نگران نباشید  امروز کار زیاد بود مشکلی پیش نیومده 

یارید تماس نگیرید و اجازه بدید ده ولی بهتره تا شب که تشریف مصحبت میکنم شرمن

گفتم که نگران نباشید -...........-این حرف و نزنید وظیفه است -...........-استراحت کنه 

بازم چشم دامادم مطمئن باش وقتی -.............-خودم با پدر صحبت میکنم مخالفت نمیکنه 

شب میبینمتون خدانگهدار  تمام مدتی که با علی -........-ین هم حرفی نمیزنه من بگم نازن

وقتی قطع کردم گفت: خوب از ه بود و نگاهم میکرد دصحبت میکردم شایان کنارم ایستا

جلو لبه میز نشست و گفت: مامان کوچولو نگفتی  دکنارش گذشتم و پشت میزم نشستم اوم

مطمئن باش اگه پای زندگی –سال سختی می ارزه یا نه ازه ده دنجات زندگی خواهرت به ان

و گفت: پس قبول کردی  م لبخندی زددقتی نمیکرهیچ وقت همچین حما دن بورمیودم دخو

رآورد و شروع به نوشتن دشد بطرف میزش رفت برگه ای از کشو دختر عاقل بلندآفرین 

ندشدم و بطرفش رفتم نگاهی به بیا مامان کوچولو بیا امضا کن بل از چند دقیقه گفت: دکرد بع

دستم انداخت و گفت: االن که نمیتونی امضا کنی فعال" انگشت بزن  امضا باشه برای وقتی 

ای هم نداشتم به گفته اش که دستت خوب شد با آنکه رغبتی برای این کار نداشتم اما چاره 

گفت –م: بله ون اینکه نگاهش کنم گفتدم خواستم سرجام برگردم که صدام کرد بعمل کرد



 
47 

ه سعی کردم خونسردیم و حفظ کنم پشت میز نشستم و مابقی دمبارک باشه و بلند زد زیر خن

شدم گفت: کجا میری  دکارها رو انجام دادم سرساعت چهار سیستم و خاموش کردم و بلن

ارید که امشب مهمون دارم باید برم اومد جلوی در دبدون اینکه نگاهش کنم گفتم: اطالع 

ر سکوت به یکدیگر چشم دم بری چند لحظه ای دگفت: ولی من که بهت اجازه ندا و دایستا

حسابی گفت: میتونی بری فقط صبح زود بیا کار داریم نجوا گونه دوختیم درو باز کرد و 

رعکس همیشه خانه تمیز و مرتب بم و به خونه رسوندم دکالفه بودم نفهمیدم چه جوری خو

دیدنم سالم کرد بدون اینکه ل شستن میوه ها بود به محض مشغو بود و نازنین تو آشپزخونه

نگاهش کنم جوابش و دادم سرش و انداخت پائین و گفت: بخدا جریان اونی نیست که تو 

فکرش و میکنی با عصبانیت گفتم: دوباره که این حرف و تکرار کردی جریان هرچی که 

ش افتاده بود یا خانواده اون عکس به دست شوهرت میخواد باشه هیچ فرقی نمیکنه اگ

میدونی چه اتفاقی می افتاد هان پس چرا ساکتی ................داد زدم حاال الل شدی وقتی 

دت و من چکار کردی باعث میدونی با خو,همچین غلطی میکردی فکر اینجا رو نکردی نه 

ا تعجب م نخوره بدمی که ازش متنفرم و به حسابش نمیارم باج بدم تا زندگیت بهشدی به آ

: باج به کی مگه کی فهمیده خنده تمسخر آمیزی کردم و گفتم: خطیبی نگاهم کرد و گفت

تم مراقب رفتارت کسی نیست توهنوز این مارخوش خط و خال و نمیشناسی چند بار بهت گف

چی خواسته هیچی فقط ازم خواست –و چی خواسته خدا بگوروت–دی باش چرا گوش نکر

اگه میخوام شوهر جنابعالی از این جریان بویی نبره یه قرارداد ده ساله با او ببندم  با 

نیلوفر حرف بزن قرارداد -...........-چشمان گرد شده به من نگاه کرد و گفت: امضا کردی 

با این آدم چقدر  مضا کردم اما حکم مرگم و خوب میدونی از کار کردنبله ا–امضا کردی 

بیزارم ولی امروز بخاطر تو و زندگیت مجبور شدم علی رغم میل باطنیم با یه آدم پست و 

م اونم نه یه سال دوسال ده سال حاال این به جهنم از کجا معلوم فرداها داد ببندحقیر قرار

دم ونم کاری یه اشتباه تقاص پس بدچیزای دیگه طلب نکنه و من مجبور باشم بخاطر یه ن

م ریختم و نشستم و دوای که تو هم با زندگی خودت بازی کردی هم من لیوانی آب برای خو

گفتم: خوب گوشات و باز کن ببین چی میگم بار اول و آخرت باشه همچین غلطی کردی یه 

یگه تکرار شه خودم به علی میگم امشب خانواده شوهرت دارن دبار ندید گرفتم اگه دفعه 

ریخ عروسی و مشخص کنند حق بهانه آوردن نداری یه کلمه هم حرف چون میخوان تامیان 

نمیزنی مخالفتم نمیکنی تا شر این قضیه کنده شه بلند شدم همانطور که از آشپزخونه بیرون 

میرفتم گفتم: از این به بعد باید با ترس زندگی کنی اونم بخاطر یه حماقت بچه گانه برای 

باید  دنمیخواست ناراحتش کنم اما چاره ای نبوو بستم دلم ر ده اتاقم رفتم و بخودم متاسفم  

میترسوندمش تا یه بار دیگه هوس همچین کاری به سرش نزنه لباسم و عوض کردم و 
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رست کردن د نشسته بود اهمیتی ندادم و شروع بهوباره به آشپزخونه برگشتم هنوز همانجا د

از تعطیالت سال نو قرار غذا کردم شب طبق صحبتی که علی با من داشت برای بعد 

م هیچ کدوم دردند نه نازنین نه په اش صحبت میکردد وقتی علی و خانواعروسی گذاشته ش

 دنظری ندادند و من مثل قبل بجای آنها حرف زدم و جریان و تمام کردم با اینکه گفته بو

مه  که اتاق ده بودر سیگار کشیدصبح زود بیا اما من سرساعت هشت وارد اتاق شدم اینق

پشت میزم  داز برابر نگاه متعجب او گذشتم و پنجره را کامل باز کردم بع  دآلود دیده میش

و میز گذاشت  فورا" میکردم که اومد جلو و برگه ای ر قرار گرفتم داشتم سیستم و روشن

از اتاق بیرون رفت تا ساعت  دپیش فاکتور و زدم خودش آن را برداشت و فاکس کرد و بع

اشتم با آرش که تازه دتلفن بود  داتاق برنگشت تنها کارم پاسخ گویی  به چنیازده هم به 

م با دادم که وارد اتاق شد توجی نکردم و به صحبتم ادامه دصحبت میکر دتماس گرفته بو

م: " حواسش پیش منه بخاطر همین گفتکامال داما مشخص بو ده بوداینکه کنار پنجره ایستا

ارزش خودش و پائین آورد علی کجا این کجا آرش انگار متوجه نازنین با حماقتی که کرد 

که قطع وی وقت چیزی بهت نگه خداحافظ  گوشباشه برو یه –آره -ه باشه گفت: اومده ؟دش

 ثابت ماندم  دده بوگذراندم و روصورتش که به من زل زکردم لحظه ای سرتاپاش و از نظر 

تا زونکن  دقای یاری وارد اتاق شد چنبا ضربه ای که به در خورد نگاه از او گرفتم آ

وخت دبه شایان چشم  دکرد بع لاول به من نگاه کرد و خیلی گرم حال و احوا دتودستش بو

فت: شما گ دد کجا بزارم او به میزش اشاره کرد بعگفت: این فاکتورهایی که میخواستیو 

 شدم و جلو رفتم دبلن ه ها میرفت گفت: بیا اینجادهمانطور که به سمت پرون دی بری بعمیتون

نگاهم کرد و گفت: بگیر بشین اینا باید امروز تمام بشه روبه روش  از او ایستادم با فاصله

بعد شروع به خواندن  زنیقت کن اشتباه ندنشستم او ماشین حساب و بطرفم گرفت و گفت: 

اشت و رومیز خودش ته بود زونکن و بردساعت از نه گذش دکرد وقتی کارمون تموم ش

اشتم و از اتاق بیرون دن حرفی کیفم و برددون زبگذاشت و گفت: دیر وقته بهتره دیگه بری 

عت یازده خوابیدم  اون روز لیست جهزیه نازنین و آماده رفتم اینقدر خسته بودم که تا سا

با خود ر گفتم: بهتره شما داز اون اتفاق صحبت نمیکردم به پ دنازنین از بع دکردم با خو

من مرخصی نمیدن  مبلغ جهزیه رو به حساب نازنین نازنین برای خرید لوازم بری چون به 

س مشکلی برای خرید ندارید پدرم اخمی کرد  گفت: پس من اینجا چکاره ام انگار ریختم پ

هنوز باور نکردی من برگشتم لبخندی زدم و گفتم: این چه حرفیه راستش من پنج ساله 

م  خدارو شکر اینقدری هست که کفاف خواسته ی همین منظور کنار گذاشتبلغی براهرماه م

ن پول جهزیه اش خریده بشه نازنین ون خواهش میکنم اجازه بدید با ایهای نازنین و بده ازت

ن چی گفتم ناراحت به پدرم نگاه کردم و گفتم: مگه مزیر گریه و به اتاقش رفت  دفعه زدی
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مرا بغل کرد و گفت: تمام این سالها زحمت نازنین و بار این شد دیدم پدرم داره گریه میکنه 

ه خوشحالم که نازنین زیر دست تو بزرگ شده نه مادرت بخاطر دوش تو بودزندگی رو 

صبح نیم ساعت زودتر سرکار رفتم در کمال تعجب داشتن بچه ای مثل تو افتخار میکنم 

 دته بود خطیبی با دیدنم از جا بلنخطیبی همراه پسرش تو اتاق دیدم شایان پشت میز من نشس

ستت د–بد نیستم –سالم دخترم ممنونم تو چطوری –حالتون چطوره  سالم آقای خطیبی–شد 

ستم انداختم و گفتم: دو هفته دیگه  با او بطرف میزم دبهتر نشد کی باز میکنی  نگاهی به 

و من بزنم نیم نگاهی به سعی میکرد فاکتوری و تایپ کنه گفتم: اجازه بدید باقیش رفتم شایان 

من انداخت و اما چیزی نگفت خطیبی گفت: بیا بشین دخترم خودش میزنه رفتم روبه روش 

ر دیگه اینجا نمیاد شایان که حاال خیره نگاهم میکرد چشم پرسید از خواهرت چه خب نشستم

به  دو بع دوختم  و گفتم: نه آقای خطیبی از اولشم اشتباه کردم آوردمش اینجا  او به شایان

اون باید  ه سری تکان دادم  گفتم: نه چیزی نشدهدمن نگاه کرد و گفت: چطور اتفاقی افتا

اگه خواهر –دن اینجا باعث شد از درسش عقب بیافته اومده کنه خودش و برای کنکور آما

هفته آخر فروردین هم مراسمشونه بله –تو که قبول میشه راستی شنیدم عقد کرده درسته 

زدو گفت: پس خیالت از بابت خواهرت راحت میشه دیگه باید به فکر خودت باشی خندی بل

ته میخوام یه چیزی بگم ولی میترسم مثل سری قبل برخورد کنی دنوبتی هم باشه نوبت خو

بی صداش ید بگید من هنوزم نظرم همونه خطیفهمیدم منظورش چیه گفتم: فهمیدم چی میخوا

قبول دارم ولی من.........حرفم و قطع کرد و گفت: –بیه و آورد پائین و گفت: ولی پسر خو

پس چی توکه قبال" –نه پای کسی درمیونه سری تکان دادم و گفتم : نه آقای خطیبی چرا نک

دیدم اینطوری دست بهانه خواهرت و می آوردی این دفعه بخاطر پدرته که مخالفت میکنی 

ن اصال" از این آقا خوشم نمیاد من چند از سرم برنمیداره بخاطر همین گفتم: شرمنده ولی م

فت: اد و گدت او تکیه روز پیش این آقا رو دیدم نظرم و هم گفتم ولی انگار دست بردار نیس

حاال که نظرت اینه خودم باهاش صحبت میکنم خوب شایان میگفت این مدت سرگرم پرونده 

واردشم همه یاداشت شد م دپرونده های سال قبل تموم ش–ید دهای قدیمی بودید به کجا رسی

او همانطور که مشغول خطیبی رو به پسرش گفت: چند نفر و برای این کار گذاشته باشی 

او با تعجب نگاهم کرد و گفت: تنهایی این کارو  دد گفت: این کار بعهده این خانم بوتایپ بو

و ز تا ساعت ده تشایان بجای من گفت: تقریبا" هررو انجام دادی چه جوری وقت کردی

ست تنها تا این دماندن و به کارها میرسیدند خطیبی به پسرش نگاه  کرد و گفت:  شرکت می

پدرش ساعت اونم با این دست چطور این کارو کردی پسر جان اونگاهی به من و بعد به 

اشتید که همین آدمای که در ضمن انتظار ندایشون اعتماد داشتم  انداخت و گفت: من فقط به

وباره برای این کار بزارم خطیبی نگاهم کرد و دن این همه مشکل شدند و باعث بوجود اومد
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گفت: تو بهترین کارمند شرکت محسوب میشی امیدوارم تمایل داشته باشی قراردادت و تمدید 

جدیدی بستم  کنی شایان پوزخندی زدو گفت: نگران نباشید من دیروز با ایشون قرارداد 

به پسرش نگاه کرد و گفت: کاش به من گفته  دخطیبی لبخندی زد و گفت: واقعا" چه عالی بع

شایان بلند خندید و گفت:  یبودی اونوقت میگفتم قرارداد و بجای یه سال سه ساله تنظیم کن

 ه با ایشون قرارداد بستم اوکه انگار باورش نمیشد به من چشم دوخت ولمن ده سا ,ر مندپ

ه بستی به بله کوتاهی اکتفا کردم که همین باعث لگفت:شایان راست میگه توقرارداد ده سا

نگاه کنه شایان که اصال" متوجه پدرش  دشم دوخته بوش که به من چشد او دقیق تر به پسر

تر از  سرفه ای او را بخود آورداما او پرروخطیبی با تک  ده بودنبود همچنان به من زل ز

ن خانم یم دوخت و گفت: از امروز فاکتورهای امسال و به اد به پدرش چشاین حرفها بو

میسپرم تا نگاهی به آنها بندازه فکر نمیکنم قراردادهای امسال مشکلی داشته باشه چون 

خودش اکثر اونها رو تکمیل کرده اگه واقعا" همینی باشه که من فکر میکنم مسئولیت این 

خطیبی لبخند معنی داری زد و گفت: منظورت این نیست نسبت به قبل دوبرابر میشه  خانم 

که این بنده خدا رو میخوای مجور کنی  بیست و چهار ساعته این جا کار کنه  شایان بلند 

خندید و گفت: مطمئن باشید اگه میتونستم این کارو میکردم این خانم خستگی ناپذیره ولی نه 

جاری ساعت کار ایشون طبق روال  سختی کار ایشون همین یک هفته است از آغاز سال

اگه فقط –گذشته در میاد خطیبی نگاهم کرد و گفت: توکه با موندن تو شرکت مشکلی نداری 

تون میشم چون اری هم به همین منوال باشه شرمندهمین یک هفته باشه نه اگه بعد از سال ج

ای نیست به  نین برسم شایان گفت: جز شما کس دیگهزنمیتونم باید به کارای عروسی نا

ده خطیبی با تعجب نگاهم کرد و گفت: یخواهرتون برسه پس مادرتون هیچ کاری  انجام نم

مگه مادرتم برگشته دلم نمیخواست شایان از جریان زندگیم مطلع بشه به خطیبی نگاه کردم 

 و گفتم: نه انگار متوجه شده باشه تمایلی به صحبت در این زمینه ندارم بحث و عوض کرد 

ن آخرای فاکتور از جا بلند شد وگفت: خسته شدم اگه ممکنه باقیش و خودت بزن پشت شایا

برای اینکه عصبانیش کنم نگاهی به فاکتور انداختم وموارد  دمیز نشستم  او همانجا ایستا

ت پرخاشگرانه گفت: یک ساعت لتایپ شده رو همه رو پاک کردم تیرم به هدف خورد با حا

م بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: بهتره وقتتون و صرف وظایف طول کشید تا اونا رو زد

رو در این زمینه موفق نمیشید او با عصبانیت از اتاق بیرون رفت و دتون کنید شما دخو

ه خانم موسوی  شایان کاری کرده نگاهش کردم دمحکم کوبید خطیبی گفت: مشکلی پیش اوم

کارای اگه راستش و بخوایید ایشون خیلی تو –وگفتم: نه چطور گفت: آخه مثل همیشه نیستید 

م باالی سرم می دارم و انجام بدم هرکاری که میخوام انجام بمن سرک میکشن نمیزارن ک

ایسته و مدام تذکر میده همین باعث شده یکم اعصابم بهم بریزه البته ایشون نسبت به همه 
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ستپاچه بشن و دو میبینند   همه وقتی ایشونکارمندا همینطوریه و این اخالقشون باعث شده 

–واقعا" اینطوریه –کند پیش میره  و انجام بدند اینطوری کارها خیلینتونند درست کار

ن مورد سرهمه داد میزنه و فحاشی میکنه و این برای د بگم بله ایشون غیر از ایمتاسفانه بای

ه درومتر شوهفته  ای میشه که کمی آدشرکت و اعتبار شما اصال" خوب نیست البته یکی 

اصال" فکرش و نمیکردم پس چرا دشد و گفت: چنان همان رویه رو پیش گرفته بلنولی هم

لبخندی زدم و گفتم: باید  ال کردم چیزی به من نگفتحرفی نمیزنند از هرکی سئوقیه ب

دیریت دتون من  کاش میشد مثل سابق خوحتما" ترسیدن حرفی بزنن اخراج ش ولی دببخشی

این براش اصال" خوب نیست اگه این کارو بکنم غرورش و –ید شرکت و دست میگرفت

دومرتبه سرزده به پس بهتره نظارتتون و بیشتر کنید حداقل در هفته –ار کردم دجریحه 

موافقم  و گفت: با این ددستی برچانه اش کشی دد و از نزدیک مسائل و بررسی کنیشرکت بیای

–ه یه سئوال ازت بپرسم راستش و میگی همین کارو میکنم بعد از لحظه ای مکث گفت: اگ

چی شد راضی شدی قرارداد ده ساله ببندی تو که میگفتی میخوای از این –بله حتما" بپرسید 

شرکت بری چی باعث شد یدفعه نظرت تغییر کنه تا خواستم حرفی بزنم شایان در اتاق باز 

دی زدی نگاه از او و گفت: چکار کر دکرد و وارد شد و گفت: اومدش بعد به سمت من اوم

گرفته و گفتم : االن پرینت میگیرم همانجا ایستاد فاکتور و برداشت و گفت: تا ما کارمون 

تموم بشه برو پیش هانیه مراقب باش خرابکاری نکنه به گفته اش عمل کردم درو که باز 

نبال نخود سیاه فرستاده آقای صادقی همان خواستگار سمج دم من و دکردم تازه متوجه ش

سالم ممنونم –روبه روم ظاهر شد لبخندی زدو گفت: سالم خانم موسوی حالتون چطوره 

جلو گفت: تشریف  دریف میبرید  شایان اومکشیدم تا وارد بشه گفت: جایی تش خودم و کنار

ما بفرمائید  ه من نگاه کرد و گفت: شر مهمی دارند بعد بآقای صادقی ایشون کا لبیارید داخ

صادقی وارد اتاق شد شایان سرش و آورد جلو گفت: عجله کن تا هانیه نامه ها رو اشتباه 

ه به اتاق هانیه رفتم برعکس چیزی که فکر میکردم نامه های مهمی و به او سپرده دنفرستا

فاکس کردم و جواب  م دسیاه نبود فورا" نامه ها رو زدم و چک کردم و خو دبود پس نخو

ا اتاق من کارت دارم  نامه های یتائیدش و گرفتم ساعت یازده بود که تماس گرفت و گفت: ب

 جلو لحظه دو اوم دبا دیدنم بلند ش دم و وارد اتاق شدم آقای خطیبی نبوده رو برداشتزده ش

م حرفی ین به بعد بیشتر مراقب رفتارت باش دوست ندارای نگاهم کرد و گفت: لطفا" از ا

تو شرکت بپیچه  هاج و واج به او نگاه کردم و گفتم: منظورت چیه؟ گره ای به ابرو انداخت 

و گفت: فکر نمیکنم الزم باشه موضوع و باز کنم نمیخوام دیگه مجبور بشم یه بار دیگه 

م به در که باز شد چشم ال" از حرفهای او سر در نمی آوردتذکر بدم متوجه شدی من که اص

شید آقای خطیبی پسرتون بطرف او رفتم و گفتم: ببخاه کرد طیبی به هردوی ما نگدوختم خ
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جلو داد زد خوبم متوجه شدی من چی میگم شما برای کار اینجایی نه  دچی میگه شایان اوم

یگه حاال متوجه شدی خطیبی گفت: صدات و بیار پائین چی داری میگی اصال" دچیز 

محکم آن  را بست و گفت: میدونی از اتاق رفتی  خودت میفهمی  شایان بطرف در رفت و

بیرون صادقی به من چی گفت پررو پررو توصورت من نگاه میکنه میگه به موسوی بگو 

یه مدت با من ارتباط داشته باشه شاید نظرش تغییر کنه خطیبی گفت: خوب این چه ربطی 

د چکار کنه به شایان نگاه به ایشون داره اون نفهمی کرده همچین حرفی زده این بنده خدا بای

آره برای چی میپرسی بطرف تلفن رفتم و شماره اش و –کردم و گفتم: تازه تشریف بردند 

-لطف کنید تشریف بیارید شرکت -..........-ممنون –و سالم آقای صادقی لا–گرفتم 

گفت:  ولج دمنتظرم خدانگهدار شایان اوم-...........-م با شما کار دارم دخیر خو-.........

ببین خانم موسوی ما کارمون با این آقا تموم شده دیگه هم رغبتی ندارم باهاش کار کنم بهتره 

ون توجه به او بطرف خطیبی رفتم  و گفتم: اگه فکر میکنید رفتار من با این دتمومش کنی ب

من  آقا همینی که آقازاده میگه همین االن از اینجا میرم او لبخندی زد و گفت: این چه حرفیه

 اشت مگه نه شایان قبل از اینکه اوتو رو خوب میشناسم باورکن شایان هم منظور بدی ند

ند باید ببخشید ولی نظر ایشون اهمیتی برای : ایشون نظرشون و واضح گفتحرفی بزنه گفتم

عادت کردم و باید بگم فقط صرف احترامی که  من به تیکه های که ایشون میندازنمن نداره 

ر اتاق خورد سکوت کردم دبرای شما قائلم چیزی به ایشون نمیگم با ضربه ای که به 

نگاه کرد  گفت: اتفاقی رو فر ما صادقی خندان وارد اتاق شد و درو بست لحظه ای هرسه ن

م تا م و گفتم: این و زدلی تو گوشش زدسی دوختم و بعده  جلو رفتم لحظه ای بهش چشم افتاد

بگیری حرفی نزنی که با آبروی کسی بازی کنی بار آخرت باشه این طرفا اومدی به  دیا

نفعته کالهتم افتاد برای برداشتنش نیای وگرنه میدم بالیی سرت بیارن که تو کتابا بنویسن 

اق بدون زدن حرفی از ات د شرت و کم کن او که از عصبانیت سرخ شده بوالفهمیدی حا

بیرون رفت و درو محکم کوبید خطیبی سری تکان داد و فورا" از اتاق بیرون رفت به 

ردم و گفتم: بهتره د نگاه کشایان که دستاش و تو جیبش کرده بود و به میز من تکیه داده بو

قبل از اینکه حرفی بزنی تو دهنت مزه مزه کنی بعد بیرون بریزی در غیر  داز این به بع

و رفتم و گفتم: فراموش نکن من مثل لبعد ج نمیکنم دندانهات سالم بمونه این صورت تضمین

م مورد برای من زیاد بود حیف که بخاطر حماقت خواهرم مجبورم اینجا دتو نیستم که اگه بو

بمونم وگرنه درنگ نمیکردم همین االن اینجا رو ترک میکردم پشت میز رفتم و نشستم 

ه بعد خطیبی و شایان هردو با هم وارد چند دقیقون رفت لحظه ای نگاهم کرد و از اتاق بیر

لی گرم حال و د مثل همیشه خیی با دوتا زونکن وارد شند پشت سر آنها هم یارداتاق ش

گفتم: لطف  دکرد همینم باعث شد شایان پوزخندی بزنه به یاری که همانجا ایستاده بو لاحوا
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ه کرد و بطرف من اومد سرم و با فاکتورها ازارید رو میز من او به شایان نگکنید اونها را ب

این  خوشبختانه دگرم کردم همانطور حواسم به خطیبی که پسرش و شماتت میکرد بو

م موردی نداشت کارم ساعت شش به اتمام رسید خطیبی یک ساعتی میشد فاکتورها هیچ کدو

قتی کارم تموم و دکردن سیگار بو دکه رفته بود شایان هم مثل گذشته پشت سرهم در حال دو

بطرف پنجره رفتم و آنرا باز کردم گفت: بوی سیگار اذیتت میکنه جوابی ندادم از رو  دش

و برداشت و رمیزش زونکن آخر و برداشتم وسرجام نشستم بلند شد زونکنها ی انجام شده 

بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: هیچ کدوم مشکلی نداشت از اتاق بیرون رفت   ؟!!گفت: خوب

هشت و نیم کار این یکی زونکن هم تمام شد گوشیم و که زنگ میخورد جواب دادم ساعت 

نه -......-ده علی آقا اتفاقی افتا-........-تو شرکتم  بله-......-ممنونم -....-و سالم لا–

م و بطرف پنجره رفتم علی جلوی در بود از ماشین پیاده شد دخواهش میکنم بفرمائید  بلند ش

مرا بخود و سمتی که نازنین نشسته بود رفت داشتم به آنها نگاه میکردم که صدای شایان 

آورد نگاهش کردم گفت: چی نظرت و جلب کرده بدون اینکه حرفی بزنم خواستم از کنارش 

یده دفعه پیش ددم همان دختری بود که ش ده بودبگذرم که متوجه دختری که پشت سرم ایستا

جلو و سالم کرد و دستش و بطرفم دراز کرد جواب سالمش و  دبودمش لبخندی زد و اوم

ستش و فشردم و گفتم: بفرمائید از کنارش گذشتم و بطرف میزم رفتم و نشستم شایان ددادم و 

اشت  برگه دشکلی نکنار میز و گفت: تموم شد زونکن و جلو کشیدم و گفتم: این هم م داوم

ای رو میز گذاشت و گفت: لطف کن این نامه رو بزن بعد میتونی بری با ضربه ای که به 

و سالم کرد لبخندی زدم و جواب سالمش و  دبطرف در برگشت علی وارد اتاق شدر خورد 

دادم شایان دوباره چهره اش و کشید تو هم برای اینکه فکر دیگه ای نکنه بطرف علی رفتم 

ستش و بطرف علی دتم: آقای خطیبی ایشون شوهر خواهرم هستند  او لبخندی زدو و گف

دراز کرد و گفت: مشتاق دیدارتون بودم خوش آمدید علی سرتاپای او را نظر گذراند و 

م دم وصفتون و زیاد شنیده بودیدار بودگفت: منم مشتاق  دهمانطور که دست اورا میفشر

گفتم: بفرمائید بنشینید او نشست  و من هم روبه روش قرار علی جمله اش و با کنایه ادا کرد 

و  درفت اهمیتی ندادم و گفتم:خوب میشنوم علی لبخندی ز هخترد گرفتم شایان بطرف اون

ه که شما دفاقی نیافتاات اختم پائین و گفتم: نیاز به این کار نبوددگفت: اومدم وساطت سرم و ان

ر کن اینقدر نم شما که اینطوری نبودی باوخا خواهش میکنم نیلوفر–بخوای وساطت کنی 

ته چند روزه یک کلمه هم باهاش صحبت نکردید آخه یه کرده که چشمهاش باز نمیشه راسگر

میترسم  چی شده مگه چکار کرده شما خودت میدونی نازنین چقدر به شما وابسته است 

بیاید و باهاش صحبت فعه رو بخاطر من کوتاه داینطوری یه بالیی سر خودش بیاره این 

لم و دو ازم نخواید نازنین بدجور  کنید نگاهش کردم و گفتم: ازتون خواهش میکنم این
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من نمیدونم چکارکرده –ولی باید بفهمه شکست اجازه بدید یه مدت بگذره برای من سختره 

ه وگفت: اصال" اجاز دش ده اگه ببینیدش خودتون متوجه میشید بلندولی باور کنید پشیمون ش

ا کنم بطرف در رفت فورا" بلند شم و گفتم: صبر کن علی آقا لطفا" این دید خودش و صدب

ببین علی آقا نازنین با –کارو نکن نگاهم کرد و گفت: خواهش میکنم شما که کینه ای نبودی 

کاری که کرد من و عذابی که بخاطرش کشیدم و زیر سئوال برد انتظار نداشته باش به این 

بخشمش خندید و گفت:  ذرم اما بخاطر شما باهاش صحبت میکنم ولی نمیراحتی ازش بگ

ه لبخندی زدم و گفتم: نازنین واقعا" ممنونم میدونستم مادرزنم روی دامادش و زمین نمینداز

س آورد دامادم و برای وساطت فرستاد هرکس دیگه بود محال بود بتونه راضیم کنه شان

عزیزمم هستم میرم بهش خبر بدم  ص مادرزندستش و رو سینه اش گذاشت و گفت: مخل

ارم علی آقا یادت نره بهش بگو فقط بخاطر شما دنه من هنوز کار –راستی شما نمیای 

داحافظ او با شایان هم خداحافظی کرد و از اتاق بیرون چشم خ–اینکارو میکنم نه خودش 

گردم که گفت: صبر م خواستم بردو زدم و براش بر ده بودرفت فورا" نامه ای که شایان دا

کن باید فاکسش کنی همانجا ایستادم او نامه رو امضا کرد و بطرفم  گرفت و گفت: بهت 

خوب موندی بعد بلند خندید نامه رو از دستش گرفتم و  یخوره داماد داشته باشی ماشاالنم

اشتم دبدون زدن حرفی ازش فاصله گرفتم صدای دختره که گفت: شایان اذیتش نکن شنیدم 

معلومه شوهر خواهرت خیلی زنش و ه رو فاکس میکردم که دختره اومد پیشم گفت:نام

و گفت: خواهرت لج دشایان اوم کردم و گفتم:اونا هردو عاشق همن وست داره نگاهشد

شانس آورده گره ای به ابرو انداختم و نگاهش کردم نامه رو از دستم کشید و گفت: از این 

شوهرش اذیتش  هر داره که حسابی هم هواش و داره کافیجهت گفتم  که یه خواهر بزن بهاد

ر با شخصیت و دوهر خواهر من اینقکنه و به تو ندا بده فورا" چپ و راستش میکنی گفتم: ش

 سرتاپاش و نشان دادم و گفتم: مثل فهمیده هست که نزاره کار به اونجا بکشه  با نگاهم

کرد از دندان قروچه ای که کرد فهمیدم حسابی  دگربعضی از مردها نیست  چشمانش را 

ش کردم حرفم عصبانیش کرده بطرف میزم رفتم نامه رو ذخیره کردم و سیستم و خامو

ایستاده نگاهم میکرد گوشیم و اشت میخندید اما شایان همچنان چشمم به دختره افتاد که د

هر شایانم از فردا منم برداشتم  و بلند شدم دختره اومد جلو گفت: اسم من شادیه من خوا

دوم و نه شایان نه خطیبی هیچ ک م ونم شماره ات و داشته باشم  شمارم میتقراره اینجا کارکن

ه ناچار شماره رو گفتم یه تک زنگ بدرآورد و گفت: بگو میزنم توگوشیم  نداشتند گوشیش و

سری تکان دادم و گفت: اینم شماره من خوب ما هم داریم میریم بیاتو رو هم میرسونیم   دز

از –بیا خوشحال میشیم  رم بازوم و گرفت  گفت: تعارف نکنو گفتم: نه ممنون خودم می

اما جایی کار دارم او به برادرش نگاه کرد و گفت: باشه هرطور راحتی بعد لطفتتون ممنونم 
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او خداحافظی کردم اما نیم و گفت: فردا میبینمت از  دمن و بوسیجلو یطرف گونه  داوم

فت: ببخشید ه آژانس گده شدن رانندهم به شایان ننداختم وقتی به خونه رسیدم موقع پیای نگاه

ادم و گفتم: ممنون که دحرکت کردیم تعقیبمون میکنه کرایه اش و  ولی اون ماشین از وقتی

خانه را باز ر ددازم به ماشین که راننده میگفت بنه شدم و بدون اینکه نگاهی دید پیاداداطالع 

رشن آدمای بیکار م شایان و خواهدیدباز نگه داشتم ماشین که رد شد وشه ای ازدر وکردم گ

نن کجا میرم یدن ببن کارو کردند حتما" چون گفتم جایی کار دارم اومیامعلوم نیست چرا 

ش و تو بغلم انداخت و دنازنین به محض دیدنم خوو تو سالن نشسته بودن دزنین هرعلی و نا

علی وقتی از آشتی کردن ما مطمئن شد خداحافظی کلی گریه کرد به سختی آرومش کردم 

.شادی همچین بغلم کرد و صورتم و ی و شایان رسیدم دکرد و رفت صبح همزمان با شا

حتی جواب سالم شایان و هم ندادم با شادی وارد بوسید که انگار چند ساله من و میشناسه 

گفت: از  واهرم و راه بندازید نگاهش کردم شدم وقتی نشستم شایان گفت: لطفا" خاتاق 

ی قراره کار کنه هرچی که الزمه بهش بگو بعد بیا اینجا به کارهای خودت امروز جای نعیم

بخاطر همین مواردی که ضروری  دبرس با شادی به اتاق هانیه رفتم هنوز کسی نیامده بو

هش گفتم: هرجا دیدی سردرنمیاری صدام کن قبل از اینکه کارو آخرسرهم ببود و بهش گفتم 

تحویل بدی بیار یه نگاهی بهش بندازم هانیه وقتی شادی و دید حسابی سروصدا به پا کرد 

هانیه بلند خندید و گفت: نیلو یکی کم بود شدیم دوتا حاال جز من باید کارهای شادی و هم 

ایشون از این به بعد هیچ کمکی به –ر درست کنه انجام بدی شایان فقط بلده برای تو دردس

جلو گفت: بهتره  دشما نخواهند کرد  هرسه به شایان که این جمله رو گفت چشم دوختیم اوم

حواستون و جمع کنید از امروز کار این خانم دوبرابر سابق شده وقت رسیدگی به کارهای 

ش و دربیارم گفتم:هرجا به شمارو نداره پس حواستون و خوب جمع کنید برای اینکه حرص

وتا خندیدن و من از کنار او که دمشکل خوردید خبرم کنید میام کمکمتون میکنم  فعال".هر

رو بست و گفت: چرا همش دگذشتم پشت سرم وارد اتاق شد و اخته بود دگره ای به ابرو ان

گفتم:  خالف حرفی که میزنم میخوای عمل کنی اهمیتی به حرفش ندادم پشت میزم نشستم و

چکار کنم روزونکنی که رومیز بود زد و گفت: یک ساعته تمومش کن کار داریم .مثل  دبای

ونکنهای دیگه رو روزهای گذشته فاکتورها رو چک کردم سه تا فاکتور کم بود بلند شدم و ز

اما خبری از فاکتورشان نبود او  دبلغ تو جمع فاکتورها ی ماهانه درست بوهم نگاه کردم  م

رو نگاه میکردم گفتم: سه تا از کرد و گفت: دنبال چی میگردی همانطور که زونکنهانگاهم 

فاکتورها کمه اومد جلو گفت: یعنی چی که کمه؟.پشت میز نشستم و گفتم: یعنی  نیست  

وم پرینت گرفتم و نشانش  دادم فاکتورها رو تو دشماره های که نبود و سرچ کردم و از هرک

من اطالعی ندارم دستاش و رو میز –زونکن گذاشتم گفت: کی فاکتورها رو برداشته 
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تون و بگردید اینها همان دبهتره رو میز خو–اره دقرارداد و گفت: پس کی اطالع 

وزخندی زد و تون به بیرون شرکت بردید پدفاکتورهایی که از من تحویل گرفتید و با خو

گفت: از کجا اینقدر مطمئنی سررسید و طبق تاریخ فاکتورها باز کردم و گفتم: من هر 

چیزی و که بایگانی میکنم طبق تاریخش ثبت میکنم مالحظه میکنید که زدم به خطیبی 

گفت: شاید به پدرم داده باشی نگاهش کردم و گفتم: برای پدرتون میزنم آقای  دتحویل داده ش

خطیبی تنها  گفت: یعنی فقط پدرم و آقا میبینی زونکن و برداشتم همانطور که از  نهخطیبی 

او فاصله میگرفتم گفتم: حتما" همینه که شما میگی زونکن بعدی و برداشتم خواستم بنشینم 

از دستم کشید که همین باعث شد لبه زونکن به گچ دستم بخوره درد زونکن وجلو  دکه اوم

زونکن و رو میز گذاشت و گفت: درد گرفت حالت خوبه نگاهی به او  تا شانه هام پیچید او

اختم و گفتم: از این به بعد فاصله ات و با من رعایت کن دفعه بعد به این نگاه نمیکنم که دان

م کشیدم و شروع کردم او از اتاق بیرون رفت دمدیر عاملی نشستم و زونکن و بطرف خو

از اون هم وقتی با شادی وارد  ددو به اتاق نیومد بعتا ساعت  ده بوددرد دستم دوبرابر ش

و گفت: خسته  دجلو گونه ام و بوسی در حال جابجا کردن زونکن ها بودم شادی اومداتاق شد 

ه تو چکار کردی لباش و دتوهم خسته نباشی کارمن تموم ش–نباشی عزیزم کارت تموم شد 

داد سری تکان دادم و گفتم: پوشه ها رو چید و گفت: خیلی سخته نیلوفر نتونستم شایان انجام 

یه  گفتم: شادی جان بهتره پوشه رو بدی ؟کجا گذاشتی شایان گفت: دست منه برای چی

سرراهم ایستاد و گفت: اوال" گفتم دست منه نه شادی دوما"  دنگاهی بهش بندازم  شایان اوم

اشتم ده اشتباه اگه ی - یعنی تو واردتر از منی نگاهش کردم و گفتم: چه عرض کنم  

که وقت کنی به کارای  از کنارش گذشتم و گفتم: شما همینم دهرکاری که بگی انجام می

گم و انجام بدی پشت میزم نشستم ار کردی نیاز نیست کاری که من میخودت برسی شاهک

شما مدرکتون  جمع اقالم انداختم و گفتم: ببخشیدنگاهی به اومد پوشه رو روی میز گذاشت 

چیه بادی به غبغب انداخت و گفت: فوق لیسانس مدیریت گفتم: پس بهتره مدرکتون و بدید 

شایان که چهره ؟به اشتباه داره  ؟باهاش خروس قندی بخرید شادی زد زیر خنده و گفت: چرا

کل : شما تو یه جمع و تفریق ساده مشاش از عصبانیت سرخ شده بود نگاه کردم و گفتم

 دطور تونستید مدرک بگیرید شادی بازوی برادرش و تو دست گرفت و گفت: مردارید چ

کرد و گفت: اول بزار نیلوفر بگه باید انجام بدی اخمی باش حرف زدی حاال هر کاری که 

ماشین حساب و برداشت و شروع به محاسبه کرد بجای یه   دببینم راست میگه یا نه بع

کرده بود پوشه رو رومیز انداخت و گفت: ماشین  اشتباه در چهار مورد دیگه هم اشتباه

حسابش خراب بوده وگرنه کار من ایرادی نداره سری تکان دادم و گفتم: بله حق باشماست 

ه فقط فکر کنم خودکارشم خراب بوده ابرویی دکار شما ایراد نداره ماشین حساب خراب بو
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ه او سریع پوشه رو دزآخه محل خریدارو هم امضا –اخت وگفت: منظورت چیه دباال ان

اشت و نگاهی انداخت شادی خندید و از پشت شانه های برادرش و بغل کرد و گفت: دبر

داداشی آبرومون و بردی نیلوفر بگو چکار کنه او پوشه رو بطرفم گرفت و گفت: بگو 

ن به بعد تو ساعتی که من کار انجام میدم رو برداشتم و گفتم: بهتره از ای چکار کنم پوشه

ول ضرب کار کنید  امیدوارم زود راه بیافتید فکر دهم پشت مدرک تحصیلیتون ج شما

نمیکنم با این حجم کار وقت کنم کارهای شما رو هم بعهده بگیرم مشتش و رو میز کوبید 

به سرعت از اتاق بیرون رفت وقتی درو بست من و شادی  دخواست چیزی بگه پشیمون ش

شایان تماس گرفتم با اولین زنگ ارهای پرونده با گوشی از انجام دادن ک دبع بلند خندیدیم

تشریف بیارید امضا کنید  تماس و قطع کردم شادی پرونده رو برداشت و –بله –اب داد جو

گفت: نیلوفر تو چه جوری میتونی اینقدر سریع اونم با یه دست کارو انجام بدی به دراتاق 

نه اش گذاشت و گفت: چه خبرته شایان که با ضرب باز شد نگاه کردم شادی دستش و رو سی

و و گفت: تواینجا چکار میکنی چرا سرکارت نیستی شادی سری تکان داد لج دترسیدم اوم

اخت و گفت: گفتی بیام چی و امضا کنم انگشتم داز اتاق بیرون رفت شایان نگاهی به من ان

به یقه لباسش که  و جای که باید امضا میکرد قراردادم خودکارو برداشت و امضا زد نگاهی

پوشه رو بست دستمالی بطرفش گرفتم گفت:  دپاره شده بود انداختم کنار لبشم پرخون بو

یبتون میشه نید شما که از دعوا فقط کتکهاش نصصورتتون و تمیز ک–برات امضاش کنم 

و از اتاق ه رو برداشتم دم پرونل و گرفت گوشه لبش گذاشت  بلندشدچرا دعوا میکنید دستما

تو اتاق  یل آن به حسابداری به اتاق برگشتم شادی و هانیه هردوبیرون رفتم بعد از تحو

گفت: نیلوفر جان گوشیت چند مرتبه زنگ خورد نگاهی به گوشیم  بودند شادی با دیدنم

خوب -.......-سالم چیزی شده -.......-جانم عزیزم –اختم نازنین بود فورا" تماس گرفتم دان

-........-وم و بردارم ببین از کدوم خوشت میاد دیعنی چی که نمیدونم ک-.....-به سالمتی 

نازنین تو میخوای استفاده کنی نه من جلوی علی اینطوری برخورد نکن االن میگه عرضه 

ا مودب باش آدم به شوهرش این حرف و نمیزنه ببینم پدر مگه با شم-.......-اره دهیچی و ن

لطف کنید یه -.......-و سالم لا–گوشی و بده فروشنده ...-خوب نظرش چیه؟-...-نیومده 

م آقا دمن از قیمت چیزی نپرسی-...........- دیدر رابطه با وسائل و مارکشون بدتوضیحی 

لطف کردید -...........-اره  در ضمانت دچق-....-فقط میخوام کارایی دستگاه رو بدونم 

باشه هرچی برمیداری یه رنگ باشه  الو نازنین آخری خوبه حواست-...........-ممنون 

-شنبه یکشنبه راه نندازی اگه اینطوری پیش برید یک سال باید برای خرید جهزیه برید 

میدونی نمیتونم ببین اگه نمیتونی انتخاب کنی کاتالوگشون و بگیر بیار تا خودم نگاهی -.......

ت حساب کن دداشتی خوخوبه حواست باشه هرچی بر-..........-بندازم کارتت و که بردی 
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نه نازنین با پدرت کاری نداشته باش همه -..........-به اندازه کافی پول تو حسابت ریختم 

باشه عزیزم خداحافظ.گوشی و که قطع کردم -..............-رو با همون کارت حساب کن 

یکنید که به من زل زده بودند شدم گفتم: چیزی شده چرا اینجوری نگاه ممتوجه اون سه نفر

من که دعوتم –چرا مشخص شد –آره –عروسی و میگی – دهانیه گفت: تاریخش مشخص ش

عوتی شایان پکی به دحتما" شادی گفت: من چی منم دعوتم لبخندی زدم و گفتم: شما هم –

 انداخته و گفتم: تنها کسی که الومه منم دعوتم ابرویی بالسیگارش زد و گفت: اینطور که مع

به شما اعتباری نیست میفهمید که چی میگم خنده ای کرد و گفت: من دعوت نداره شمایی 

قول دادم مطمئن باش زیر قولم نمیزنم بطرف پنجره رفت و همانجا ایستاد هانیه و شادی 

کنارم اومدند شادی خیلی سئوال پیچم کرد ولی هر دفعه به بهانه ای از جواب دادن طفره 

توبا ما نمیای شایان گفت: این خانم که مثل شما  رفتم آخر سر گفت: ما داریم میریم خرید

بیکار نیست بعدشم اگه قرار به خرید رفتن باشه با خواهرش میره که اینجوری لنگ نمونه 

یگه کلی کار داریم زودم برگردید به سالمت شادی صورتم و بوسید و تو گوشم گفت: دبرید 

واهرت برسی لبخندی زدم و تا به کارای خ میخوای باهاش حرف بزنم بهت مرخصی بده 

از رفتن آنها  دباشه فردا میبینمت خداحافظ بع–گفتم: نه شادی جان نیاز به این کار نیست 

شایان چندتا برگه از رومیز برداشت و جلو اومد و گفت: اینا مال یه شرکتیه که تا حاال 

باهاشون کار نکردیم صبح میخوام یسر برم اونجا قراره این پیش فاکتور و براشون ببرم 

یدترین اطالعات و براشون بزنی قیمت و هم که زدم بازم اگه تو موردی دسعی کن ج

تی زنگ بزن ازم بپرس یسر میرم بیرون زود برمیگردم نگاهی به دست نوشته اشدمشکلی 

ون اینکه نگاهش کنم گفتم: تشریف ببرید پیش دگفت: مشکلی نیست من برم  بها انداختم 

فاکتورها رو زدم و رومیزش قراردادم رفتم جلوی پنجره ایستادم و به بیرون چشم دوختم 

ان وارد اتاق شد اومد جلو خواست حرفی بزنه دای خنکه با چهره  دساعت از نه گذشته بو

که گفتم: پیش فاکتورها ها حاضره گذاشتم رو میزتون بعد سرجام رفتم و نشستم نگاهی به 

کنه گفت:  ون اینکه نگاهمدکجا؟ ب–آنها انداخت و گفت: صبح شماهم باید همراه من بیاید 

نه بیشتر از منه حضورتون همین شرکتی که میخوام برم شما اطالعاتت در این زمی

د و گفت: رس و بفرمائید خودم میام اخمی کرآد–میریم  ضروریه  صبح که اومدید با هم

شرمنده ولی من –نشنیدی گفتم با هم میریم کار شرکته مهمانی نیست که هرکی خودش بره 

 با شما جایی نمیام اگه فکر میکنید حضور من الزمه آدرس و ساعتی که قراردارید و

اشت و دومیرسونم پشتش و کرد و گفت: هرطور راحتی بعد برگه ای بررمائید خودم بف

آدرس و روی اون نوشت و گفت: ساعت ده قراردارم  راس ساعت اونجا باش میتونی بری 

موسوی لحنش خیلی آروم بود نگاهش کردم و  کیفم و برداشتم خواستم برم که گفت: خانم
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بفرمائید انجام بدم متوجه منظورش نشدم بخاطر  دمیااگه کاری از دست من بر–گفتم: بله 

عروسی خواهرتون اخمی کردم و گفتم:لطف شما به اندازه کافی –ر چه زمینه دهمین گفتم: 

رو محکم دشامل حال من و خواهرم شده دیگه بیشتر از این کاری از دستتون برنمیاد رفتم و 

ه دکه این حرف و زده همینم مونبستم پسره احمق معلوم نیست پیش خودش چی فکر کرده 

از یه آدم باج گیر هوس باز بخوام کاری برام انجام بده صبح مثل هرروز زودتر به شرکت 

اشتم به همین دلیل به اتاق هانی رفتم نه و نیم از شرکت درفتم شایان نیامده بود کاری ن

از اونی بود که م ترافیک خیلی بدتر دبیرون زدم  بخاطر قرار امروز ماشینم و آورده بو

فکر میکردم  با یکربع تاخیر سرقرار رسیدم به منشی شرکت گفتم که قرارداشتم او ضربه 

وارد شدم اول چشمم به شایان که با زد و حضور من و اعالم  کرد وقتی ر دای به 

سالم کردم و وارد شدم اما چیزی و که دیدم باعث شد  دعصبانیت به من چشم دوخته بود افتا

ظرتان هستیم تلحظه ای سرجام بایستم شایان گفت: تشریف بیارید بنشینید یکربعی میشه که من

و دن رفتم و سالم کردم با هرده بودگاهی به اوانداختم و بطرف اون دونفر که ایستانیم ن

یکردم قرارامروز آقای خطیبی با شما ست دادم و روبوسی کردم و گفتم: اصال" فکر نمد

باشه  پدرم لبخندی زد و گفت: من ایشون و شناختم  اما ایشون من و نشناخت به شایان که 

ه ما سه نفر نگاه میکرد چشم دوختم و گفتم: ایشون پدرم و این آقا هم عموم بمات و مبهوت 

موسوی که بجا نیاوردم بعد  او که انگار باورش نمیشد گفت: واقعا"باید ببخشید  آقایهستند 

متعلق به پدر و عمویتان است لبخندی  به من نگاه کرد و گفت: شما چرا نگفتی این شرکت

زدم و گفتم: خودمم االن فهمیدم عموم همه را به نشستن دعوت کرد و گفت: این بخاطر 

سری ر به شرکت پدرت بزنی زیادیه که نیلوفر به ماداره آخه دختر جان تونباید یسلطف 

ه بعدشم با وجود هستی و آرش نیازی به سرزدن ده یکم کارم زیاددم و گفتم: شرمنتکان دا

موافق باشید بریم سرکار اصلیمون به شایان نگاه کردم و گفتم: پیش  من نیست خوب اگه

بله چند لحظه پاکت و از کیفش درآورد آن را گرفتم و گفتم: لطفا" –فاکتورها همراهتونه 

ید هراطالعاتی که در رابطه با دستگاهها نیاز باشه توی پیش فاکتور آمده مالحظه بفرمائ

داشتید بفرمائید که پاسخ بدم عموم چندتا سئوال پرسید اما پدرم کامال"  مطالعه کنید سئوالی

وقتی توضیحاتی که عموم خواسته حواسش به شایان بود و اورا کامل زیر نظر گرفته بود 

قم این عالیه نظر تو چیه مهدی پدرم نگاهی به شایان و بعد به من بود دادم گفت: من که مواف

انداخت و گفت: منم موافقم شایان لبخندی زد و بلند شد منم بلند شدم عمو گفت: توکجا نیلوفر 

شرمنده عموجان باید برگردم شرکت چندتا کار که نصفه نیمه رها کردم –یکم پیش ما بمون 

میرسم خدمتتون شایان گفت: منم میرم شرکت بفرمائید  م اولین فرصتی که پیش بیادداوم

له آوردم بعد با هردوی آنها دست دادم و از یمیرسونمتون نگاهش کردم و گفتم: ممنون وس
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م او لحظه ای نگاهم کرد و بعد محکم بغلم کرد و یرون رفتم اما با هستی برخورداتاق ب

کرد به حرف زدن به زور او را از تی چه عجب تو کجا اینجا کجا شروع دگفت: نیلوفر خو

حظه ای به شایان لو گفتم: هستی جان تنها نیستم بعد به شایان اشاره کردم او  خود جدا کردم

نگاه کرد و گفت: نامزدته نیلوفر اخمی کردم و گفتم: ایشون مدیر عامل شرکتی هستند که 

م هستند شایان که سرخ کار میکنم بعد به شایان نگاه کردم و گفتم: ایشون هستی دختر عمو

گفت: خوشبختم هستی دستم و گرفت و گفت: آرش بفهمه اومدی حسابی خوشحال  دشده بو

میشه بیا االن بهش خبر میدم سری تکان دادم و گفتم: هستی جان االن کار دارم باشه یه 

میام هستی جان فعال" کار –از اینهمه مدت اومدی  دکجا میخوای بری بع–فرصت دیگه 

الم برسون خداحافظ با پدر و عموم خداحافظی کردم و از شرکت بیرون رفتم جلوی دارم س

توکشوی اول میزم چندتا برگه –بله –جایی کار دارم شما میری شرکت  در شایان گفت: من

م و به شرکت رساندم و از شادی داحافظ فورا" خودگذاشتم اونارو انجام بده تا برگردم خ

برادرش برام بیاره اون روز شایان نیامد و من تونستم زود به خواستم برگه ها رو از کشوی 

که زود اومدی باید با هم برای خرید عید بریم از الخونه برم نازنین به محض دیدنم گفت: حا

وقتی برگشتیم  دخیابانها حسابی شلوغ بو در روز بیشتر به سال نو نمانده بواآنجایی که چه

جبور شدم ریخت و پاشهای نازنین و جمع کنم سه ساعت از دوازده گذشته بود بعدشم م

گذشته بود که خوابیدم همین باعث شد صبح خواب بمونم و نیم ساعت دیر سرکارم برسم 

کرد و گفت:  سالم کردم و وارد شدم نگاهم دم شایان جلوی پنجره بودوقتی وارد اتاق ش

رو شکر سالمی این بار شکسته تشریف میارید اما خدا علیک السالم فکر کردم االن با پای

و گفت: باز جای شکرش باقیه  دم سری تکان دادباید ببخشید خواب مون–چرا تاخیر داشتی 

تویه نفر توی این شرکت راستش و میگی و بهانه بیخود نمیاری شما که دیروز زود رفتی 

فت: چند جا کار داشتم تا آنها را انجام بدم طول کشید پشت میز نشستم گ–ی دچرا خواب مون

ا فاکس کردم شایان فاکتورها رو بزن فاکس کن کاری که خواسته بود انجام دادم وقتی آنها ر

ه بود گفت: پدرت چند سال با عموت اختالف سن داره کمی ش به روزنامهاهمانطور که نگ

و گفت: هیچ همینطوری پرسیدم  به کارت  داد فکر کردم و گفتم: نمیدونم چطور سری تکان

نه کار داشتم –ه هانیه و شادی بزنم باگه کاری ندارید یسری  تموم شدهمن  کار-برس 

 دند شادی گفت:خوب شدا بطرفم اومدصدات میکنم شادی و هانیه به محض دیدنم با سروص

فقط زود باش شایان گفته حق نداریم از تو  اومدی نیلوفر بیا که حسابی خرابکاری کردم 

ادم و گفتم: از این به بعد قبل دنداختم و سری تکان کمک بگیریم نگاهی به برگه مورد نظر ا

ه نکنی داز اینکه اطالعات و وارد کنی رویه برگه یادداشت کن تا اینطوری اشتباه وارد پرون

 توچکار کردی هانیه نامه هایی کهرخواست بیارم دمیرم چند تا برگه -بلند شدم گفت: کجا؟
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نه هانی –اره دواقعا" مشکلی ن–ن راه افتادی م و گفتم:آفریدو نگاه کردم لبخندی ز دزده بو

 در زدم و وارد جان پیرینت بگیر تاباقی کارهاش و انجام بدم االن برمیگردم  ضربه ای به

نبال چیز خاصی میگردید دو سیستم  نگاه میکرد جلو رفتم و گفتم:  دم بازپشت میز من بودش

م رفتم کنارش و گفتم: یه لحظه دمجبور ش دسری به عالمت نه تکان داد همچنان سرگرم بو

م گفت: درخواست درآورداز کشوی میز چند تا برگ  داجازه میدید خودش و کمی عقب کشی

ی دادم و دست شادون اینکه جوابی بدم از اتاق بیرون رفتم و یه برگه به  ده بدباز اشتباه ز

کنی برادرت و که  قتدشادی باید –وباره اشتباه بزنم دوای نیلوفر میترسم –گفتم: شروع کن 

فعه سرت داد بزنه حاال گوش کن ببین قی براش نمیکنه ممکنه یدمیشناسی غریبه و خودی فر

زم بود و براش توضیح دادم تا او سرگرم انجام دادن الهرچیزی که  دمجد دچی میگم بع

م و زیر شیشه میزش قراردادم و گفتم: این داشت کردمطالب مهم براش یا درخواست بود

-شت سرم نگاه کردم شایان بودپه بخانم موسوی –یکنه بازم اگه مشکلی بود بپرس کمکت م

تشریف نمیبرید –تلفن با شما کار داره خواهرتونه ابرویی باال انداختم و نگاهش کردم -بله

سالم و .....مگه نگفتم حق زنگ زدن به -..-بله–منتظره از کنارش گذشتم و به اتاق رفتم 

ن الا-........-خیلی خوب چی شده؟-...........-ی دپس چرا زنگ ز-.......-شرکت و نداری 

نازنین خیلی  -........-علی میدونه -...........-برای چی تنها رفتی  -...........-کجایی 

نه چه ایرادی رمزش  -.......-مراقب باش اینم آخرین بارت باشه که تنها رفتی بازار فهمیدی

-..-تموم شد به من زنگ بزن به گوشیم نه به شرکت  باشه کارت-......-و که داری

م متوجه شایان که  کنار در ایستاده بود و نگاهم میکرد شدم دخداحافظ.گوشی و که قطع کر

ارم خیالت راحت باشه نیازی نیست دو گفت: خانم موسوی من کاری به خواهرت نلاومد ج

ره ای به ابرو انداختم و گفتم: برای یه موضوع به این کم اهمیتی خواهرت و مواخذه کنی گ

ن موارد از نظر شما کم اهمیته چون برات عادی شده برای من اینطور نیست به نفعتونه یا

که واقعا" کاری به خواهر من نداشته باشی وگرنه.......حرفم و قطع کرد و گفت: وگرنه 

دت حساسیت زیا.سری تکان داد و گفت: تو با این یدی ت ددز چشم خوی ادیدهرچی -چی؟

آسیب میزنی یه بار گفتم بازم میگم من کاری به خواهرت ندارم اون روزم اگه  تربه خواه

لیلش دنه چیزی که شما فکر میکنی نشستم و گفتم:  دیگه ای بودبا هم بیرون رفتیم به دالیل 

رد لم نمیخواد بخاطر یه سهل انگاری به آبروی خواهرم لطمه ای واداهمیتی برای من نداره 

اون عقد کرده است با کوچکترین چیزی براش حرف درمیارن شما متوجه نمیشی چون  شه

و گفت: هرچی من  دی شده برای ما اینطور نیست جدی شداین چیزایی که گفتم برات عا

فعه اخراجت میکنم خنده تمسخرآمیزی دلت میخواد میگی نبین آرومم یدچیزی نمیگم هرچی 

واقعا" تا – دیدیه عمر مدیون خودتون کر ودرحقم بکنید من  م و گفتم: اگه این لطف ودکر
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این حد از کار کردن اینجا متنفری لحظه ای سرتاپاش و از نظر گذراندم و گفتم: از کار 

ر اتاق باز شد و آقای دحرفی بزنه  تکردن در اینجا نه از کار کردن با شما بیزارم تا خواس

اد و به پسرش چشم دمرا  کردم او جواب سالمم و سالم دنفس راحتی کشی دش دخطیبی وار

گفت: منفجر بشه همانطور که به من نگاه میکرد  ددوخت شایان که از عصبانیت کم مانده بو

اشتم و خونسرد از کنارش دی گوشیم و بردانجام ب دبرو به حسابداری چندتاکار هست که بای

ارید با این حرف شایان به من م و گفتم: شما تا کی تشریف ددگذشتم روبه روی خطیبی ایستا

خوب االن بگو –کار واجبی باهوتون داشتم -چشم دوخت خطیبی گفت: فعال" هستم چطور؟

متون باید با داختم و گفتم: کارم که تموم شد میرسم خده گذرایی به شایان اناخترم  نگد

بیشتر طول تون تنها صحبت کنم با اجازه به حسابداری رفتم کار زیادی نبود یک ساعت دخو

وقتی به اتاق برگشتم شادی و هانیه هم آنجا بودن شایان هنوز عصبانی بود و سعی  دنکشی

ه دمیکرد از نگاه کردن به من خوداری کنه آقای خطیبی که حسابی تو رفتار پسرش خرد ش

لحظه  دو گفتم: اگه ممکنه چن مداشتی بلند شدشد اومد کنار میزم و گفت: بامن چکار دبود بلن

تون صحبت کنم سرش تکانی داد و بطرف در رفت شادی دبا خو داتاق بریم بیرون بایاز 

گفت: کجا میری نیلوفر بجای من خطیبی گفت: شماها بهتره برید سرکارتون ایشون االن 

نگاه میکرد بی تفاوت از اتاق بیرون رفتم  ستاش وگره کرده بود و به مندند شایان دبرمیگر

ر آنجا بود خواست او را بیرون کنه گفتم: دداری رفتیم فقط یاری و درو بستم به اتاق حساب

و  دشرمنده که وقتتون میگیرم شنیدم مثل هرسال شرکت هر سیزده روز عینیازی نیست 

پسرتون ازم خواسته از روز پنجم بیام شرکت از اونجایی –بله چطور مگه –رسته دتعطیله 

اشتم میخواستم دگی به کارهاش و ندای رسیکه چیزی به عروسی نازنین نمونده منم وقتی بر

راستش  تروز و نیام شرک دن من این چنداجازه ب دبا ایشون صحبت کنیازتون خواهش کنم 

نازنین هم از پسش برنمیاد سری تکان داد و  دجهزیه برم خو دهنوز وقت نکردم برای خری

رکت میتونی از اره توهم مثل باقی کارمندها ی شگفت: باشه دخترم اصال" ایرادی ند

توتا بیستم نیازی –نوزده فروردین –ه کنی عروسی خواهرت چه تاریخیه دتعطیالت استفا

م چکار دنیست بیای شرکت خوشحال شدم و گفتم: واقعا" از لطفتون ممنونم راستش مونده بو

ت بخاطر کار زیاد شرکت وقت نکرده بودم به هیچ کاری برسم بازم ازتون دکنم این م

این حرف و نزن توبهترین کارمند این شرکتی تاحاالشم –ممنونم امیدوارم بتونم جبران کنم 

و گفت: بین تو  دبیشتر از توانت مایه گذاشتی من ازت ممنونم فقط یه چیزی کمی مکث کر

م فورا" دم این و بپرسه بخاطر همین خودم و آماده کرده بوده حدس میزدو شایان اتفاقی افتا

گفتم: راستش من یه چیزی گفتم که خیلی به ایشون برخورد البته حق هم داشتند ایشون 

راستش آقای خطیبی پسر -مگه چی گفتی–م د این حرف و میزدمدیرعامله و من کارمند نبای
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یشب که رفتم خونه پدرم تصور کرد دشما خیلی سیگار میکشه این من و خیلی اذیت میکنه 

همین گفت:  دم از ایشون خواستم تواتاق سیگار نکشند که بهشون برخوردمن سیگار کشی

ده دازیم ولی حق باتوبویم نتونستیم از سرش بندیه که داره و هرکاری کردمیدونم این عادت ب

ی خواهش میکنم آقای خطیب–برای ناراحتی نیست بزارش بعهده من میدونم چکار کنم  یدلیل

نگران نباش معلومه –به پا میکنند  لم اونوقت جنجادچیزی نگید که بفهمه من حرفی ز

و  دش دایشون با همه همینطوری برخورد میکنن بلن–رفتاری میکنه آره دحسابی باهات ب

انگهدار بعد از رفتن او دارم میرم توهم اگه کاری داشتی با موبایلم تماس بگیر خدگفت: من 

اختم پائین خواستم درحال کشیدن سیگار بود سرم و انداق رفتم شایان باز جلوی پنجره به ات

و به بیرون نگاه میکرد کنار میزش  دپشتش به من بوبطرف میزم برم که گفت: بیا اینجا 

ست دیگه فاکس کنی نگاهی به دار باید تا نیم ساعت دم گفت:برگه های رومیز و بردایستا

و  دو اوملم پشت میزم قرار گرفتم موقع پرینت جدنطور که میخواننوشته ها انداختم هما

ارم پیش فاکتورها را فاکس داشتم و گفتم: اطالعی ندگفت: پدرم کجا رفت سربرگها رو بر

اشتم آنها را تو زونکن قرار میدادم که گفت: با پدرم چکار داشتی نگاهش کردم و دکردم 

کرد و گفت: مدیر عامل  دمیگفتم کمی صداش و بلنتان دشما بدونی به خو دگفتم: اگه قراربو

این شرکت منم نه پدرم  همانطور که زونکن  تو قفسه قرار میدادم گفتم: کار من ربطی به 

ر میان میگذاشتم جای من دتون ده نداشت وگرنه با خولشرکت و این که چه کسی مدیرعام

در میان بزاری گره ای به نشست وگفت: یعنی کارت اینقدر شخصی بود که نتونستی با من 

اشم شما هم کاری با شما صحبتی کرده ب اد تا حاال جز مسائلییادم نماختم  و گفتم:دابرو ان

دن توکار من ختلف من و به حرف نکش بهتره بجای سرک کشیلطف کن به بهانه های م

ا جز ام مشغول چکاری هستند این جدهرک دریف ببرید سری به کارمندهاتون بزنید و ببینیتش

 هم تشریف بیارید اینطرف به کارم البیست و هشت کارمند دیگه هم هست  حاصد ومن 

ونستم چه دو گفت: حیف که فعال" بخاطر کارت مجبورم تحملت کنم وگرنه می درسم بلند شب

شرت و از  دبالیی سرتو زبان دراز بیارم  یه نفر و پیدا میکنم زیروبم کارو بهش یاد بده بع

میل این کارو میکنم از اینکه همچین لطفی در حقم  لم و گفتم: با کمادی زدناینجا بکن لبخ

جای من یگه ای داد و گفت: هرنامرد د کردید تا آخر عمر دعاگویتان خواهم بود سری تکان

اشت استفاده میکرد و دهنت و میبست به چشماش که از فرط دبود از آتویی که از خواهرت 

م و گفتم: مگه این کارو نکردی فکر نمیکنم واژه مرد ده شعصبانیت خون انداخته بود خیر

دهنت و  دز داد دبکشیدتون ازه های شما باشه شما همون نامرد  و میتونید با خوددر حد و ان

ختره وقیح مثل اینکه هنوز نفهمیدی با کی داری  صحبت میکنی سری تکان دادم دیگه دببند 

ب که فقط کارش مثل دارم با یه آدم خودخواه بی ادو گفتم: چرا اتفاقا" تازه دستگیرم شده 
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اراذل اوباش فحاشی و کتک کاریه و به داشته های مالی پدرش تکیه زده و مینازه صحبت 

اصیلتون و به من  دمیکنم آقای محترم من شما رو خوب شناختم نیاز نیست بیشتر از این خو

مجبورم با آدمی مثل شما که  هبشناسونید  وای که عذاب آورترین لحظه عمر من وقتی

حاال هم تشریف ببرید مورد نظرتان و معرفی کنید  دوارم هرچه زودتر فردهمکالم بشم امی

ه پشت میزم نشستم داشتم پیش فاکتورها روذخیره دحسابداری یه مشکل اساسی پیش اوم

ست به دن با من هم الم همش میترسیدم ادمیکردم که از اتاق بیرون رفت نفس راحتی کشی

دیم هنوز مشغول برآورد هزینه های شرکت بو یقه شه اون روز تا ده و نیم با شایان و یاری

به تبعیت از او یگاری روشن کرد یان بود سشا داول نفری که کنار کشی دبیشتر کار مونده بو

م داشت بهم میخورد بلند شدم یاری گفت: شما هم خسته لیکی هم یاری روشن کرد  دیگه حا

جره رفتم  گفتم: خیر من خفه شدم او خندید و سیگارش و خاموش کرد و شدی  بطرف پن

اختم و گفتم: مابقی کارو تو خونه انجام  میدم منتظر دنگاهی به ساعت ان دگفت: باید ببخشی

اشتم که شایان گفت: بهتره امشب و استراحت کنید فردا تو شرکت دم و برلحرفی نشدم  وسائ

و گفت: اجازه  داشتم یاری بلند شدادم و پرونده ها رو بردی نبا هم کارو تمام میکنیم اهمیت

د صبح مشغول ار تا خودانگهدون اینکه نگاهش کنم گفتم: نیازی نیست خدید کمکتان کنم بدب

روز به شرکت نرم باید کارها رو  راضی بشه بیستم اگه واقعا" ده ها بوانجام دادن پروند

عت دم ساصبح سرحال بو ام امدنکه شب نخوابیده بوتمام کنم تا بهانه ای دستش نیافته با آ

و پسرش هردو سرمیز من بودند سالم کردم و در و بستم  م خطیبیدهشت وارد اتاق ش

کار شرکت تموم –خطیبی جواب سالمم و داد و نگاهی به دستم انداخت و گفت: اینها چیه 

ر وقت که نگهش میداری اینارو هم شد او پوشه ها رو از دستم گرفت و به شایان گفت: تا دی

ی لبخندی زدم و گفتم: دار بوددادی ببره خونه انجام بده بعد به من نگاه کرد و گفت: تا کی بی

ند نگاهی به دایشون مخالف بوم خواستم اینها رو به منزل ببرم داصال" نخوابیدم درضمن خو

گفت: میخواست یه فاکتوری  د وصفحه مانیتور و بعد به شایان انداختم خطیبی سری تکان دا

رچ کنه زد همه رو پاک کرد مانده چکار کنه کال" هنگ کرده گفتم: اجازه بدید یه و س

 دون اینکه نگاهم کنه گفت:کار شما نیست باید زنگ بزنم یه  نفر بیادنگاهی بهش بندازم ب

دم و نشستم یک کنه بعد بلند شد و بطرف میز خودش رفت صندلی و کنار کشی درستش

خطیبی  ده ها رو پاک کرده بودم تمام پروندشایان بو لساعتی سرگرم درست کردن دسته گ

شد نگاهش کردم و و نگاهم میکرد وقتی کارم تموم شد گفت: درست  دباالی سرم ایستاه بو

تو تعطیالت وقت بزارید  دگفت: بای ده چیزایی که ایشون پاک کرده شایان بلنگفتم: بله میمون

بزنید خطیبی گفت: راستی خانم موسوی شما تا بیستم نیازی نیست  ددرو مجتمام فاکتورها 

بیای شرکت شایان بطرف پدرش اومد و گفت:چی میگی پدر من چرا نیازی نیست مگه 
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الت کار تق و لقه این خانم هم عروسی خواهرشه ی کار بخوابه خطیبی گفت: تو تعطیمیخوا

به روی من نشست و گفت:بعد از ساعت چهار باید به کارهای او برسه شایان رو صندلی رو

دم پاک  شده نگاهش کر که تشریف بردند به کارهای خواهرشون برسن میبینید که اطالعات

و گفتم: مشکل شما فقط موارد پاک شده است اگه اینها رو بزنم مخالفت دیگه ای ندارید 

از یک ماه زمان میبره پوزخندی زد و گفت: نه ندارم همین کار تقریبا" برای یکی مثل شما 

رآوردم وگفتم: از اونجایی که متوجه شده بودم شما زیاد از کامپیوتر دکشوی میز فلش و 

سردرنمیارید تمام اطالعات و ذخیره کرده بودم اینم از این مشکلی دیگه ای نیست.خطیبی 

نگاه خنده ای کرد و گفت: آفرین به تو دختر زرنگ خوب پسر من و شناختی بعد به شایان 

باره شرکت و دکرد و گفت: شانس آوردی همچین کسی برات کار میکنه وگرنه تا حاال ص

د ستم کردم و گفتم: خوب دنبال چکاری میگشتیم پاشیده بودی اطالعات و وارد سیاز ه

ند بلندشدم و از زونکن فاکتور و درآورم و گفتم: شما نیازی نیست از شماره فاکتور و خو

راحت پیدا کنید طبق تاریخ و شماره توی زونکن وکه نگاه کنید  فاکتور و مطریق سیست

تونست یپیداش میکنید از عصبانیت صورتش به کبودی میزد اما بخاطر حضور پدرش نم

ید یروز که تو حسابداری بودم متوجه که شددنه خطیبی گفت: راستی خانم موسوی حرفی بز

گ تایپ کن به رن ممنوع( را بزددر چه زمینه صحبت میکردیم وقت کردی یه )سیگار کشی

اختم وگفتم: اینجا هم دید تو هر اتاق یکی نصب کنن نیم نگاهی به شایان انداد کپی کن بدتع

نصب شه سری تکان داد و گفت: آره اول اینجا نصب شه کارمندها از مدیر عامل تبعیت 

روز داشتم ممنونعه دیمیکنند خودمم امروز اعالم میکنم سیگار کشیدن توی شرکت کال" 

یگار گرفته اعتراض کردن تمام لباسشان بوی س تا از کارمندهای خانم همدخفه میشدم چن

یگه مثل سابق حوصله شرکت و دممنونم خوب من دارم میرم –گفتم: چشم این کارو میکنم 

م و داز رفتن اوشایان گفت: کارتو بوده نگاهش کر داحافظ.به احترامش بلند شدم بعدندارم خ

نه دیروز یکی از کارمندها پشت سرهم سیگار –همین نکشیدن سیگار -کار من بود گفتم: چی

 دم و به تعدادبشه چیزی که خطیبی گفته بود و ز درتون عصبانیمیکشید همین باعث شد پ

ارچی شرکت دم و از اتاق بیرون رفتم و به دست آبداشتبرگه ها رو برازش کپی گرفتم 

دیوار ایان در حال سیگار کشیدن بود مال اتاق و خودم به اتاق شدم ش ددم وقتی وارسپر

م حق دروبه روی او زدم چشماش و کمی تنگ کرد و گفت: داری میگی تو شرکت خو

برای من  دن نکشیدن شما اهمیتیکشیدن سیگار وندارم  شانه ای باال انداختم و گفتم: کشی

آنها هم همین کارو  دتی رعایت نکنیکارمندها به شما نگاه میکنند وق دنداره فقط فراموش نکنی

چکار کنم پشتش و کرد و گفت:  دمیکنند باز هم میل خودتونه جناب مدیرعامل خوب من بای

ند هانیه بینیش و داتاق ش دفعال" کاری نداریم تازه میخواستم بشینم که شادی و هانیه وار
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یکی باید این و فت:و گ داو پوزخندی ز–یم شایان چه خبره دگرفت و گفت: اوه اوه خفه ش

وقته سیگار  نیه بطرف من اومد و گفت: من خیلیبگه که خودش سیگار نکشه نه تو ها

و گفت: آفرین به نیلو خانم شما باالخره یه کار مفید از  دنمیکشم نیلو ترکم داده او نگاهم کر

م داره بخاطر همین اهمیتی به او ندادتحریک کردن من و  دونستم قصددستش براومد می

شادی گفت: نیلوفر من و هانی قراره فردا بریم خرید تو هم با ما میای شایان گفت:خیر 

م  گفتم: یعنی من روز جمعه هم باید دایشون فردا کلی کار دارند با تعجب به او نگاهی کر

به  دیادم نبود فردا جمعه است هرچند برای شما فرقی نمیکنه بای بیام سرکار نشست و گفت:

و ببرم خرید دوست داشتی با  ا نازنیندبه شادی نگاه کردم و گفتم: قراره فر ددخترتان برسی

خواهرت و ببینم هانی کلی ازش تعریف کرده خوب چه  ددلم میخوا آره خیلی–هم میریم 

جوری بریم  هانی گفت: یعنی چی که چه جوری بریم شادی گفت: خوب کجا قراربزاریم  

–رام و میفرستم خونه شادی اینا دما بمونی دوتا برا هانی گفت: نیلو میتونی شب بیای خونه

ی گفت: آره دشا–نمیخواد اونا رو اذیت کنی شما بهتره بیاید من و نازنین تنهایم پدرمم نیست 

اری سرخ شد وگفت: نه از دم و گفتم:مگه ندمن با این موافقم آدرستون وبده لبخندی ز

اشت میکردم گفتم:فکر دکه آدرس و یا اشتم و همانطوردکجاباید داشته باشم برگه ای بر

نم شایان گفت: گرفتی بیا عزیزم شام منتظرتو دمیکردم وقتی با برادرت دنبالم می اومدی یا

م:نازنین کردم و گفت ری برای شام مهمون دعوت میکنی به هانی نگاهشما اینجایی چه جو

کنی دردسرش و میام شایان دوباره گفت:شما مهمان دعوت میخونه است شما برید منم 

م و گفتم: نگران نباشید دشادی گفت: راست میگه شام نمیایم لبخندی ز خواهرت باید بکشه 

خودم هانی –رو انجام میده  ست به سیاه و سفید نمیزنه گفت: پس کی کارهای خونهدنازنین 

از اینجا که  میرم اول ریخت  –گفت: تو ,آخه چه جوری توکه ده تازه از اینجا میری 

ای نازنین و جمع میکنم بعد برای روز بعدش غذا میزارم شادی گفت: واقعا"؟ هیچ پاشه

نمیزارم باید خودش و برای کنکور آماده کنه هانی گفت: وقتی ازدواج  مدخو–کاری نمیکنه 

د قبول دوباره پرسیحبت کردم در این زمینه صقبال" با شوهرش –چکار کنه  دکنه میخوا

فورا" گفت یکی و  زنین عالقه داره وقتی این و گفتمبه نا اون خیلی بیشتر از من-کرد؟

استخدام میکنم تا به کارها برسه شادی خودش و روی صندلی انداخت و گفت: خوش بحالش 

چه شوهری گیرش اومده شایان گفت: این خانم شانس آورده همچین خواهری داره شده جاده 

یکنه ولی خانم عزیز بهتره بدونی طرف مرصاف کن جلو افتاده پیش پیش تمام مشکالت و ب

ست دتا یه حدی تحمل میکنه وقتی ببینه زنش کاری بلد نیست تغییر میکنه اونوقت از  دمر

داریش عالیه هم آشپزیش  و گفتم: خواهر من هم خانه شما هم کاری برنمیاد نگاهش کردم

یاد گرفتی  جوری توچه–آره –این به شوهرشم ثابت شده هانی گفت: تو آشپزی یادش دادی 
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ای زنگ دم با صدبختی که برای یاد گرفتن آشپزی کشیدم فکر کردیه لحظه به خودم و ب

اختم وگفتم: یه داهی اننفر که به من چشم دوخته بودند نگ سه  م به اوندگوشیم بخودم اوم

-.........-چرا ناراحتی -......-سالم عزیزم رسیدی خونه -..-جانم نازنین – دلحظه ببخشی

-.........-یگه میگیریم د یکیشکست فدای سرت که -........- هدنازنین مطمئنی چیزی نش

آروم باش بگو ببینم چی -..........-نازنین با توام -...........-نی داری گریه میکبرای چی 

م گفتم بگو چی بهت گفته بخدا حرف نزنی همین دبگو چی بهت گفته  دادز-..........-ه دش

نفس راحتی کشیدم و گفتم: دخترجان توکه من ترسوندی   !!همین-.......-االن میرم سراغش 

ادن داره قراره این وسائل توخونه اون دآروم باش اونم حق نظر-....-حرف بدی که نزده 

ونی علی فوق دتم خوب میداونم نظری بده خو ده بخوادخوب بهش حق ب-.......-بره درسته 

اری دمیگم که سیاست ن-.....-ه کنی دست توباید از این فرصت استفاعاده با سلیقه الا

حرفی بزنه باید قبل از این که این اتفاق  ده اونجا بکشه که بخوابخواهرمن نباید بزاری کار 

نیست راجع به همه چیز ازش نظر خواهی  هش زنگ بزنی نظر اونم بپرسی نیازیبیافته ب

-...-رس حاال باهاش قهر کردی میت داره رو بپکنی بعضی مواردی که میدونی براش اه

کنی بهانه ای بیار چه  دباه کردی بهش زنگ بزن از دلش دربیار نمیخوای خودت و خراشت

ونی فقط درست صحبت کن دت میده شده  یا یه چیز دیگه خودمیدونم ازش بپرس کارت آما

 دتو نمیخوا-......-ر ضمن امشبم مهمان داریم دلم نمیخواد با صورت پف کرده ببیننت د

باشه عزیزم خداحافظ گوشی و که -........-کاری بکنی یه چیزی بخور بشین سر درست 

ه سرم و بعالمت مثبت تکان دادم  شایان دعواش شدقطع کردم هانیه گفت: با شوهرش 

لبخندی زد و گفت: دیدید حق با منه شما خواهرت و حسابی لوس کردی تا خواستم حرفی 

ده رشه گفت: زنگ زنه شوه–وباره زنگ خورد شادی گفت: بازم خواهرته دبزنم گوشیم 

م دونی چی میخواد بگه؟ پس گوش کن زداری بدوست دشکایتش و کنه لبخندی زدم و گفتم: 

چرا ناراحتید  – داشتیدممنونم امری -تون چطوره؟ لحا–سالم –سالم – دبفرمائی–رو آیفون 

م فقط گفتم رنگ دا من حرفی بهش نزدکرده بخت بپس نازنین با شما صح–سکوت کردم 

ش فقط همین و گفتم ناراحت شد کلی دادوبیداد کرد دسبز برای ظرف قشنگ نیست بجان خو

ببین علی آقا فکر نمیکنم نیازی باشه حرفهای قبل از عقد و براتون –گوشی و هم قطع کرد 

بهش بگی رنگ سبز قشنگ ه حساسه شما میتونستی بجای اینکه دتکرار کنم نازنین فوق العا

رنجی بود به چشم نمیاد اگه رنگ قرمز یا نا دنیست بگی تو فکر نمیکنی رنگ سبز زیا

ات و بهش اری خواسته دوری حرف زدی که اون فکر کرده بیشتر جلوه میکرد شما ج

ساعت و قراره توخونه سپری کنه پس حق بیشتری اون بیشتر  تحمیل میکنی فراموش نکن

علی –حق با شماست من اشتباه کردم شما میگی چکار کنم –ده اینطور نیست داره که نظر ب



 
68 

آقا شما فهمیده تر ازاونی هستی که من بخوام بگم چکار کنی ولی بهتره یه مسیج براش 

ا یه وقت از من به دل دچشم همین کارو میکنم ترخ–لش دربیاری دبفرستی و اینطوری از 

وی شما روخوب میشناسم دیست قسم بخورید من هرنیاز ن–بدی نداشتم  دا قصدنگیرید بخ

مادر زن  –اشتم دیگه هیچ وقت  کاری نکنید نازنین و ناراحت ببینم دفقط یه خواهشی ازتون 

سالم ,خواهش میکنم –یگه تکرار نشه  بیشتر از این وقتتون و نمیگیرم دعزیزم قول میدم 

ر خواهرت و دنیلو فر چقانگهدار گوشی و که قطع کردم شادی گفت: وای دبرسونید خ

وتا صحبت در خوب با این داره خوش بحالش هانیه گفت: اون و ولش کن تو چقدوست د

ن با هم ترغیب بشن دوتاشون و یه جوری راهنمایی کردی که برای صحبت کردمیکنی 

ر رابطه با مسائلی که به خواهرش مربوطه اینطوری دشایان بلند شد و گفت: این خانم فقط 

کنه گفتم: با هرکس باید بنابر  دبرخور دونه چطور بایدیکنه وگرنه با بقیه نمیم دبرخور

شعور و درکی که داره صحبت کرد یکی میفهمه اینطوری باهاش برخورد میکنم یکی 

برید ما کلی  دی کرد و گفت: شماها نمیخوایدنمیفهمه یه جور دیگه نیشخندی زد و روبه شا

میریم  دفت: ما میریم خونه لباسمون و عوض میکنیم بعهانی گو بلند شدند دهرم یکار دار

خونه شما اونجا میبینمت  خداحافظ شایان بعد از رفتن آنها همانطور که از پنجره بیرون و 

چهار سال  نگاهم کرد خواست –ساله  دنگاه میکرد گفت: اختالف سنت با خواهرت چن

هیچ کاری نداریم میخوای پشت میزش نشست و گفت: برای امروز  دچیزی بگه پشیمون ش

ون اینکه نگاهش کنم گفتم: دمیتونی بری  فلش و گوشی و تو کیفم گذاشتم و بلند شدم ب

اول غذا  راتاق و بستم طبق معمول خانه بهم ریخته بود نازنینم خونه نبودداحافظ و دخ

مجبور ور برو جمع کردم با نازنین تماس گرفتم گفت با علی اومده بیرون دگذاشتم و بعد 

شام و با علی  د نازنین یز آماده بودن اونها همه چم برای خرید رفتم تا قبل از اومدم خودش

ن اوبچه ها ساعتی دیم با اومده میشدن آمادما برای خوابی که دوقتی اوم دبیرون خورده بو

و  یمدخوابیدند صبح با آنها برای خرید رفتیم ناهار و هم بیرون خور دبیشتربیدار مانند و بع

یم نه گذشته بود که به خانه برگشتیم هانی  و شادی قبل از دوباره سری به چند پاساژ زد

برگشت از ما جدا شدند صبح نیم ساعت زودتر به محل کارم رفتم شایان تو اتاق نبود اما 

د شدم و سالم کردم اتاق شد بلن دم که واردداشتم سیستم و روشن میکر دکتش رو صندلی بو

ستش به دبنشینید وقتی نشست سرش و دجواب سالمم را داد و گفت: بفرمائیبودخیلی ناراحت 

ا پیش اومده بود در این حالت میدیدم بارهت اولین  باری بود که اورا دطی این م دادتکیه 

از چند دقیقه سرحال میشد اما این دفعه اینطور نبود تا ساعت ده یا تو  داما بع ددعوا کرده بو

کتش و برداشت و گفت:کاری داشتی با همراهم  دبع  دوی پنجره بولمدام جاتاق قدم میزد یا 

تماس بگیر  رفت و چهار گذشته بود با چهره ای عصبی وارد اتاق شد و درو قفل کرد 



 
69 

میکنم بهش بگو  دلم بخوادمن هرکار  دتلفنی با مادرش صحبت میکرد آخر سر داد زاشت د

بود اقدام میکنم  دیگه هم نمیخوام در این رابطه کاری به کار من نداشته باشه هروقت وقتش 

حرفی بشنوم شما هم هرجا دوست دارید میتونید برید من جایی نمیام  بعد از اینکه تماس و 

به من نگاه  دقطع کرد سیگاری روشن کرد یه لحظه نگاهش کردم اول به نوشته رودیوار بع

: دیروز خوش گذشت به شادی کرد و سیگارش و خاموش کرد و پنجره را باز کرد و گفت

و هانی که معلوم بود حسابی خوش گذشته که دنبال برنامه ریزی جدید بودند  حس کردم 

و سرگرم کتاب خواندن  مدو خودنبال بهانه ای برای حرف زدنه بخاطر همین چیزی نگفتم 

نشان دادم اومد جلو کتاب و از مقابلم برداشت و گفت: چی میخونی که اینطوری محوش 

و گفت: برام خیلی جالبه  درشته تحصیلیمه سری تکان دا–به کامپیوتر عالقه داری –شدی 

ی هم خانه رو گردوندی هم از خواهرت دونم توچه جوری هم کار کردی هم درس خوندب

وباره دم نمیخواست در رابطه با مسائل خصوصی زندگیم صحبتی کنم لردی دمراقبت ک

وباره ددقیقه  داز چندم  کتاب به دست ازم فاصله گرفت سرجاش نشست بعدسکوت کر

ر دوست  داشت سراز زندگی من دنمیدونم چرا اینق  دمیکنیما با کی زندگی ش– دپرسی

ند دیگه کالفه رو مادرت با هم مشکل داشتدوباره پرسید پدم دن زددربیاره  خودم و به نشنی

دهاتون اینقدر کنجکاوی تم: شما نسبت به زندگی همه کارمندم و گفشده بودم نگاهش کر

اری دسرتاپاش ایراده  شما دوست –نگاهم کنه گفت: آره ایرادش کجاست  ون اینکهدمیکنید ب

میزی زدم و تمسخر آ دنه دوست ندارم  لبخن–یکی از مسائل خصوصیت سردربیاره 

تون اجازه میدید سراز زندگی خصوصی کارمنداتون در بیارید شانه دگفتم:پس چطور به خو

مثل شما  دمن سئوال میکنم هرکی بخواد جواب میده هرکی هم نخواای باال انداخت و گفت:

واه خرد بشه هرچند این و به حساب خودخغرورتون  دپس خوشتون میا–سکوت میکنه 

ن کتاب و بست و گفت: زبان تلخ و درازی داری بخوام دبو مغرور دنتون میزارم نهبو

گه بمونم یه دقیقه دی دکتش و پوشید و گفت: برم میترسم چن دبلند ش میتونم کوتاهش کنم 

و گفتم: شما برای این تشریف  ی زدمدزارزار گریه کنی پوزخن چیزی بارت کنم بشینی

و گفت: زبان که نیست نیش  دادر نیاد آبروت بره  سری تکان دت دری که اشک خومیب

وم نیست چی از دست تو کشیده دلم برای اونی که قراره با تو لعقربه بیچاره خواهرت مع

زبان تلخت و تحمل کنه گفتم: شمانیازی نیست   دواج کنه میسوزه بدبخت چه جوری بایداز

خودتان باشید که با  این اخالق غیر فکرتون و مشغول مسائل خصوصی من بکنید به فکر 

وست دقابل تحملتان همه را از اطرافتان فراری میدید خنده ای کرد و گفت: من تنهایی و 

باشه هست دیگه  دارم خوشحالم که بقیه ازم فرار میکنن اونی که باید پیشم بمونه و با من

لی کار داریم کتابت فردا هفت شرکت باش روز آخره کبرو بلندشونیازی به کس دیگه نیست 
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د اول و من میبرم یه  نگاهی بهش بندازم خداحافظ از اتاق بیرون رفت فرصت خوبی بو

ت سین و گرفتم بعد برای خرید شیرینی و آجیل رفتم هرچیزی که نازنین دوست فهوسائل 

و گفت:  دداشت و تهیه کردم همزمان با علی و نازنین رسیدم علی کارتها رو نشانم دا

دیم صبح با نازنین مشغول نوشتن کارتها بوی از شب شتن اینها رو بکشید تا پاسحمت نوز

قبل از پایان وقت اداری   دم شایان دوباره مثل روز قبل بودشرکت ش دسرساعت هفت وار

آره خوب –و گفت:با نازنین صحبت کردم گفت کارت عروسیش حاضره  دی به اتاق اومدشا

و گفتم: بیا عزیزم این مال هانیه است اینم مال فم درآوردم م انداختی کارتها رو از کیشد یاد

ه شوهرش میره دنازنین با خانوا– درت گفت: نیلوفر مسافرت نمیریدخانواده شما اینم مال برا

اینطوری اذیت -من اکثرا" تنهام چطور؟– ؟تنها میمونی–جهزیه اش و تکمیل کنم  دمن بای

قراره بریم مسافرت اگه زود برگشتیم حتما" میام ما –اتفاقا" اینطوری راحت ترم –نمیشی 

نگاه  میگفت تا بیستم سرکار نمیای درسته ناخوداگاه به شایان بهت سر میزنم راستی بابام

گرفته و به شادی دوختم و گفتم: مجبورم  دیدم زودنگاه از اوکردم وقتی اورا متوجه خود 

حت کنی کاش حداقل نازنین پس کی میخوای استرا–شادی جان هنوز هیچ کاری نکردم 

م کم کم باید به نبود من عادت کنه دو گفتم: راستش به زور راضیش کر مدنمیرفت لبخندی ز

اون  و گفت: تو هم کم بهش وابسته نیستی  داددیدی که چقدر به من وابسته است سری تکان 

ل خودت یگه باید یه فکری به حادبره شوهرش هست که پیشش باشه تویی که تنها میمونی 

م و گفتم:وقتی فوق شرکت دی زدا؟ لبخنبکنی نازنین میگفت فوق قبول شدی اما نرفتی چر

یگه سرکار نرم و دبعد از پایان قراردادم با شرکت  دقراربو دنبو دکردم حجم کارم اینقدر زیا

وختم شادی گفت: که دراینجا به شایان که موذیانه میخندید چشم ددرسم و ادامه بدم که.....

: باورم نمیشه نازنین رس و ندارم گفت د ؟ نگاه از او گرفته وگفتم: هیچی فعال" حوصلهچی

گفتم یادم باشه –اری دمیگفت تو به درس عالقه زیادی داری چه جوریه االن میگی حوصله ن

و گفت: از خودت  دیدیگه راجع به من اطالعات نده او بلند خندتودهن نازنین فلفل بریزم که 

با کسی رفت و آمد  دکه نمیشه حرفی کشید تو خیلی سفت و سختی نازنین میگفت تو زیا

این -یگه چی گفته؟ددی زدم و گفتم: نازنین میکنی و خیلی کم حرفی دلیل خاصی داره لبخنن

ب و بدمینتونی و.......آفرین به نازنین که اکه همه خواستگارهات و رد میکنی عاشق کت

ر اختیار تو قرارداده شما دوتا کی با هم تنها شدید که من دض یه روز کلی اطالعات رعرد

پنج شنبه وقتی تو رفتی بخوابی من و نازنین تا سه بیدار بودیم و صحبت –م دمتوجه نش

میکردیم گفتم: فکر میکنم تو بیشتر شنونده بودی بنظرم هستی پرحرفه اما انگار خواهر 

ته خیلی سخت جواب دخوگفت: نه بابا اتفاقا" خواهرت بدتر از  دیخودم بدتر از اونه شا

کنم ازت میترسه چون گفت اگه نیلوفر بفهمه راجع به اون حرفی زدم  سئواالتم  و میداد فکر
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خوبه میترسه اینقدر اطالعات  داده نمیترسید که االن زیرورو همه –م صحبت نمیکنه باها

کال" –ه خودت حرفی بزنی بنداری راجع  چرا دوست –چیز و برات تعریف کرده بود 

وای نیلوفر یه وقت حرفی به نازنین نزنی –خوشم نمیاد کسی سر از کارو زندگیم دربیاره 

: مو گفت مداون چون نگران تو بود این چیزها رو به من گفت وگرنه حرفی نمیزد  لبخندی ز

ت داشتی چیزی بدونی از وسدباشه به روش نمیارم فقط از این به بعد اگه در رابطه با من 

صبح نخوابیده صبح هم کلی استرس داشت  دم بپرس بخاطر حرفهایی که به تو زده تاخودخو

ر ازت دراست میگی نیلوفر مگه چکارش کردی اینق–همش میگفت کاش سرکار نمیرفتی 

وقتی ناراحتم میکنه بدترین تنبیه اینه که باهاش قهر میکنم و حرفی نمیزنم اونم –میترسه 

جلو بغلم کرد و  دومین و نداره  به هانیه که با سروصدا وارد اتاق شد نگاه کردم اتحمل ا

گفت: وای نیلو باالخره راضیشون کردم مسافرت نرم  شادی گفت: راست میگی هانی خوش 

بحالت کاش میشد منم نرم شایان همانطور که نگاهش به روزنامه بود گفت: من نمیرم 

بمونی شادی کنار برادرش رفت و گفت: تو باهاشون حرف  وست داشته باشی میتونید

نگاهی به من و بعد به چه شرطی او اول –و گفت: شرط داره  دلبخندی ز شایان میزنی آره 

نیلو تعطیالت پیش توایم  د: بعدا" بهت میگم هانیه گفت:کارت دراومشادی انداخت و گفت

د شد و گفت: شما مگه کار نداشتی با بلنم و گفتم: خوشحال میشم منم تنهام شایان دلبخندی ز

نه دونفر شادی گفت: اون یکی کیه  کارت نمیتونی برسی گفتم: سه نفرنونفر به دن وجود ای

هانیه خندید و گفت: نیلو هستیم قرار شد بیاد  سری به عالمت مثبت تکان دادم هانیه با 

بیاد  بلند خندید وگفت:  وست داری بگمدو گفتم:  لبخندی زدم دشیطنت پرسید داداششم میا

فکر نکنم بزاره تو حرفی بزنی خواهرش و بهونه میکنه میاد شادی گفت: آی چه خبره تو 

کجا پسر عموی نیلوفرو دیدی هانیه دوباره خندید و گفت: دوسه مرتبه اومده شرکت وای 

گفت: اینطور که معلومه تو  شادی نمیدونی چه پسر باحالیه ببینی عاشقش میشی شایان

انگار تازه متوجه شایان شده باشه با من و من گفت: چی میگی  دعاشقش شدی هانی سرخ ش

دیونه شایان لبخند تمسخرآمیزی زد و گفت:از رنگ به رنگ شدنت مشخصه یه دل نه صد 

وای بسه -آره هانی تو از آرش خوشت اومده  ی به هانیه نگاه   کردم و گفتم:ددل عاشق ش

 دچرا یه لحظه صبر کن  اوم-ی نمیای من دارم میرم ید شادتون میگددیگه چی برای خو

اگه کاری  میا میرم شایان توهو گفت: امشب خبرت میکنم میمونم  دو صورتم و بوسیلج

وخته بود گفت: دنداری بزار نیلوفر بره کلی کار داره شایان همانطور که به من چشم 

بمانند کلی کار داریم شما هم هر چی بیشتر بمانید و پرحرفی کنید این  دمتاسفانه امروز بای

نیه گفت: من صبح مدام بایستید و سخنرانی کنید هاخانم دیرتر از اینجا تشریف میبرند حاال 

م  شایان گفت: اول صبر کن ببین این آرش خان تشریف میارن بعد برای اول وقت خانه توا
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ا یه وقت جلوی داداشام این حرفها رو دگفت: وای شایان ترخرفتن برنامه ریزی کن  هانیه 

با اینا رفت و آمد کنه این و گفتم تا  در ضمن نیلوفر زیاد خوشش نمیادنزنی بیچاره ام میکنن 

 د ازمن رفتم خداحافظ شادی زود باش بیرون منتظرم بع دخیالت راحت باشه کسی اونجا نمیا

قراره ادم وگفتم:دسری به عالمت نه تکان  دواد بیای گفت: حاال این پسره میخدشارفتن او

نگاهش کردم اما  برن مسافرت فقط هستی میمونه پیش من شایان گفت: زیاد مطمئن نباشید 

بفرمائید چکاری یگه ادامه نداد شادی خداحافظی کرد و رفت گفتم:خوب او پشتش وکرد و د

رو باز کرد منتظر دت حقوقی بندازیم بریم امور مالی باید یه نگاهی به لیس–انجام بدم  باید

شد من اول خارج بشم کار زیادی نداشتیم کارمون که تموم شد وقتی میخواستم از اتاق 

کارتون دارم شایان نیم  دوگفت: چند لحظه تشریف داشته باشی دبیرون برم یاری صدام کر

ری گفت: لطفا" رفتن او یااز  دبیای کارمون زیاده  بع دنگاهی به من انداخت و گفت: زو

نشستم اومد روبه روم نشست و گفت: راستش چند وقته میخوام یه چیزی بگم  بنشینید

 از تعطیالت خدمت دمیخواستم اگه میشه با خانوادتون صحبت کنید بع دفرصتش پیش نمیا

 رمیوندامه داد شاید بگید خیلی بی ادبم که این موضوع و با شما دبرسیم فقط نگاهش کردم ا

ا من شناختی روخانواده شما ندارم میخواستم از جانب من این کارو بکنید اگه ممیزارم ا

م زیر خنده با تعجب داجازه دادند برای خواستگاری از خواهرتون مزاحم بشیم ناخودآگاه ز

آقای  دم و جمع و جور کردم و گفتم: ببخشیدم خودنگاهم کرد و گفت: حرف خنده داری ز

و گفت: این بهانه ها  دخواهر من شوهر داره سری تکان داخدمتتون عرض کنم  دیاری بای

هم دنیست نوز یمی شده اگه فکر میکنید من ........حرفش و بریدم و گفتم: باور کنید بهانهدق

دانگهدار وارد شدم و گفتم: خوب سال خوبی داشته باشید خ دفروردین مراسم عروسیشه بلن

د با دیدنم ابرویی باال پشت میز من نشسته بوب داشتم  او بر ل دهنوز لبخن اتاق که شدم

اخت و گفت: چی بهتون گفت که اینقدر سرحال شدید نتونستم خودم  ونگه دارم دوباره دان

ر دخندیدم و گفتم: چیز خاصی نبود چشماش وکمی تنگ کرد و گفت: خاص نبود و اینق

ا من و اطرافم ر رابطه بدر دخوشحالتون کرده سری تکان دادم و گفتم: شما چرا اینق

م و دوگفت: روت نشد بگی فضولی میکنی لبخندی ز دکنجکاوی میکنید اخمی کرد و بلند ش

د و خواستگاری کرد با تعجب نگاهم کر همانطور که پشت میزم میرفتم گفتم: از خواهرم

 دمه چینی کردخندیدم و گفتم: بله از خواهرم بنده خدا کلی هم مق ؟گفت: از خواهرت

ر دتو تا این حد خوشحال میشی  دکرد و گفت:چرا هروقت اسم خواهرت میاسیگاری روشن 

یونه دبرای اینه که من  دشای–کل تنها زمانی لبخند میزنی که مسئله ای مربوط به اون باشه 

جای تورو براش بگیره  دارم نشست و گفت: اگه یکی پیدا شه بخوادوست دوار نازنین و 

فتم: متوجه منظورتون نمیشم اگه منظورتون شوهرشه چکار میکنی خنده از لبم محو شد گ
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که....حرفم و قطع کرد و گفت: شوهرش و نگفتم منظورم یکی از جنس خودتونه گفتم: چرا 

واضح نمیگید منظورتون چیه؟قبل از اینکه بتونه جوابی بده ضربه ای به در خورد یاری 

و گفت:با خانم موسوی کار  اشتید او به من نگاه  کردداتاق شد شایان گفت: کاری  دوار

ید میخوام با دموسوی اما اگه میشه شماره پدرتون و ب و گفت:شرمنده خانملداشتم اومد ج

م و داخت پائین و گفت: خواهرتون جدی شددر رابطه باچی سرش وان–ایشون صحبت کنم 

 گفتم:ببین آقای یاری اگه بهت چیزی نگفتم چون میدونستم اطالع نداری خواهر من شوهر

ه داره اما این بار دیگه فرق میکنه نگاهم کرد وگفت:من شنیدم شما رو خواهرتون فوق العاد

ر این داز جا بلند شدم و گفتم:  دحساسید فکر میکنم به همین دلیلم دارید بهانه تراشی میکنی

ازه ای نیستید که از خواهر من خواستگاری کنید شکی نیست ولی با این در حد واندکه شما 

به یاری انداخت و گفت: آقای یاری  دیر بهانه نیاوردم  شایان نگاهی به من و بعحال خ

ین جریان و ا دیگه هم مراسم ازدواجشونه بهترهخواهر ایشون واقعا" شوهر دارند چند روز 

تشریف ببرید یاری با ناراحتی اتاق و ترک کرد شایان گفت: نه  دفراموش کنید  دیگه میتونی

یم بفرمائید االنت سرجام نشستم و گفتم: بهتره به کار خودمون برس لحا به خنده اولت نه به

و بین  عال" کاری نداریم من االن برمیگردم از اتاق بیرون رفت سرمباید چکار کنم گفت: ف

م از کی دحرف شایان افتا دفعه اینقدر عصبانی شدم یاددستام گرفتم خودمم نمیدونم چرا ی

بگیره  منظورش از این که یکی از جنس خودت چی بود  حرف میزد کی میخواد جای من و

با صدای شایان سرم و بلند کردم لحظه ای زوایای صورتش و از نظر گذراندم گفت: 

حالتون خوبه   نگاه از او گرفته وگفتم: بله خوبم لیوان آبی رومیز گذاشت و گفت: یکم بخور 

نگاهش کنی بهتر میشی گفتم  تم اگهآروم میشی لیوان و برداشتم و گفتم: مممنون گفتم: نگف

شدم و بطرف  ده نداشتم لیوان و رومیز قراردادم و بلنلبخوری بهتر میشی اصال" حوص

ره رفتم و آن را باز کردم اما از دیدن آرش و هستی که از ماشین پیاده میشدند  تعجب جپن

دی زد  وگفت: کیه بعد لبخن کار میکنن اومد جلو گفت: منظورتکردم گفتم: اینا اینجا چ

عمرا" اگه میرفت از کنارش گذشتم و پشت میزم نشستم  دبیا دونست میخوادهانیه اگه می

ورا" گفتم: نه آقای د خواستی میتونی با اینا بری فنامه رو بزن بع برگه ای آورد و گفت: این

فت: وی اینها حرفی نزنید ابرویی باال انداخت و گلخطیبی خواهشا" اگه   کاری هم ندارید ج

آرش و هستی وارد اتاق  وگفت؟: بفرمائید  دبه در که ضربه ای خورد نگاه کر دچرا؟ بع

شایان نامه رو میز گذاشت و بعد بطرف ارش رفت با هم دست دادند او خیلی مودبانه ند دش

حال هستی و پرسید و آنها رابری نشستن دعوت کرد هستی اومد جلو محکم بغلم کرد  آرش 

ستم و برای نشستن ددستش باش هنوز خوب نشده او صورتم و بوسید و گفت: هستی مراقب 

رم و مادرم رفتند ه بعد از اینکه پدخودشم نشست و گفت: وای نیلوفر آرش برنامه ریخت دکشی
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خوب من و آرش و تو – نظورت از همه کیا هستنما هم همه با هم بریم مسافرت گفتم: م

ه شوهرش داره میره منم اصال" وقتی برای رفتن دانوانازنین و علی  فورا" گفتم: نازنین با خ

نگاه دوتا مهمان دارم راستی مگه قرار نبود خودتم بیای به آرش  به مسافرت ندارم بعدشم

د سه چهار روز بریم مسافرت به ارش نگاه کردم و گفتم: کرد و گفت: آرش نظرش این بو

توکه هوس مسافرت به سرت زده چرا پدرو مادرت و همراهی نمیکنی گفت: من بخاطر تو 

پیشنهاد مسافرت دادم گفتم سه چهار روز استراحت میکنی بعد که برگشتی با روحیه بهتری 

و گفتم:  م دوخته بود انداختمنگاهی به شایان که به آرش چشبه کارهای نازنین میرسی 

ممنون که به فکر منی ولی شرمنده نمیتونم قبول کنم همینطوری برای رسیدن به کارهای 

نیلوفر میخوای ان انداخت و گفت:ینازنین چند روزی نمیتونم بیام سرکار هستی نگاهی به شا

زه یک ساعت جای تو بیام شایان فورا" گفت: اگه ده نفرم بجای ایشون بیان به اندامن ب

نباشه کار شرکت لنگ میمونه ولی چاره ای  ایشون کار مفیدی نمیتونن انجام بدن اگه ایشون

به من نگاه کرد  و  دکار شرکت و بزنیم تا کار ایشون تمام بشه بع دروزی قی دنیست باید چن

 گفت: شماهم با خیال راحت به کارتون برسید فقط اگه  به مشکلی برخوردیم ناچارا" باید

باهاتون تماس بگیریم  بلند شدو گفت: من میرم حسابداری شما هم اون نامه رو که زدید 

خبرم کنید  بعد با آرش و هستی خداحافظی کرد و از اتاق  دفورا" فاکس کنید جوابش که اوم

بیرون رفت پشت میز نشستم و همانطور که با آنها صحبت میکردم نامه رو میزدم آرش و 

آخه یه جوری -نه چطور؟–م میکردند هستی گفت: نیلوفر چپ دستی هستی با تعجب نگاه

ت کردم بلند شدم و نامه رو دتو این مدت عا–ستی دتایپ میکنی که هر کی ندونه میگه چپ 

فاکس کردم و روبه روی آرش نشستم گفت: مزاحم کارت شدیم آره سری به عالمت نه تکان 

واست بگه همون اول میگفت ولی نه کاری میخ–که چیزی بهت نمیگه  دادم گفت: ما اومدیم

بعد از اینجا باید برم حسابداری چندتا کار دیگه مانده که باید –کی کارت تموم میشه –نداره 

م هستی دشرمنده اگه میتونستم حتما" می اوم–تمومش کنم آرش گفت: پس نمیای مسافرت 

خواهر  –لی شادی کیه گفت: هانی و میشناسم و–هانیه و شادی –گفت: مهمانت کیا هستند 

مدیرعامل  فردا صبح قبل از سال تحویل میان توچکار میکنی میری مسافرت یا میای پیش 

 امشب میره خونه-نه وقتی شماها نیاید منم نمیرم منم میام خونه تو نازنین کی میره–من 

پس منم امشب میام بعد به آرش نگاه کرد و گفت: من و –کت میکنند مادرشوهرش صبح حر

–آرش گفت:اگه کارت خیلی طول نمیکشه بمونیم با هم بریم بر خونه وسائلم و جمع کنم ب

گاه کردم و باورکن نمیدونم چقدرطول میکشه شما برید مزاحم شما نمیشم بعد به هستی ن

گفتم: شب میبینمت هردو بلند شدند و خداحافظی کردند بالفاصله بعد از رفتن آنها شایان 

همچین با ضرب درو باز کرد که ترسیدم نگاهش کردم و گفتم: بازم دعوا  دوارد اتاق ش
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دستگیره یدفعه از دستم در رفت سری تکان زدو گفت: این بار ناخواسته بود  کردید لبخندی

 قدر زود رفتند بدون اینکهد کنارم ایستاد و گفت: چرا ایندادم و دگمه فاکس و زدم اوم

یا هستی لبخندی زد و بطرف پنجره رفت و گفت: خوب نگاهش کنم گفتم: منظورتون آرشه 

بلدی با کلمات بازی کنی جواب نامه رو برداشتم و بطرف میزش رفتم وگفتم: بفرمائید این 

ه بودیم  برگه رو برداشت نگاهی انداخت و بعد آن را مچاله دهم جواب نامه ای که فرستا

واید با این شرکت که مکاتبه داشتید و رومیز انداخت خواست تلفن بزنه که گفتم:اگه میخکرد

–تماس بگیرید بهتره این کارو نکنید گوشی و سرجاش گذاشت و گفت:چرا این کارو نکنم 

ده بودند و هردفعه ن دوسه مرتبه با این شرکت کارکرتازه اینجا اومده بودم پدرتو وقتی من

نمیکنم بهتره شما کاردیگه با ند بار آخر پدرتون گفت دمیکر دسر پرداخت مبلغ مشکلی ایجا

دست به سراغ دارم با مدیر این شرکت هم  شما هم این کارو نکنید با اخالقی که من از شما

خندید و  دید بلندیقه میشید و باز هم طبق معمول باسروصورت زخمی و لباس پاره برمیگر

ن با چوگفت: دخترجان چرا فکر میکنی من فقط کتک میخورم شانه ای باال انداختم و گفتم:

 دیدم این اتفاق براتون افتاده نگاهی به ساعت دستم انداختم همین باعث شدچشم خودم بارها 

با خواهرم تماس بگیرم چند لحظه ببخشید شماره نازنین و  دنه بای–بگه بیرون کار داری 

یه نگاهی آره عزیزم بازم خودت -.......-ممنونم کارات و کردی -...-سالم عزیزم –گرفتم 

-....-نه نه خودم گذاشتم -........-ببین اگه چیز دیگه ای هم الزم داری اضافه کن بنداز 

-ایرادی نداره خیلی مراقب باش -......-قرارنبود ساعت نه بری مگه -.-صدای علیه 

قربونت -.............-نه نازنین این کارونکنی چهارروز که بیشتر نیست -....-کجا -........

حافظ به شایان که با لبخند نگاهم میکرد چشم دوختم و گفتم: به چی بشم سالم برسون خدا

ایرادش کجاست سری تکان داد وگفت: با این کارها -چمدانشم تو جمع میکنی –میخندی 

رت و بگیری انتظار نداشتم همچین برداشتی کنه گفتم: اصال" اینطور دقصد داری جای ما

ندارم من فقط دلم نمیخواست هیچ وقت نیست من هیچ وقت قصد همچین کاری نداشتم و 

جای خالی اونها رو احساس کنه دوباره پرسید خودت چی خودتم جای خالیشون و احساس 

نکردی نمیدونم قصدش از مطرح کردن این سئوالت چی بود گفتم: نه احساس نکردم من 

ر آمیزی کردم  لبخند تمسخ اونا رو فراموش همه چیز و تو وجود نازنین دیدم و خیلی راحت

 شده ازش بپرسی اگه الزد وگفت: خواهرت چطور اونم همین حس و نسبت به تو داره تا حا

یه روزی مادرت برگشت چکار میخواد بکنه لحظه ای زوایای صورتش و از نظر گذراندم 

من اومده که  و گفتم: شما امروز قصد داری یه چیزی و به من بفهمونی اگه چیزی پیش

دون پرده پوشی بگید اومد جلو روبه روم نشست و گفت: نه چیزی ازش بی خبرم لطفا" ب

اون کردی  ت و وقف دنشده فقط کنجکاوم بدونم تو که اینقدر به خواهرت عالقه داری و خو
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ببین آقای خطیبی اوال" اینکه پشت حرفی که زدی –اونم این حس و به تو داره یا نه همین 

شخص میشه دوما" من از خودم و احساسم یه چیزی هست االنم پنهونش کنی باالخره م

ی چه دصحبت کردم من فقط دوست نداشتم خواهرم کمبودی توزندگیش احساس کنه چه ما

ن مادرش ممکنه چه حسی پیدا کنه اصال" برام مهم نیست باالخره دیدمعنوی اینکه بعد از 

هی این نازنین مادرشه ممکنه با دیدنش هیجان زده بشه ولی این و مطمئنم بعد از مدت کوتا

مطمئن حرف میزنم چون خواهرم و –خیلی مطمئن حرف میزنی –که اون ترک میکنه 

براش کشیدی ولی هیچ  زحمت ولی من اینطور فکر نمیکنم درسته خیلی–خوب میشناسم 

وقت نتونستی جای اون و براش پر کنی همانطور که فکر میکردی جای پدرو براش پر 

ه که راضیت کرده دکار کرد از خودش شنیدم اون بوکردی وقتی پدرت برگشت دیدی چ

پر کردن جای خالی اونها رو  دیه بار گفتم بازم میگم من قص–اجازه بدی پدرت برگرده 

و گردن گرفتم در رابطه با برگشتن پدرم به  دنداشتم و ندارم فقط کاری که وظیفه اونها بو

بی کس و کاره همین  شایان  این دلیل راضی شدم که خانواده شوهر نازنین فکر نکنند

دستاش و پشت سرش حلقه کرد و گفت: اگه یه روزی بخواد مادرتم برگرده راضی میشی 

پس چرا ساکتی نگاهش کردم و گفتم:نمیدونم ابرویی باال –هیچ وقت به این فکر نکرده بودم 

 انداخت و گفت: ولی من میدونم مثل همیشه خواسته خواهرت و به خواسته خودت ترجیح

میدی توخودت و فدا کردی خواسته های خودت و ندید گرفتی تا خواهرت چیزی حس نکنه 

و تو هیچ  اما من بهت میگم اشتباه کردی چون اون فقط به فکر خودش و خواسته هاشه

از این هم همینه فکر نکن حاال که ازدواج کرد  گاهی جز یه خواهر براش نداری بعدجای

بیشتر میشه و طبق معمول همه رو روی سرتو هوار میکنه مشکالتش با ازدواجش  دتموم ش

گفتم: این مسائل اهمیتی برای من نداره اگه نازنین اینطور باشه که شما گفتی بازم عالقه من 

نسبت  به اون کمرنگ نمیشه  من هرکاری کردم با میل و رغبت بوده و هیچ منتی هم 

خدارو -.-ی ممنونم حال شما چطوره خیل-...-سالم علی آقا –سرش نیست ببخشید یه لحظه 

بله تو شرکتم -.......-من که به نازنین گفتم این کارو نکنه -......-کجا؟-.........-شکر 

دارن میان اینجا به بله کوتاهی اکتفا کردم  گفت: پس  :خواهش میکنم بفرمائید  شایان گفت

من میرم حسابداری تا شما با خیال راحت ....ضربه ای که به در خورد باعث شد حرفش و 

انداخت و سالم کرد بعداومد جلو  نیمه تمام بزاره نازنین وارد اتاق شد نگاهی به شایان

زشی کردم و گفتم: چی شده نازنین تو بغلم و زد زیر گریه  سرش و نوا خودش و انداخت

جلو گفت:  دصدای علی باعث شد بطرف در نگاه کنم  علی با شایان خوش و بش کرد و اوم

 پشیمون شده میگه نمیام  از خودم جداش کردم و گفتم: ببینمت نازنین او با چشمان گریان

میتونم بیام اخمی میگه بدون نیلوفر ننگاهم کرد گفتم: دیگه چرا پشیمان شدی بازم علی گفت:
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نطور که هما,ست نازنین و هم گرفتم و گفتم: بشین نازنین دکردم و گفتم: بفرمائید بنشینید 

دیگه میخوای چکار کنی فراموش که دوسه هفته  م: االن نریدستش و نوازش میکردم گفت

از مراسمتون باید بری خونه شوهرت  نازنین تا اینجا من بودم بعد از این دنکردی بع

گفت: اینقدر ازم خسته شدی نیلوفر لبخندی  صدای گریه اش به هوا بلند شد  هرت با تو  شو

ن باهاش ددیگه این حرف و نزن تو تنها کسی هستی که من هیچ وقت از بوزدم و گفتم: 

خسته نمیشم من همیشه و همه جا کنارتم هروقت که دلت خواست و شوهرت اجازه داد 

ر وقت که وقت کردم میام بهت سر میزنم حاال دیگه تمومش میتونی بیای من و ببینی منم ه

کن خوب نیست با این سرو صورت جلوی فامیل شوهرت ظاهر بشی برو صورتت و بشور 

و بیا نازنین بلند شد و از اتاق بیرون رفت به علی که میخندید نگاه کردم گفت: باید ببخشید 

ر روز  و بتونه بدون شما تحمل کنه ولی دست خودم نیست  بنظر شما چکار کنم این سه چها

نگران نباشید سختیش شب اوله نازنین زود به شرایطش عادت میکنه فقط سعی کنید سرش –

و گرم کنید علی اقا خیلی مراقبش باش نازنین احتیاج داره به یکی تکیه کنه از نبود من 

میتونی جای من و اش نزاری و یکم نازش و بکشی اینجوری به راحتی هکافیه تن استفاده کن 

براش پر کنی علی گفت: جای شما رو که نمیشه پر کرد ولی سعی میکنم بشم همونی که 

ن نازنین علی به او چشم داون میخواد اصال" نگران نباشید نمیزارم بهش بد بگذره با اوم

دوخت و گفت: بریم خانم نازنین اومد کنار من نشست و گفت: صبر کن علی چرا اینقدر 

کار عجله داری علی دوباره خندید و سری تکان داد گفتم: نه دیگه بلند شو نازنین من کلی 

شد بغلش  دم از جا بلند شدم به ناچار بلندخو دبعارم برسم دارم تو که باشی نمیتونم به ک

یگه گریه کردی دکردم و آروم گفتم: با این کارها آبروی من و میبری بخدا اگه بشنوم یه بار 

برو  اد د تا آخر عمر باهات حرف نمیزنم فهمیدی چی گفتم سرش و بعالمت مثبت تکان

دیگه شوهرت سرپا ایستاده  علی بازوی او را دست گرفت و با من خداحافظی کرد بعد از 

گفتم: خوب باید چکاری انجام بدم لبخندی زد و گفت: بشین گریه کن با تعجب رفتن آنها 

نگاهش کردم گفت: از دست یکی خالص شدی گیر سه تا سمج پرحرف افتادی با وجود این 

سه نفر فکر نکنم بتونی به کاری برسی فراموش نکن بیست و یکم هفت صبح باید تو 

فقط شماره همراهت و بده مطمئنا" ی بدم شرکت باشی بیشتر از این نمیتونم بهت مرخص

رف پنجره رفت شماره اش و گرفتم نگاهی به طرنبودت به مشکل میخوریم بلند شد و بد

اخت و آن را برداشت و گفت: بله نتونستم خودم و نگه دارم و خندیدم نگاهم کرد دگوشیش ان

ببخشید شماره ای موسوی  خودم و جمع و جور کردم و گفتم:  و گفت: به چی میخندی خانم

نگاهی به شماره انداخت اومد جلو سرجای قبلیش نشست و گفت:  که جواب دادید من بودم 

ی شدم وگفتم: همچین جسارتی نکردم شما با اولین زنگ دست بندازی جدخواستی من و 
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جواب دادید  دستی تو موهاش فرو برد و به ساعتش نگاهی انداخت و گفت: منتظر تلفنم 

وباره بلند شد و پشت پنجره رفت و گفت:پدرت کجا رفته  دوباره دزنگ نزد  نمیدونم چرا

لندن با تعجب نگاهم کرد و –خسته نمیشه اینقدر تو زندگی من سرک میکشه  دشروع ش

ارم اخم کرد و دعی ناطال-ن  اومد روبه روم نشست و گفت :برای چی رفته؟دلن-گفت: کجا؟

دم عروسی دخترش گذاشته رفته چه جوری –چرا نشه مشکلش کجاست –گفت: مگه میشه 

قبل از اومدنش چکار میکردم –ست تنها میخوای چکار کنی دممکنه یعنی فکر نکرده تو 

ه بره بعدشم تا قبل از داالن هم همون کارو میکنم مطمئنا" کار واجبی داشته که مجبور ش

بلند شدم و  دسش نبواد و نگاهم کرد اصال" حوادستش و به چانه اش تکیه دمراسم برمیگرده 

ید دبجای فکر کردن به این موضوع گوشیتون و جواب ب گوشیش و از رومیز آوردم و گفتم:

مگه منتظر تلفن نبودید گوشی و گرفت و گفت: ممنون پشت میزم نشستم و با خواندن 

چند بار میخوای این و بپرسی گفتم که من نه –سالم –بله –روزنامه خودم و سرگرم کردم 

واج دارم ازدوست دآره مادرمن چند بار بگم کس دیگه ای و –میام نه قصد این کارو دارم 

نترس اونم نرفت بگیره –لش میخواد خودش بره زن بگیره دکه زوری نمیشه شوهرت خیلی 

تون میکنم فعال" هم ببینم چکار میکنم بله رو که گرفتم خبر دچشم شماها تشریف ببری–

حاال یه سال دم سال تحویل تنها باشم اتفاقی نمیافته شما نمیخواد نگران باشی –منتظر تلفنم 

گوشی و قطع کرد و گفت: نمیدونم همه مادرها اینقد ربه بچه  خوش بگذره خداحافظ–که 

صفانه گفتم: واژه گیر دادن من ددن یا مادر من اینطوریه  نگاهش به من بوهاشون گیر می

نیست بهتره بگید نگرانتونه این نگرانی و بزارید به حساب عالقه زیاد با شیطنتی خاص 

باید این اولین سالی باشه که موقع سال تحویل گفت: توهم نگران دخترتی مامان کوچولو 

کنارت نیست بعد خندید و گفت: ایراد نداره بجاش سه تا دیگه هستند که سرت و گرم کنند 

که بلد نیستند میمونه هستی  که حسابی تنبلند و اهل هیچ کاری نیستند کارمی و هانی دشا

خیلی با دقت به ظاهر از ظاهرش مشخصه مثل این دوتا است گفتم : انگارخانم که اونم 

سری تکان داد و گفت: زبان تلخی داری از هر فرصتی برای کنایه زدن  هستی نگاه کردی

ازمن متنفری به جرات میگم اولین دختری هستی که  استفاده میکنی چکار کردم تا این حد

من ستاره گرمی دارم پوزخندی زدم و گفتم: این حس و نسبت به من داره به قول مادرم 

ستارتون گرم نیست آسمون دلتون پرستاره است گفت: جز نیش و کنایه کار دیگه ای بلد 

گرفتم و گفتم: من راجع به شما  نیستی چرا راجع به من اینطوری فکر میکنی نگاه ازش

ولی بیکار نیستم فکرم و مشغول یه آدم کج خلق بکنم ماندم شما  داصال" فکر نمیکنم ببخشی

خانواده تون مثل شما نیستند  دست به سینه  دبه کی رفتی اینطوری شدی هیچ کدوم از افرا

بله آقا یاشار -دیدی؟برادرم و هم –م بله دید–نشست و گفت: تومگه همه خانواده من و دیدی 
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واقعا" , خبر –اینجا می اومدن  درو هم دیدم ایشون قبل از اینکه شما تشریف بیارید زیا

نداشتم  لبخندی زدم و گفتم: بله اینقدر اومد رفت تا نگار و با خودش برد  متعجب نگاهم 

ار پس ناجی یاش–خودم کارشون و درست کردم –کرد و گفت: تواز جریان نگار خبر داری 

پس چرا –چون خودم اینطور خواسته بودم -توبودی  ولی چرا هیچ وقت اسمی ازت نبرد 

ی تصور اومد یه جور خاصی نگاه کرد آخه وقتی گفتم زیاد اینجا می-االن به من گفتی؟

کردم یه لحظه فکرت........حرفم و قطع کرد و گفت: نه من فکری نکردم دوباره به 

اعته من و سرکار گذاشته یاشار همه چیزش خوبه جز این ساعتش نگاه   کرد و گفت: دوس

بله میدونم هروقت زنگ میزد با نگار قرار بزاره هرساعتی که میگفت من دوسه –یه مورد 

و تحویل نگار میدادم اینجوری از این که بینشون مشکلی پیش بیاد ساعت روش میزاشتم 

پشت  دیگه برم میترسم هستی بیاجلوگیری میکردم خوب آقای خطیبی اگه کاری ندارید من د

سیستم و خاموش  داخت و گفت: منم دارم میرم خبری ازش نشددر بمونه نگاهی به ساعت ان

گفت: اجازه بده برسونمت شلوغه سری تکان دادم  دکردم و بلند شدم تا جلوی در همراهم اوم

م حالتون سال–بصدای آشنایی به پشت سرم نگاه کردم آژانس میرم  او گفتم : ممنون ب

که خوبم ولی انگار شما همچین یکم مجروح شدی سالم خانم موسوی خودمون من –چطوره 

سری تکان داد و  ه؟م و گفتم: چیز مهمی نیست نگار چطوردبه دستم اشاره کرد لبخندی ز

و بغلم کرد یاشار  در قهر بسر میبره  نگار با دیدنم پیاده شدگفت: خودتون مالحظه کنید 

ه شما میتونی ماروآشتی بدی نگار به شایان سالم کرد و بازوی من و گرفت گفت: کارخودت

یاشار با خنده گفت: حرف که  آشتی نمیکنم  وو گفت: بیخود نیلوفر و واسطه نکن من با ت

ج و نیم به من زنگ پن–میزنی نگار گفت: میبینی چقدر خونسرده گفتم: باز چی کار کرده 

ده دقیقه اش شد سه ساعت و ده دقیقه یاشار گفت: بابا بخدا دقیقه دیگه میرسم زده میگه ده 

خانم موسوی  دبعد به من نگاه کرد و گفت: یادم افتا شتم می اومدم یدفعه کار پیش اومداد

یادته شرط بستیم گفتی کاری میکنم نگار هیچ وقت ساعت -چه شرطی؟–شرط و باختی 

انی بود که نگار تو شرکت بود نه االن بله یادمه ولی این مربوط به زم–اصلی قرارو نفهمه 

رهوا تکان داد و گفت:نه دیگه داری میزنی زیر دکه هفته ای یک بار با هم درتماسیم  دستی 

هروقت دوست داشتید –حرفت یه ناهار که این حرفها رو نداره حاال کی به ما ناهار میدی 

ه من سیر نمیشم روزش و کنه  دیگه این نشد با تعارف –تشریف بیارید در خدمتتون هستم 

بله درسته –بگو بیایم اصال" یه چیزی شادی میگفت تعطیالت میخوان بیان پیش شما درسته 

اونا فردا صبح میان ماهم ناهار میایم خوبه نگار گفت: خوب خودت و دعوت میکنی –

و گفت:  درش زدستی به شانه برادلبخندی زدم و گفتم: تشریف بیارید خوشحال میشم یاشار 

موسوی چه غذاهایی درست میکنه  شایان  یم وای که شایان نمیدونی این خانمدفردا ناهار افتا



 
80 

گفت: ایشون شما رو دعوت کردند نه من و با اینکه اصال" تمایلی به حضور او در خانیمان 

نداشتم گفتم: شما هم تشریف بیارید بطرف دستی که روشانه ام گذاشته شد برگشتم  هستی و 

آرش و هستی و به آنها معرفی کردم آرش گفت: رفتیم خانه نازنین نبود مجبور آرش بودن  

ونم نیم آره ا–ین رفته اشتم میرفتم خونه هستی گفت: نازند–شدیم بیایم اینجا جایی میرفتی 

من اصال" طاقت نیلوفر خانم یادتون نره فردا مهمان دارید  ساعت پیش رفت  یاشار گفت:

مزاحمتون  : خیالتون راحت فراموش نمیکنم خوبدر بمونم گفتم گرسنگی و ندارم نیام پشت

ش بدون اینکه چیزی بپرسه ما رو به رستوران برد خسته نمیشم خدانگهدار سوار شدیم آر

بودم و اصال" حوصله بیرون و نداشتم اما چاره ای نبود برای اینکه ناراحت نشه حرفی 

بود هستی بی وقفه حرف میزد و بین و اینکه االن چکار میکرد  رم پیش نازنین نزدم فک

که آرش مارو به خونه رساند  اشاره میکرد ساعت یازده و ربع بودحرفهاش همش به شایان 

 داومدند شادی با دیدن سفره هفت سین به وجد اومی و هانی دو رفت صبح ساعت هشت شا

ه خودت درست کردی نیلوفر سرم و و گفت: فکر میکردم امسال خبری از هفت سین نباش

م روحیاتش مثل نازنین بود از هانی خواست کنار سفره چندتا دبه عالمت مثبت تکان دا

و گفت: آرش امروز نمیاد  دعکس ازش بگیره داشتم نگاهی به غذا مینداختم که هانی اوم

دم  یدفعه سرخ شد و گفت: نه همین جوری پرسی یر کرده گلبخندی زدم و گفتم: انگار گلوت 

شادی از پشت سرمحکم به شانه  های هانی کوبید گفت: آره جون خودت همین جوری گفتی 

گفت: چی  دگی ضایعم کنی هستی اومخدا چیزی نوروهستی و بلند صدا زد هانی گفت: ت دبع

تنها میمونه –هیچ جا  میمونه خونه –برادرت موقع سال تحویل کجا میره –شده چی و نگه 

رم نیستند شادی گفت: شایانم تنهاست بچه ها میگم این دوتا هم بیان اینجا هانی آره پدرو ماد–

ساعت زودتر بیان به من نگاه کرد هستی گفت: اینا که قراره ناهار بیان خوب میگیم یکی دو

هرسه به من نگاه کردند لبخندی زدم و گفتم:  و دور هم باشیم چطوره؟ل تا موقع سال تحوی

–سالم شایان –ره شادی شماره برادرش و گرفت و زد رو آیفون از نظرمن ایرادی ندا

تنبل تو هنوز بیدار نشدی –ده یه امروزم نمیزاری استراحت کنم علیک السالم بازچی ش

ما خونه -خوب که چی باید چکار کنم اصال" تو االن کجایی-مثال" امروز روز اول عیده

بابا شما مردم آزارها از صبح کله سحر اونجا چکار میکنید میزاشتید حداقل یه –نیلوفریم 

برای چی نکنه -شایان بلند شو حاضر شو بیا اینجا–روزم که خواهرش نیست استراحت کنه 

ته که دعوتم خونه خال–نه بابا توام میگم بیا سال تحویل تنها نمونی -دسته گل به آب دادید

دختر خاله به به –راه بده  اخالق و خونه اش ش بیکاره توی بداله خمیکنی هانیه گفت: مگ

عاشق پیشه هم که اونجا تشریف دارند هانی گفت: شایان رو آیفونه همه صدات و میشنوند 

فر و هستی شایان دوباره ولاین همه کیا هستند  شادی گفت: نیواقعا" حاال خندید و گفت: 
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خسته ام نمیام  هانه کردی به مرادت برسی منخندید و گفت: تودیگه چقدر زرنگی من و ب

–نمیای  نگار بیان شادی گفت: شایان واقعا"هانی گفت: به جهنم زنگ میزنم به یاشار و 

چیزی میگه منم نمیتونم حوصله ندارم شادی دوست جنابعالی زبان تند و تیزی داره یه وقت 

: ولش کن شادی حقشه تنها خودم و نگه دارم یه چیزی میگم میشینه گریه میکنه هانی گفت

بمونه  شادی گفت: هرجور دوست داری در هر صورت اگه خواستی بیای قبل از سال 

تحویل اینجا باش خداحافظ خیلی خودم و نگه داشتم  که چیزی بارش نکنم بچه پررو بی ادب 

صد شادی با یاشار تماس گرفت و بعد از اینکه قطع کرد خندید و گفت: یاشار گفت ماازاولم ق

داشتیم سال تحویل اونجا باشیم نیاز نبود زنگ بزنید  هستی گفت: آرشم قبول کرد  خوب 

نه هستی جان دیگه کاری ندارم بریم بشینیم سال تحویل –نیلوفر کاری هست بگو انجام بدیم 

نش نگذشته بود که یاشار و دآرش زودتر از بقیه اومد چند دقیقه از اوم دیازده و ده دقیقه بو

م اومدن شش دقیقه تا سال تحویل مونده بود همه دور سفره نشسته بودیم با بلند شدن نگار ه

صدای زنگ شادی گفت: شرط میبندم شایانه بلند شدم و درو باز کردم چقدر خوشحال شده 

نمیام  سبد گلی تو دست داشت آروم بطرفم اومد هانی و شادی پشت سرم  دبودم که گفته بو

ه پسر خاله دن گل گفت: تو و این کارها آفتاب از کدوم طرف دراومددی ایستاده بودند هانیه با

شایان گفت: نمک نریز نمک دون  مال مامان کوچولو نه تو شادی گفت : عجله کنید االن 

سال تحویل میشه  گل و گرفتم و گفتم: زحمت کشیدید بفرمائید تازه میخواستم بشینم که 

د : دیگه کی قرار بونگاه کنند هستی گفت به هم صدای دوباره زنگ باعث شد همه با تعجب

ر و زدم از دیدن نازنین و علی  شوکه شدم نازنین خودش و انداخت تو بغلم و گفت: دبیاد  

م از پس خواهرت بربیام قرار شد سال تحویل پیش تم علی بلند خندید و گفت: نتونستدیدی نرف

آمدید بفرمائید علی و نازنین لحظه ای شما باشیم بعد بریم لبخندی زدم و گفتم: خیلی خوش 

ع بود گلمون کم بود بیا بطرف آنها رفت و گفت: جمعمون جمبه بقیه نگاه  کردند آرش اول 

علی جان که به موقع اومدی علی با شایان و یاشار دست داد و نشست نازنین بازوی مرا 

جوری راضی شدی محکم چسبیده بود کنارم نشست و گونه ام و بوسید تو گوشم گفت: چه 

ور شدم با گفتم: آروم یدفعه یکی میشنوه مجبشایان پاش و اینجا بزاره دستش و فشار دادم و 

خوانده شدن اسمم توسط علی  بجانب او نگاه کردم  بلند شد اومد طرف دیگه ام نشست و 

به گفت: این نامه الی در افتاده بود مال شماست نامه رو گرفتم و تشکر کردم نازنین گفت: 

و آن را روی میز علی گفتم نمیخونی بندازش بیرون گوش نکرد رو پاکت و نگاهی انداختم 

گذاشتم  هستی گفت: نمیخوای بازش کنی  قبل از اینکه مجبور بشم جوابی بدم سال تحویل 

ان که به شد و نازنین با صدای بلند به همه تبریک گفت و مرا دوباره بغل کرد چشمم به شای

و این جمع فقط او بود که توکارهای ما خرد شده بود  افتاد تو این دوخته بود ما دونفر چشم
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ار ددوختم و گفتم: برو عیدیت و بر اصال" برام خوشایند نبود  نگاه از او گرفته و به نازنین

او با عجله بطرف اتاقش  بلند شدو گفت: جای همیشگیه  سرم و بعالمت مثبت تکان دادم 

فاده کرد و گفت: تمام شب تو اتاق قدم زده مثل بچه ای که مادرش رفت علی از نبودش است

و گم کرده آروم و قرار نداشت نتونستم تحمل کنم ترسیدم اگه صبح با پدرو مادرم حرکت 

که گفتم تا بعدازظهر پیش شما باشیم بعد حرکت  دکنیم چند روز همین جوری باشه  این ش

ز نازنین نداشتم  این اولین ش من هم دسته کمی اکنیم لبخندی زدم و گفتم: لطف کردید راست

شد و گفت: علی نگاه کن  که قراره از هم دور بشیم  نازنین با سرو صدا وارد سالن باریه

چی گرفته بعد جعبه دستنبند و جلوی چشمش گرفت علی گفت: این همونی نیست که  نیلوفر

صورتم و بوسید و گفت: ممنونم تو بازار دیده بودی  نازنین خوشحال گفت: آره خودشه بعد 

بعد جعبه دیگه ای بطرف علی گرفت و گفت: بیا اینم مال تو علی گفت: این چکاریه نیلو فر 

ر به غذاها خواهش میکنم قابل شما رو نداره ببخشید من یه س–خانم راضی به زحمت نبودیم 

ه خبر خوش دارم و گفت: نیلوفر یزنین پشت سرم وارد آشپزخونه شد بزنم میرسم خدمتون نا

اش علی ازش خواسته با بابا صحبت کنه که بیان برای دبعد مرا محکم بغل کرد و گفت: دا

با هم جاری میشیم اینطوری همش پیش  که داریم خواستگاری وای نیلوفر اینقدر خوشحالم

یه روز همچین همیم نظرت چیه نمیدونستم چی باید بگم حتی تصورش و نمیکردم 

–موضوعی پیش بیاد نگاهش کردم و گفتم: نازنین جان توکه میدونی من قصد ازدواج ندارم 

خدا نیلوفر بخاطر من نگو نه باالخره که باید ازدواج کنی کی بهتراز برادرشوهر ورووای ت

من با اومدن نگار و هستی به آشپزخونه نازنین خندان صورتم و بوسید و بیرون رفت نگار 

 دفکر کنم افتادم تو دردسر نمیدونم چکار کنم بع–ت:چی بهش گفتی اینقدر خوشحال شد گف

جریان و براش گفتم اخمی کرد وگفت: وای نیلوفر یه وقت بخاطر خوشحال کردن نازنین تن 

نازنین دیگه بچه نیست  بهتره بهش بگی تمایلی به این به ازدواج ندی که پشیمون میشی 

تیش نگاه نکن باید متوجه شه ازدواج شوخی بردار نیست اگه کاری ازدواج نداری به ناراح

نداری بریم پیش بقیه وقتی وارد سالن شدم علی با تعجب به من چشم دوخت همه متوجه 

تغییر حالت ناگهانی من شده بودن هرکار میکردم ظاهرم و حفظ کنم نمیتونستم بخاطر همین 

م ساعتی خودم و آنجا سرگرم کردم وقتی وارد بلند شدم و دوباره به آشپزخونه رفتم  و نی

پراکنده نشسته بودند نازنین کنار هستی و شادی نشسته بود سالن شدم شایان نبود و بقیه هم 

تو حیاط علی کنار در ورودی ایستاده بود با دست بهم اشاره کرد خودش از در بیرون رفت 

یگار بود با دیدنم به دور و بر س د طبق معمول شایان در حال کشیدنکنار شایان ایستاده بو

نگاهی انداخت و گفت: تابلوی سیگار نکشید که ندارید لبخندی زدم و گفتم: راحت باشید  بعد 

گفت: نازنین گفت شما قبول کردید راست به علی نگاه کردم و گفتم: با من کاری داشتید 
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این نظر خودشه میگفت ماندم چی جواب بدم  سری تکان داد و گفت: پس درست حدس زدم 

نیلوفر خانم این مسئله شوخی بردار نیست  یه روز دوروز که –نه شما سرم و انداختم پائین 

نیست حرف یه عمر زندگیه اصال" به حرفهای نازنین توجهی نکنید وقتی ببینه شما مخالفی 

وع موض یشب که ایندمیگم جوابتون منفیه البته همون  رمن امروز به امی اونم کوتاه میاد 

رو پیش کشید  من گفتم شما محاله راضی به این ازدواج بشید ولی برای اینکه قال این قضیه 

کنده شه همین امروز باهاش حرف میزنم با اومدن یاشار علی دیگه ادامه نداد یاشار اومد 

جلو گفت: نیلوفر خانم نمیخوای به ما ناهار بدی بوی غذات همه جارو برداشته  به زور 

و گفتم: چشم االن میارم  موقع رد شدن چشمم به شایان که دقیق نگاهم میکرد  لبخندی زدم

بچه ها تو آشپزخونه بودند از نوع نگاهشان افتاد زود نگاه از او گرفته و وارد خونه شدم 

فقط با غذام بازی  عریف کرده  اشتهایی نداشتم سرمیزفهمیدم نازنین جریان و برای همه ت

میکردم یاشار مدام از دست پخت من و اینکه اوایل هرروز یه جور غذا براشون میبردم 

که با پرحرفی سرهمه رو گرم کنه وگرنه همه  دسرکار تعریف میکرد خداروشکر اوبو

آقایون تشریف ببرید ظرفها رو کردن ظرفها هانی گفت: ـ متوجه حالم میشدند  موقع جمع

طول میکشه من ظرفهای  ار دستی رو شکمش کشید و گفت: شرمنده تا هضم شهید یاشبشور

من و میکشند نگار گفت: همه میدونند تو تنبل دست به سیاه و جور  م و بچه هاشام و میشور

ی او بلند باید ظرفها رو بشوردعوت کردی ی ولی ازاونجایی که خودت خودت و سفید نمیزن

ره ندارم خواست ظرفها رو برداره گفتم: شما زحمت یگه چکار کنم دیگه چادشد وگفت: 

نکشید خودم جمع میکنم علی بلند خندید و گفت: محاله نیلوفر خانم بزاره کسی به ظرفهاش 

هانی گفت: وای نیلو نمیشکنه بزار بشوره نازنین گفت: نیلوفر وسواسه بدش میاد  دست بزنه 

خانم تمیزه شما هم بنشینید من جز خودش کسی این کارو بکنه علی گفت: وسواس نیست 

خودم با نیلوفر حرف زدم  خودم به ایشون کمک میکنم  نازنین خندید و گفت: علی جان من

وگفت:  دنمیخواد ظرفها رو بهونه کنی همه به من چشم دوختند علی از فرصت استفاده کر

لرزان  نازنین جان خواهرت جوابش منفیه منم زنگ زدم به امیر گفتم نازنین با چشمان

تا خواستم حرف بزنم زد زیر گریه و  ؟نگاهم کرد و گفت: نیلوفر علی چی میگه تو مخالفی

از سر میز بلند شد خواستم دنبالش برم که علی گفت: شما نه من باهاش حرف میزنم  ظرفها 

م  هستی کنارم اومد و گفت: یه وقت به گریه اش نگاه نکنی نگار گفت: درو به آشپزخونه بر

ه هانی گفت: حق استفاده کنمیده تو طاقت اشکش و نداری میخواد از این نقطه ضعف اون فه

با نگاره یه وقت بچه نشی برای اینکه دلش و به دست بیاری جواب مثبت بدی  شادی با 

عجله وارد آشپزخونه شد و گفت: نیلوفر نازنین داره میره دستکش و درآوردم و فورا" 

وشید گفتم: کجا میری نازنین صورتش و برگردوند و گفت: بیرون رفتم داشت کفشهاش و میپ
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به حال تو چه فرقی میکنه توخوش باش علی شانه ای باال انداخت و گفت: اینقدر لج بازه 

ریم یا نه بعد با همه به اسم بحرف تو کله اش نمیره او سر علی داد زد و گفت: میای 

خدا یه وروم و گفتم: مراقبش باش تاز در بیرون رفت به علی نگاه کردو  خداحافظی کرد 

از رفتن  دو گفت: نگران نباشید خوب خداحافظ همگی بع دوقت بهش چیزی نگی لبخندی ز

آنها همه تو سالن نشستند و هر کس نظری داد حوصله اونها و حرفهاشون و نداشتم بدون 

شایان  به آشپزخونه رفتم  داشتم ظرفها رو آب میکشیدم که صدایاینکه کسی متوجه شه 

باعث شد یکی از لیوانها از دستم بیافته و بشکنه نگاهش کردم و گفتم:چیزی گفتی سرتاپام و 

نگاهی انداخت و تکه های شیشه رو از روزمین برداشت و گفت: معلومه داری به 

خواستگارت فکر میکنی که از اطرافت غافل شدی نگاه از او گرفته و  گفتم: انگار این 

و گفت: راستش آره کنجکاوم  دبیشتر از من مشغول کرده سری تکان دامسئله فکر شما رو 

ببینم دختر لوست میتونه با گریه زاری راضیت کنه یا نه نگاهش کردم و گفتم: احتمال اینکه 

راضیم کنه خیلی زیاده بهت زده نگاهم کرد و گفت: واقعا" برای خوشحال کردنش حاضری 

شد از از آینده ات چشم پوشی کنی یاشار با سرو صدا وارد آشپزخونه شد همین باعث 

اهی به شایان انداخت و گفت: پسر جان نیومده خرابکاری کردی الص بشم نگجواب دادن خ

از دست خودم افتاد خوب چیزی میخواستید نگار -یادت باشه یه دست بگیری جایگزین کنی  

بلند گفت: تو شوهر شکموی من و نمیشناسی لبخندی زدم وگفتم: هنوزم بعد از غذا بستنی 

مون نمیاد دی گفت: بیا برو بگیر ماهم بدگفت: آفرین به این حافظه شا میخورید خندید و

ون زحمتش و هرچی بخواید هست  فقط باید خودت میخوریم گفتم: نیازی نیست تو فریزر

بکشید  گفت: نگفتم این خانم همیشه تو فریزرش بستنی داره شادی گفت: نیلو فر توهم زیاد 

نازنین عاشق بستنیه بعد همانطور که  دبستنی بدش میا بستنی میخوری یاشار گفت: نه بابا از

اومد  درسه برمیگشت میگفت: وای شادی نازنین هروقت از مر فریزر و باز میکرد د

بستنی میخورد من پیشش کم می  شرکت با هم مسابقه میدادیم باورت نمیشه دوبرابر من

بیاد  شایان با این حرف دم بعد سوتی زد و گفت: چه خبره نیلوفر خانم ترسیدی قحطی آور

اره گرفتم تا به بهانه این چیزا از د دوسترچی که نگاهی به داخل فریزر انداخت گفتم: ه

شید و نشست و گفت: هنوزم ر فریزر و بست اومد یه صندلی کنار کدسر درسش بلند نشه 

سر  فرار میکنه دستام و خشک کردم و گفتم: متاسفانه بله خودتون که شاهد بودیداز درس 

است اجبار من نبود دیپلم هم  درس خوندن چقدر اذیتم میکرد االن هم مثل همون موقع 

خودتون هستید اگه یکم بهش  نمیگرفت سری تکان داد و گفت: ناراحت نشید ولی مقصر

م نرفته چطور از عالقه شما نسبت به خودش سوء دیاگرفتید اینطوری نمیشد سخت می

ان کارو داره باید یه جا جلوش و بگیرید االن بهترین زمانه هم داستفاده میکرد االن هم قص
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ید  نازنین اگه االن این کارو کردید که هیچ وگرنه مجبورید تا اخر عمر مطیع اوامرش باش

با حرکت امروزش خواست به شما بفهمونه اگه مخالفت کنی دیگه من و نمیبینی  با همه به 

رد من بارها شاهد  این حرکت او بودم همیشه اسم خداحافظی کرد حتی به شما نگاه هم نک

چون شما زود کوتاه اومدی تن به خواسته های نامعقولش دادی این  اون بوده که  موفق شده 

 بار دیگه فرق میکنه پای زندگیت درمیونه اگه واقعا" طرف اونی نیست که شما میخواید 

ها فقط نصیحت برادرانه بود بدون در نظر گرفتن ناراحتی خواهرت جواب رد بده البته این

شما هم با شادی فرقی برای من نداری باید ببخشید قصد دخالت نداشتم بعد بلند شد و با خنده 

و باز کرد و گفت: خوب حاال از کدومش بخوریم با این کار زود حرف و عوض  ردر فریز

و  نامه اتلو گفت: نیلوفر یادت رفت کرد و به کسی اجازه اظهار نظر نداد هستی اومد ج

لطفا" بزارش تو سبد چوبی داخل کابینت او در کابینت که نشان دادم باز کرد و –باز کنی 

و بیرون  دگفت: وای نیلوفر چقدر نامه اینجاست با این حرف همه بطرف او نگاه کردند سب

ندن منتظر جواب هستند  بطرف بود همه با نگاهشان به من فهماآورد سبد تقریبا" پر شده 

فتم و زیر کتری و روشن  کردم هانی چند تا از پاکتها رو برداشت و گفت: نیلو چرا گاز ر

هیچ کدوم و باز نکردی چشمم به شایان که طبق عادت همیشه دست به سینه به من زل زده 

بود افتاد سری تکان داد م و گفتم: همینطوری نگار گفت: ناقال نکنه خبریه صداش و 

از طرف کسیه که ازش خوشش نمیاد یاشار  دار دارید شایدرنمیاری شادی گفت: بابا چک

شانه ای باال انداختم و گفتم: نمیدونم  گفت: ازطرف همین خواستگار امروزهنگاهم کرد و 

آرش اومد جلو یکی از پاکتها رو گرفت و گفت: یعنی چی نمیدونم مگه اسم نداره شایان 

ف پاکت و نگاهی انداخت و لبخند تمسخر آمیزی زد و به آرش چشم دوخت آرش دوطر

یگه رونگاه کرد هانی گفت: خوب یکیش و باز دگفت: نشانی فرستنده هیچی نداره بعد چند تا 

نشانی و اسم  اگه واجب بود و موردی نداشت  یکیه که کار واجبی داره آرش گفت: دکن شای

خواد اولین نامه اش باز کرده است دلت می دداشت به هانی نگاه کردم وگفتم: ته سب

سردربیاری بخونش سینی چای و رو میز قراردادم و به دخترا که هر چهار نفر شون 

ن گذاشت و یمم دوختم هانی سبد و برداشت و روزایستاده بودند و نامه رو میخوندن چش

ا رو نخونی ببخشید ولی من نمیتونم بقیه تو دیونه ای چطور طاقت آوردی اینگفت: وای نیلو 

ن شدند آرش اومد جلو صندلی دهرکدام نامه ای برداشتند و مشغول خوانهم به تبعیت از او 

کناریم نشست و آروم گفت: دختره یا پسر با اینکه سعی کرد این جمله رو آروم ادا کنه اما 

برای  دهمه شنیدند بجای من هانی گفت: وا آقا آرش خوب معلومه دیگه پسره دختر که نمیا

سه نیلوفر تو خیلی بی احساسی ببین طرف عجب خط یگه نامه عاشقانه بنویدیه دختر 

قشنگی هم داره  فنجان چایم را برداشتم  شادی گفت: بیچاره چه خواهش و تمنایی کرده 
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نیلوفر چرا یه بار جوابش و نمیدی تو که این بدبخت و دق مرگ کردی بچه ها گوش کنید 

به شنیدن ندارم شما دوست ی جان من تمایلی دببینید چی نوشته تا خواست بخونه گفتم: شا

بیرون چند لحظه ببخشید به اتاقم رفتم و  بریزید ارید بخونید فقط بعدش همه رو پاره کنید ود

تا نفس عمیق کشیدم سنگینی نگاه یاشار و شایان عذابم میداد  دپنجره رو باز کردم و چن

م به تو چه داز دست هستی عصبانی بو معلوم نیست االن پیش خودشون چه فکری میکردند 

بیرون رفتم آنها هنوز  دم ده دقیقه ای تو اتاق بودم بعددختره فضول که نامه رو باز نکر

مشغول خواندن بودند یکی دوتا هم دست یاشار و آرش بود اما شایان همچنان دست به سینه 

و گفت: نیلوفر خانم من اخت یاشار خندید دنشسته بود با دیدنم نگاهی به بقیه و بعد به من ان

لبخندی زدم و گفتم: خوشبختانه من با که پسرم دلم رفت چه برسه به این ضعیف النفسها 

از قلم زیباش استفاده کنه و من  دالفاظ عاشقانه و زیبا تحریک نمیشم این هرکی هست میخوا

" تاثیر نداره اره شایان گفت: واقعاددا نمیدونه که اینها رو من تاثیر نده خجذب کنه ولی بن

لیل دابرویی باال انداخت   و گفت: باز نکردن نامه  نگاهش کردم تا حرفش و تموم کنه او

ه اینهارو باز نکردی چون میترسیدی تحریک شی غیر از دخوبی برای تاثیر حرفهاش بو

اینه سری تکان داد م و گفتم:اگه من و شناخته بودید این حرف و نمیزدید اینها رو بازنکردم 

ون تمایلی به این کار نداشتم چون وقتم بیشتر از این حرفها برام ارزش داره پوزخندی زد چ

ای آق–این کار با حرفت منافات داره  و گفت: اگه اینطور بود چرا اینها رو دور نریختی 

ر نریختم چون تو همون نامه اول من و بجان نازنین قسم داده خطیبی باز هم اشتباه کردید دو

ینی که نیلو م هانی گفت: راست میگه خط دوم همدوم از نامه هاش و دور نریزهیچ ک دبو

گفت نوشته نگاهش کردم و گفتم: شرمنده که این و میگم لطفا" شماها به خودتون نگیرید ولی 

اره یاشار دازه سرسوزنی درمن اثری ندا هم به انال" از جنس مذکر بیزارم  این کارمن ک

شه که نظرتون و تغییر بده گفتم: شاید این احتمال هم هست  شادی ی پیدا میگفت: باالخره یک

بلند شد اومد کنارم نشست و گفت: دپرس شدم خوب کردی نخوندی نیلوفر اعصابم بهم 

دبخته همش درحال آره بابا این دیگه خیلی بهستی اومد کنار شایان نشست و گفت: ریخت 

را دلتون براش سوخته شماها دست به کار التماسه سرم درد گرفت  یاشار با خنده گفت: دخت

نظرش عوض شه و یکی از شماها رو پسندید  دشید هرکدوم یه چیزی براش بنویسید شای

هانی محکم به شانه او زد و گفت: اگه خیلی دلت سوخته چرا خودت جواب نمیدی  شاید 

لقمه میگیری   قرعه به نام تو افتاد و تونستی دلش و ببری نگار گفت: آی آی برای شوهر من

ت میکنی هانی گفت:نترس نگار جان هیچ دیاشار بلند خندید و گفت: خانم تو به مردا هم حسا

یاشار  کس از این شوهر زشت بی نمک تو خوشش نمیاد تا آخر عمر بیخ ریش خودته 

یدی خانم این زیبای خفته هم تائید کرد که من زشتم بابا زن شایان باید نگران باشه نه دگفت: 
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ی گفت: کجای داداش من دمیکنه شااوه چی از داداش بی ریختش تعریف تو هانی گفت: اوه 

ت:بلکه بتونید اینطوری قالبش یمونه هانی سرش و تکانی داد و گفبی ریخته به این ماهی م

ر دل میبره از جلو زهره  شادی شانه های برادرش و بغل  کرد و گفت: کنید شایان از دو

 دهروقت خواستگاری تو اومد قبولش نکن  هانی گفت: وای که اگه شایان بخواد بیا

خودم و از باالی برج پرت میکنم پائین هستی گفت: منظورت از  خواستگاری من , من

به هانی چشم دوخته بود افتاد هانی با  دیگه نه همه بلند خندیدم  چشمم به آرش که  هذوقت

روی کردیم بهش برخورد  رفت یاشار گفت: وای بچه ها زیاده دلخوری از آشپرخونه بیرون

رش چشم دوختم و شادی برو بیارش گفتم: نه شادی جان تونه همه به من نگاه کردند به آ

ا تو رودربایستی آخه تو این جمع ب–متش و بکش جاخورد گفت: چرا من گفتم: لطفا" تو زح

قبول میکنه لحظه ای به بقیه نگاه کرد و گفت: باشه بعد از رفتن او شادی لپم و  دداره زو

ای شیطون کار خودت و کردی یاشار گفت: چه خبره نکنه این دوتا هم...... کشید و گفت:

دش لبخندی زدم و گفتم: شاید معلوم نیست  یاشار گفت: بیچاره خواهر من پیرشد کسی نپسندی

ی گفت: چرا اینقدر ه یاشار گفت: بیست و نه سال  شادهستی گفت: واشادی مگه چند سالت

دید وگفت: ببخشید چهارده سالشه شادی پشت چشمی نازک کرد و سنم و باال میبری یاشار خن

گفت: بیست و هفت سالمه هستی گفت: واقعا" پس همسنیم متولد چه ماهی هستی شادی گفت: 

ر گفت: امن بیست اسفندم   یاش ت: پس تو یک ماه از من بزرگتری سوم بهمن  هستی گف

نگار تو چند سالته  نگار سری تکان داد و گفت: من و باش دلم خوشه شوهر دارم هنوز 

نمیدونه زنش چند سالشه شادی گفت: نگار راستی چند سالته تا حاال نگفتی نگار گفت: بیست 

ی کمی دتی گفت: شادی هانی چند سالشه  شاو شش سالمه درضمن متولد مهرماهم هستم هس

فکر کرد وگفت: اون یک سال از من بزرگتره نگار گفت: پس من از همتون کوچکترم 

شادی گفت: نه نگار جان نیلوفر از توهم کوچکتره نگار نگاهم کرد و گفت: مگه چند سالته 

ار لبخند معنی نیلوفر شادی بجای من گفت: نیلوفر بیست و پنج سالشه مگه نه شایان یاش

ونه هیچ عکس العملی از خود دو می داری زد وگفت: شایان از کجا سن دقیق نیلوفر خانم

نشان ندادم او هم خونسرد گفت: برادر من انگار یادت رفته این خانم کارمند منه یاشار 

لی جا به جا دات و میدونی  او خود را روی صنددوباره با شیطنت گفت: تو سن همه کارمن

چه ربطی داره کی چند سالشه سن این خانم و هم از اونجایی  گفت:نه بابا به من د وکر

میدونم که چند روز پیش  باهاش قرارداد جدید بستم یاشار گفت: چه قراردادی شایان گفت: 

بسته ایم  نگارنگاهم کرد و گفت: نیلوفر قراردادت  مگه ما همش با این خانم چند تا قرارداد

ن بجای من گفت: بله اونم نه یه سال دوسال ده سال یاشار با تعجب اول و تمدید کردی شایا

به شایان و بعد به من نگاه کرد وگفت: شما واقعا" باشایان قرارداد ده ساله بستی اونم 
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–میگه شایان لولوخورخوره است  باشایان شایان گفت: همچین میگی با شایان هرکی ندونه 

نیه که این جمله رو گفت چشم دوختند نداری همه به هادسته کمی هم از لولوخورخوره 

اخته یاشار خندید و گفت: برادرمن دبه عروس خانم چرا لپات اینقدر گل ان شایان گفت: به

هانی اومد جلو نشست گفت: یکی هم ناز تورو میکشید توهم گل گلی میشدی همه خندیدند 

آدم عاقل با همچین آدمی نمیتونه کنار  تورو بکشه وگرنه هنازداداش دیون دبلکه یه دیونه بیا

بیاد یاشار گفت: نیلوفر خانم نظر شما دررابطه با برادر من چیه شما هم با بقیه موافقید نگاه 

من و از نظر دادن معاف کنید یاشار گفت: گذرایی به شایان انداختم و گفتم: چه عرض کنم 

ن خانم حتی حاضر نیست توی نظر اینم تنها فرد عاقل جمع ما برادر من چکار کردی که ای

با پاکت نامه رومیز ور میرفت گفت: این خانم فقط خواهی شرکت کنه شایان همانطور که 

نظر میده حتی راجع به خودش و آینده اشم نظری  درباب مسائلی که به خواهرش مربوطه

ون فوق با کسی نظر ندم چ نداره .بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: من سعی میکنم در رابطه 

العاده رکم حاال اگه شماتمایل داری نظر من و نسبت به خودت بدونی مانعی نمیبینم از نظر 

ز به خواسته های خود خودخواه گوشت تلخ و کج خلق هستید که جده من شما فردی فوق العا

دیگه ای اهمیت نمیدید و به اطرافیانتون فقط به عنوان زیر دست نگاه میکنید که تون به چیز 

ر صورتی که به جرات عرض میکنم از خیلی از آدمای دباشند ید فقط مطیع اوامر شما با

اطرافتون پائین تر هستید در هر صورت شرمنده گفتم بهتره در این نظر خواهی شرکت 

نکنم خودتون اسرار داشتید انتظار داشتم با حرفهایی که زدم از کوره در بره و دادوبیداد کنه 

اما تیرم به سنگ خورد چون خیلی  نگاههای مزاحمش خالص شمتاهرچه زودتر از شر 

سی نظر دیگه  خونسرد گفت: خان داداش اینم نظر مامان کوچولو عاقل این جمع نفر بعدی ک

شاید برادر من بداخالق باشه اما خودخواه نیست لبخندی زدم و  ای نداره شادی گفت:

ی و که م من دست خودم نیست چیزورو نداشتشرمنده شادی جان قصد ناراحت کردن تگفتم:

باور دارم به زبان میارم در هر صورت ببخشید قصد توهین یا بی احترامی نداشتم او گوشی 

بیا مامان کوچولو بیسیم و که در حال زنگ خوردن بود بطرفم روی میز سرداد و گفت:

حتما" دختر اینجا همه تو رو میشناسن میدونند از رو منظور حرفی نمیزنی جواب تلفنت بده 

نه تنها -....-ممنونم سال نوی شما هم مبارک -..-سالم حالتون چطوره -.- دبفرمائی–لوسته 

برعکس اتفاقا" -.-خوبه یه ناجی دیگه گیر آورده -......-شما از کجا میدونی -.......-نیستم 

متاسفم ولی همچین توقعی از من -......-م که باالخره تونست به شما اطمینان کنه لخوشحا

با نازنین زمین تا آسمون فرق دارم اون زود اعتماد میکنه ولی من نمیتونم  نداشته باشید من 

حتما" اگه از دستم بربیاد کوتاهی -.........-چه مشکلی -......-بگذریم به کارتون رسیدید 

حظه گوشی به آرش نگاه کردم و چند ل-...-تو شرکته؟ -....-خوب -.......-ائید نمیکنم بفرم
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-......-با همون سربرگ -.......-الو پدرجان داره -آره چطور؟–م: کلید شرکت و داری گفت

ید خودکار پیشم نیست شایان خودکاری از جیب پیراهنش دچشم حتما" فقط یه لحظه اجازه ب

چشم ساعت -........-بله یادداشت کردم -......-الو بفرمائید –ن درآورد و بطرفم گرفت ممنو

-نه خواهش میکنم بفرمائید -.-مورد  درچه-............-نگران نباشید -......-نه ایمیل میکنم 

-در این که علی پسر خوبیه شکی نیست ولی دلیل نمیشه برادرشم مثل خودش باشه -........

نیستم  اجازه بدید خودم با نازنین صحبت کنم فعال" بهتره چند نه پدرجان من موافق -........

خیالتون راحت پای کسی درمیون نیست شما بهتره -.........-روزی تنها باشه تا فکر کنه 

شی و بزرگ وارید خدانگهدار .گو-........-فکرت و درگیر این مسائل پیش پا افتاده نکنی 

ار گفت: چقدر رسمی با پدرت صحبت میکنی به قطع کردم و گفتم: پدرم سالم رساندند نگ

یه نامه مهم بوده که فراموش کرده  –لبخندی اکتفا کردم آرش گفت: کارش به مشکل خورده 

نه –روسربرگ شرکت باید بزنی –ارم داطالعی ن–ه در رابطه با چی بود–با خودش ببره 

درت همین نمونه سربرگ شرکت خودش و میخواد هستی لبخندی زد و گفت: منظور پ

شرکتی بوده که با پدر من شریکه سری تکان دادم و گفتم: نه هستی جان منظورش سربرگ 

شرکت همراهته یا خونه است  دشرکت لندنه سربرگ اینجا که به دردش نمیخوره آرش  کلی

تو شرکته یا  ل باید اتاقش و ببینم مطمئن نبود کهاو–توی خونه است میخوای برم بیارم –

زحمتش و بکشی  نگار گفت: نیلوفر بیار من برات تایپ  دکه بای دگه اینجا نبوآورده خونه ا

 تعارف میکنی نیلوفر توکه با این دست–م و گفتم: ممنون عزیزم خودم میتونم دکنم لبخندی ز

از یه  مامان کوچولو با همین یه دست زن داداش این نمیتونی شایان لبخندی زد و گفت:

توی محافظه کار با  تایپ میکنه  یاشار گفت: اگه غیر این بود کهتایپیست ماهر هم تندتر 

االن برمیگردم به اتاق پدرم رفتم  دبلند شدم و گفتم:ببخشی ایشون ده سال قرارداد نمیبستی 

خوشبختانه نامه تو کشوی میزش بود متن به انگلیسی بود خیلی زبانم خوب نبود اما 

شتم و به آشپزخونه رفتم صندلی کنار شایان خالی ادموضوع کامال" دستگیرم شد نامه رو بر

آره تو اتاق خودش بود –بود همانجا نشستم و گوشی و برداشتم آرش گفت: پیداش کردی 

تو اتاق بله نامه -.....-بله خودمم –ببخشید الو  مپدر–هستی گفت: با کی تماس میگیری 

راستش -....-تون بفرستم فقط یه چیزی میخواید درست مثل متن نامه رو برا دخودتون بو

امه رو میفرستم بعد متن بنظرم یه تغیراتی نیاز  داره اصال" یه کاری میکنم اول اصل ن

زحمتی نیست چشم راس -.....-د ه کنیده  رو هرکدوم و صالح دونستید استفااصالح شد

ه اوه این کادم یاشار گفت: دانگهدار  نامه رو روی میز قراردخ-...-ت ایمیل میکنم ساع

سری تکان دادم و گفتم : تقریبا" شایان نامه رو برداشت و  حش کنی انگلیسیه میتونی اصال

اصالح شه رو برات  دت و بعد گفت: اگه یه برگه بدی من مواردی که باینگاهی به آن انداخ
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راضی به زحمت شما نیستم خودم از پسش برمیام سررسید رومیز و برداشت و –مینوسم 

رد و شروع به نوشتن کرد هانی گفت: ماقراره روز اول عید همش صفحه آخرش و باز ک

ر زمان دتوخونه باشیم شایان لبخند تمسخر آمیزی زد و گفت: چیه دختر خاله جان شما 

ون حواست باشه نامه رو دغیبتتان برنامه ای برای بیرون رفتن ریخته اید هانی گفت: نمک 

نشان من میداد  دمدرک چی و بای– ددا خراب نکنی راستی نیلو جان پشت مدرکشو نشونت

خندید  و گفت:  دو باالخره جدول ضرب و تمرین کرد یا نه شایان بلن مدرک تحصیلیش–

خانم معلمم یادش رفته بود برام سرمشق بده بخاطر همین عقب افتادم از اینا گذشته منم با 

هانیه موافقم بهتره شام بریم بیرون تا این مامان کوچولو هم بتونه نفسی تازه کنه بیا خانم 

اشته دنهانی گفت: نیلوجان بهتره خودت یه نگاهی بندازی غلط امالیی ست ه ادموسوی آما

اشت خیلی هم خوب تصیح شده دباشه نگاهی به متن اصالح شده انداختم عجب خط قشنگی 

شادی گفت: چه ساعتی میخوایم بریم بیرون یاشار و شایان  دیلی خوب شگفتم: ممنونم خ بود

بهم نگاه کردند هانی زود گفت: دیر دیر شش بریم که حداقل یه ذره بگردیم  شادی گفت: آره 

تره یکم استراحت کنیم من که حسابی خوابم میاد هستی هم بلند شد و گفت: منم شش خوبه به

خوابم میاد دیشب نتونستم بخوابم بعد به من نگاه کرد و گفت: نیلوفر توهر شب تا اون ساعت 

وای چه حوصله ای داری دیر که از سر کار –میخونی گفتم: تقریبا" بیدارمیمونی کتاب 

شش بیدار شی شادی یخونی صبح چه جوری میتونی نی کتاب ممیای بعدشم که تا سه میشی

ه چهار ساعت میخوابی اونوقت چطورهرروز اینقدر گفت:راست میگه نیلو تو فقط س

ت دعادت کردم شادی جان تقریبا" دوازده ساله به این وضعیت عا–سرحال میای سرکار 

اتاق تورو ندیدم  کردم شماها هرجا خواستید برید استراحت کنید شادی گفت: من هنوز

نه عزیزم برو  هستی هم بلندشد و گفت: منم میام شایان هم بلند –ایرادی که نداره برم اونجا 

شد هانی سرتاپای شایان و نگاهی انداخت و گفت: توکجا نکنه توهم میخوای بیای  شایان 

فت: گداد گفت: من یسر میرم بیرون برمیگردم یاشار ر که صندلی و سرجاش قرارمیهمانطو

ش یکربع به شش جلوی خونه منتظرتونیم نگار حاضر آماده ردمن ونگار هم  میریم خونه ما

چشم خانم چرا داد –بلند شو دیگه  وارد آشپزخونه شد و گفت: یاشار توکه هنوز نشستی 

میزنی اومدم خوب ما رفتیم خداحافظ  شایان همراه آنها از خونه بیرون رفت آرش هم گفت: 

به  اتاق من رفتند منم سری به  او اون سه تا همبعداز رفتن راحت باشید  منم میرم شماها

نوشته بودم و چک کردم دفتری که لیست جهزیه رو داتاق نازنین زدم و وسائلی که گرفته بو

دراز کشیده بودند به آشپزخونه رفتم و یک داختم هرسه روتخت نگاهی  به اتاق ان برداشتم 

د نمیدونم عتی گذشته بود که صدای زنگ بلندشتقریبا" یک سابار دیگه لیست و چک کردم 

 داین پسره بی کاردیگه چرا برگشته درو زدم و روسریم و سرکردم خیلی ناراحت بود اوم
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– دوروبر انداخت و گفت: بقیه کجاننه بفرمائید  نگاهی به –جلو گفت: بیدارت کردم 

پس بریم همونجا –م دخونه بوتو آشپز–شماچکار میکردی  بچه پرروی فضول – خوابیدن

حوصله هانی جیغ جیغو رو ندارم بیدارشه دوباره سروصدابه پا میکنه جلوتر از من وارد 

روهرچی که زده اشپزخونه شد و نشست دفتروبرداشت نگاهی به آن انداخت و گفت:چرا 

 فنجان چایش و رومیز قراردادم و گفتم: برای اینکه چیزایی که–کشیدی  گرفته شده خط 

گرفته به درد نمیخوره نازنین با چیزهایی که گرفته چشم بازار و کور کرده لبخندی زد و 

حتما" دوباره لیست و نگاه کرد و گفت: فکر –گفت: یعنی میخوای دوباره هزینه کنی 

منظورتون چیه مشکلش کجاست نگاهم کرد و گفت: جهزیه –نمیکنی به این نمیگن جهزیه 

بیست سال زندگیه  نیازی نیست خودت و  تونوشتی وسائل یعنی لوازم ضروری اینی که

مابقی مایحتاجشون و تهیه میکنند پوزخندی زدم و  تودردسر بندازی بعدا" به مرور خودشون

االن کوتاهی کنم که شاید شوهرش بعدها چیزی بگیره  گفتم: من نمیتونم مثل شما فکر کنم من

 ارمدبنظرم الزم باشه تهیه میکنم دوست نیا نگیره نه من طاقت این و ندارم هرچیزی که 

ید فکرش آزاد باشه تا بتونه نازنین فکرش و بخاطر یکی دوتا وسائل مشغول کنه اون با

ید سرد نشه او جرعه ای از چایش را خورد و رسش و بخونه حاال چایتان را بفرمادراحت 

وقتی سکوتم گفت:پدرت و دوست نداری لحظه ای نگاهش کردم تا بفهم  چی تو سرشه  

مگه میشه آدم یا یکی و –خودمم جوابش ونمیدونم –طوالنی شد گفت: سئوالم جواب نداشت 

ازش متنفر نیستم  –دوست داره یا ازش متنفره اینقدرها سخت نیست که نتونی جواب بدی 

شاید چون نتونستم ببخشمش مرددم که دوسش دارم یا ندارم این بار خیره نگاهم کرد و 

حیف کلمه مادره که رو آدم بی متنفرم   چرا ازاون–چی ازاونم متنفر نیستی گفت:مادرت و 

و سنگ دلی مثل اون گذاشت دوباره جرعه ای از چایش وخورد وگفت: ممکنه یه روز  فکر

محاله هیچ وقت ازش نمیگذرم نه بخاطر خودم نه بخاطر عذابی که این دوازده –ببخشیش 

سال کشیدم  فقط بخاطر کاری که روز آخر با نازنین کرد ,هیچ وقت اون لحظه از جلوی 

چشمم دور نمیشه شاید همینم باعث شده که حس من به نازنین تغییر کنه  نگاه دیگه ای به 

بگذریم دوست ندارم اون روز لعنتی و به زبان بیارم –رد دفتر انداخت و گفت: مگه چکار ک

پس -........-اگه نازنین ازت بخواد چی؟–هرگز –اگه مادرت بخواد برگرده قبول میکنی –

اتفاقا" این بار بخاطر خود نازنیم که –ممکنه راضی بشی بازم بخاطر خواهرت  کوتاه میای 

زندگی نازنین و تغییر بده و من اجازه شده مخالفت میکنم اون خیلی راحت میتونه مسیر 

نمیدم زحمتهام به این راحتی به باد فنا بره اوشروع به ورق زدن سررسید کرد وگفت: 

به فاصله یک هفته  با تعجب نگاهم کرد و –اتون گذاشتند هپدرت ومادرت همزمان با هم تن

ی دوتا دختر و تنها هیچ کس ابرویی باال انداخت و گفت: یعن–گفت: اونوقت پیش کی موندید 
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اشتم بفهمه اونم دنمادرمون با ما زندگی میکنه دوست پدرم فکر میکرد – شتن و رفتناگذ

ات سخت نبود بر–ده نازنیم نه سالش بود سیز–اون موقع چند سالت بود –مارو ترک کرده 

نه اقای خطیبی پدرم هر ماه مبلغی و –ن موقع شروع به کار کردی چه جوری بگم توازهمو

م به حساب میریخت رددا هرچیزی که ماسابم میریخت مادرمم همینطورولی از همون ابتبح

ببخشید میپرسم ولی این –تو یه حساب جدا گانه بنام نازنین میریختم خود نازنینم خبر نداره 

من دست به اون پول نمیزنم من تقریبا"  ,نه محاله–وسائل و با همون پول میخوای تهیه کنی 

کار میکنم  و از وقتی سرکار رفتم فقط حقوقم و برای همچین روزی پس شش ساله دارم 

نذاشتی چرا –م تهیه کنم توانائیش و دارم اروشکر اگه پنج تا جهزیه هم بخواانداز کردم خد

ولی من میدونم بخاطر اینکه مغروری فکر میکنی –نمیدونم –ه این کارو پدرت بعهده بگیر

بیشتر جاها –فردا –اگه پدرت اینکار و بکنه تو میشکنی حاال از کی میخوای شروع کنی 

قبال" با چند جا صحبت کردم و قرار گذاشتم یسری کارها رو انجام –این چند روز تعطیله 

این ی از عهده اش بربیای تنها میخوای بری فکر میکن–میدم تا این سه چهار روز بگذره 

بهتره لبخند تمسخر آمیزی زدم و گفتم:کاری نیست که من  یه مرد کنارت باشه جور جاها 

بخاطر همچین چیزی من  در ضمن  من نیازی بوجود یه مرد ندارم که بخوادنتونم انجام بدم 

 نوشته؟اینا رو کی –همه چیز خراب میشه  دوسط خودبخو دو همراهی کنه پای مردا که میا

اونوقت از کجا متوجه عالقه اش شدید از این چند –معلومه خیلی بهت عالقه داره –پدرم -

سررسید و بست و بهم چشم دوخت و گفت: دخترا تو این سن لبریز احساسن  ؟خط نوشته

داره من توزمانه ما احساس خریداری نداره داشته باشه هم ارزشی ن–توچرا اینطوری نیستی 

–نجا نمیرسیدم  احساس برای من هیچ اهمیتی نداره احساسم برم به اینبال داگه قرار بود 

نه نشدم کسی که سعی –هیچ وقت کنجکاو نشدی بفهمی  اینی که نامه ها رو میفرسته کیه 

اره دکنه احساس یه دختر و از طریق چندتا حرف عاشقانه تحریک کنه ارزش شناخته شدن ن

ی بخوبی باخبره اما ازروحیات من چیزط زندگی من یاین آدم هرکی هست با اینکه از شرا

با نظر  ولی من فکر میکنم اون–نظری ندارم –نظرت راجع به پسرعموت چیه –نمیدونه 

جواب حرفتون نباشه ولی بیخود میکنه من کال" از آدمایی که –تو نگاه میکنه  خاصی به

–خودخواهند و خودشون و از دیگران برتر میدونند بیزارم آرش هم جز همین دسته است 

مامان کوچولو –چرا نازنین -کسی تو زندیگت نیست که واقعا" بهش عالقه داشته باشی  

تنها ادامه بدی تا اینجا بخاطر فکر میکنی تا کی بتونی –نه –منظورم جنس مخالف بود 

خواهرت همه چیز و تحمل کردی بعد از رفتن اون فکر میکنی باز میتونی همینطور محکم 

فکر –شاید مطمئن نیستم ولی فکر میکنم تنها بهتر بتونم با شرایط کنار بیام –ادامه بدی 

دختری  که چی بشه؟ لبخندی زد و گفت: تو چه جور–نمیکنی بهتره به یکی تکیه کنی 
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هستی خوب وقتی یکی باشه بهش تکیه کنی سختیها رو راحت تر تحمل میکنی موفق تر 

کردی بنظر شما االن ناموفقم  شانه ای باال انداخت و گفت: توراهی که انتخاب –پیش میری 

خودت نه موفق نبودی توخودت و هرت آره ولی تو زندگی شخصی آره تو بزرگ کردن خوا

ت قافل شدی خودت  و خواسته هات و ندید گرفتی دو ازخوخواهر لوست کردی  وقف

ممکنه آینده ات و تباه کنی بازم بخاطر خواهرت و اسم این و نمیشه  ,بخاطر خواهرت

یت و تو خوشبخت شدن نازنین میبینم شاید حق با شما باشه ولی من موفق–موفقیت گذاشت 

ده  حس میکنم موفق شدم باقی وقتی ببینم اون خوشبخته و به هر چیزی که  میخواسته رسی

حتی اگه خوشبخت شدن خواهرت به منزله نابودی خودت باشه –چیزها اهمیتی برام نداره 

یبی هیچ چیزی ارزشش برای من باالتر از خوشبختی آقای خط–بازم اهمیتی برات نداره 

تونم ولی من نمیتونم درکش کنم بهتره بگم نمیحس جالبیه –م دنازنین نیست حتی نابودی خو

که  دببخشی–باور کنم یه آدم از خودش و آینده اش بخاطر خوشبخت شدن یکی دیگه بگذره 

دم این و میگم حمل بر بی ادبی نزارید ولی ازاونجایی که شما فوق العاده خودخواه هستید نبای

ول خودتون باور کنید شما از راه نرسیده شرکتی که همچین چیزی و درک کنید یا به ق

شایستتون بارها عمر براش زحمت کشیده  به دست گرفتید و با کج خلقی های نا پدرتون یه

کارمندهاش و مورد شماتت قراردادی بدون اینکه حتی یک بار فکر  به شرکت ضربه زدی

کنی پدرت برای رساندن شرکت به این جایگاه چه سختیهایی کشیده از نظر من شما ناموفقی 

گرفتن این شرکت باید از وجود پدرت یه اری برای به راحتی جاپای پدرت بزکه خواستی 

سائل آشنا شدی از ایشون درخواست میکردی که مدتی استفاده میکردی بعد که با همه م

به شما بسپاره نه اینکه تا مهر مدرکت خشک نشده از راه برسی و بگی دیگه شما وشرکت 

ه عمر براش زحمت بازنشستی حاال نوبت منه پدر شما از خودش گذشت از شرکتی که ی

خوای به دست بیاری یعنی خوشبختی شما ارزشش بیشتر یکشید گذشت تا شما چیزی و که م

از عمری بود که برای به ثمر رساندن این شرکت کشیده بود اگه یکم به خودت زحمت بدی 

درک میکنی هم به باور میرسی سری تکان داد و گفت: هم و به این مسائل فکر کنی حتما" 

که حرف میزنم از همه چیز  وخی داری ولی متاسفانه همیشه حقیقت و میگی با تزبان تل

کلمه ای با شما صحبت نکنم   دشرمنده سعی میکنم از این به بع–افسرده میشم ,ناامید میشم  

خیلی رکی و  تا راحت به روشت ادامه بدی خندید و گفت: منظورم این نبود از اونجایی که

زبان میاری این حس و پیدا میکنم ولی در کل رفتارت باعث شده به ایراد آدم و مستقیم به 

لو با دخترت از وقتی قهر کرده خیلی از معایب خودم و کارم پی ببرم خوب مامان کوچو

برعکس چیزی که فکر –حتما" دل تو دلت نیست باهاش صحبت کنی –نه – حرف زدی

ی میکنه یا به دالیل واهی قهر اهمیکنید اونه که بی تابه با من حرف بزنه  هروقت اشتب
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باور نمیکنم یعنی میتونی تحمل –میکنه صبر میکنم خودش برای حرف زدن پاپیش بزاره 

وقتش شده متوجه -چرا؟–بله میتونم  اما اینبار اگه زنگ بزنه باهاش صحبت نمیکنم –کنی 

ش نسوخته دلین رفتار و داشته باشه بچه مردم یه چیزایی بشه میترسم فرداها با شوهرش ا

که بخواد این رفتارها رو تحمل کنه یه بار کوتاه بیاد دوبار کوتاه بیاد بار سوم جور دیگه ای 

یگه شرایطش فرق کرده  لبخندی زد و گفت: حالل زاده دبرخورد میکنه نازنین باید بفهمه 

دم بعد بالفاصله خاموش کردم چند دقیقه بعد ع کرو قط هم هست  نگاهی به گوشیم انداختم 

سالم –بله بفرمائید –تلفن خونه شروع به زنگ خوردن کرد  شماره علی بود  زدم روآیفون 

غرض از مزاحمت دیدم جواب تلفن نازنین –ممنونم –حالتون چطوره –سالم –نیلوفر خانم 

گفتم حالتون خوبه ولی  : بهششما نگران شدی یا خانمت خندید وگفت–و ندادید نگران شدم 

م خوبه لطفا" بهش بگید این چند روز دست از این کارهاش لمن حا–تون که میشناسیدش خود

از مسافرتش لذت ببره  از فردا صبح برداره هم بزاره من به کارم برسم هم خودش بتونه 

ونم حق یدم–ارم که وقت جواب دادن به تلفن و ندارم در کار دنمیبرم اینق گوشیم و با خودم

–دارید ناراحت باشید ولی به دل نگیرید فکر میکرده اینطوری شما هم خوشحال میشید 

دیگه تموم شد مهم اینه که دیگه حرفش م موضوع پیش پا افتاده ای بود و نگرفت لاصال" به د

–و پیش نکشه خوب شرمنده دارم میرم بیرون مجبورم قطع کنم سالم برسونید خدانگهدار 

به پشت سرم نگاه کردم هانی بود اومد جلو خودش و رو صندلی انداخت و   توبیداری نیلو

 شایان تو زندگی نداری مزاحم همه رو بیرون کردی خودت برگشتی با تعجب نگاهمگفت:

معلومه یاشار و نگار که رفتند آرشم رفت   دیگه کی رفته هانی گفت: خوبکرد و گفت: مگه 

–ید فکر میکردم آرش نرفته بخاطر همین برگشتم شایان به من نگاه کرد و گفت: باورکن

هانی جان اگه بگم من نمیام –ایرادی نداره هانی گفت : بیا بریم حاضر شیم پنج گذشته 

معلومه که ناراحت میشم چرا نمیخوای بیای به این زودی از ما خسته شدی –ناراحت میشی 

ه با شما بیام... شایان حرفم و خواسته بزنم اگه قرار باش نامه ای که پدرم دنه عزیزم بای–

برید گفت: نامه رو بردارید هرساعتی که خواستید میرسونمتون شرکت کارتون که انجام شد 

که باید انجام بدم حاال تشریف  ارمدشرکت یه کاری  برمیگردیم پیش بقیه راستش خودمم تو

بهشون بربخوره به  رسیدم مخالفت کنمال" تمایلی به رفتن نداشتم  ولی تببرید حاضر شید اص

شدن بودند یکربع به شش شدم و به اتاقم رفتم شادی و هستی درحال آماده  دناچار بلن

ر حاضر و آماده از اتاق بیرون رفتیم  شایان  شادی و صدا زد و گفت: چند هرچهار نف

آرش بود هانی فورا" ای زنگ بلند شد دلحظه بیا بیرون کارت دارم  چند لحظه بعد ص

رفت هستی دستم و کشید و گفت: میخوام یه چیزی بهت بگم قول بده جلوی  بطرف حیاط

نیلوفر شایان مجرده لبخندی زدم و –باشه قول میدم حاال بگو چی شده –آرش حرفی نزنی 
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نی ما هم وای نیلوفر خیلی خوش تیپه  میتونی یه کاری ک–تی و باخ گفتم: تو هم خودت

: باید موسسه همسریابی افتتاح کنم بازوم و نیشگونی ناخودآگاه بلند زدم زیر خنده گفتم....

ه بود و به ددر برگشتم شایان جلوی در ایستا: وای نیلوفر فکر کنم شنید بطرف گرفت و گفت

ارم و دوباره خندیدم  همین باعث شد بگه من و مسخره دمانگاه میکرد نتونستم خودم نگه 

چرا همچین فکری کردید  اومد جلو  یبیمیکنی خنده از رو لبم محو شد گفتم: خیر اقای خط

من  -ر اینجا ابرویی باال انداخت و سکوت کرد دگفت: دیدم داری میخندی گفتم شاید .......

لیل خاصی داشت  شرمنده دهیچ وقت به خودم اجازه نمیدم همچین جسارتی کنم خنده من هم 

هستی جان چند لحظه   دید بنشینیتا از اشتباه دربیاد بفرمائ اگه میتونستم حتما" بهتون میگفتم 

م به اتاق پدرم رفتم  سربرگ و برداشتم و داخل کیفم دپیش ایشون بمون من االن برمیگر

گذاشتم  از قصد چند لحظه بیرون رفتنم و طول دادم تا بیشتر تنها باشند با صدای شادی که 

چرا نمیای  شایان  کجایی پس–ی جان دجانم شا–بلند اسمم و صدا میزد از اتاق بیرون رفتم 

ن نبودند  شادی نگاهم کرد و گفت: چیزی شده  لبخندی زدم و گفتم: نه شادی لو هستی تو سا

نه عزیزم –ناراحتی جان چی باید بشه شانه ای باال انداخت و گفت: یه لحظه بنظرم اومد 

برای چی باید ناراحت باشم  برادرت و هستی کجان  ابرویی باال انداخت و گفت: یه جوری 

–منظورت هستیه –پرسیدی لبخندی زدم و گفتم: دلت میخواد یه زن داداش دیگه گیرت بیاد 

آره اومد جلو گفت: نیلوفر برادر من به کس دیگه ای عالقه داره از نگاههای هستی خودم بو 

توهم  مباشه شادی جان خودم باهاش حرف میزن–م میخواستم بهش بگم اما روم نشد دبوبرده 

حتما" بریم –بهتره این موضوع و فراموش کنی یه وقت پیش برادرت اسمی از هستی نبری 

تو حیاط ایستاده بودند   ی از خونه بیرون رفتم همهدمنتظرند درو قفل کردم و با شا دیگه همه

با شایان هانی که فورا"  نیلوفرم وانی و هستی با آقا آرش برن من شادی گفت : بهتره ه

به من انداخت قبل از اینکه از در  دگفت: خوبه بریم دیگه هستی لحظه ای به شایان  بع

خارج بشه گفتم: هستی جان شادی االن به من گفت برادرش به یکی دیگه عالقه داره هستی 

داشتند  دی اومدتوکه رفتی تواتاق شا-گفتم از کجا؟لبخندی زد وگفت: خودم فهمیدم  باتعجب 

نیست خودت  ناراحت نکن بریم دیگه شایان و  مهم دند زیادراجع به دختری صحبت میکر

و از نظر گذراند  لحظه ای سرتاپام شادی کنار ماشین ایستاده بودند و صحبت میکردند شایان

ممنون پشت –ت: تو جلو بشین بنشینید  در پشت و باز کردم شادی گف و گفت: بفرمائید

راحترم شادی پرسید قرارشد کجا بریم او ماشین و بحرکت درآورد و گفت: فعال" که داریم 

داره شادی رو صندلی جابه ار یاشار میگفت یه جای خوب سراغ وی خونه مادر نگلمیریم ج

ه قرار–جا شد  بطرف من برگشت و گفت: نیلوفر وقتی نازنین بره میخوای چکار کنی 

تنها نیستم پدرمم –یعنی میخوای تنها زندگی کنی –چکار کنم شادی جان طبق روال گذشته 
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نه منظورم اینه که نمیخوای ازدواج کنی  شایان با این حرف از اینه نگاهی به من –هست 

نیلوفر اگه یه خواستگار خوب برات بیاد قبول –فعال" همچین تصمیمی ندارم –انداخت 

گفتم: تا خوب از نظر تو چی باشه  لحظه ای مکث کرد و گفت:خوب  نمیکنی لبخندی زدم و

موقعیت خوبی داشته باشه تحصیل کرده باشه خانواده دار باشه آدم خوبی باشه این بار 

خندیدم و گفتم:ببخشید شادی جان ولی این چیزایی که  گفتی اکثر خواستگارهام دارند اما 

اینبار کامل بطرفم برگشت وگفت: مالکت  اینطور مسائل مالک من برای ازدواج نیست 

خصوصیات اخالقی منحصر به فردی باشه مالک  من دنبال آدمیم که–برای ازدواج چیه 

و خیلی چیزای دیگه که بهتره در رابطه با اونها اصلی من اینه که طرفم خودخواه نباشه 

موندی و ازدواج نمیکنی  آهی کشید و گفت: راستش  دحرفی نزنیم خودتو چی توچرا مجر

مثال"  االن دلم –برداشتت از آزادی چیه –فکر میکنم اگه ازدواج کنم آزادیم گرفته میشه 

اج کرده بودم مطمئنا" مخالفت میکرد لبخندی زدم و م خوب اگه ازدومیخواست با دوستام باش

ه اینطور مسائل فکر نخواهی کرد یه سئوال ت به یه نفر تعهد پیدا کنی دیگه بگفتم: وقتی نسب

ازت دارم فکر کن ازدواج کردی و شوهرت بهت میگه من میخوام شب با دوستام بگذرونم 

موافقت میکنی یا مخالفت اخم کرد و گفت: غلط کرده میزنم تودهنش خندیدم و گفتم: خوب 

اینطور مسائل رک همچین چیزی موافقت کنه مسلما" د پس چطور انتظار داری شوهرت با

اج کنی ناخودآگاه خواسته هات از خانمهاست مطمئن باش وقتی ازدو برای آقایون سخت تر

اری با شوهرت باشی دبنا به شرایطت تغییر میکنه اون موقع اگه جایی بخوای بری دوست 

بخوای کاری کنی حتما" ترجیح میدی شوهرت همراهیت کنه هیچ وقت بخاطر آزادی خودت 

ه میخواستند ن که مجردی پدرو مادرت اگالبه این فکر کن که همین انکن  دو محدو

ما مخالفت کنه پس توهر شرایطی امکان داره آزادیت سلب بشه  به خانه میتونستند با اومدنت

بهتره به چیزای مهمتری فکر کنی آزادی بیش از حدم گاهی وقتها دردسر ساز میشه شایان 

رون انداخت و گفت: چه زود رسیدیم شایان لبخندی ماشین ونگه داشت  شادی نگاهی به بی

زد و گفت: حرفهای این مامان کوچولو باعث شد  بعد مسافت و حس نکنی بعد بطرف من 

شر این خواهر غرغرو نی از ن دوسه روز کاری کبرگشت و گفت: ببینم  میتونی توای

م تا باالخره سرکله پیاده شد و زنگ خونه رو فشرد تقریبا" یکربعی منتظر موندی خالص شیم

وتر از بقیه حرکت کردند نگاهی به ساعت لیاشار و نگار پیدا شد اونا با ماشین خودشون ج

داختم  شایان گفت: نگران نباش هشت میرسونمت شرکت تا به کارت برسی بدون اینکه ان

دم ش کنم گفتم: ممنون فکرم پیش نازنین بود طاقت دوریش و نداشتم  وقتی سرکار بونگاه

ای در ماشین دنی صحبت میکردیم تو همین فکر بودم که صم چهار پنج دفعه با هم تلفم کک

مرا به خود آورد هانیه و نگار بطرفمون اومدند پیاده شدم هانی ناقافل  بغلم کرد و تو گوشم 
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وم عاشقمی  نگار گفت: وای عاشقتم عجب پسر عمویی داری خندیدم و گفتم: بخاطر پسرعم

د و گفت: تورش کردی آره پشت چشمی نازک کر ی گفت: آخردیدند شاو شادی بلند خند

خوب خودت و به پسر مردم نخیر اون من و تور کرد شادی گفت: آره جون عمه ات 

داره میاد نگاهش کنید موهاش سیخ شده  هانی تا اینجا یه کله حرف زدی آره  چسبوندی 

از صورتش خوند به چشم چیزی که بشه  دآرش و هستی جلو اومدند آرش مثل قبل بو

وگفت: نیلوفر یه دقیقه بیا کارت دارم  نگاهی به بقیه که  کنارم دنمیخورد هستی باخنده اوم

به ما چشم دوخته بودند انداختم و با عذر خواهی کوتاهی از اونها فاصله گرفتم هستی 

 گفت:آرش ازم خواسته بپرسم هانی چه جور دختریه خانواده اش در چه سطحین به ما

الیشونه که آره ظور آرش از در چه سطحین و ضعیت مدختر خوبیه اگه من–میخورن یا  نه 

نه بابا –به شما میخورن ولی بازم اگه تصمیمش برای ازدواجه خودش یه تحقیقی بکنه 

ون صالح میدونند هرجور خودش–ه فعال" میخوان یکم با هم آشنا بشن بعد دازدواج که زو

نه دخالتی کنم فقط به برادرت بگو هانی خیلی احساساتیه یه وقت ظری بدم من نمیتونم نه ن

ه معطل ما هستند بریم سعی کردم به آرش نگاه ی نکنه بهش بربخوره خوب دیگه بقیکار

ر حال صحبت راجع به دنکنم نمیدونم چرا از کارش خوشم نیومد حس خوبی نداشتم بقیه 

ی چشم دوخته نگاهش و دنبال بطرف دیگه اغذا بودند یه لحظه سرم و بلند کردم دیدم یاشار 

خته بود ثابت ماندم فورا" نگاه از او گرفتم و به کردم رو صورت شایان که به من چشم دو

ر رفت کنار برادرش ایستاد چیزی تو گوش او گفت و شایان با سر تائید انگار دوختم یاش

نگار یاشار و مخاطب کرد شادی هم به آنها پیوست  چند دقیقه ای با هم صحبت کردند تا

و گفت: اومدم خانم  دیگه پام درد گرفت یاشار لبخندی زدقرارداد و گفت: جلسه گذاشتی بیا 

نگاهی به ساعتش بله –ایمیل کنی  دیاشار بطرف من اومد و کفت:نیلوفر خانم نامه رو نه بای

 دتموم شد زویاد گرفتی  کارتون  و گفت: شایان بهتره شما االن برید اینجا رو که انداخت 

نیلوفر فعال"  یگهدو گفت: بابا خسته شدم راه بیافتید  دست هستی و کشیدی دید شادبرگر

یاشار گفت: شایان تو شرکت ارم ایستاده بود گفت: کجا میخوای بری خداحافظ آرش که کن

به کارش میرسه هم شایان بریم دیگه آقا آرش  داره ایشون و میبره همانجا هم ایشونکار 

اهی به شایان انداخت و با یاشار همگام شد شایان گفت : تشریف نمیارید  لبخند آرش نگ

ر دمرموزی رو لب داشت اهمیتی ندادم  اومد جلو درو بازکرد ومن نشستم مقداری از راه 

چیز –سکوت گذشت تابا گفتن دختر عموت چی گفت که ناراحت شدی سکوت و شکست 

خوب نگاهش کردم خواستم بگم مگه تو فضولی –بله –راجع به هانی بود –خاصی نگفت 

گرفتم و گفتم: میخواست یلی سئوال میکنم    نگاه از اوپشیمون شدم لبخندی زد وگفت: خ

گفتم اگه قصدش -چی گفتی؟–بهم میخورن یا نه -مثال" چی؟–راجع به  خانواده هانی بدونه 
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 فکر الای کردی حاکار عاقالنه –اجه خودش تحقیق کنه تا هر چی میخواد بفهمه ازدو

توافق کردند یه مدت  هستی که میگفت خودشون–میکنی آرش واقعا" قصدش ازدواجه 

دوست بمونن تا با هم بیشتر آشنا بشن سری تکان داد و گفت: تصمیم عاقالنه ای گرفته ان 

ل آرشی سعی کردم تا رسیدن  تو دلم گفتم توهم یکی مث اینطوری با روحیات هم آشنا میشن 

و جلوتر از من رفت و رفی بزنم جلوی شرکت درو باز کرد ت نه نگاهش کنم نه حبه شرک

در اتاق و باز کرد و کنار رفت تا من داخل بشم فورا" سیستم و روشن کردم و  دبرق و ز

این نیم ساعتی که سرگرم تایپ بودم او پشت کارم و شروع کردم  هشت و نیم کارم تموم شد 

ون نگاه میکرد صدای زنگ گوشیم که بلند شد از جلوی پنجره و به بیر دپنجره ایستاده بو

خواهش -....-ممنونم شما خوبی  –رجان دسالم پ–و پشت میزش قرار گرفت  دکنار اوم

ه رو ده است  من اول متن اصلی و بعد متن اصالح شدبله آما-....-میکنم کاری نکردم 

ون  متن مورد نظر رو ارسال وشی و زدم روآیفن میفرستم چند لحظه اجازه بدید گبراتو

شوهرش تماس گرفت نگران نباشید حالش -از نازنین چه خبر–بله –نیلوفر جان –کردم 

حرف بزنم شوهرش و مجبور میکنه فورا" برگرده  کافیه–باهاش صحبت نمیکنی –خوبه 

نمیزاره به کاری برسم چند روز دوری هم برای خودش خوبه هم من باید عادت  داینجا بیا

نظرت دررابطه با آرش چیه –گوشم باشماست –نیلوفر –م دخوب سربرگ و هم فرستاکنه 

رد زندگی میخوره یا نه زیر چشمی نگاهی به دبه –نظرم و در چه زمینه ای میخواید –

–فرض کن تو –بستگی داره طرفش کی باشه –اختم دان دخته بودوشایان که به من چشم 

ه انگار یه جوری میگید جوابت ک–پس جوابت منفیه –اصال" حتی نمیتونم تصورش و بکنم 

ر میون گذاشت دآره عموت یک هفته پیش این موضوع و با من -از من خواستگاری کرده  

خوب حاال که جواب من و –ده نیلوفر باید جواب ب گفتم خود–اونوقت شما چه جوابی دادی –

ود آرش پسر خوبیه من کر که جوابت منفیه همش نگران بودم البته خخدارو ش–شنیدید 

بیشتر نگران مادرش بودم زبان تلخ و گزنده ای داره هرچند تو این چند مرتبه ای که باهاش 

ما در کل اگه آرش این موضوع  ده که برابر زبان تو کم آورده اروبه رو شدیم اون بو

مطرح کرد فورا" جوابت و بگو حاال میخوام با من روراست باشی اگه کسی هست که و

اما من –فاقی نیافتاده خوشبختانه هنوز همچین ات–ت و جلب کرده میخوام صادقانه بگی نظر

فکر میکنم یه نفر هست که نظرت و جلب کرده چشمم به شایان افتاد خودش و جلو کشید و 

اره به دنه پدرجان گفتم که تو زندگی من کسی وجود ن–پدرم حرفش و تموم کنه  دآماده بو

نه با خیال –بله ممنون نیلوفر من پانزدهم برمیگردم توکه  مشکلی نداری – دستتون رسید

العاده است ممنونم  باوجود تو نگرانی ندارم متن اصالح شده فوق–راحت به کارتون رسید 

–که کار میکنی  همنظورت مدیر عامل شرکتی–آقای خطیبی زحمتش و کشید  دکار من نبو–
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بازم ازت ممنونم دخترم دیگه مزاحمت نمیشم از جانب من از ایشون تشکر کن –بله 

بچه ها بلند شو مامان کوچولو ¨و گفت دخداحافظ. بعد از قطع تماس شایان بطرفم اوم

منتظرند وسائلم و برداشتم و با او از شرکت خارج شدم به محض اینکه ماشین و بحرکت 

به روی خودم درآورد  گفت: فکر میکنی منظور پدرت کی بود فهمیدم منظورش چیه اما 

نیاوردم نگاهش کردم و گفتم:کی , کی بود لبخندی زد و گفت:همونی که نظرت و جلب کرده 

وختم و گفتم: اگه نظر خودم و بخواید تاحاال کسی نظرم و جلب نکرده دبه روبه رو چشم 

اگه نظر پدرم و بخواید که میگم باید از خودش بپرسید گفت: حتما" یه چیزی دیده که فکر 

شاید امکانش هست لحظه – داز یه نفر خوشت اومده وگرنه همینطوری که شک نمیکرکرده 

ای خیره نگاهم کرد همین باعث شد ماشینی که یدفعه پیچید جلویمان را نبینه اگه به موقع 

حالتون خوبه آقای خطیبی خیلی عصبانی بود اما –دف میکردیم م تصافرمان و نچرخانده بود

شم سرش و بعالمت مثبت تکان داد لبخندی زدم و گفتم: غیر از سعی میکرد متوجه حالتش ن

گیتونم همین وضع و داره نمیخوره انگار گواهی نامه رانند مدرک تحصیلیتون که به درد

من که متوجه –اخمهاش و باز کرد و گفت: من رانندگیم بد نیست یه لحظه حواسم پرت شد 

شمتون و گرفته اول لبخندی زد اما نگاهش کردم و گفتم: چیزی خاصی چ دچیزی نشدم بع

بعد تبدیل به خنده بلندی شد و گفت: آره یه چیز خیلی خاص چشمم و گرفته یه چیز منحصر 

کافی مجروح هستم  من به اندازه دآقای خطیبی لطفا" زیاد از حد هیجان زده نشی–بفرد 

ری تکان دادم وباره خندید و گفت: نگران نباش مامان کوچولو صحیح و سالم میرسونمت سد

قیقه ای در سکوت گذشت تا با گفتن مامان کوچولو سکوت و شکست د چندو گفتم: خدا کنه 

شناخت زیادی –ر شوهر خواهرت چه جور پسریه دبرا–ون اینکه نگاهش کنم گفتم: بله دب

شما چی میخوای بدونی اگه منظورت –ش صحبت کنی دوست نداری راجع ب–روش ندارم 

ظاهرشه که تقریبا" شبیه شوهر خواهرمه  اخالقشم همانطوره با یه فرق کنترل چشمهاش 

ید که خود ده متکبره احتماال" خودتون متوجه شدست خودش نیست غیر از این فوق العاد

ازت  یگهدو اگه یک مرتبه –رش و میشناسه دعلی هم با این وصلت مخالفه چون خوب برا

بازم جوابم منفیه  ماشین و پارک کرد خواستم درو باز کنم که گفت: -خواستگاری کنه چی ؟

اگه یه روز یکی که ازش بدت میاد ازت خواستگاری کنه چی؟ لحظه ای نگاهش کردم 

رو د دو گفت:اونجوری نگاه نکن مامان کوچولو فهمیدم سئوال بیخودی بو دسری تکان دا

یاشار اولین    دقع پرسیدن این سئوال برق خاصی تو چشمهاش بومو دو پیاده ش دباز کر

بنشینید ماهم االن  درو دید سالم کردم مثل همیشه جوابم و داد و گفت:بفرمائی که ما دنفری بو

یم  وقتی نشستم صدای یاشار و شنیدم که گفت: میخوای من زنگ بزنم باهاش دبرمیگر

دومی نداره ر من میشناسیش که لج بازیه دنه برا–صحبت کنم شاید بتونم راضیش کنم 
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فعال" بریم نمیخوام کسی اینطوری محاله جواب مثبت بهم بده باید یه فکر دیگه ای بکنم 

که شادی گفت:شایان چکار کار کردی مامان صد دفعه  وجه بشه  تازه شام و آورده بودندمت

باالخره  دست به کار  زنگ زد گفت کی برای خواستگاری بریم نگار گفت: به به آقا شایان

شدند حاال  این دختر خوشبخت کی هست  هانی گفت: بگو این دختر بدبخت کی هست شایان 

همانطور که سرش پائین بود گفت: هنوز جوابی نداده به محض اینکه جواب داد خودم 

دوسش ان خیلی خبرتون میکنم چند دقیقه ای در سکوت گذشته بود که نگار گفت: آقا شای

یکه ای خورد و گفت: چطور؟ نگار گفت: آخه بجای سس داری دوغ رو ساالدت  داری او

میریزی صدای خنده همه به هوا بلند شد شایان از خجالت سرخ شده بود نگار دوباره گفت: 

یاشار گفت: نگار راست  اگه فکر میکنید نمیتونید نظرش و جلب کنید بسپارید به نیلوفر 

میگه نیلوفر خانم سروزبان خوبی داره راحت میتونه جواب مثبت برات بگیره شایان به 

نبال اینم جواب مثبت ازش دبرادرش چشم دوخت و گفت: بی خیال شو برادر من , من 

دستش بدم نظر این خانم و که راجع به من میدونی کافیه  یکم پیاز داغش بگیرم نه اینکه از 

به شادی که نگاهم میکرد چشم دوختم و بیشتر کنه  هیچی دیگه هر چی رشته ام پنبه میشه 

گفت: نیلوفر باور کن شایان یکم اخالقش تنده وگرنه همه فامیل میدونند شایان پسر بی نظریه 

هر کی میبینش عاشقش میشه هانی گفت: خوبه توام هر کی ندونه میگه شایان از نیلوفر 

که اینطور تبلیقش و برای اون میکنی متوجه تغییر حالت شایان شدم به  هدخواستگاری کر

ست به کار نمیشی شاید دت دی زدم و گفتم: شادی جان چرا خودروی خودم نیاوردم و لبخن

شناختی نسبت به   رت کمک کنی البته من فکر میکنم این خانم هنوز دتو بتونی به برا

هانی به حالت تمسخر گفت: من که میگم این عقل کل رت نداره وگرنه اینقدر مردد نبود دبرا

ه جوابی میداد یاشار ی الهنوز این جریان و با اون دختر در  میان نگذاشته وگرنه باید تا حا

یگه دو شادی هردو به شایان چشم دوختند شایان گفت: لطفا" بحث و عوض کنید یعنی کس 

: چرا نیلوفر خانم خوبه بعد به من یاشار گفت ش صحبت کنید ای تو این جمع نیست راجع ب

هانی گفت: من که باهاش –بله –ت برای خرید میخوای بری دنگاه کرد و گفت: شما خو

میرم هرکی دلش میخواد میتونه بیاد شایان گفت: تو جز لوازم آرایش تو چیز دیگه ای هم 

ه هانی نمیتونه به کاراش برس سر رشته داری نمیخواد بری جلوی دست و پاش و میگیری

چیه میترسی خریدش طول بکشه نتونه کارتو رو راه بندازه نترس نیلوفر خوب میدونه  گفت:

چه جوری برنامه ریزی کنه که تا تاریخ مشخص شده کارش تموم شه نگار گفت: چرا 

منتظر جوابم نشد  ؟مادرت برای خرید نمیره تو میخوای بری راستی امروز ندیدمش مسافرته

زیه نیاز به یه آدم با تجربه داره که بدونه چه چیزهایی برای یه زندگی خرید جه دادامه دا

الزمه نه تو که همش بیست و پنج سالته لبخندی زدم و گفتم: فکر میکنم طی این دوازده سال 
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ازه کافی تجربه پیدا کردم  که بدونم چه چیزهایی برای شروع یه زندگی الزمه شادی دبه ان

نه عزیزم ممنون به –خرید  دبرمیگرده میخوای بگم بیاد باهم بریگفت: نیلوفر مادرم چهارم 

ایشون زحمت نمیدم خودم ازپسش برمیام نگار گفت: نیلوفر میدونم از خرید خوشت میاد 

تقریبا" هممون همین جوری هستیم ولی جهزیه فرق میکنه مادر شوهر من واقعا" با سلیقه 

م نه نمیاره دیدم اگه  نه بیارم خوبیه بهش بگی داست عاشق خرید و بازار هم هست پیشنها

ما" بخاطر همین گفتم: هرجا حس کردم از عهده من خارجه حت ینطوری میخوان ادامه بدنمه

ت بردار نبود گفت: حاال تا مادر جون برگرده با از سلیقه ایشون کمک میگیرم اما نگار دس

هش کردم  و گفتم: برای چی باید کی میخوای بری یه مرد باید همراهت باشه  با تعجب نگا

خنده ام و گرفتم  ویلخوب معلومه سرت و کاله نزارند به سختی ج–مرد همراهم باشه 

چی میخندی جدی گفتم نگاهش کردم و گفتم: نگار جان من نیازی به  گفت: نیلوفر به

ه یگه باشه کدهمراهی یه مرد ندارم خوب تایم منم به پایان رسید فکر میکنم نوبت یکی 

ش صحبت کنید نگاهی به گوشیم که زنگ میخورد انداختم شماره نازنین بود قطع راجع ب

وباره زنگ خورد باز قطع کردم  هستی گفت: نیلوفر کیه کلک جواب د دکردم دو  دقیقه بع

نمیدی لبخندی زدم و چیزی نگفتم دوباره زنگ خورد اینبار همه جور خاصی نگاهم کردند 

اهرمه  قطع گوشی و روبه رو گرفتم و گفتم: خانما آقایون خو از نگاهشون خوشم نیومد

سالم علی آقا –بفرمائید –شماره علی افتاد  دیگه کسی چیزی نگفت تقریبا" ده دقیقه بعددم کر

حوصله نداشتم جوابش و -...........-حالمم خوبه -.........-نه چیزی نشده -..-ممنونم -...-

.الو. رو آیفون -نه اش خسته شدم دم از رفتارهای بچه گاخسته شعلی آقا بگو آره -..–بدم 

ایرادی نداره یه وعده غذا -......-بله متوجه شدم  داره گوش میکنه از قصد گفتم -..- ؟بود

کاری علی آقا -..... -خوب -...-دن باعث نمیشه مشکلی براش پیش بیاد نگران نباشید نخور

ی حرفش و تکرار کرد بگو باشه هرجور که میگم بکن یک مرتبه تو جمع بهش بگو دید

خودت دوست داری فقط همین دیگه تکرارم نکن وقتی ببینه کوتاه اومدی و دیگه اسرار 

گریه که  نکرده -.-نمیکنی اونم آروم میشه و دست از لج بازی برمیداره حاال حالش چطوره 

ن باره که از من خوبه جای شکرش باقیه لطفا" مراقبش باش ممکنه بهانه بگیره اولی-...-

-..-از حالش بی خبر نزارید  و واقعا" ممنونم لطفا" من-...-دور شده حق بدید بی تابی کنه 

ممنونم -.-شما لطف داری فقط داماد عزیزم بین خودمون بمونه یه وقت بهش نگی نگرانشم 

سوندند دم و گفتم : سالم رار .گوشی و قطع کردخدانگه-.....- شما هم سالم برسونید-......-

یم هانی هم خندید و گفت: ی ما خبر دار نشدنگار خندید و گفت: عزیزم کی داماد دار شد

کجای کاری چند وقت دیگه نوه دارم میشه  هستی گفت: نازنینی که من میبینم بچه اشم میاره 

شادی گفت: دیگه وقتشه نیلوفر به فکر خودش و زندگیش باشه خوب نیلوفر بزرگ  کنه 
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ی میخوای ازدواج کنی لبخندی زدم و گفتم: تو این جمع هشت نفره جز من سه نیلوفر جان ک

یگه هم هست چرا از من میپرسی کی ازدواج میکنم به سنم بخوایم پیش بریم د دتا دختر مجر

شما کی  من میپرسم  ماها ارجحیت دارید خوب حاالاین جمع من از همه کوچکترم پس ش تو

نیلوفر میگم -م  دمیخوای ازدواج کنی هستی با سئوالش باعث شد دوباره مجبور بشم پاسخ ب

اگه به سن و ساله نازنین چرا زودتر از تو ازدواج کرد  نگاهش کردم و گفتم: خوب برای 

اره خودت در رابطه با ما سن مصداق نداینکه اگه من ازدواج میکردم نازنین تنها میموند 

ر من خیلی سخت د ازدواج نکردی  آرش بجای هستی گفت:ماالی جان تو چرا تا حاچی هست

ی گفت: فکر نکن وامگه مادرت میخواد زندگی کنه هستی و نمیپسنده هانی گفت: سگیره هرک

نمیکنه هانی گفت:  دفقط راجع به من اینطوریه  راجع به آرشم همینه  مادرم هرکسی و تائی

ستی گفت: نه هانی جان به این نمیگن بچه ننه بودن ما برای و بچه ننه اید هدپس شما هر

و گفت: توراجع به هانی چیزی به مادر  ش نگاه کرده آردرمون احترام زیادی قائلیم  بعد بما

نگفتی آرش با لبخند  به هانی چشم دوخت و گفت: چرا اونم گفت وقتی برگشتم بیار ببینمش 

ن از هفت خان آماده کنی  دش دت و برای ردخو دسرم و تکانی دادم و گفتم:هانی جان بای

 دهستی ناقافل گفت: نیلوفر تو چرا خودت و برای گذر از این هفت خان آماده نمیکنی لبخن

تمسخر آمیزی زدم و گفتم: میترسم به تالفی گذشته طراح این هفت خان و بسوزونم  

اختم و دی به ابرو انه بمونه آرش گفت: تو هنوز فراموش نکردی گره االسرجفتتون بی ک

گفتم: مگه میشه مسبب عذاب دوازده سال   و فراموش کنم نه پسر عمو من حافظه خیلی 

رت هنوز تو ذهنمه هستی دستم و گرفت وگفت: ولی دقوی دارم و واو به واو حرفهای ما

که تی  من مطمئنم تو تنها کسی هستی اگه میدونستی مادرم چه حسی بهت داره این و  نمیگف

یده هرروز راجع به تو حرف میزنه داره چون از وقتی تو رو درم هیچ مخالفتی باهاش نماد

اختم شادی گفت: دیگه حوصله ادامه این بحث و نداشتم بخاطر همین نگاهی به ساعت اند

وازده رو به شایان کرد و گفت: دنیلوفر جان ساعت چنده  نگاهش کردم و گفتم: یکربع به 

دم شخسته  و گفت: آره منم دریم یکم با ماشین بچرخیم هانی بلند شب دمن خسته شدم بلند شی

آرش گفت:شماها همه میرید خونه نیلوفر  همه تائید کردن گفت: پس ایرادی نداره من همین 

جا ازتون جدا شم یاشار گفت: من و نگار هم باید بریم خونه فردا صبح میخوایم جایی بریم  

نار ماشین از نگار و یاشار خداحافظی کردیم موقع سوار کما هم همین جا ازتون جدا میشیم 

ن شادی گفت: بشین جلو من با هانی کاردارم شایان در جلو رو باز کرد و گفت: بفرمائید دش

نشستم او در رو بست و چشمکی به شادی زد و سوار شد گفت: خوب خانما کجا بریم بعد تو 

مامان کوچولو به چی میخندی بدون اینکه نگاهش کنم –خنده ام گرفت  دصورت من خیره ش

گفتم : شما میگی خانما بعد به من خیره میشی مگه من چند نفرم لبخندی زد و گفت: زبونت 



 
103 

رد میکنه دبه تنهایی جای ده نفر کار میکنه ولی همین جوری به شما نگاه کردم گردنم 

ینطوری راحت ترید فشاری هم به نتونستم به عقب برگردم به آینه اشاره کردم و گفتم: ا

اد و گفت: حاال تیکه بنداز باشه باالخره یه روز تالفی میکنم نگاه دسری تکان  دگردنتان نمیا

وختم تقریبا" یک ساعتی به خواسته شادی تو خیابانها چرخیدیم دبیرون  و بهاز او گرفته 

م کوچک صدام میکرد که با اس دجلوی در قبل از پیاده شدن  صدام کردم اولین باری بو

–گفت: صبح چه ساعتی میخوای بری  دگرفته بو دنگاهش کردم چهره خیلی جدی به خو

سری تکان دادم و گفتم: منم  پرسیدمساعت ده چطور سری تکان داد و گفت: همینطوری 

فامیلش و با تاکید ادا کردم لبخندی زد و  دباور کردم بابت امشب ممنون آقای خطیبی از قص

ل شما رو نداشت نیلوفر خانم بعد بلند زد زیر خنده پیاده شدم و درو بستم منتظر شد گفت: قاب

ما وارد شویم  بچه ها هر کدوم گوشه ای رفتند و خوابیدند کلید خونه علی و با وسائلی که 

م اول آشپزخونه رو تمیز کردم و ذاشتم صبح طبق معمول شش بیدار شدنیاز داشتم تو کیفم گ

ن که گوشیم زنگ دم ساعت نه بچه ها مشغول صبحانه خوردن بوده کردآماصبحانه رو  دبع

اهش وخ-.......-صبح شما هم بخیر -......-سالم آقای خطیبی -.- دبفرمائی– دخورد شایان بو

بله گوشی خدمتتون گوشی و بطرف شادی گرفتم و بلند شدم و گفتم: -.....-میکنم بفرمائید 

بودم خیلی صمیمی شده بود دوست نداشتم اسم  عصبانی من میرم حاظر شم  از دست شایان

ر شدم و از اتاق بیرون رفتم در کمال تعجب هرسه نفر و آماده دیدم کوچکم و صدا کنه حاض

خوش  لبخندی زدم و گفتم: آفرین دخترای زرنگ شادی بغلم کرد و گفت: بریم که کلی 

خوبه هرروز –تند من بلدم میگذره گفتم: خوب کدومتون رانندگی بلدید  هرسه  نفر گف

ردم شادی گفت: نیلوفر دیر میشه وقتی کلید ماشین و درآویگه دیکیتون رانندگی کنه بریم 

جان نیاز به ماشین نیست لبخندی زدم و گفتم: قراره پیاده بریم گفت: حاال تو بیا بهت میگم 

ایان افتاد تو ند جلوی در چشمم به شتر از ما از خونه بیرون رفته بودهانی و هستی جلو

دند  به شادی نگاه کردم و د هانی و هستی پشت نشسته بوماشین جلوی در نشسته بو

اینطوری خیالمون راحت تره بریم  دمن گفتم بیا–گفتم:آقای خطیبی اینجا چکار میکنه 

ف ماشین رفتم شادی فورا" پشت نشست و درو بست ونت بشم دیر میشه درو بستم و بطرقرب

راضی به زحمت شما –م مامان کوچولو السعلیک –ناچارا" جلو نشستم   و سالم کردم 

نیست شما مطمئنی این زلزله ماشین و بحرکت درآورد و گفت: زحمتی –نبودم ماشین بود 

کجاست –دستش دادم  اول کجا میخوای بری آدرس و بهها رو نمیشه تنها رها کرد حاال بگو 

هنوز خانه -ازه گیری پرده بیانده و نیم قراره برای اند خانه علی اول باید اونجا رو ببینم –

نه وقت نکردم  او به آدرس مورد  نظر رفت خانه صد متری و دوخوابه بود –رو ندیدی 

 از آنجا به یکی از خیابانهایی که مخصوصرأس ساعت برای اندازه گیری پرده اومدند 
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لوازم خانگی بود رفتیم تاساعت سه تمام لوازم برقی و تهیه کردم وقتی تو ماشین نشستیم 

ید شایان مارو به دشرمنده همگی خسته شگفتم:  دتنها کسی که لبخند برلب داشت شایان بو

دستهاش رفت میز و حساب کردم و نشستم موقع بیرون وقتی برای شستن رستورانی برد 

و حساب کردم اخمهاش و کشید تو هم اما چیزی نگفت تو ماشین گفت: رفتن وقتی فهمید میز 

لطفا" مارو برسونید خونه نگاهم کرد گفتم: بچه ها خسته شدند  سری تکان  –کجا باید بریم 

اعتی ار نیم سدداد و حرفی نزد  وقتی رسیدیم تعارفش کردم گفت: ممنون قرار دارم خدانگه

رفته شادی زود خوابید هانی و صدا کردم وگفتم: من تو خونه صبر کردم تا مطمئن بشم 

میرم دنبال باقی کارها هرچیزی که بخواید هست خواستید درست کنید نه که شماره 

میکنم  ممکنه کارم طول بکشه پول تو کشو هم هست سعی رستوران و گذاشتم تو کشوی اول

به خانه رسیدم اول من  ساعت نه گذشته بود که  دزود برگردم اگه دیر شد منتظر من نمونی

دیدن گذاشتند بچه ها یک ساعتی سرگرم  وارد شدم  وسائل و دوتا کارگر آوردند و تو اتاق

بخوابم  وسائل بودند موقع خواب شادی اومد تو اتاق من و گفت: ایرادی نداره امشب پیش تو

نه اما حرفی بز دزدم و گفتم: نه عزیزم بیا خیلی من و من کرد حس کردم میخوا لبخندی

نمیتونه آخرم حرفش و نزد اینقدر راه رفته بودم که حسابی پاهام ورم کرده بود از خستگی 

ند آخر سر نوشته ای گذاشتم و دنفهمیدم کی خوابم برد صبح صبر کردم هیچ کدوم بیدار نش

از خونه بیرون رفتم اون روز یکسره تا ده شب که رسیدم خونه مشغول خرید بودم وقتی 

صحبت بود ماشین و بدجا  لر حاددر از دیدن شایان تعجب کردم  باشادی  رسیدم جلوی

سالم آقای خطیبی –م  با دیدنم شیشه را پائین کشید رک  کرده بود ضربه ای به شیشه زدپا

مکنه ماشین و جابه جا کنید سالم رسیدن بخیر  جور خاصی گفت توجهی نکردم گفتم اگه م–

داخت و ماشین و به حرکت درآورد و از آینه به پشت انرن داخل نگاهی وسائل و بیا بتونن

ه شد زنگ و زدم  و به بچه دجلوتر پارک کرد چند لحظه ای با شادی صحبت کرد و بعد پیا

ها اطالع دادم کارگرها دارن میان  خودم جلوی در ایستادم لیست اقالمی و که تحویل گرفتم  

ا شادی فورا" به داخل رفت شایان نزدیکم و امضا کردم و مبلغ و پرداختم بعد از رفتن آنه

خیلی جاها باز  بله –لحظه ای نگاهم کرد و گفت: از صبح یسره دنبال وسائل بودی  داوم

نیست بخاطر همین مجبورم مدام از این بازار به اون بازار برم همین باعث میشه کارم کند 

داد و  گفت: بهتره فعال"  سر تاریخ مقرر میام شرکت سری تکان دپیش بره اما نگران نباشی

به فکر کارهای خودت باشی فقط چرا تنها رفتی لبخندی زدم و گفتم: راستش تا نه و نیم 

من فردا بیکارم دوست داشتی –صبر کردم ولی هیچ کدوم بیدار نشدن مجبور شدم تنها برم 

در –ازه کافی دیروز بهتون زحمت دادم داز لطفتون ممنونم به ان–من میتونم همراهت بیام 

هر صورت تعارف نکن من تا پنجم بیکارم اگه تمایل داشتی من باهات بیام شب پیامک بزن 
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خداحافظی کردم و   وارد   نددیگه برو داخل تا اینا خرابکاری نکردم و میرسونم دصبح خو

گفت: نیلوفر بیا بریم هستی  ددم بچه ها سرگرم دیدن وسائل بودند هر کی نظری میداخونه ش

شدم اول دتر بیدار صبح زوغذا بخوریم کلی موقع غذا خندیدیم شبیه همه چیز بود جز غذا 

بعد یادداشت گذاشتم و بیرون رفتم سری به بازار مبل زدم تا برای بچه ها غذا گذاشتم 

ه دبعدازظهر سرگرم انتخاب سرویس خواب و مبلمان بودم خوشبختانه اصل کارم تموم ش

مانده بود یسری خرده ریز که موکول کردم به روزهای بعد از خستگی توان رو پا  دوب

ایستادن نداشتم  وقتی وارد خونه شدم با همسر آقای خطیبی رو به رو شدم او هم مثل شادی 

را تبریگ گفتم  نو د و صورتم و چندین بار بوسید سال مرا درآغوش کشی دخیلی خونگرم بو

ت کردم با عذر خواهی کوتاهی برای تعویض لباس به اتاقم رفتم وقتی دعوو اورا به نشستن 

دقه ام رفت قبال" هم بارها  مرا دیده بود دی چندین مرتبه قربان صکنار آنها نشستم مادر شا

چرا هانی جان سرویس –هیچ وقت مثل این بار نبود هانی گفت: امروز چیزی نگرفتی 

دارو شکر دوازدهم تحویل بدن خش دادم قرارشد مبلمان و بوفه سرویس خواب همه رو سفار

 وقت میزارم ریزها که از فردا برای تهیه اونهاوسائل بزرگ و همه رو گرفتم مانده خرده 

د با بچه  ها رفته بودیم اونجا ناهارهم اونجا بودیم تازه شادی گفت: مامانم امروز صبح رسی

م از دسترس خارج کردم دخو– دبرگشتیم هرچی با موبایلت تماس گرفتم در دسترس نبو

اختم شش ونیم بود بلند دکه اعصابم و بهم ریخت نگاهی به ساعت ان در زنگ زدنازنین اینق

م و آجیل و میوه رو به پذیرایی برد شدم و به آشپزخونه رفتنم چای دم کردم  و ظرف

م که دشیرینی را هم روی میز گذاشتم و فورا" دست به کار شدم صبح قیمه درست کرده بو

ه هم داشتم موقع دماکارانی آماده کردم سوپ آما دبرنج گذاشتم کنارش ساال ددست نخورده بو

درست کردن ساالد مادر شادی وارد آشپزخونه شد نگاهی به غذا انداخت و گفت: به به از 

رنگ و بوش مشخصه خیلی خوش طعمه از هردری حرف زد تا صحبت و کشاند به شایان 

شرکت چند مرتبه تماس گرفتم گفت کار دارم نمیتونم بیام بچه ام این امروز از صبح رفته 

چند روز یسره غذای بیرون خورده همش نگرانم یه وقت مریض نشه  قراره بیاد دنبالم بریم 

م و متوجه زبان بازی مادر دادم من که از همه جا بی خبر بودد که بهت زحمت یخونه ببخش

نه مادر –هین خانم شام و که میل کردید تشریف ببرید شادی نبودم گفتم: این چه حرفیه  ش

م گفت حسابی گرسنه است از ظهر غذا مونده رف زدجان بچه ام گشنه است وقتی باهاش ح

برم گناه داره گفتم: خوب ایشون هم تشریف بیارن همین جا غذا رو که خوردید نخواستید 

نظر تو ایرادی نداره  : واقعا" ازحرف باشه گفتبمونید بعد تشریف ببرید انگار منتظر همین 

 ی درش نمیبینم او شادی و بلنددیراکه شایانم بیاد اینجا گفتم:چون خودتون تشریف دارید من ا

ه ام دخندعوتش کردصدا زد و گفت:زنگ بزن به شایان بگو شام بیاد اینجا نیلوفر جان شام 
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له گرفت نه و نیم بود که گرفت به سختی خودم و نگه داشتم شادی نیشخندی زد و از ما فاص

شدم وارد بشه او جعبه ای شیرینی بطرفم زنگ خانه به صدا دراومد درو زدم و منتظر

زحمت کشیدید بفرمائید شاخه گل رز قرمز رنگی و روجعبه شیرینی گذاشت و –گرفت 

شد معنای کارش و نفهمیدم  شیرینی و رو اپن گذاشتم هانی گفت:  دون حرفی واردب

وباره شروع دمی اومدی ضعف کردیم سری تکان داد و گفت: جیرجیرک میزاشتی صبح 

رآغوش کشید و بوسه ای روی موهای او زد مادرش جمله ای تو گوش دکرد مادرش و 

ی ش نشست به آشپزخونه رفتم فنجان چاگفت که باعث شد لبخندی برلب بیاره کنارش مادر

دعوت یدم و همه را بصرف شام براش بردم نیم نگاهی بهم انداخت و تشکر کرد میز و چ

وم و نداشتم هانی و هستی بقدری بلند صحبت دحوصله هیچ ک کردم  پاهام درد میکرد

دررابطه با وسائلی که میکردند که سردرد هم به پادردم اضافه شده بود مادر شادی مدام 

که  ام از سلیقه ایمددادند و رد و بچه ها فرصت صحبت به من نمیگرفته بودم سئوال میک

میگفتند و من تنها به لبخندی اکتفا میکردم چشمم به م دبرای انتخاب وسائل به خرج داده بو

که نازنین حالش خوب نیست فورا" شماره علی و گرفتم  و  دگوشیم افتاد علی مسیج زده بو

مگه نگفتم -.........-چی شده؟-.-الو سالم –بلند شدم ببخشید چند لحظه تنهاتون میزارم 

گوشی و -.......-ای خدای من دکتر بریدیش و-..-صدای نازنینه -.....-آب بره نزاری تو 

سالم و زهرمار چقدر گفتم حق تو آب رفتن  ....ولا–کنارم ایستاد  دبده بهش شادی اوم

هست چرا آب دستم راههای دیگه  ای هم  برای خودکشی -....-نداری چرا گوش نکردی 

حواست و -....-وش نمیدی جدیدا" از دست دررفتی هیچ حرف گ بهت برسه خفه ات میکنم

سرهر ساعت زنگ میزنم شوهرت بگه داروهات و نخوردی من جمع کن ببین چی میگم 

دلیل نداره  خودت خوب میدونی چراباهات حرف نزدم پس-........-بگو-...-و میدونم ت

چرا -....-چی میگی -..-حرفشم نزن -......-محاله -.....-بخشیدمت نخیر ن-.....-بپرسی 

نه یادم نبود -....-مطمئنی  ؟فردا-......-آره بابا بخشیدمت -.-باشه -.....-بیخود قسم میدی 

منم -..-دیگه چیه -...-یگه برو استراحت کن نازنین دیگه سفارش نکنم د-......-باشه میرم 

ده کاریه که ش-....-ش باش بدتر نشه مراقب-..-آقا  یالو عل-...-وست دارم عزیزم خداحافظ د

باشه خودم انجام میدم -....-تو اتاق نازنینه ؟-...-و کردید تون انه ایرادی نداره فقط کار-....-

ه دچی ش–وختم دخواهش میکنم خدانگهدار  به شادی که روبه روم نشسته بود چشم -..-

ه گوش نکرده خدا کنه تا عروسیش خوب شه خندید آب نردم تو سرماخورده گفته بو–نیلوفر 

ست گرفت و همانطور مرا به دو گفت: خوب میشه نگران نباش بیا بریم بازوم و محکم در

ایستادم و سالن میکشید گفت: حاال واقعا" سرماخورده یا بهانه ای بود تا باهاش صحبت کنی 

و  دنیست هانی بطرفم اوم دزنین بعیو گفت: چرا ماتت برد  از نا نگاهش کردم بلند خندید
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هانی دو زدند زیر خنده د هرو گفت: نقشه ات گرفت بع ده؟ شادی دوباره خندیشد گفت: چی

دلم براش سوخت گفتم این کارو کنی طاقت نمیاره باهات  ریه کردد و گفت: خیلی گبغلم کر

 کنه نه که واقعا"فقط نقشش و بازی حرف میزنه سری تکان دادم و گفتم: کاش بهش میگفتی 

ودش بیاره هردو متعجب نگاهم کردندگفتم: میدونه باور نمیکنم رفته تو بره این بال رو سر خ

خوره این کارو کرده تا واقعا" دلم قت بره سرما میاب اونم آب چه گرم باشه چه سرد هرو

 تند بچه ها کمک کردندو باهاش حرف بزنم هردو خندیدند و بطرف میز رف براش بسوزه 

دام سرش و تو گوش نشستم متوجه مادر شایان شدم که مردم وقتی کنار بقیه میزو جمع ک

داشتم با هستی صحبت میکردم  میگفت اوهم مدام رنگ به رنگ میشدپسرش میکنه و چیزی 

نت بی بال و گفت: جودجانم لبخندی ز-طب قرارداد نگاهش کردم و گفتم: اکه مادرش مرا مخ

لوازم برقی و بردم خونه خودشان اما خرده –رفتی اینجاست عزیزم میگم وسائلی که گ

بله حتما" بفرمائید شادی گفت: وای مامان نمیدونی چه –میتونم ببینم –ریزها اینجاست 

دراتاق ست شایان و گرفت و گفت: بیا داداشی بیا تو هم ببین  دبعد چیزای خوشگلی گرفته 

و گفت: اینا  ده بود مادرش لحظه ای نگاه کردم و کنار ایستادم اتاق کامال" پر شدو باز کر

همش خرده ریزه لبخندی زدم و گفتم: بفرمائید خودتون نگاه کنید  هرکدوم از بچه ها یه 

ن که کنارم ایستاده به شایا ؟کی برمیگردند–چیزی و باز میکردند و به شهین نشان میدادند 

شوهرش گفت –خواهرت کی برمیگرده –متوجه نشدم چی گفتید  دببخشی–دم د نگاه کربو

ودی مادرشایان گفت: دختر جان تو تاحد–کاراشون و انجام دادند –چند روز دیگه میمونند 

دادی لبخندی زدم و گفتم: هنوز خیلی از وسائل مونده اینا که دیگه خیلی حساسیت به خرج 

رفتم کلی ظرف  ونه نم به کارم برسم به آشپزخچیزی نیست تا شما نگاهی به اینها بندازید م

جه شایان شدم بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: اشتم ظرفها رو میشستم که متودکثیف شده بود 

و نشست و گفت: نه حسابی به زحمت افتادی از  ددارید صندلی و کنار کشیچیزی الزم 

اگه –راومدم دزحمتی نیست از تنهایی –یگه افتادی دست یه نفر خالص شدی گیر چند نفر د

دوست –م خوب همان کارو میکردم قبال" چکار میکرد–ا اینجا نبودند تنها چکار میکردی این

ی وقت آزادی برای من دی نگاهش کردم و گفتم: باکاری که شما کردنداری درست و ادامه ب

بله شرکت –شادی میگفت دوباره فوق شرکت کردی –رس خواندن کنم دنمونده که صرف 

قبول که میشم ولی بخاطر شرایط کارم نمیتونم –نی قبول نمیشی یع–دم اما فایده ای نداره کر

ه دمیتونم ساعت کارت و تغییر بدم  بجای اینکه صبح از هشت بیای تا چهار از سه بیا تا –

منظورت چیه؟ –خوبه لبخند تمسخر آمیزی زدم و گفتم: حق السکوت این تغییر ساعت چیه 

" روشنه فکر نمیکنم نیاز باشه بیشتر از الکام نگاهی از نفرت بهش انداختم و گفتم: منظورم

باعث شدی خواهرم خواب ی کردی غیر از اینکه من و اسیر کرداین بازش کنم باکاری که 
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م اون لم میخواست بهش بگدنداشته باشه مادرت با افتخار ازت حرف میزد خیلی  راحت

دختر کم سن و سال نیست نامرده که براحتی از سادگی یه  مردی که ازش حرف میزنی مرد

یگه هیچ وقت هوس همچین کاری در میون نبود کاری میکردم داستفاده کرد اگه پای نازنین 

به سرت نزنه اون از سحر بدبخت که اون بال رو سرش آوردی اینم از وضع من و خواهرم 

یگه بازی کردی به نظرم اون دختری که بهش عالقه داری دنفر  دمعلوم نیست با زندگی چن

بهت  دم تعلل نمیکردم و در جا جواب ردداره نتونسته تصمیم بگیره من جای اون بوحق 

واج کردن منصرف بشی تومرد زندگی نیستی اگه واقعا" بهش عالقه بهتره از ازدمیدادم 

یه زن باشی پس  دخوب میدونی تو آدمی نیستی که پایبنخودتم اری دست از سرش بردار د

ت از ز دیدن شادی جا خوردم شایان بلند شد و خواسابدبختش نکن سرم و برگردوندم 

شادی دستش و گرفت و گفت: تو چکار کردی شایان نیلوفر از چی آشپزخونه بیرون بره که 

حرف میزنه شایان دست اون و کنار زد بطرف من اومد لحظه ای صورتم و از نظر گذراند 

یخوای باور کن میخوای م شتم او گفت: من هیچ وقت قصد سوء استفاده از خواهرت و ند

نکن اون قرارو هم من نزاشتم خواست خواهرت بود درضمن ماتنها نبودیم یکی دیگه هم 

باما بود البته بعد از رفتن اون پسر عموی فضولت اومد این و گفتم تا بفهمی من اینقدر پست 

اکن درف شادی رفت و گفت: برو مادر و صنیستم که از یه دختر بچه لوس استفاده کنم بط

بیاد تو و هانی از فردا صبح بیاید سرکار یسری کاره که دست تنها نمیتونم انجام بدم حاال 

مادرجان من و گفت: چی شده شایان او لبخندی زدو گفت:  دبرو  چند لحظه بعد مادرش اوم

میام صبر کن نه عزیزم –برم شرکت  دخسته ام اگه شما میخوای بمونی من برم صبح بای

دقیقه بعد به همراه مادرش از خانه بیرون رفتند نیم ساعت بعد به  دوشم چناالن لباس میپ

بهانه خستگی به اتاقم رفتم روتخت نشستم و سرم و روزانوهام گذاشتم ضربه ای به در 

کنارم نشست و گفت:  ددم اومد نگاه کرخورد و باز شد به شادی که همان جا ایستاده بو

ی شایان چکار کرده  به زور حرف میزدی افتاده توازچی ترخدا بگو ببین تووشایان چه اتفاق

د تواونطوری از کوره در هست مهم نبو–ی زدم و گفتم: فراموشش کن مهم نیست لبخند

نمیرفتی اگه چیزی نشده بود شایان مثل گناهکارها سرش پائین نبود به من بگو چی شده 

دونم کردم آخر گفتم: بخدا نمیاتفاقی که افتاده بود و براش تعریف –نیلوفر خواهش میکنم 

چی شد نتونستم خودم و کنترل کنم یدفعه عصبانی شدم او اشکهاش و پاک کرد و گفت: 

ده مغروره که به هیچ کس اهمیتی نمی نمیتونم باور کنم شایان همچین پسری باشه اون اینقدر

باور  اصال" کسی و بحساب نمیاره حاال تو میگی با سحر اونطور و نازنین اینطور نه

–نمیکنم آخه مگه میشه آدم یکی و تاسرحد جنون دوست داشته باشه و این کارها و هم بکنه 

کسی بشه او ببخشید شادی جان ولی من فکر نمیکنم برادرت بتونه هیچ وقت واقعا" عاشق 
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منظورت چیه؟ نگاهم –سری تکان داد و گفت: تازه میفهمم چرا جرأت نمیکرد حرفی بزنه 

وقتی بهش  تش شایان عاشق دختریه که هنوز نتونسته بهش حرفی بزنه کرد و گفت: راس

میگفتم خوب چرا باهاش درمیون نمیزاری میگفت وقتش نیست و نمیشه و از این حرفها پس 

شادی جان یه خواهشی ازت دارم اصال" به –بخاطر این بوده خودش میدونه چکار کرده 

تم حرفی نمیزنی بزار همه چیز همین دانواتو جریان و فهمیدی قول بده به خ روش نیار که

آره دیدی که –تکان داد گفتم: فردا میری شرکت سرش و بعالمت مثبت –جا بمونه باشه 

بیار خونه من شب میزنم صبح با  کاری هست که نمیتونید انجام بدیداگه دیدی –گفت: بیا ید 

دم ائل برم اگه وقت کربرای تهیه وس داری من مجبورم خودتون ببرید کلید خونه رو هم که

که میام شرکت نه که شرمنده حاال بخواب تا صبح بتونی به موقع بیدار شی صبح مثل 

دم هفت و نیم تازه از جا بلند شدند با آژانس که کرو صبحانه رو آماده هرروز بیدار شدم 

فتم ردیک ظهر به درمانگاه د خودم رفتم نزگرفته بودم اول اونها رو به شرکت رسوندم و بع

ت رودستت بمونه مد کردند اما دکتردستم و باباند کشی بست و گفت بزار یهزگچ دستم و با

خانه نازنین رفتم وقتی کار نصب  زیاد از هم ازش کارنکش ماشین و ازخانه برداشتم و به

سرزدم تامابقی وسائل و بگیرم تادهم ماشین لباسشویی و ظرفشویی تمام شد به چند پاساژ

داد که شادی برمیگشتم  شایان هیچ کاری و نمی همین بود صبح میرفتم شبفروردین کارم 

بیاره خونه یازدهم صبح وقتی پرده ها نصب شد شروع به جابه جایی وسائل کردم نازنین 

رم قبول نکردم برنگشته بود روز سیزدهم مادر شادی هرچی اسرار کرد با آنها بهنوز

دن صدای از شنی دبود که زنگ خانه بصدا دراومچیدن مبلها تموم شده  بعدازظهر تازه کار

ه بودند تقریبا" یک دهمراه هانی و شادی برای دیدن خونه اوممادر شادی جا خوردم او 

ن گفت: شادی زنگ بزن شایان بیاد ساعتی سرگرم تماشای وسائل بودند موقع رفتن شهی

اول آنها رو رساندم  به ایشون زحمت بدید وسیله هستدنبالمون فورا" گفتم : نیازی نیست 

اومدن علی زود رفت تا  بعد خودم به خانه رفتم ساعت از ده گذشته بود که علی و نازنین

صبح او را به نیمه های شب با نازنین بیدار موندیم و دررابطه با مسافرتش صحبت کردیم 

شادی  وباره دیونه شدهدم که هانی تماس گرفت و گفت: شایان دخانه اش بردم تازه رسیده بو

هانی جان قول نمیدم اما سعیم و میکنم یسر بیام به آقای –نتونسته کارو بزنه تومیتونی بیای 

چی –نازنین سالم برسون خداحافظ  باشه نیلوفر جان به–خطیبی حرفی نزن که منتظر باشه 

میخوای –وباره عصبانی شده دهیچی شادی نتونسته پیش فاکتور و بزنه شایان –شده نیلوفر 

مطمئنی تنها نمیترسی خندید و گفت: –رو علی قراره یه ساعت دیگه بیاد اینجا دنبالم بری ب

ممنونم عزیزم کارو که انجام –مگه خونه خودمون تنها نمیموندم توبرو دیگه نگران نباش 

وض کردم بعد رفتم شرکت پشت حافظ اول به خونه رفتم لباسم و عاددادم برمیگردم خ
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 ضربه ای به درزدم و وارد شدم به  دبه دادوبیداد او گوش دادم بع دراتاق لحظه ای ایستادم و

لحظه  نگاه کردمرحال تایپ بود داد میزددسر شادی  که  دنزدیک میز من ایستاده بوکه او

خوشحال بطرفم اومد محکم بغلم  ظر گذراند درو بستم و سالم کردم شادینای سرتاپام و از 

د و گفت: خداروشکر اومدی این تو این برادر دیونه من , من که رفتم او فورا" از اتاق کر

ست نوشته انداختم و شروع به دبیرون رفت از کنارش گذشتم و سرجام نشستم نگاهی به 

پیرینت که گرفتم گفتم: آقای  داو کنار پنجره ایستاده بوتایپ کردم تا وقتی سرگرم تایپ بودم 

دارن  برگه را برداشت نگاهی به آن انداخت و گفت: نه ؟ست باید فاکس بشهخطیبی آماده ا

 دو گفتم: درانداختم دستم نمیکنه نگاهی به  ددرجا میتونی یه نامه هم بزنی دستت میان این

نوشتن کرد با نازنین تماس گرفتم و گفتم: قرارمزون و بزار به بزنم او شروع  دنداره چی بای

ادم گفت: کار داری میتونی بری دم وقتی اون و رومیز قرارده رو زبرای بعد از چهار نام

بله – ؟ی چی گفتمدخیلی آروم بود و این برام جای تعجب داشت نگاهم کرد و گفت: متوجه ش

گرفتم بدون اینکه چیزی بهش بگم از اتاق بیرون رفتم نگاهی به پرونده  شنیدم ازش فاصله

آره بابا الکی –اری راه می افتی شادی فقط همین بود دانداختم و گفتم:  دها که رومیز بو

میکنه حق با پدرمه این ماه کار تق و لقه شلوغش  دیم هیچ کاری نیست شایان بیخوداوم

سروقت توشرکت  درت و خوب میشناسی کارهم نباشه بایدلبخندی زدم  و گفتم:توکه برا

ست باید بره قسمت دوتادرخواست بود آماده ا-حاضر بشی خوب هانی توچکار کردی 

دم آقای م میبرم برگه درخواست و به قسمت فروش برداونجا خومیرم بده من دارم –فروش 

االن انجام بشه نگاهی به چهره  ددرخواست انداخت و گفت: حتما" بای و محبی نگاهی به من

 هلداد و گفت: راستش خانمم اتاق عمی تکان سر ؟مضطربش انداختم و گفتم: اتفاقی افتاده 

ه؟ لبخندی زد وگفت: بچه دخدا بد نده چی ش–جرأت نکردم از آقای خطیبی مرخصی بگیرم 

گفتم: مبارکه شما این برگه ها رو امضا کن فقط بگو باید  داره دنیا میاد  لبخندی زدم وام 

بله حتما" توضیحاتی –واقعا" خانم موسوی این کارو میکنی -چکار کنم من انجامش میدم  

ر اختیارم قرارداد گفت: خداکنه اجازه بده من دش و شماره های تماس و هم اد و دفتر فرود

یکنم موافقت کردند خودم با شما تماس شما همین جا بمون من با ایشون صحبت م–برم 

نه خانم موسوی –یم ایرادی نداره با همراهتون تماس بگیرم دکلی خورمیگیرم فقط اگه به مش

م فقط شیرینی یادتون دلبخندی زدم و گفتم: کاری نکرلطفتون و هیچ وقت فراموش نمیکنم 

به اتاقم رفتم پرونده رو روی میزش –چشم حتما" شیرینی مخصوص براتون میارم –نره 

قراردادم و گفتم: امروز و مرخصی میخواستم نگاهم کرد وگفت: من که گفتم اگه کار داری 

برای خودم نمیخوام چشمانش را کمی تنگ کرد و گفت: پس برای کی –میتونی بری 

نه نمیشه چند تا کاره –بله –آقای محبی ابرویی باال انداخت و گفت: مدیر فروش –میخوای 
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و گفت: قصد کردی  دبله میدونم من کار ایشون و انجام میدم لبخندی ز–که باید انجام بده 

و گفت:  داده سری تکان لاره خانمش تواتاق عمدکار واجبی –سمت همه رو ازشون بگیری 

–خانمش بارداره االن هم برای زایمان توبیمارستانه –باور نکن اینا دروغ زیاد میگن 

باشه ولی اگه اشتباهی داشته باشی تورو توبیخ –بله میتونم –میتونی از عهده اش بربیای 

 الو آقای–" بااو تماس گرفتم فورا–بله –موافقم حاال ایشون میتونند تشریف ببرند –میکنم 

.پشت میزم نشستم و فرم درخواست و خواهش میکنم خدانگهدار -.-محبی تشریف ببرید 

مدیر د تکمیل کردم و با شرکت مورد نظر تماس گرفتم و با طبق مواردی که ذکر شده بو

عاملش دررابطه با درخواست خرید دستگاه صحبت کردم اوتوضیحاتی خواست که فورا" 

قیمت و هم بهش گفتم اوموافقتش و برای خرید ترین اطالعات و دراختیارش قراردادم جدید

وم و هم به همین درخواست دگاه اعالم کرد فورا" پیش فاکتور و زدم و ارسال کردم دست

طریق انجام دادم وقتی پیش فاکتور و ارسال کردم به صدای دست او به پشت سرم نگاه 

عاده بود من حتی احتمال نمیدادم یکی از لمیگم کارت فوق ا کردم لبخندی زد و گفت: تبریک

و به مادوتا چشم دوخت و گفت:  شرکتها موافقت کنند کارت عالی بود شادی وارد اتاق شد

اشم گفتی اینقدر خوشحال شده دچی به دا ت و ببینیم ناقاله چشمت به نیلوفر بیافته ماخندبلک

رت داشت حرف میزد بعد چشمکی زدم و گفتم: سرجام رفتم و گفتم: من چیزی نگفتم براد

د و گفت: یعنی داداشم قاطی ده زیاد جدی نگیر شادی بلند خندیخودش میگه خودش میخن

دست شمادرد نکنه یدفعه بگید دیونه شدم دیگه فرم های درخواست –چه عرض کنم –کرده 

–تماس بگیرید  داشتیدن من میرم قسمت فروش کارم و برداشتم و گفتم: قضاوتش با اطرافیا

م و به او چشم دوختم و گفتم: هنوز تو کار شما م مدیر عامل دستگیره درو رها کردچشم خان

د بگم با تاسفانه بایفق میشم سری تکان داد و گفت: منبردم مطمئن باشید تواون کارم موست د

م  سمت همه دها رو اخراج کنند وقت دیگه مجبور شم تمام کارمنموافقم میترسم چاین حرفت 

 خواهشا" از این دست و دلبازیها نکنید فکر میکنم میدونید تمایلی به کار–رو به شما ببخشم 

ت ددر اینجا ندارم بلند شد و گفت: آره میدونم بخاطر همین در تالشم کاری کنم قراردا

: و همانطور که درو باز میکردم گفتم بجای ده سال بکنم بیست سال شانه ای باال انداختم و

نیست به قسمت فروش رفتم  و نگاهی به دفترها انداختم  داز آدمی مثل شما هیچ چیز بعی

م برگشتم ضربه ای به در زدم و وارد شدم دبه اتاق خوتقریبا" یک ساعتی اونجا بودم و بعد 

اخت و به مهمانش چشم دوخت با چند تا شرکتی که قبال" همان داشت نگاه گذرایی به من اندم

م تماس گرفتم و آدرس پستیشون و گرفتم فورا" کاتالوگ و دفاکتور زده بو براشون پیش

آدرس جدیدترین اطالعات دستگاهها رو براشون توپاکت قراردادم و با پیک تماس گرفتم 

دند شدم  شایان و مهمانش  سرگرم صحبت بو دشرکتهای مورد نظر و رو پاکت نوشتم و بلن
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حواسم بود که زیر چشمی من و می اکتها زدم کامال" تم رو پبطرف میز او رفتم مهرو برداش

پائید وقتی سرجام نشستم مسیجی از او به دستم رسید )داری چکار میکنی ( در جوابش 

دارم( اونگاهی به گوشیش انداخت و بعد به من نباشید با میز و سمت شما کاری ن زدم)نگران

ر متوجه اوکه ابرویی باال دع بستن نگاه کرد کیفم و برداشتم و آروم از اتاق خارج شدم موق

بچه ها -و به اتاق هانی رفتم   انداخته بود و به من نگاه میکرد شدم پاکتها رو به پیک سپردم

از بازار یابی خوشتون میاد  بهم نگاه –شما اکثرا" بیکارید درسته آنها باسر تائید کردند 

که باید بگید و بنویسم فکر  اگه من چیزهایی–کردن شادی گفت: ما که چیزی بلد نیستیم 

میکنید از عهده اش برمیاید شما که از صحبت با تلفن لذت میبرید  هانی گفت: من میتونم 

–امتهان میکنم شایان گفته –وهم میتونی ه شادی نگاه کردم و گفتم: توچی تم برعاشق اینکا

شم بخواد بیخود دل–وای نیلو میخوای پوست از سرمون بکنه –نه این پیشنهاد خودمه 

به پشت  اونوقت میگه نقشه ای برای میز من نداره –اینطوری فروش شرکتشم باال میره 

سرم نگاه کردم دست به سینه به در تکیه داده بود و لبخند میزد  برگه ها رو برداشتم وقتی 

میخواستم از کنارش بگذرم گفتم: میز و سمت ارزونیتون وارد اتاق شدم خواستم درو ببندم 

جلو رو اولین صندلی  دبطرف میزم رفتم و نشستم درو بست اومتش و رو در قرارداد که دس

ببین جناب مدیرعامل یه همچین شرکتی –نشست و گفت: چی تو سرته داری چکار میکنی 

کم کم نیاز به سه چهار تا بازاریاب داره که حداقل برای محصوالت شرکت تبلیغ کنند 

شادی و هانی خواستم تو ساعتی که بیکارند این کارو امروز این کارو من انجام دادم از

من متن اولیه رو براشون مینویسم یک –فکر میکنی توانایی این کارو دارند –انجام بدند 

که باید بازاریاب استخدام کنید ولی  اگه تونستند که هیچ نه هفته آزمایشی این کارو انجام بدن

مال چند تا شرکتی –ی بود اصال" مال کی بود اون پاکتها  چ–ده احتمالش که موفق بشن زیا

فکر میکنی –فرستادم که قبال" پیش فاکتور گرفته بودند من کاتالوگ و اطالعات و براشون 

جالبیه نمیدونم چرا به  دپیشنها–جناب مدیر عامل امتهانش که ضرر نداره –نتیجه هم داره 

ور نگاه میکردم گفتم: تعجبی م نرسید لبخندی زدم و همانطور که به صفحه مانیتدفکر خو

اره   سیگاری از جیبش درآورد و روشن کرد نگاهی به نوشته رو دیوار و بعد به او دن

روش اسمی نداره من  یوار و تکرار کرد و گفت:دانداختم سرش و حرکتی داد و نوشته رو 

پس لطف کنید کنار پنجره بکشید بوش اذیتم میکنه سری تکان داد و سیگار و -میتونم بکشم 

پ کردم و زیرش زدم یگه تایدگار نکشید و از اتاق بیرون رفت فورا" یه سیخاموش کرد  

مدیر عامل  فورا" جای قبلی زدم و نشستم  متن مورد نظر و تایپ کردم و حتی شما جناب 

باز کردم با شایان  م درو کهاستم از  اتاق خارج شر میخووطبلند شدم چشمم به متن بود همان

ابرویی باال انداخت لحظه ای خیره نگاهم کرد حسابی  داز دستم افتا ها برخوردم و برگه
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برگه ها رو از خجالت کشیدم  قدمی به عقب برداشتم و گفتم: معذرت میخوام حواسم نبود 

د و گفت: زود برگرد کارت دارم فورا" رو زمین برداشت به دستم داد و خودش و کنار کشی

چی شده نیلوفر چرا –به اتاق شادی رفتم و کنارش نشستم و دستم و رو پیشانیم قراردادم 

اومدم اینجا حواسم نبود خوردم تو سینه برادرت  بلند خندید و  داشتم می–اینقدر سرخ شدی 

کشیدم االن پیش یواش شادی حسابی خجالت –ی دگفت: همین, برای این اینقدر سرخ ش

خودش میگه این دختره سربه هواست که جلوی پاش و نمیبینه دستش و جلوی دهانش 

خندید  منظورت چیه شادی –داشه تو سربه هوا باشی یکه ای خوردم رارداد و گفت: از خق

یا اینم چیزایی که باید آره ب–و گفت: هیچی بابا همین جوری گفتم حاال با من کار داشتی 

ادم و به اتاق رفتم از برابر نگاه او گذشتم و پشت دشماره شرکتها برگه هانی و هم م بگید این

از متنی که برای بچه ها –بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: بله –خانم موسوی –میزم نشستم 

م و رومیزش قراردادم دبردی یه کپی هم برای من بگیر چیزی که  خواسته بود براش ز

دیشب –خواهرت هنوز برنگشته –که گفت: مامان کوچولو نگاهش کردم  خواستم برم

ارم دیه لحظه بشین کارت –پس از تنهایی دراومدی فقط نگاهش کردم –؟برگشت چطور 

بطرف در که ضربه ای خورد و باز شد برگشتم آقای محبی بود گفتم: شما اینجا چکار 

ا اومد اینم شیرینی مخصوص شما گفت: از اونجا میام دنی دمیکنی مگه بیمارستان نرفتی

ممنونم بفرمائید نگاهی به جعبه انداختم –مبارک باشه  لبخندی زدم و گفتم: چشمتون روشن 

همین کارو کردم این شیرینی مخصوص –ید به مش رحیم بین کارمندا  پخش کنه دو گفتم: ب

ممنونم لطف  من از شما–شماست جعبه رو گرفتم و گفتم: نیازی به این کار نبود ممنونم 

ن برای شما هم شیرینی می آورند  البزرگی در حقم کردید بعد به شایان نگاه کرد و گفت: ا

اوبا تعجب اول به من  دشایان گفت: تبریک میگم آقای محبی میتونی فردا هم  تشریف نیاری

بعد به شایان نگاه کرد و گفت: واقعا" ازتون ممنونم با اجازتون من دیگه مرخص میشم 

همزمان با خارج شدن او شادی با بشقاب م شیرینی خانم موسوی و بدم  خدانگهدار دده بواوم

ست من کرد و گفت: به چه مناسبت شیرینی گرفتی دشیرینی وارد اتاق شد نگاهی به جعبه 

وا تو شیرینی میدی شایان گفت:آقای محبی برای –خندیدم و گفتم: بچه دار شدن آقای محبی 

بشقاب و به دست وا مگه نیلوفر....باقی حرفش و خورد –ی آورده مامان کوچولو شیرین

برادرش داد و گفت: ببینم حاال چی هست در جعبه رو باز کرد و گفت: نگاه کن برای تو تر 

آورده برای ما دانمارکی چرا پارتی بازی کرده بطرف میزم رفتم و گفتم: مال تو عزیزم من 

آخ جون صبر کن هانی و هم صدا کنم  رفت و فورا" با هانی  واقعا"–شیرینی دوست ندارم 

ی گفت: توهم بیا شایان شایان دبرگشت و دراتاق و قفل کرد  روبه روی میز من نشستند شا

کنار خواهرش نشست و سیگاری درآورد هانی گفت: ترخدا شایان حالمون و بهم نزن ما 
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ش و روشن کرد و به من چشم دوخت نمیتونم از صبح یدونه هم نکشیدم سیگار–رفتیم بکش 

به نوشته رو دیوار اشاره کردم گفت: اسمی نوشته نشده من میتونم بکشم بلند شدم و بطرف 

نوشته رفتم با دست رو جمالت و نشان دادم و گفتم: لطفا"  سیگار نکشید حتی شما جناب 

نی ومیخورد مدیر عامل  لحظه ای نگاهم کرد و بعد بلند خندید شادی همانطور که شیری

ا نه نگاهی به ساعت انداختم گفت: آفرین نیلوفر ببینم میتونی این داداش من و ترک بدی ی

من دارم میرم جایی کار –بله –با خواهرت قرارداری –و ربع بود گفتم: من میتونم برم چهار

شما هم میاید  شادی گفت: آره منم میام  نگاهم کرد و گفت: خوب شما هم بیا هادارم بچه 

بلند خندید با  و گفتم : ممنون وسیله آوردم شادی میرسونمت بلند شدم و بطرف میز رفتم

داداشی توکی –تعجب نگاهش کردم شایان گفت: خفه نشی چه خبرته چرا اینجوری میخوری 

رینی ینه بابا از اینا نه ش–بخور ,چه فرقی میکنه این شیرینی –میخوای به ما شیرینی بدی 

ی گفت: حاال که این بی خیال شده تو دست برنمیداری بیکاری میخوای عروسیت و میگم هان

یه دخترو بدبخت کنی شایان گفت: کی گفته بی خیال شدم اتفاقا" من مصمم تر شدم نگاه از 

نبالت شادی گفت: کجا داونها گرفته و با نازنین تماس گرفتم و گفتم: حاضر باش دارم میام 

نه عزیزم  –خودتون میرید شوهرش نیست –اسش مزون برای پرو لب–میخواید برید 

آره شادی جان فقط عجله کن  کیفم و برداشتم شایان –میشه –خودمونیم چطور میخوای بیای 

–شیرینی یادت رفت –بله –مامان کوچولو –معلوم نیست  خدانگهدار –گفت: فردا که میای 

ون شام تیم بعدش بیرا بچه ها به مزون رفمال شما بجای سیگار استفاده کن خداحافظ ب

اشتم نیم ساعت زودتر به شرکت رفتم  دستم و بردم دخوردیم  صبح چون کار خاصی ن

آخ ببخشید  –خورد  ضربه ای به در بزنم  درباشدت باز شد و دستم به صورت شایان

-لبخندی زد و گفت: از دیروز این دوبار سرم و انداختم پائین و گفتم: واقعا" شرمنده ام  

نمیخواد سرخ و سفید بشی برو داخل از جلوی در کنار رفت پشت میزم نشستم  الخوب حا

اشتم گل و بو میکردم که وارد اتاق شد از دیدن دمخملی بود  دچشمم به شاخه گل رومیز افتا

نگاهی به گل انداختم و گفتم: میشه لطف کنید بگید به  دگل تو دستم لبخندی زد و بطرفم اوم

ت خوب مامان کوچولو کارای خواهرت دوگفت: مال زبونت نه خو دچه مناسبته  لبخندی ز

چرا –خوشبختانه تمام کارها انجام شده یه لحظه به صورتش نگاه کردم –به کجا رسید 

ه  دستش و رو زخم صورتش گذاشت وگفت: دروگونتون خط افتا-اینجوری نگاه میکنی  

بلند با کامپیوتر کار کنی  یناخنهاونم توچه جوری میتونی با این دمیگم چقدر میسوزه من نمی

رو بازکردی من تازه میخواستم دجناب مدیر عامل شما –اصال" چرا اینجوری اومدی داخل 

رو باز کردید خندید و دی دعوا داشتید اینطوری با ک فهمم سرصبحیدربزنم  اصال" من نم

استم یه چیزی اگه میدونستم تو پشت دری یه جور دیگه درو باز میکردم بگذریم میخوگفت:
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بهت بگم که نشد حاال که کسی نیست بهترین فرصته که ......باباز شدن در اتاق او حرفش 

و نیمه تمام رها کرد شادی و هانی با هم وارد اتاق شدند اخمهاش و کشید توهم هردو سالم 

ادی گفت: شایان صورتت چی شده او دستش و رو صورتش گذاشت شکردند و جلو اومدن 

ی ناخن مامان کوچولو هانی گفت: ناخن مامان کوچولو رو لپ تو چکار میکنه و گفت: جا

گفت: توچکار داری جیر جیرک  این و گفت و از اتاق بیرون رفت وقتی درو بست گفتم 

م دربزنم یدفعه درو باز کرد دستم خورد توصورتش هردو بلند خندیدند هانی گفت: داوم

ره وارد اتاق شد وگفت:بجای خندیدن بلند شید تو چشمش نخورده شایان دوبا شانس آورده

سرکارتون شادی صورتم خیلی میسوزه چیزی همراهت نداری هانی گفت: من ریمل و  دبری

از  دبیا برونمک دون یه چیزی بهت میگما  بع–شمشیر نخوردی  هرژ دارم میخوای خوب

این سوزشش و کم  که همراهم بود براش بردم و گفتم: رفتن آنها پشت میزش نشست پماد آد  

ی اثر داره یه وقت بدترش نکنه میکنه پماد وگرفت  نگاهی به آن انداخت و گفت: مطمئن

ندی زدم و ازش فاصله گرفتم گفت: مامان کوچولو ساعت نه قراردارم یه کارش بکن لبخ

لبخندی زدم و گفتم: تنها راهش کرم پودره بیارم سری تکان داد و گفت: مگه چاره دیگه ای 

بایدم مسخره کنی –لبخندی زدم و سرم و پائین انداختم  ارم  کرم پودرو براش بردمهم د

مامان کوچولو دستم و جلوی دهانم قراردادم و خندیدم و گفتم: ببخشید دست خودم نیست آخه 

چی –ا زدم ددم شادی و صد لحظه صبر کنید االن برمیگرکرم پودر و که اینقدر نمیزنن چن

کرم و بزن به صورت برادرت شادی بلند خندید و گفت: چکار کردی اون –شده نیلوفر جان 

باباشما دوتا جز مسخره کردن کاردیگه –و کرم پودر بزنی  بدنت لشایان مگه میخواستی ک

وای  شادی گفت:–ای بلد نیستید مگه چند بار از این چیزا زدم که این بار دومم باشه 

بردار  اینطوری صورتش دورنگ میشه  شادی جان با دستمال اضافه اش و –چکارش کنم 

سعی کن فقط روی اون خط و بپوشونی  شادی همانطور که  میخندید اضافه کرم و پاک 

ش و  نگاه کردم رو چشمهاش کرد وقتی کارش تموم شد گفت: خوب شد لحظه ای صورت

شت گفتم: آره شادی جان پ لبم شدت گرفت نگاه از او گرفته واندم یه لحظه ضربان قثابت م

و  میز گذاشت و گفت: یدفعه چه اتفاقی افتاد؟ میز نشستم بعد از رفتن شادی او برگه ای ر

رو از دستم کشید و گفت: ازت برگه رو برداشتم و گفتم: هیچی خواستم تایپ کنم برگه 

د کارم و دیدم چی شد؟ نگاهش کردم وگفتم: مگه باید چیزی میشد لطفا" برگه رو بپرسی

روی میز گذاشت و از اتاق بیرون رفت دستی روگونه ام که داغ شده شروع کنم برگه رو 

بود گذاشتم نمیدونم چرا اینطوری شدم چشمهاش چه رنگ جذابی داشت انگار تو چشمش و 

سرمه کشیده بودند چیزی که تا حاال دقت نکرده بودم ضربه ای روگونه ام زدم و بلند شدم و 

ا" پشت سرم دیدم فورودم وقتی برگشتم شایان پنجره رو باز کردم و چندتانفس عمیق کشی
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نه اقای –د روبه روم ایستاد و گفت: تمام نش یزم رفتم اومدسرم  و پائین انداختم  و پشت م

سعی کردم حواسم و جمع کنم ولی چند مرتبه –بله –توحالت خوبه –خطیبی االن میزنم 

–حتما" –اهشی ازتون بکنم کلمات و اشتباه زدم آخر سر نگاهش کردم  و گفتم: میشه یه خو

گرفته به  لطفا" تشریف ببرید سرجاتون  ابرویی باال انداخت و گفت: مزاحمتم  نگاه ازاو

مانیتور دوختم او با عصبانیت اتاق و ترک کرد و درو محکم کوبیدپیش فاکتور و کپی کردم 

عه اینقدر نمیفهمیدم چرا یدفو رومیزش قراردادم و سرجام نشستم کمی آروم تر شده بودم 

تغییر کردم حضور او باعث میشد نتونم نفس بکشم سرم و رومیز گذاشتم تا به این وسیله با 

دا ه االنمم به شایان چیز مشترکی پیبستن چشمام تمرکزم و به دست بیارم بین تنفرو نگا

سمم سرم و بلند کردم لحظه ای به صورت دم با شنیدن ام عصبانی بودنمیکردم از دست خو

–م دات کرددفعه ص دکجایی تو حواست کجاست میدونی چن–م تشایان چشم دوخ غضبناک

نه انگار یه چیزیت میشه بلند شو برو خونه بلند شدم کیفم و –معذرت میخوام کاری داشتی 

کجا داری میری نگاهش کردم و گفتم:  مگه –برداشتم از برابر چشمهای متعجبش گذشتم 

م میرسونمت د: بیا برو بشین مهمان دارم بعد خوخودت نگفتی برم سری تکان داد و گفت

روبه روم  دم چکار کنم اومدوبم مانده دمیترسم بری بیرون یه بالیی سرت بیاد مردد بو

ی چرا یدفعه اینجوری شدی برای فرار از نگاه او سرم دخوب بو ایستاد و گفت: توکه

که  دمیشه بگی این چی بو–د چیزی افتادم که برام خوشایند نبو دوانداختم پائین و گفتم: یا

آقای خطیبی خواهش میکنم نپرسید نمیتونم حرفی بزنم همانجا نشستم –اینقدر بهمت ریخت 

جبور م تا مدوندو بطرف دیگه ای برگروخت صورتم ندلی کناریم نشست  و به من چشم دص

بوط نباشم به صورتش نگاه کنم بلند شد و گفت: میدونی چیه من فکر میکنم هر چی هست مر

توهمش نگاهت و –به منه نگاهش کردم و گفتم: اونوقت چطور به همچین نتیجه ای رسیدید 

زدی  صدام و کمی باال بردم و گفتم: اوال" فکر نمیکنم دلیلی داشته باشه تو از من مید

من ربطی به شما نداره بعد بلند صورت یه غریبه نگاه کنم دوما" خیر جناب مدیر عامل حال 

ون بدبختی که ادعا میکنی دوسش داری میسوزه تو اگه واقعا" دلم به حال اشدم و گفتم: 

عالقه ای بهش داشتی به خودت اجازه نمیدادی اینقدر راحت با یه دختر دیگه گرم بگیری یا 

براش گل ببری آقای خطیبی راهت و کج رفتی وقتشه به خودت بیای نگاهی به گوشیم 

میگی چرا زنگ -.....-نه چیزی نشده -.-بزن نازنین  حرفت و-....-سالم -..-بله –انداختم 

گفتم خودم -........-نبالش نه خودم میرم د-.......-چه ساعتی میرسه -........-زدی یا نه 

اختم و گفتم: این چند روز ددیگه ادامه نده گوشی و قطع کردم و نگاهی به ساعت انمیرم 

ون میفرستم انجام میدم براتبیاره خونه  د بدید شادیکاری داشتینمیتونم بیام سرکار اگه 

ورا" از شرکت بیرون زدم و خودم و به فروگاه رساندم تا روز عروسی نازنین وفخداحافظ 
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اشتم به درخواست علی برای دوم خبری ندی هیچ کدنه از شرکت و شایان نه هانی و شا

دیم الن شوارد سدم بخاطر همین وقتی آرامش نازنین هرجایی که آنها میرفتند من هم بو

چون هیچ کدوم از هستی و مادرش همانجا منتظرمان ایستاده بودند  ه بودها پر شدصندلی 

ستم و گرفت و سرمیزها برد همه را به من معرفی کرد سایه دفامیلها رونمیشناختم زن عمو 

روشنی از تصویرشان تو ذهنم بود از همشون بیزار بودم فامیلی که حتی یک بار زحمت 

ن حال مارو به خودشون ندادند به زور ظاهرم و حفظ کردم تا به مادر علی رسیدم او  پرسید

ها بخاطر سر این میز کنار من بنشین  میفهمیدم این زبان بازی و گفت: بیامرا محکم بغل کرد 

الپرسی کنم چشم میرسم اجازه بدید دوستانم اومدند با آنها احو چیه بخاطر همین گفتم:

که شادی و خانواده اش نشسته بودن رفتم شادی با دیدنم گفت: بال  میزی خدمتتون سر

م مادر هانی و برای اولین دست دادنگیری دختر چه خوشگل شدی با مادر شادی و هانی 

که به جرأت میگم  دبار بود میدیدم ولی اونم خیلی خونگرم بود چشمم به دختر جوانی افتا

سرتاپام وبا حالت خاصی برانداز کرد  در بوآرایشش از نازنین که عروس بود خیلی بیشت

شادی گفت: نیلوفر جان ایشون تینا دختر عمه ام هستند دستم و بطرفش دراز کردم و گفتم: 

خوشبختم خوش آمدید با نوک انگشت دست داد نگاهش مثل آدمی بود که به دشمنش چشم 

اومد جلو  دوختم نازنین به نازنین و علی که به میز نزدیک میشدند چشمدوخته اهمیتی ندادم 

بازوم وگرفت و گونه ام و بوسید علی بلند خندید گفت: فکر کنم بارهزارمه که از وقتی وارد 

سالن شدی خواهرت و بوسیدی لبخندی زدم و به نازنین که لب چیده بود نگاه کردم و گفتم: 

جان گرفت و انگار نازنین جان یادت رفت برای چی اومدی به افراد دور میز نگاه کرد 

گفت: وای خداروشکر چندتا آشنا دیدم علی دوباره بلند خندید گفت: یعنی تاحاال همه ناآشنا 

بودند گفت: علی اینقدر نخند من که کسی و نمیشناسم جز همین چندتا دوست نیلوفر و 

نیلوفر –خودم دستش و فشار دادم و گفتم: حاال برو زشته همه دارن نگاهت میکنند دوستهای 

برو دخترجان باید کنار شوهرت بشینی نه خواهرت من همین جام برو –یش من بشین بیا پ

علی همانطور که میخندید دست نازنین و گرفت و بطرف جایگاه برد  شادی گفت: بشین 

بابا مگه این نازنین دست برمیداره هرجا رفتند مجبورم کرد –کنار ما چرا اینقدر دیر اومدی 

نه با ماشین خودم پشت سرشون بودم اینقدر به –وس اومدی باماشین عر–همراهشون برم 

ه درست کردیم شادی و هانی خندیدند یپشت سرش نگاه کرد که تاجش کج شده بود تو آتل

هانی گفت: حاال موقع رفتن میخواد چکار کنه  به نازنین چشم دوختم و گفتم: چی بگم چند 

دفعه توآرایشگاه گریه کرد و کار آرایشگرش و بهم زد آخر زنه گفت اگه بازم گریه کنی 

میکنه چند روز خواهرت و بیرون میکنم همین باعث شد آروم شه نگار گفت: کم کم عادت 

-عادی میشه نگاه کن اومد به دستی که روشانه ام گذاشته شد چشم دوختم  اول که بگذره 
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کن فامیل علی و وسطن هیچ کس از من نیست لبخندی نگاه –وای نازنین چرا اومدی اینجا 

نیلوفر –زدم و گفتم: برم بگم همه بشینید عروسی خواهرمنه فقط من حق دارم برقصم آره 

شد و گفت: این که کاری نداره اینم از سمت عروس دست نگار و  دکن هانی بلنشوخی ن

به نازنین کمک کردم سرجاش برگشت علی گفت: باید چسب شادی و هم کشید و گفت: بریم 

ر کرد و گفت: بشین بریزم روصندلیش که بچسبه بلند نشه  نازنین خودش و جمع و جو

ازنین زشته همه دارن نگاه میکنند ده انداخت گفتم: نو مراهم به خن باره خندیدنیلوفر علی دو

مگه بچه ای من نه فرار میکنم نه کسی من و میدزده آروم بشین سرجات خیالت راحت 

بفرمائید دستم و – دنیلوفر جان  به پشت سرم نگاه کردم  عمه بزرگم بو–کنارت میمونم 

شید به ناچار با او همگام شدم لحظه هم پیش ما بشین دستم و ک دگرفت و گفت: بیا عزیزم چن

مرا بطرف میزی که سه تا خواهر پدرم نشسته بودند برد مرا کنار خود نشاند هرکدام چندین 

عمه مریم گفت: پدرت برام تعریف کرده چطور تمام این سالها سئوال ازم پرسیدند آخرسر

–بزرگتری سال  دبرای خواهرت زحمت کشیدی کارتو قابل ستایشه راستی تواز نازنین چن

به نازنین نگاهی انداختم و  شیمیخوره از خواهرت کوچکتر باواقعا" ولی بهت –چهار سال 

با چه عشقی نگاهش میکنی معلومه خیلی –: بخاطر آرایشش که سنش بیشتر دیده میشه گفتم

بله همینطوره مریم گفت: دخترا چرا نشستید بلند شید دیگه یکمم شما شلوغ –دوسش داری 

وسط باشند  گفتم: اگه اجازه بدید از حضورتون مرخص  ده نمیشه خانواده داماکنید همش ک

از اونها فاصله  شدم و فورا" دبرو عزیزم بلن–شم علی آقا داره میره نازنین تنها میمونه 

نازنین کلی غرزد که چرارفتم و تنهاش گذاشتم بعد از رفتن علی مانتوم ودرآوردم و گرفتم 

کنار نازنین نشستم شادی و هانی یه دقیقه مارو تنها نگذاشتند آخر سر شادی دست مرا 

توشایان و دعوت -ی جان چی شده؟دبگو شا–نیلوفر –گرفت و به بهانه لباس به رختکن برد 

بابا گفت توبهش گفتی دعوت  نه–دادم گفتم مال خانواده شما من که کارت –نکرده بودی 

یه –چکار کنم  د من بایالحا–نیست ماروآورد رساند گفت توماشین میشینم تا جشن تموم شه 

آره بخدا دلم نمیاد داداشم توماشین بشینه –بازنگ من درست میشه –زنگ بهش میزنی 

–این چند روز خبری ازتون نبود  لبخندی زدم و گفتم: باشه عزیزم زنگ میزنم راستی

دوباره –باباخوش بحالت که نبودی شایان دیونه شده بود حسابی همه رو کالفه کرده بود 

نمیدونم همان روزی که توزود رفتی اینم قاطی کرد کارهاش مانده بود با مهمانشم -چرا؟

زی که واون ر–چرا با مهمانش دیگه دعوا کرد –دعواش شد اوه نمیدونی چه وضعی بود 

یادش رفته بود کرم پودر و از –آره –رتش بزنم یادته تومن و صدا کردی کرم به صو

رومیز برداره مهمانش میبینه میخنده چندبار بهش تیکه میندازه اونم عصبانی میشه خندیدم و 

آره بابا نبودی ببینی چه جوری داغ کرده بود دیگه بیا بریم االنه –گفتم: راست میگی شادی 
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ین همه جاروبزاره روسرش امانازنین اصال" متوجه نبود من نشده بود و با دخترای که نازن

فامیل سرگرم رقصیدن بود گوشیم و برداشتم . برای شایان مسیج زدم )جناب مدیر عامل 

جای نازنین نشستم و تصور نمیکردم باید کارت جداگانه برات بفرستم تشریف بیارید داخل(

شادی میکرد چشم دوختم برام سخت بود که ازش جدا بشم ولی به او که مثل دختر بچه ها 

م و کنترل کنم تا متوجه حالم نشه موقع رفتن همین که علی شنل و دمجبور بودم  خو

روسرش انداخت زد زیر گریه و مرا محکم بغل کرد بود و جدا نمیشد به زور آرومش کردم 

نگار و تینا هم پشت ون اومدند هیش کردم شادی و هانی همراه من از در بیرو با علی را

و گفت:  دیدنم بطرفم اومدسرمان بودند شادی درتالش بود تا با شایان تماس بگیره پدرم با 

من میرم خونه موقع رانندگی مراقب باش  زودترم از اینجا برو تا عمه هات دردسری برات 

پدربادیدن او  سالم آقای موسوی  من و پدرم به پشت برگشتیم  شایان بود–درست نکردن 

خیر –لبخندی زد و دست او را به  گرمی فشرد گفت: داخل سالن ندیدمتون تشریف نداشتید 

ممنونم پدرم به –جایی کار داشتم بعد به من چشم دوخت و گفت: تبریک میگم خانم موسوی 

اخت و گفت: نیلوفرم عمه ات داره میاد حواست باشه یه وقت خواست دهردوی ما نگاهی ان

لحظه  چند–نه –پدرجان با ماشین خودتون اومدید –همراهشون بری قبول نکنی من رفتم 

نه دختر جان بفهمه از همین جا جدا –با نازنین خداحافظی کنم بعد با هم بریم  دصبر کنی

گفت:توبیاباما بریم کلید ماشینت و بده به  میشی همه شهر رو روسرش میزاره توبرو شادی

نه شادی جان مزاحم شما نمیشم  شایان گفت: درست نیست یه دختر تنها پشت سر –پدرت 

ماشین عروس راه بیافته شما بیا من میرسونمت ماشین همین جاست  شما هم آقای موسوی با 

ی رو شانه شایان ستدماشین دخترتون تشریف ببرید اینجا سخت ماشین گیر میاد پدرم 

عمه –بله –ن انیلوفر ج–گذاشت و گفت: خیالم و راحت کردی سوئیچ و بطرف پدرم گرفتم 

دیا جان بیا  این خانم زیبا نیلوفر م بعد بلند اسم پسری و صدا زد برجان بیا با ماشین ما بری

ی نی و هاگفت: پس نیلوفر فداکار شمایی شاد دیه اوسرتاپام و از نظر گذراند ودختر دائی مه

و بردیا لحظه خندیدند بردیا نگاهی به آن دو انداخت و رو صورت شادی ثابت ماند  شادی 

افتاد لبخندی زدم و سرم و  ده خورد چشمم به شایان که اخم کرده بوای نگاهشان درهم گر

برگردوندم عمه گفت: بریم عزیزم االن ماشین عروس حرکت میکنه  شایان یدفعه گفت: شما 

ه کرد و گفت: شایان جان نیلوفر و به تو دایشون با من میان پدرم از این حرف استفا بفرمائید

حظه متوجه شایان نشده  باشه نگاه ش خداحافظ عمه که انگار تا اون لمیسپارم مراقبش با

معرفی نمیکنی تاخواستم بگم  وخریدارانه ای به شایان انداخت و گفت: نیلوفر جان ایشون 

نازنین آروم نمیشه چکارش کنم -بله علی آقا–داد و مرا مخاطب قرار کیه علی سررسیدکه 

بطرف ماشین عروس رفتم به نازنین که  مثل ابر بهاری گریه میکرد گفتم: بخدا اگه آروم 
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نمیشه زشته من با ماشین آقای خطیبی –بریم  مابیا با –نگیری از همین جا ازت جدا میشم 

یه نکن اعصاب شوهرتم بهم نریز علی آقا بشین سرتم دیگه گر هم بری پشتمیام هرجا 

اجازه بدید اینا هم  تشریف بیارید-پشت سرم نگاه کردم  حرکت کن با صدای شایان به 

همراه تینا کنار ماشین ایستاده بودند  یشادی و هانحرکت کنند  با او بطرف ماشینش رفتم 

تینا با دیدن شایان با اشوه گفت: کجایی شایان   خسته شدم حداقل درماشین و باز میکردی 

ا بود لبخندی یدیلوفر فداکار بطرف صدا برگشتم برن–شایان نگاهی به من انداخت و درو زد 

و باز کرد و گفت: ایشون با زد و گفت: باما  نمیای خوش میگذره  ها شایان اومد درجلو ر

ا روبه شادی کرد و گفت: خوب خانما شماها چطور یدبر .من میان شما تشریف ببر , بشین

برو بردیا کم نمک بریز  به آرش که حاال کنار من ایستاده –همه با این آقا تشریف میبرید 

اشین عروس نگاه کردم او با شایان دست داد و گفت: نیلوفر علی میگه بیاید کنار م دبو

منه میگه بیا با هم بریم  ه هانی نگاه کرد و گفت:هستی توماشیننازنین بی تابی میکنه بعد ب

بیابریم همین جاست  خوب دیگه بردیا راه بیافت بزار اینا هم حرکت –ماشینت کجاست –

کنند شایان گفت: باالخره میشینی یا نه به چهره عصبی او نگاهی انداختم خواستم درعقب و 

نگاهش  ز کنم گفت: شادی تو و تینا پشت بشینیند نیلوفر توهم بشین جلو لحظه ای خیرهبا

دستور میداد تینا پشت و اینطوری خطاب میکرد انگار داشت اسمم  دکردم اولین بار بو

مدیر عامل  چشمی نازک کرد و نشست شادی هم سوار شد و درو بست آروم گفتم: جناب

ی تشریف ببر من با شما نمیام  کمی خودش و نزدیکم کرد ستور میداینجا شرکت نیست که د

و و گفت: خواهش میکنم بشین پدرت تورو به من سپرد سوار شدم و درو بستم ماشین 

بحرکت درآورد نزدیک ماشین علی شد علی با دیدنمان بوق ماشین و بصدا درآورد گفت: 

از کلی دور زدن  علی ماشین میکردند  بعد  علی و شایان تقریبا" با هم حرکت اینم خواهرت

و به سمت خانه هدایت  کرد وقتی ماشین و نگه داشت توان پیاده شدن نداشتم ضربه ای به 

علی میگه –سالم بفرمائید –سالم نیلوفر خانم –شیشه  سمت من خورد  برادر علی بود 

–ود نیلوفر ی گفت: کی بداالن میام شا دشما بفرمائی–نازنین با شما کار داره تشریف بیارید 

میگم یه جوری نگاهت میکرد شایان گفت: بسه شادی  خواهرش منتظره درو –برادر علی 

به محض دیدنم خودش و تو بغلم  دتو پارکینگ  ایستاده بو باز کردم و پیاده شدم  نازنین

نازنین جان آروم باش اینجوری مریض میشی –انداخت و با صدای بلند شروع به گریه کرد 

پله ها باال  زاآرومش کنم به   علی و نازنین که اما گوشش بدهکار نبود یکربع طول کشید تا 

میرفتند  چشم دوختم شادی دستم و گرفت مرا بطرف ماشین کشید  تینا جلو نشسته بود و 

ان آینه رو درست کرد و باشایان صحبت میکرد شادی درو باز کرد اول من سوار شدم شای

به من چشم دوخت تینا گفت: خواهرت خودش و کشت ولی تو یه قطره اشک هم نریختی 
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اره و بهت وابسته است ولی انگار تو اینجوری نیستی اینقدرناراحت دمعلومه خیلی دوست 

م میخواست  سر یه نفر خالی کنم سعی کردم حرفش و نشنیده بگیرم دوباره گفت: لم که ددبو

ه زندگیت میرسی بدون وجود دیگه مراقب کسی باشی راحت بنیاز نیست گه راحت شدی دی

ی گفت: بسه دیگه تینا معلومه چی دبا غضب نگاهش کردم تا خواستم چیزی بگم شا مزاحمی

لش میخواد انجام میده ددیگه حاال هر کاری  دخوب مگه دروغ میگم راحت ش–داری میگی 

هم وم من نبود من کامال" آزاد بودم خداروشکر تاحاال پام تینا جون تا االنشم کسی مزاح–

ا فکر میکنم تو خیلی محدود بودی که اینطوری با حسرت راجع به آزادی برنداشتم امخطا 

ستم وگرفت دآره دیدمت صبر کن من با تو میام  شادی –الو آرش کجایی –من حرف میزنی 

زیاده  نم آدمایی مثل تو اطراف یزم نه عز–تینا گفت: دلخور شدی -و گفت: کجا نیلوفر  

اگه قراربود با این حرفهایی که از سر حسادته دلخور بشم که به اینجا  نمیرسیدم بعد به 

م دآقای خطیبی ببخشید که بهتون زحمت دا– دشایان نگاه کردم چشمهاش خون انداخته بو

نمیشم سعی کنید ممنون مزاحم شما و تینا جون –کجا میری بشین میرسونمت –خدانگهدار 

ه شدم و بطرف ماشین ده با اجازتون فورا" پیادبهش خوش بگذره معلومه حسابی تو تنگنا بو

ده نیلوفر چرا اینجوری کردن آرش گفت: چی شآرش رفتم هانی و هستی با تعجب نگاهم 

نه –نا چیزی گفته آره شین و بحرکت درآورد هانی گفت: تیلطفا" حرکت کن  اوما–شدی 

م فورا" به اتاقم رفتم و درو قفل کردم کال" از فقط سرم درد میکنه بخانه که رسیدیهانی جان 

تینا و نگاه شایان از نظرم دور نمیشد از  دم تا خود صبح حرفهایفکر نازنین بیرون اوم

بود که به حمام رفتم و صبح م و حسی که به شایان پیدا کرده بودم بدم اومد ساعت شش دخو

اومدم  هم که بیرون دوش ماندم که حسابی لرز کردم بعدر زیر داینقدوش آب سردی گرفتم 

پنجره رو باز کردم باران میبارید لباس پوشیدم و به حیاط رفتم تقریبا" یک ساعتی توحیاط 

رشوهر نازنین رفتم پاتخت اونجا ده شدم و به خونه ماداتاقم  رفتم بعدازظهر آما بودم بعد به

ه ات کجاست  سری تکان تر از بقیه اومدند گفتم: دختر عمدبرگزار میشد شادی و هانی زو

داد و گفت: چسبیده به شایان مارو رساندند و رفتند لبخندی زدم و گفتم: پس به زودی یه 

–متنفره باهاش اینطرف اونطرف میره –نه بابا شایان از این دختره متنفره –خبرایی میشه 

 ا دنبال کاره پدرم بهش گفته بیادی از اون طرفم تینکار پدرمه گیر داده باید با تینا ازدواج کن

رنمیاد وای که نمیدونی دیشب بعد از این که تو دشرکت پیش شایان کارد بزنی خونش 

اونطوری پیاده شدی چه حالی داشت به اون  نتو نست چیزی بگه دق و دلیش و سرمن خالی 

ی گفت: به چی شک دنم  شاکرد هانی گفت: بچه ها من کم کم دارم به این شایان شک میک

انداخت و گفت: فکر کنم فهمیدم به کی عالقه داره شادی نگاهی به من بعد به او –میکنی 

کم  کن بگید حاال ازفردا که تینا میاد شرکت چکار کنیم  شایان این موضوع و فراموش



 
122 

 مگه-..-سالم -.-الو –این بدترم میشه  خودشه برای چی زنگ زده  دبدخلق بود با وجو

م بیرون  بی خیال شو شایان دیشب یادت رفت  بچه ها شایان میگه میاید شب بری-.-میشه نیاد 

من سرم و بعالمت نه تکان دادم هانی گفت:  بایه افاده ای و یه آدم بداخالق بیرون برم 

اخت دشایان این دوتا نمیان منم حوصله تینا رو ندارم شادی نگاهی به گوشی ان–حرفشم نزن 

تو شرکت  ه میگرده اصال" چیزی نگو که فرداطع کرد هانی گفت: دنبال بهونو گفت: ق

 ,م و گفتم: واقعا"دکار داده لبخندی ز دسرمون تالفی میکنه راستی نیلو آرش بهم پیشنها

گفتم باید فکر کنم ولی اگه تینا واقعا" بخواد بیاد  شرکت من از –خوب تو چه جوابی دادی 

م اومد خیلی ن شایان و جلوی در دیدم فورا" پیاده شد بطرفشرکت میرم اون روز وقت رفت

علیک السالم  بیا –گاهم کرد سرم و انداختم پائین و سالم کردم عصبانی بود غضبناک ن

تو ماشین نشسته بود انداختم و گفتم: مزاحمتون نمیشم گره ای  نا کهنگاهی به تی میرسونمت

-ارم سوار شو باید باهات حرف بزنم  دار به ابرو انداخت و گفت: من چند روزه با تو ک

شرمنده آقای خطیبی من االن اصال" حوصله صحبت کردن اونم باشما رو ندارم خدانگهدار 

خاطر همین پیاده به سوار ماشینم شدم و به سرعت از اونجا دور شدم صبح حوصله نداشتم ب

سرتاپام و  شرکت شدم شایان جلوی در شرکت بود کردم وقتی وارد سمت شرکت حرکت

 دنگاهی انداخت و گفت: ساعت و نگاه کردی لبخندی زدم و گفتم: یادم رفته بندازم حاال چن

نطرف میمونم جبران بشه منتظر دختر عمه تون هستید شرمنده از او–یکربع به نه –هست 

از چمنی که زیر پاتون سبز شده  فورا" زیر –ابرویی باال انداخت و گفت: از کجا فهمیدی 

بودند سرحال  تو اتاق نگاه کرد خندیدم و از کنارش گذشتم بادیدن شادی و هانی که پاش و

لبخندی زدم وگفتم: به به تینا جون  دتر شدم چشمم به تینا که پشت میز شایان نشسته بود افتا

 میز ریاست هانی و شادی هردو خندیدند-درست کرد و گفت:چی؟ روسریش و دچه بهت میا

بجای –هانی آروم گفت: فکر کرد داری از روسریش تعریف میکنی  کیفم و رومیز گذاشتم

جلو گفت: مامان کوچولو  دسرکارتون  به شایان نگاه کردم اوم داینکه بخندید بیاید بری

نمیخوای کارت و شروع کنی بشین پشت میزت نگاهی به تینا و بعد به او انداختم وگفتم: 

شما مستحق تری بفرما این میز مال شما سری تکان  داد و گفت: زبان که نیست هانی گفت: 

چند وقت شایان من از فردا دیگه نمیام میرم پیش آرش فورا" گفتم : خوبه هانی جان توبرو 

دیگه منم میام شایان اخمی کرد و گفت: شرمنده تو که تازه دستت راه افتاده توهم ده سال 

داری محاله بزارم از این جا بری شمادوتا زود باشید برید سرکارتون یادتون نره  دقراردا

تینا رو هم  دکاردیگه ای هم قبول کردید زود باشید توهم بشین شروع کن درضمن بای

 کار خودم و باید بهش یاد بدم دیگه اللبخندی زدم  و گفتم: با کمال میل خوب حا آموزش بدی

یگه با انگشت رو پیش فاکتور زد و گفت: شروع کن وقتی دیعنی قراره جایگزین من بشه 
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–جلو گفت: تومیگی من چکار کنم  دازم فاصله گرفت گفتم: بگید بیاد شروع کنیم تینا اوم

آره عزیزم  رومیز دوتا –مگه کاری داره –ور به تلفن چط جوابگویی-کم  –تایپ بلدی 

کاتالوگ ویه متنه برو بشین اونا رو بخون تا بگم چکار کنی  فورا" پیش فاکتور وزدم فاکس 

 درحال خواندن متن بودخوبه چند لحظه بطرف شایان رفتم –آره –خوب خواندی –دم رک

پس –جای خالی نداریم –رنظر داری دگفتم: این خانم همین جا میمونه یا جای خاصی براش 

اخت و گفت: توهمین جا میمونی بعدشم ینا اینجا بمونه ابرویی باال اندمن میرم پیش بچه  ها ت

فعال" کاری بلد نیست که نیاز به جا داشته باشه متن و از رومیز برداشتم و گفتم: این به درد 

ا رفتم و گفتم: خوب چرا نشستی شما نمیخوره وقتتون و رو چیز دیگه ای بزارید بطرف تین

خوب بلند شو –چرا –تومگه متن و نخوندی –وا چی وشروع کنم –بلند شو شروع کن 

زنگ بزن کارت و شروع کن فعال" با این شرکتها شروع کن تمام اطالعات و نوشتم خودمم 

رفت و شروع هستم به مشکل خوردی کمکت میکنم برو بشین پشت میز  شماره شرکت و گ

دقیقه نشده قطع کرد  زونکن و سرجاش گذاشتم گفتم: چی شد  ف زدن کرد به یهبه حر

منشی پرروش گفت ایشون وقت این کارها رو ندارند و قطع کرد به – ؟مدیرعاملشون نبود

شایان که دستش و زیر چانه اش زده بود و به ما نگه میکرد نگاهی انداختم و گفتم: خوب 

گرفت تو هیچ کدوم موفق نبود آخر گفت: من و سرکار  شماره بعدی و بگیر پنج تا شماره

ه شرکت اول و گرفتم خیلی مت خودم کشیدم شمارسگذاشتی این کار شدنی نیست تلفن و به 

دیر عامل وصل شدم توضیحات و دادم قرارشد براشون پیش فاکتور ارسال کنم زود به م

چشم  دبه میز نشسته بوچهار تا شرکت بعد هم همینطور وقتی قطع کردم به شایان که ل

درخواست پیش فاکتور و کاتالوگ کردند االن براشون میفرستم -دوختم گفت: چی شد؟

کارمن نیست به تینا نگاه  ده اینشرمن– دلبخندی زد و گفت: این کار فقط از خودت برمیا

ممکنه اول از پسش کن کردم  و گفتم: فکر کنم نحوه صحبت و یاد گرفتی حاال شروع 

برنیای ولی کمی که دقت کنی راه می افتی کافیه مثل متن و بگی گفت: شایان  این متن و تو 

زدم و گفتم: من از تجربه خودم استفاده  آخه نیلوفر اینارو نگفت لبخندی-چطور؟–نوشتی 

به وع کن  به شایان نگاه کردم و گفتم: میرم ر ضمن متن و هم من نوشتم دیگه شرکردم د

میرم قسمت فروش گوشیم همراهمه کاری داشتید خبرم کنید   دشادی و هانی سر بزنم بع

وساعت طول کشید وقتی به اتاق برگشتم تینا داشت دلبخندی زد و سرش و تکانی داد کارم 

–سالم دخترم حالت چطوره –سالم آقای خطیبی –گریه میکرد چشمم به آقای خطیبی افتاد 

ت کنه به دوروبر نگاه کردم دتقریبا" کم کم باید عا–کنه آروم شد رت چکار میخواه–ممنون 

شایان تو اتاق نبود گفتم: چیزی شده  تینا جان  باعصبانیت نگاهم کرد و گفت: میخواستی 

بشه کلی بدوبیراه بارم کردند  تواز قصد این کارو به من سپردی تا نتونم انجام بدم از  یچ
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د گفتم: اوال" اینجا شرکت بابام نیست که بخوام تو بمونی یا اینجا برم از لحنش خیلی بدم اوم

م صحبت با تلفن و بلدی گفتی کاری نداره حاال اگه فکر میکنی از وما" ازت پرسیدبری د

رو بیارم  ها تتموم شد صدام کن میرم درخواسه تو خارجه شروع کن نامه رو تایپ کن دعه

وارد شدم درکمال تعجب شایان و اونجا دیدم  ضربه ای به در زدم و در اتاق شادی بسته بود

آره بیا ببین –چیزی نیست تموم شد –هانی گفت: چی شده چرا اینقدر عصبانی هستی 

مشکلی نداره  نگاهی به برگه انداختم و گفتم: درسته آقای خطیبی لطفا" امضا کنید  نگاه 

گفتم: چکار کردی گذرایی به من انداخت و برگه رو امضا کرد  به شادی نگاه کردم و 

منم با دوتا شرکت –توچی هانی –آره دوتاشون کاتالوگ خواستند –تونستی موفق بشی 

–خوبه آدرس گرفتید  بهم نگاه کردند شادی گفت: مگه باید آدرس میگرفتیم –صحبت کردم 

شادی جان برای کجا میخوای کاتالوگ بفرستی زنگ بزنید آدرس بگیرید شادی گفت: از 

شادی جان از منشی باید آدرس بگیری  به شایان نگاه کردم ندی زدم و گفتم: مدیر عامل لبخ

آره به –هنوز اینجاست  و گفتم: با من کاری ندارید فقط نگاهم کرد شادی گفت: نیلوفر پدرم

شایان نگاه  کرد و گفت: حاال میخوای چکار کنی نمیخوای بهش چیزی بگی شایان همچنان 

فورا"  دتورفتار شایان دقیق شده بودند افتابود چشمم به دوتا کارمند مردی که به من زل زده 

که شایان تماس  دتو قسمت فروش بودم هنوز نیم ساعت نگذشته بواز اتاق بیرون رفتم 

آقای محبی من میرم اتاق خودم آماده –چشم –بیا باال کارت دارم –بله آقای خطیبی –گرفت 

ن بود درو بستم وجلو ایان عصبانی تواتاق درحال قدم زدرفتم ش شد خبرم کنید فورا" به اتاق

ت دبفرمائید آقای خطیبی  صداش و بلند کرد و گفت: بار آخری باشه کاری که خو–رفتم 

بایدانجام بدی به تینا سپردی من این نامه رو گفتم فوری فاکس کنم  توسپردی به اینی که 

آقای خطیبی گفت: شایان چه خبرته االن کل روز اولشه ساعت ده باید این و میفرستادی 

شرکت و خبر دار میکنی خوب االن میزنه لبخندی زدم و  گفتم: ایشون عادتشونه بار 

اولشون نیست با همان حالت گفت: من دارم جدی حرف میزنم تو میخندی گفتم: من نامه رو   

د رومیزتون و یه نگاهی نه ونیم فاکس کردم شما بجای اینکه از کوره دربرید دادوبیداد کنی

پیش فاکتورهارو که –؟بندازید اوبطرف میزش رفت و نامه رو نگاهی  کرد کی این وزدی 

خوب گفت از قصد کار -چرا گفتی تینا دوباره تایپ کنه  پس–زدم این هم زدم و فرستادم 

تم: تموم تلفن و به من سپردی از اینجا برم منم دادم نامه تایپ کنه بعد بطرف تینا رفتم و گف

شد  همانطور که سعی میکرد حروف و درست تایپ کنه گفت: چندتا خط مونده االن تموم 

داد زدم نامه مهمی بود ببخشید سرتون  –بله –خانم موسوی بطرف شایان برگشتم –میشه 

آقای خطیبی من با ایشون صحبت کردم تا  نیم ساعت دیگه برای –نمیدونم چرا خبری نشد 

یف میارن با تعجب نگاهم کرد و گفت: ما که هنوز پیش فاکتور هم ندادیم گرفتن فاکتور تشر
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آقای خطیبی گفتم که من صحبت کردم و قرارگذاشتم توضیحات –چطور فاکتور خواسته 

دونفر بکنید روی خوشی نداره  یه فکری به حال ماکافی وهم به ایشون دادم فقط باید 

تینا راحت باشه آقای سلیمی تشریف آوردند  ونفر تویه اتاق باشیم من میرم بیرون کهدما

بفرمائید اومد جلو گفت: –که گفت: صبر کن ببینم  خبرتون میکنم خواستم از در برم بیرون

من کی به تو اجازه دادم از این اتاق بیرون بری خودت خوب میدونی کارتو توی این اتاقه 

زه اینجا بودنش مهم ورعال" کاال برو بشین سرجات تینا فنباشی همه چیز بهم میریزه حا

نیست بعدا" یه جایی براش درنظر میگیرم  زود باش فاکتور سلیمی و بزن بطرف میزش 

نگاهی به فاکتور انداخت رفتم و پاکت و از رومیز برداشتم و گفتم: مهر زدم مانده امضا  

ش بسپاری د و روبه پدرش گفت: کارمند یعنی این خانم کار کل پرسنل و هم که بهلبخندی ز

روز اول که این خانم و دیدی چی  هخندید وگفت: یادتمه رو موبه مو انجام میده خطیبی ه

باشند شرکت و زرنگ گفتی اوهم لبخندی زد و گفت: بله گفتم اگه همه کارمندها مثل ایشون 

موسوی  باید تعطیل کرد  اما حاال میگم اگه این خانم نباشه شرکت به کل تعطیله راستی خانم

یگه بزار بشینه ده کن تینا بلند شو دفاکتورشون و آماعت دو با پدرت و عموت قراردارم سا

–ه تینا بلند شد و گفت: کارتون چه ساعتی تموم میشه خطیبی گفت: چهار و انجام بد کارش

تونمیای –میرم شایان گفت: برای امروز کافیه میتونی بری  لوای من دیگه دارم از حا

 امروز کاری ندارم بجات میمونم بیا با تینا برو نمیدونم یخوای منخطیبی گفت: شایان  م

نگاهی انداخت و گفت:پدرجان من کلی  من چرا به صورت شایان نگاه  کردم زیر چشمی به

زود باش فاکتور و بزن نامه –بله –کار دارم خودتون لطف کنید برسونیدش خانم موسوی 

داشت و باناراحتی از اتاق بیرون رفت آقای پشت میزش رفت تینا کیفش و برید بزنی هم با

پدرمن چند بار بگم من با –خطیبی گفت: شایان امشب باید تکلیف این دختر و روشن کنی 

ی هم که میگی میخوای نمیگی کیه اصال" با این که ازدواج نمیکنی اون–تینا ازدواج نمیکنم 

ببین –بله کسی هست اما به وقتش –میخوام بدونم ماروگذاشتی سرکار یا واقعا" کسی هست 

چی میگم شایان یا همین امشب زنگ میزنی برای آخر هفته قرار میزاری یا فراموشش کن 

فاکتور و زدم و مهر کردم ,هم شایان  دوچند لحظه بعرفت  فهمیدی خطیبی از اتاق بیرون

خدا وروم تق گفت: میخوام یه چیزی بهت بگاتو ات دخواستم بلند شم که هانی با عجله اوم

ن برگشتم صدای شایان وشنیدم که راجع به اونی که نگی من گفتم من تو اتاق نبودم اال

نه من که –دوسش داره حرف میزد اگه بهت بگم باورت نمیشه تومیتونی حدس بزنی 

و الزم نیست دور بری همین جاست با  تعجب نگاهش کردم –اطرافیان شایان و نمیشناسم 

اینجا هشت تا کارمند زن داره –آره بازم نمیتونی حدس بزنی –ه گفتم: منظورت تو شرکت

نه دیونه اون –ی که هیچ نکنه تویی آره شایان تورو میخواد دپنج تا متاهلند میمونه سه تا شا
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ش میاد بفهمه دمن باون روزم شنیدم میگفت این که از تویی نه من دستم و گرفت و گفت: 

که گفتم فهمیدم طرف شایان کیه شادی سریع حرف  حتما" جواب رد میده شک کردم دیروزم

االن دوبار اسمت و از زبان شایان شنیدم با باز شدن در اتاق هانی جیغی  از و عوض کرد 

ترس کشید  شایان  گفت: چته جیرجیرک چرا جیغ میکشی اصال" تو اینجا چکار میکنی 

ق بیرون رفت شایان کمی زود باش برو سرکارت هانی نگاهی به من انداخت و فورا" از اتا

تو اتاق قدم زد و گفت: چند روزه میخوام یه چیزی بگم نمیشه  مستقیم نگاهش کردم سرش و 

انداخت پائین و گفت: اینطوری نگاه میکنی نمیتونم حرف بزنم گفتم: شماره اونی که میخوای 

بگی باهاش صحبت کنی بده من کارتو درست میکنم نگاهم کرد و گفت: چی میخوای بهش 

م به کسی هم دبخدا توراجع به من اشتباه میکنی من تا حاال با کسی دوست نبو–حقیقت –

اگه واقعا" اینطوره چرا نمیری صاف و پوست کنده –عالقه نداشتم ولی شش ماهه اسیر شدم 

باالخره که چی از بالتکلیفی باید در –جواب رد بده -از چی؟ –میترسم –حرفت و بزنی 

پس هیچی دیگه –داره چون از من بدش میاد –بیای یا میگه آره یا میگه نه اینکه ترس نداره 

وسش دارم این دکنار میزم ایستاد و گفت: نمیتونم بی خیالش بشم واقعا"  دکال" منتفیه  اوم

ستم ضربه ای به در خورد و مدت حسابی با خودم کلنجار رفتم ولی نتونستم باور کن نتون

ه میگه قرار داشته مشتش و رومیز کوبید و دآقای سلیمی اوم–چیه شادی –شادی وارد شد 

گفت: لعنتی هروقت میام حرف بزنم نمیشه بگو بیاد داخل  لحظه ای نگاهم کرد و ازم 

م دولی منتظر بو ه بودمدس زده بودم از همون اولم شک کردفاصله گرفت پس درست ح

ی خودش نمیاره ضربه ای به در ئنم پدرشم فهمیده اما به روحرف بزنه حتی مطم خودش

خوردو باز شد از دیدن سلیمی تعجب کردم صداش از پشت تلفن به  مردای چهل ساله 

پشت میز بلند شد و بطرف او  شایان از دزیاد بیست و هشت نه ساله بو دمیخورد اما زیا

لم که خوشحا رد و گفت: سالم خانم موسوی سلیمی  بطرف من نگاه ک ددا دسترفت 

موسوی منم شایان  کجا فهمیداز دنزدیک زیارتتون میکنم اون که تا حاال من و ندیده بواز

عجیب نگاهی به او بعد به من انداخت و اورا به نشستن دعوت کرد اینقدر نوع برخوردش 

بیشتر از آنچه باید طول که حتی نتونستم جواب سالمش و بدم کار شایان و سلیمی خیلی  بود

باسئواالتش شایان و کامال" گیج کرده  دکشید  بنظرم سلیمی از قصد سئواالت مختلف میپرسی

" مسلط نبود آخر سر من و بود شایان با اینکه از رو کاتالوگ توضیح میداد اما هنوز کامال

شما بوده  این اقالم دست–بله آقای خطیبی –د و  گفت: چند لحظه تشریف بیارید صدا کر

وگ اصلی و برداشتم  شایان لن به آقای سلیمی بده کاتایه توضیحی درباره شولطف کن 

گفت: تشریف بیارید بنشینید روبه  روی سلیمی نشستم و کاتالوگ و به او دادم موقع توضیح 

بینی خوش تراشی داشت   دادن زوایای صورتش و از نظر گذراندم چشم و ابرو مشکی بود
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ره جذابی داره اما به دل مینشست وقتی نگاه میکرد انگار چشماش میخندید نمیشد گفت چه

به  دهرچی فکر کردم کجا دیدمش یادم نیومد ولی خیلی برام آشنا بود توضیحاتم که تموم ش

هرچه که –آقای خطیبی نگاهم کرد –دوخته بود کردم اما او دقیق به سلیمی چشم  شایان نگاه

سلیمی  ؟بفرمائید شایان به سلیمی نگاه کرد و گفت: سئوالی نیستبود گفتم اگه سئوالی هست 

جایی برای سئوال باقی نگذاشتند فقط یه لبخندی زد و گفت: توضیحات ایشون کامل بود 

کامپیوتر سری تکان داد و گفت: -رشته تحصیلی شما چیه؟ –بفرمائید –سئوال خانم موسوی 

ارید در به آن تسلط دن مرتبط نیست ولی اینقخیلی عالیه که شما رشته تحصیلیتون به کارتو

بهتون تبریک میگم  شایان به لبخندی اکتفا کرد جناب خطیبی بخاطر داشتن چنین کارمندی 

از ظاهرش مشخص بود که اوهم به سلیمی شک کرده برگه ای مقابل او قراردادم و 

شت کنید این یه نظر ددار سطح مطلوبی قرار دارند و یادگفتم:لطفا" اقالمی که از نظر شما 

مله به عمل میاد بلند شدم از برابر نگاه حیران شایان ااکثر شرکتهای مورد مع زاسنجیه که 

از رفتن او شایان  دشد و عزم رفتن کرد بالفاصله بع دقیقه بلند داز چن دگذشتم سلیمی بع

ه رو ببینم و گفت: این چه کاری بود که کردی نگاهش کردم و گفتم: میتونم برگ دبطرفم اوم

بنظر شما عجیب نبود که این آقا وقتی وارد شد اسم من و به زبان –اول جواب من و بده –

 دکرده بودم حتی اسمم و هم نگفته بودم ولی مشخص بو لفنی صحبتتآورد  من با او فقط 

 الفکر نمیکنم حا–اون من و کامال" میشناسه سری تکان داد و گفت: شاید شادی بهش گفته 

رگه رو ببینم بطرف میزش رفت و برگه رو برداشت و نگاهی انداخت جلو رفتم و ممکنه ب

–میگی این و برای چی گفتی بنویسه یا نه –رست بود دبرگه رو ازش گرفتم بله حدسم 

ن شادی و هانی شایان گفت: باز چی شده که دبا اومید مطمئن بشم چشم بهتون میگم داجازه ب

بهم نگاهی انداختند شادی گفت: شایان وقتشه حرف بزن االن شمادوتا با هم اومدید آن دو 

ه اگه امشب نگی طرفت کیه نامزدیت و با میزدم میگفت بابا اتمام حجت کرد بامامان حرف

شایان نگاهی به من انداخت و روبه وختم دتینا اعالم میکنه سرجام نشستم و به آنها چشم 

لم شور میزنه دیان دست دست نکن من شا–شادی گفت:یدفعه که  نمیشه حاال شما برید 

ست بجنبون بریم هانی هانیه نگاهی به من انداخت و از دمیترسم کارازکار بگذره داداشی 

اتاق بیرون رفت شایان اومد نزدیک من و گفت: توبگو من چکار کنم تکیه دادم و 

اری دوسش دوست داری من برم بجای شما بهش بگم دگفتم:انتظار داری من چی بگم اگه 

آقای خطیبی ولی این  دشوخی نکن من کامال" جدیم لبخندی زدم و گفتم: ببخشی–خوبه 

موضوع ارتباطی به من نداره یدفعه داد زد داره این موضوع به تو هم مربوطه دست به 

من چی آقای خطیبی –تو ....تو.–سینه نشستم و گفتم: میشه ربطش و بگید تا منم متوجه بشم 

اشتید ربطش و به من د دیدخوب ادامه ب–یبی خطیبی من اسم دارم ر نگو خطداه  اینق–
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ی چی د.طرف من تویی خونسرد نگاهش کردم همین باعث شد بگه متوجه ش...تو –میگفتید 

توحتی –چی باید بگم –چیزی نمیخوای بگی - گفتم سرم و به عالمت  مثبت تکان دادم 

میدونستی –خوب میدونستم –تعجب نکردی مثل کسی بودی که انگار از قبل خبر داشت 

تومیدونستی اینقدر عذابم –ازکارات رفتارت نگاهت بازم بگم –,اونوقت چه جوری فهمیدی 

میدونی برای  عث عذابت شده باشه دوباره داد زدیادم نمیاد کاری کرده باشم که با–ادی د

–و با تو درمیان بزارم چه شبهایی تا صبح بیدار موندم و فکر کردم اینکه این موضوع ر

نه دستش –م پشتش و کرد به میز تکیه داد و گفت: جوابت چیه د چکار میکرداونوقت من بای

امه ندید آقای خطیبی من نظرم دبهتره ا–وروسرش گذاشت و گفت: خواهش میکنم نیلوفر 

تواز –لیلش و بهتون گفتم دفکر میکنم بارها -همونه که گفتم بطرفم برگشت و گفت: چرا؟ 

را" میزم و به اتاقت منتقل از اولین باری که رومیزم گل گذاشتی و فو–ی دکی متوجه ش

وقتی ازت خوشم –پس چرا هیچ وقت کاری نکردی که من بفهمم تومتوجه شدی -کردی 

متوجهت کنم  نمی اومد دلیلی نداشت کاری کنم ولی چون حست و میدونستم بارها خواستم

از ردم اگه بخوام باهات روراست باشم باید بگم د چکار میکولی نخواستی قبول کنی دیگه بای

اومد چون خیلی خودخواه و از خودراضی بودی خیلی  همون روز اول که دیدمت ازت بدم

به عالقه ات فکر کنم یا به –نمیخوای یکم راجعبش فکر کنی –ت و دست باال میگرفتی دخو

به عالقم میدونی چی شد که بهت عالقمند شدم نگاهی به گوشیم که زنگ –ومش دکارات ک

شما االن –سالم پدرجان –بفرمائید –اخت و سری تکان داد و گفت: جواب بده دمیخورد ان

پدرم -چی شده؟–به ساعت انداختم  گوشی و قطع کردم و نگاهی –نه نه االن میام –کجایی 

یان فورا" بطرف در رفت و آن را باز کرد صدای او را تو شرکته میگه یکربعه منتظره شا

شایان مغرور که به همه از  ده ام گرفته بوددر حالی که از پدرم عذرخواهی میکرد شنیدم خن

باال نگاه میکرد و مراجعه کننده رو کم کم نیم ساعت معطل میکرد و بعد متکبرانه باهاشون 

یدن پدرم جلو رفتم و دبرخورد میکرد حاال جلوی پدرمن چه جوری کوچک بزرگ میشه با 

خوب  حال زنش–او را به نشستن دعوت کردم کنارش نشستم و گفتم:چرا برادرتون نیومد 

شدم و گفتم: خوب  دنبود مجبور شد بره خانه آرش میخواست بیاد که من بهانه آوردم بلن

قدمی نرفته بودم که پدرم صدام زد  دکردید من مزاحمتون نمیشم به کارتون برسید هنوز چن

جانم لبخندی زد و گفت: جانت بی بال دخترم بیا این نامه مال تو البته هیچ نشانی نداره فقط –

تو روشه  بازم یه نامه دیگه نامه رو گرفتم و گفتم: ممنون یه لحظه به شایان که از اسم 

ی زدم و از آنها فاصله گرفتم نامه رو روی میز دعصبانیت سرخ شده بود نگاه کردم لبخن

فاکتور و پیرینت گرفتم و مهر زدم نگاهی به شایان که بریده بریده صحبت میکرد  گذاشتم 

چرا اینقدر صداش میلرزید همین باعث شد پدرم بگه شایان جان حالت  اختم معلوم نیستدان
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منده ام نمیدونم چرا یدفعه حالم بد داخت و گفت: واقعا" شرخوب نیست نگاه گذرایی به من ان

کن من باقی فتم: آقای خطیبی شما این و امضا شد فاکتور و برداشتم بطرف آنها رفتم گ

و جواب دادم شایان با عذرخواهی  ده پدرم پرسیده بوتوضیحات و به ایشون میدم سئوالی ک

شایان –نه چه اتفاقی –کوتاهی از اتاق بیرون رفت پدرم دستم و گرفت و گفت: اتفاقی افتاده 

مثل همیشه نیست  لبخندی زدم و گفتم: راستش و بخواید امروز از من خواستگاری کرد منم 

–لیلش و بدونم دب رد دادی میتونم چرا جوا–جواب رد دادم بخاطر همین اینطوری شده 

میترسم زندگی منم مثل شما بشه سری تکان داد و گفت: تومثل مادرت نیستی  دنمیدونم شای

از بچه هاش پس هیچ وقت کارت به اونجا نمیکشه اون بخاطر رسیدن به خواسته هاش 

حسابی گذشت ولی تو با اون سن کمت کار بزرگی بعهده گرفتی درضمن من راجع به شایان 

–داره اما پسر مستقل و فهمیده ایه  ش بادم پسر خیلی خوبیه درسته یکم کلتحقیق کرد

یدمش دشماچرا راجع به آقای خطیبی تحقیق کردی  لبخندی زد و گفت: من همون اول که 

شدم خیلی سعی میکردی به  که متوجه حالت توهم دفهمیدم گلوش پیش توگیر کرده ناگفته نمان

ه ازش متنفری دراصل اینطور نبود نیلوفرم دیگه نازنین سروسامان گرفته نی کولوبخودت بق

ن شایان پدر سریع دنمیتونی نگرانی و بهانه کنی شایان پسر خوبیه بهش فکر کن با اوم

قیقه عزم رفتن کرد بالفاصله بعد از رفتن پدر شایان د داز چن دحرف و به فاکتور کشاند و بع

سری بطرف میزم اومد نامه رو از روی میز برداشت و آن را باز کرد خنده ام گرفته بود 

رو  نامه دوختم او مطالب و سطر به سطر از نظر گذراند و بعدتکان دادم و به او چشم 

ید جناب مدیر عامل قباهت داره ب باشدمو–مچاله کرد و گفت: تواین مرتیکه رو میشناسی 

تومحیط کار از چنین الفاظی استفاده کنید یه لحظه ببخشید باشادی تماس گرفتم و ازش 

به  دخواستم با هانی بیان اتاق من با عجله هردو وارد اتاق شدند شادی نگاهی به شایان بع

دادم و گفتم:  ستشداخت و گفت: چی شده نیلوفر  برگه ای که سلیمی نوشته بود به دمن ان

ده نه مگه خط کیه هانی گفت: ب–اخت دبنظرتون این خط آشنا نیست اول شادی نگاهی ان

ببینم اونوشته رو باال پائین کرد و گفت: انگار قبال" این خط و دیدم نامه مچاله شده رو 

برداشتم و گفتم: حاال این و ببین هانی بالفاصله جفت برگه ها رو کنارهم گذاشت و گفت: 

و گفت: چه  دو یکیه شایان سریع برگه ها رو از دست هانی کشید بعد به من نگاه کردهر

ا و طرز متتون که عرض کردم نگاه این آقدیر عامل خدجناب م–جوری شک کردی 

لیل موجهی بود تا دت متعدد همه دن شما با سئواالگیج کر,صحبت کردنش با من 

تا فحش که بارش  دچن-که چی بشه؟ –ع کرد .........حرفم و با گفتن شماره اش و بگیر قط

ه میدونه که فحش بارش کنید لکنم دیگه این کارو نمیکنه لبخندی زدم و گفتم: اینجا مگه چا

برای من نامه میفرسته  ومرتبهداین آقا تقریبا" یک ساله هفته ای  ددر ضمن فراموش نکنی
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خودتون و خسته نکنید دیر تا فحش رو سماجتش تاثیری داشته باشه پس  دتصور نمیکنم چن

خودش خسته میشه و دست برمیداره اگه االن شما یا من حرفی بزنیم ممکنه بیشتر  دوزیا

ح اینه تصور کنه من هنوز متوجه نشدم کیه شادی گفت: توبجای اینکه التحریکش کنیم ص

گوشی وبرداری و هنرنمائیت و توفحش دادن نشان بدی بهتره حرف دلت و بزنی اصال" 

ونی چیه نیلوفر جان برادر دیونه من دلش پیش تو گیره جرأت نمیکنه حرف بزنه چون دمی

یدی سخت نبود لبخندی زدم و به دفکر میکنه توجوابت منفیه به برادرش نگاه کرد و گفت: 

سرم و بعالمت مثبت تکان دادم شایان گفت: خودم  دونستی؟وختم شادی گفت: میداو چشم 

نیلوفر –درچه مورد –و گفت: خوب نیلوفر جان نظرت چیه  کنارم دبهش گفتم شادی اوم

من جوابم و به برادرت گفتم ولی حاال چون تو –یگه جوابت چیه دخدا جدی باش بگو وروت

میکنم نه اول به شایان بعد به من نگاه کرد و گفت: نیلوفر شایان  روباره تکرادمیپرسی 

قه ای به او ندارم شایان برگه ها رو میدونم عزیزم ولی من عال–اره دوست دواقعا" تورو 

ت هانی اخت و بطرف میز خودش رفت کیفش و برداشت و از اتاق بیرون رفدروی میز ان

ما تکه باور کن پسرخیلی خوبیه به بد اخالقی هاش نگاه نکن  گفت: نیلوفر شایان توفامیل

مخالفی شادی  من نمیفهمم تو چرا فقط تو شرکت اینطوریه شکل و شمایلش وهم که میبینی 

گفت: اگه مخالفتت بخاطر جریان سحر که........حرفش و قطع کردم و گفتم: سحر همان 

و گفت: پس تو  دتعریف کرد شادی با تعجب نگاهم کر موقع عروسیش جریان و برای من

آدم بتونه  دونستم اما برام قابل هضم نبودآره عزیزم می–اره دمیدونستی شایان به تو عالقه 

اه عاشق بشه سعی کردم طی این مدت کارهاش و زیر نظر بگیرم شایان از همه با یه نگ

نظر خوب و ایده آله ولی مشکل اصلی چیز دیگه ایه اون هنوز نمیدونه چطور باید 

احساسش و بیان کنه شادی جان برادرت میگه طرفم تویی حاال نظرت چیه میخوام بدونم این 

اگه بودید به همچین آدم از خودراضی و مغروری  نوع درخواست قابل قبوله اصال" خودتون

رخواست ساده رو به خودش نداد نه من نمیتونم همچین دادید اون حتی زحمت یه دجواب می

ارند این آقا وقتی نمیتونه حرف دلش دما به ابراز عالقه کردن احتیاج دچیزی و بپذیرم آ

اد نگرفته احساسش و جایی که باید وبزنه بعدها میتونه ابراز عالقه کنه شادی جان برادرتو ی

بیان کنه البته این و بحساب غرور کاذبش میزارم فکر میکنه چون همچین به زبان بیاره 

ست بزاره باید فورا" جواب مثبت بشنوه مشکل من اینه وگرنه داره روهرکی دموقعیتی 

ن شایا دیگه شادیمشکل دیگه ای که بخوام ازش اسم ببرم نیست هانی گفت: راست میگه 

اینطوریه اگه واقعا" نیلوفر و میخواد باید سعی کنه تغییر کنه بنظر من که خوب کردی 

 اینکه فقط باتو اینطوری باشه نه جواب رد دادی شادی گفت: چی میگی تو ببین نیلوفر شایان 

نه کال" اینطوریه از اول بچگی هم همینطوری بود هیچ وقت نمیتونست حرف دلش و بزنه 
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–نواده ات دراین رابطه چیه انظر خ–هش فرصت بده اون تورو دوست داره ا بدخوروت

موضوع رو بهت بگه  فقط تر این دکلی تشویقش کرد زوموافقه یاشارم وقتی فهمید  مادرم که

اره ولی میدونم ازتوخیلی خوشش میاد ورد زبونش تویی همش تورو برای دنپدرم خبر 

ی نمیکنه این وسط فقط تویی که مخالفی دستم و هرچیزی مثال میزنه مطمئنم بفهمه مخالفت

ی در سرگیجه دارم شادنمیدونم چرا اینق–رو پیشانیم گذاشتم هانی گفت: حالت خوب نیست 

جلو دستش و رو پیشانیم گذاشت و گفت: وای نیلوفر تو تب  دگفت: صورتتم سرخ شده اوم

لبخندی  لو بلند شوبرو خانهو گفت: راست میگه نی دداری هانی هم دستش و روپیشانیم قراردا

جیغ و دادکنه شادی گفت: به تو چیزی  دزدم و گفتم: پسر خاله ات و نمیشناسی  میخوای بیا

نیلوفر حالش –الو شایان کجایی –ایان و گرفت دی گوشی و برداشت و شماره شنمیگه شا

باشه گوشی و قطع کرد و گفت: شایان – تب داره میگم برو خانه قبول نمیکنه–خوب نیست 

نه مثال" بیاد من خوب میشم هانی چکار ک دی میخواد بیادشادی چرا زنگ ز–االن میاد 

ست میگه ید و گفت: عزیزم شاید تب دوریه شاید ببینیش خوب بشی شادی گفت: رادنخ

ببینه بهش می بزنید اینطوری اونم  وقتی دیه ق دبیرون حرف بزنی نیلوفر اصال" با هم برید

شایان که  ده؟ بهچی ش-......بچه ها خواهش میکنم یه وقت–توجه میکنی حتما" تغییر میکنه 

و برید نگاه کردم اومد جلو گفت: توکه حالت خوب بود چی باعجله وارد اتاق شد و حرفم 

دم باورم نمیشد همچی آدمی بتونه تا این حد برای به صورت مضطربش نگاه کر ؟شد یدفعه

یده میگم برو خونه گوش نمیکنه دی گفت: تب داره شایان تبشم خیلی شدان بشه شاکسی نگر

نشنیدی چی گفتم زود –آقای خطیبی من حالم خوبه چیز مهمی نیست –کتر دبلند شوو بریم –

و گفت: نیلوفر  درکشادی حواست به تلفنها باشه هانی توهم برو سرکارت شادی نگاهم باش 

ه سختی از جا بلند شدم و کیفم و برداشتم وقتی باشایان از صورتت سرخ تر شده لج نکن ب

ند توماشین که نشستیم شرکت جور خاصی به ما نگاه میکرد شرکت بیرون میرفتم پرسنل

اهش آقای خطیبی من چیزیم نیست خو–کتر دنه اول میریم –لطفا" من و برسون خانه گفتم: 

را لج میکنی اصال" خودت و تو آینه ه نگاهم کرد و گفت: چمیکنم کاری که گفتم انجام بد

ی از سرخی صورتت مشخصه تب داری اونوقت میگی خوبی اگه رفتی حالت بد شد دید

کمی که استراحت کنم خوب میشم –کسی هم نیست کنارت باشه میخوای چکار کنی  ؟چی

باشه زنگ میزنم ماشین و –تنها نباشی  دحداقل زنگ بزن خواهرت بیا–بخاطر خستگیه 

نیلوفر ,این چه حرفیه –ه شدن گفتم: شرمنده به زحمت افتادید ددرآورد موقع پیا بحرکت

میخوای بیام تنها نباشی خندیدم و گفتم: نه ممنون شما بفرمائید به کارتون برسید فراموش 

یدی دید خداحافظ پاهام سنگینی میکرد سرگیجه شدستگاه تحویل بدنکنید ساعت پنج باید دوتا 

دیگه چیزی نفهمیدم با فرو شدن شی ی بود خودم و به دراتاقم رساندم داشتم به هر ترتیب
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یدم چهره مضطرب پدرم بود دستم چشمانم را باز کردم اولین چیزی که دءنوک تیزی به 

ارو شکر بهوش اومدی پلکهام سنگینی میکرد انگار روی ددستی برسرم کشید و گفت: خ

فشردم  با همهمه ای چشمانم را باز کردم آنها را روی هم آنها وزنه ای قرارداده بودند 

گرمای دستی باعث شد بطرف مقابلم نگاه کنم چشمان پف کرده نازنین گواه گریه های زیاد 

انگار –.سرفه باعث شد نتونم جمله ام و کامل کنم  .....چی شده نازنین چرا گریه– داو بو

و گفت: به به  دبه روم ز تبش کمتر شده به شادی که این جمله رو گفت نگاه کردم لبخندی

اد بریده بریده ازشون دخواستم حرف بزنم که سرفه امانم ن–خانم خانما چه عجب بیدار شدی 

ی نازنین و هانی و بیرون فرستاد بیرون تا آنها هم نگرفته اند شادخواستم از اتاق برن 

نته ولی ن میایم به تو سرمیزنیم خیلی نگرااروزه باشای خودش کنارم نشست و گفت: سه

اشتم زیر بالشت میگم بهت یاد تو اتاق ببینتت موبایلت و گذخجالت میکشه ببخاطر پدرت 

دیگه استراحت کن عزیزم فردا دوباره میام بهت سرمیزنم  دزنگ بزنه تا از نگرانی دربیا

خدای من یعنی من سه روز شرکت نرفتم  تمام کارها رو هم تلمبار شده حتما" ی خداحافظ وا

ای آدم مریض و درمیارم مسلما" وقتی زنگ ده یا ادواقعا" حالم به ببینه داین می اومبخاطر 

درهمان حال ماندم بزنه میخواد دادوبیداد کنه هرچه تقال کردم بلند شم نتونستم به ناچار 

دبه خواب رفتم وقتی بیدار شدم از اون حالت سرگیجه خبری نبود بلند شدم چیزی طول نکشی

ر زدم و دضربه ای به  درم تو اتاقش نشسته بودبیرون رفتم ساعت نه بود پو آروم از اتاق 

ند شدی نیلوفر رفت و گفت: چرا بلد دستم و گوارد شدم فورا" از پشت میزش بلند شد اوم

–دی لبخندی زدم و گفتم: حالم خوبه باید ببخشید که نگرانتان کردم جان توهنوز خوب نش

 اون روز که من اومدم حالت خوب بود داتفاقی افتاخدارو شکر که بهتر شدی یدفعه چه 

از رفتن  داشتم کمی هم بی حال بودم بعدسرفه ای کردم و گفتم: اون روز از صبح سرگیجه 

شما بدتر شدم آقای خطیبی من و رسوند خانه ولی دیگه یادم نیست چه اتفاقی افتاد  دستم و 

لوی در اتاقت رو زمین دم توجاومنوازش کرد و گفت: من نزدیک ده بود که رسیدم وقتی 

بیهوش بشی  دبیهوش افتاده بودی فورا" رساندمت بیمارستان تب شدیدت باعث شده بو

یدنت اومدند این پسره دخترا هرروز به داروشکر که حاال بهتری این سه روز شایان و دخ

هم  تماس باهاش بگیر نازنین که خیلی نگرانه یهدحسابی بهم ریخته از ظاهرش مشخص بو

یه ساعتی میشه رفته البته نمیرفت با مصیبیت فرستادمش خوب دخترم گرسنه نیستی 

نیلوفر جان نگاهش –مادرشایان برات سوپ فرستاده سری بعالمت نه تکان دادم و بلند شدم 

شایان دررابطه با تو با من صحبت کرد و ازم خواست که اجازه بدم برای -کردم  

من که به –چرا دخترم گفتم بیان –ادی دشما که اجازه ن–د خواستگاری با خانواده اش بیا

نیلوفرم من که قبول نکردم فقط اجازه دادم –ید دشما گفتم جواب رد بهش دادم چرا قبول کر
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یدی دبا خانواده اش بیاد بهش گفتم همه چیز بستگی بنظر خودت داره فکرهات و بکن اگه 

ارف نداریم جواب رد میدیم حاال هم برو میتونه فرد خوبی برات باشه قبول کن نه که تع

استراحت کن به  اتاقم رفتم و درو بستم و نگاهی به گوشیم انداختم پنج تا میس کال افتاده بود 

که همه شماره شایان بود اصال" حوصله اش و نداشتم گوشی و رو تخت انداختم و دراز 

دم ضربان قلبم شدت نگاه میکردم هربار که به چشماش بهش عالقه داشتم اما مردد بوکشیدم 

میگرفت این چندماه باوجود اینکه به حس شایان نسبت به خودم واقف بودم اما بخاطر نازنین 

ساس خودم و سرکوب میکردم با شایان هم به نوعی برخورد میکردم که نسبت به من اح

وشیم که سرد شه اما نه اون سرد شد نه من تونستم با خودم و دلم کنار بیام نگاهی به گ

چی بگم بخاطر همین جواب  دد نمیدونستم بایخودش بو درحال زنگ خوردن بود انداختم 

اد و ه او چشم دوختم سینی و به دستم دندادم پدرم با سینی سوپ وارد اتاق شد نشستم و ب

گفت: بخور دخترم حالت و بهتر میکنه چشمم به سوپ افتاد تازه احساس گرسنگی کردم 

پس چرا جواب –بله –پدرم گفت: خودشه  ه دوباره زنگ میخورد انداختم نگاهی به گوشیم ک

نیلوفر تونگران چی هستی  چی باعث تردیدت شده؟ سینی و –حوصله اش و ندارم –نمیدی 

رو کنار تختی گذاشتم و گفتم: راستش بعضی از اخالقهاش و نمیتونم تحمل کنم فوق العاده 

و این برای من غیرقابل تحمله من اینقدر تواین کنجکاوه میخواد از هرچیزی سر دربیاره 

چند سال کشیدم که تحمل ممبعد و ندارم فکر میکنم تنها بهتر میتونم به زندگیم ادامه بدم من 

نمیدونم ن پسره مدام توگذشته من سیر میکنه وست ندارم کسی سر از زندگیم دربیاره اید

جز شایان بود همین کارو میکرد  د و گفت: هرکس دیگه ای همدنبال چیه پدرم لبخندی ز

مردا برای اینکه بتونند بطرفشون اعتماد کنند زیاد از این کارا میکنند فکر نکن فقط شایان 

اینجوریه نه دخترم بیشتر مردا همینن بعدشم تومگه خدای نکرده خطایی کردی که نگران 

تر اسیرت میشه با خوشحال باشی هرچی بیشتر کنجکاوی کنه بیش دشی اتفاقا" بایبرمال شدن

ده نگرانه سری بعالمت نه تکان دادم و گفتم: صدای گوشیم پدرم گفت: جوابش و ب بلند شدن

نمیتونم پدرمن من نمیتونم باورش کنم این آدم از باال به بقیه نگاه میکنه من تحمل آدمای از 

راز عالقه خود راضی و به هیچ عنوان ندارم این آقا انتظار داشت به محض اینکه به من اب

رمن دمیکنه منم همین کارو بکنم تنها زحمتی که به خودش داد این بود طرف من تویی نه پ

خودخواهه نمیتونه مرد مطمئنی برای زندگی من باشه با این اخالقی که  و این آدم مغرور

داره فرداها انتظار داره هرچی که میگه من بی چون و چرا بهش بگم چشم منم آدم این کار 

ستم و درم دحرف منطقی و میشه پذیرفت ولی این آدم اصال" منطق سرش نمیشه پ نیستم

لحظه ای اری دبهش عالقه –حتما" بپرسید –گرفت و گفت: یه چیز بپرسم راستش و میگی 

اشتم فکر کردم و گفتم: متاسفانه نمیدونم کی حسم بهش تغییر کرد دبه احساسی که به شایان 
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نمیدونم –لبت پیروز میشه یا عقلت قپس دوسش داری خوب  حاال فکر میکنی این وسط –

رم کمی دخیلی وقته با خودم کلنجار میرم ولی نمیدونم چرا نتونستم تصمیم درستی بگیرم پ

یا ارتباطت و باهاش ی باید یه مدت باهاش درارتباط باشی دفکر کرد و گفت: بنظرم اگه مرد

فورا" از شرکت بیای بیرون ولی اگه راه اول  دم و انتخاب کنی که بایودقطع کنی  اگه راه 

وم و نمیتونم انتخاب کنم راه اول دو انتخاب کنی ....حرفش و بریدم و گفتم: متاسفانه هیچ ک

و که صالح نمیدونم چون ممکنه بیشتر وابسته ام کنه همین باعث بشه چشمم و رو حقیقت 

از سر تعجب  ینازنین نمیتونم انتخاب کنم نگاه اطر حماقتسفانه بخاببندم راه دومم که مت

بهم انداخت و گفت: چرا مگه نازنین چکار کرده جریان و براش تعریف کردم و گفتم : 

بخاطر همین مجبور شدم یه قرارداد ده ساله باهاش ببندم پدرم خندید و گفت: پسر زرنگیه به 

مان بیشتری برای راضی کردنت داشته اره تا زدش نگه داین طریق خواسته تورو پیش خو

باشه بهتره فکرهات و بکنی و یه تصمیم عاقالنه بگیری ولی نیلوفرم به اخالق االنش نگاه 

نمیتونم –نکن چون بهت عالقه داره وقتی بهش جواب مثبت بدی مطمئن باش تغییر میکنه 

م با اینی که میگم نمیخواریسک کنم  اگه تغییر نکرد چی اگه به همین روشش ادامه داد چی 

م بدون اینکه کسی باشه که ذره ای احساس برام خرج دناراحتتون کنم من دوازده سال تنها بو

کنه حتی تصورش برام غیر ممکنه بعد از ازدواجم بخوام مثل قبل زندگی کنم نه تا تغییر 

دی گفت: ممکنه از دستش بمحاله جوابی از من بشنوه پدرم سرش و انداخت پائین و  نکنه

و نتونم  ستش بیارمدکه به  ست نیاورده از دست بدم بهتره از اینهدبه –داری طاقتش و 

نگهش دارم اون اگه احساسش واقعی باشه سعی میکنه توی رفتارش تجدید نظر کنه ولی 

کرسی بشونه و چیزایی که  بهاینی که من میبینم سعی میکنه با لج بازی کردن حرفش و 

ست بیاره صدای زنگ گوشیم باعث شد دیگه ادامه ندم پدرم گوشی و برداشت و دمیخواد به 

سالم –بله بفرمائید –ه تماس بگیره میخواد یسرگفت: من جواب میدم اینطوری تا صبح 

خیلی بهتره ولی هنوز خوابه بخاطر داروهایی که  استفاده میکنه - شایان جان حالت چطوره 

–پسرم زحمت کشیدی به خانواه محترم سالم برسون  این چه حرفیه–زیاد هوشیار نیست 

به چی میخندی پدرجان  نگاهم کرد و گفت: من –خدانگهدار پدرم خندید  و سری تکان داد 

ری حساسش و به زبان میاره چرا اینطوتو این پسر غرور نمیبینم دخترجان خیلی راحت ا

رد شد االن گرمش وپتم سفکر میکنی اگه مغرور بود اینقدر پشت سرهم زنگ نمیزد خوب س

میکنم سینی و برداشتم و گفتم: شما زحمت نکش  خودم میتونم با پدرم به آشپزخونه رفتم بعد 

از خوردن غذا دوباره به اتاقم برگشتم تا نیمه های شب مشغول کتاب خواندن بودم صبح بعد  

بود صدای از رفتن پدر حاضر شدم و بیرون رفتم وقتی وارد شرکت شدم ساعت نه و نیم 

ا دیدنم ده بودند آقای محبی بلن و برداشته بود کارمندها جمع شفریادهای که میزد تمام سا
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دوباره چی  دسالم چیز مهمی نبو–سالم خانم موسوی خدابد نده شنیدم مریض بودید  گفت:

طیبی آروم بود تواین چند شده؟ سری تکان داد و گفت: چه عرض کنم یه مدت بود آقای خ

ا تشریف نداشتی هرروز همین بساطه ولی حق داره هیچ کدوم کارشون و مشروز که 

انگار شما نباشی کار آقای خطیبی میخوابه  بطرف شایان رفتم پشتش به  رست انجام نمیدند

یدفعه برگه هایی که دستش بود بطرف پشت پرت کرد و گفت: این کارکردن به درد من بود 

اخت فورا" به دبه صورتم خورد مرا به سرفه انخودتون میخوره برگه هایی که پرت کرد 

پشت سرش نگاه کرد لحظه ای نگاهم کرد و گفت: تو اینجا چکار میکنی برای چی اومدی؟ 

کی از اخراج شدن حرف زد مگه خوب شدی راه افتادی -جم کرده باشیدگفتم: یادم نمیاد اخرا

خطیبی شما گفتم: آقای  اومدی اینجا برگه ها رو از زمین برداشتم و نگاهی انداختم و

بفرمائید من انجامش میدم  هانی صورتم و بوسید و گفت: خدا تو رو رسوند از دست این 

یم بریم شادی نگاهی به شایان و بعد به کاظمی انداختم و گفتم: بیا خانم ددیگه دیونه ش

اتاق شایان  م بعد با قرارداد تکمیل شده بهدکاظمی قرارداد و نشونم بده نیم ساعتی پیش او بو

کجا به سرفه –جلو گفت: بریم  دیدنم بلند شد اومدشایان با  رفتم تینا پشت میز من نشسته بود 

نه آقای خطیبی من حالم خوبه اینم قرارداد –افتادم سری تکان داد و گفت: میرسونمت خانه 

–نم گفت: به به تشریف آوردید دامضاش کنید بطرف تینا رفتم او که به ما چشم دوخته با دی

شرمنده انگار کار من افتاده گردن تو با اشوه صورتش و بطرف مانیتور چرخاند و گفت: 

کار زیادی نبود که بخواد اذیتم کنه پیش فاکتور و پیرینت گرفت نگاهی انداختم و گفتم: فوق 

گفت: همچین کار العاده  است خیلی زود راه افتادی بلند شد پیش فاکتور و ازم گرفت و  

سختی نبود که بخدا طول بکشه  پیش فاکتور و فاکس کرد و دوباره پشت میز نشست لبخندی 

زدم و گفتم: حاال که سخت نبود باقی کارها رو بهت میگم اینطور که معلومه زود میتونی 

 بعد به شایان نگاه کردم و گفتم: با وجود تینا دیگه مشکلی نخواهید داشتجای من و بگیری 

مطمئنی حالت –بله –نیلوفر –من میرم قسمت فروش  اومدم درو باز کنم که صدام  کرد 

درو که باز : من حالم خوبه به کارتون برسید خوبه رنگت خیلی پریده  لبخندی زدم و گفتم

بعد به شایان و درو بستم  کردم نگاهی به تینا که با عصبانیت به شایان نگاه میکرد انداختم و

ات ده بود که کارم تمام شد به اتاق شادی رفتم با دیدنم بغلم کرد و گفت: الهی فدوازدنزدیک 

کشیده هرکی من و میبینه همین  ندی زدم و گفتم: معلومه رس همتون وشم نجاتمون دادی لبخ

دیگه مریض نشی خدا مراقب خودت باش وروختمون کرد تو میگه هانی گفت: آره بابا بدب

گه غیبت کردنتون تموم شد به کارتون برسید هانی گفت: آهان ا–یونه میشه دتوکه نیستی 

–کم حرف بزن جیرجیرک بگو ببینم کاتالوگها رو فرستادی –چی شد آروم شدی  آقا شایان 

آره یه ساعته  که فرستادم  شایان اومد جلو گفت: بگیر بشین  خودشم صندلی کناری نشست 
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م به کارمندای مردی افتاد که تو اتاق مچشنشستن د و گفت: بشین کارت دارم موقع نگاهم کر

خوب گوش –تمسخر آمیزی بر لب داشتند نگاه از آنها گرفته و به شایان دوختم  دبودند لبخن

میدی من نمیخوام اینجا کن ببین چی میگم حق اینکه چیزی یاد این دختره بدی نداری فه

بدم معلومه  بهش یادشیکنم نیازی باشه من چیزی آقای خطیبی من فکر نم–ماندگار شه 

داره تمرین میکنه مطمئن باشید به بیشتر کارها تسلط داره شادی گفت: تومطمئنی  همدتی

م کم پنج ماهه داره تمرین میکنه هانی گفت: پس با برنامه لوفر  به او چشم  دوختم و گفتم:کنی

این که خیلی گفتم: چرا اینطوری به این موضوع نگاه میکنید وارد شده کارت دراومد شایان 

شو  دخوبه دیگه کارتون لنگ نمیمونه شایان گفت: اینطوری نمیشه باید یه فکر دیگه بکنم بلن

تت دربیاره نگران نیستی ه کارت و از دسدنگاهم کرد و گفت: یکی اوم ؟بیا گفتم: من بیام

ه ای من و بگیره سالم اینجا کار  کنه نمیتونه جدم و گفتم: مطمئن باشید اگه دلبخندی ز

روزی که تینا وقتش و صرف یاد گرفتن کار من میکرد من دنبال مسلط شدن رو کار باقی 

ید ریزه دپرسنل بودم تینا حاال حاالها باید تالش کنه تا بتونه به من برسه  ولی اگه اجازه ب

کاریهای کار و بهش بگم من تو قسمت فروش بیشتر میتونم موثر باشم  شایان صداش و باال 

نخیر اجازه  نمیدم اگه خیلی به این کار عالقه داری کنار کارت مثل قبل میتونی  و گفت: دبر

ادامه بدی ولی اینکه فکر کنی میتونی کارت و به کس دیگه بسپاری نه خانم اشتباه کردی 

حاال هم زود باش باید فاکتور بزنی قراردارم بلند شدم و هانی و شادی نگاهی انداختم و به 

یان گفت: تینا بلند شو بزار نیلوفر به کارش برسه تینا گفت: چرا نمیگی م رفتم شاداتاق خو

برو بشین تینا توهم بیا کارت دارم  شایان از اتاق بیرون رفت تینا  تونمیتونی –من انجام بدم 

ست نوشته رومیز و دهم پشت سرش از اتاق خارج شد فاکتور و زدم و رومیزش گذاشتم 

هم روی میز قراردادم زونکن پیش فاکتورها و فاکتورها رو  برداشتم و تایپ کردم و آن را

رست مثل دبرداشتم نگاهی انداختم شماره ها همه درست بود سررسید و نگاهی انداختم 

ز  و یادداشت کرده بود باید حواسم و جمع کنم اینطور که معلومه تینا برای یم همه چدخو

روصورت شایان خیره ماندم اصال"  کردم دچیزی شده  سرم و بلن–ه دتصاحب کار من اوم

اینجا نیستی  سررسید و بستم و گفتم: داشتم -نه چطور؟–م کی وارد اتاق شده دمتوجه نشده بو

کارای این چند روز ونگاه میکردم میتونم بگم با خیال راحت میتونید این کارو به تینا 

دادم و گفتم: پیدا کرده تکیه  به این کار تسلطر دبسپارید ابرویی باال انداخت و گفت: یعنی اینق

اره به تینا خط میده دبیشتر از اونی که تصورش و بکنید نمیخواستم این و بگم ولی یه نفر 

ونم ولی دچشمانش را کمی تنگ کرد و گفت: مثال" کی شانه ای باال انداختم و گفتم: نمی

اشته که هرکی هست مخالف ماندن من تو این شرکته درضمن به این کارها هم تسلط د

ر خوب به تینا آموزش بده بهتره دنبال دردسر نباشید  و این کارو به تینا بسپارید دتونسته اینق
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نه آقای خطیبی اگه –اخمی کرد و گفت: تو میخوای چکار کنی حتما" بری قسمت فروش 

اجازه بدید من از اینجا برم جا خورد خیره نگاهم کرد و گفت: چی میگی نیلوفر از اینجا 

نه محاله نمیزارم ازم دور بشی بلند شدم و گفتم: خواهش میکنم آقای خطیبی من اصال" بری 

ارم اومد نزدیکم ایستاد و گفت: تا وقتی من هستم نمیزارم کسی برای تو دحوصله دردسر ن

ردسر درست کنه ازش فاصله گرفتم و رواولین صندلی نشستم و گفتم: شرمنده ولی د

ا درست شده روبه روم نشست و گفت: مگه رفتار من دردسرها همه بخاطر رفتار شم

باز شدن در باعث شد مجال پاسخ دادن پیدا نکنم تینا با عصبانیت وارد اتاق شد  ه؟دچطور بو

خت و گفت: این پسره احمق هرکاری میکنم اطالعات و در اختیارم مادونفر نگاهی اندا به

راختیار نیلوفر قرار میده دعات و قرار نمیده شایان دست به سینه نشست و گفت:چطور اطال

به تو نمیده تینا لبخند تمسخر آمیزی زد و گفت: چه عرض کنم بد نیست این سئوال و از این 

سنش مطیع خورد کرده که از کم سن و سال تا ما کارمندای مرد چطور بربخانم بپرسی 

کسی یه جوری اوامر ایشون هستند البته ناگفته نماند که زبان چرب این خانم برای هر

می میچرخه که از عهده دختر با خانواده ای مثل من بعیده شایان داد زد دهنت و ببند میفه

ش ایستادم درحالی که از شدت عصبانیت درحال وبه روچی داری میگی بلند شدم رفتم ر

م اما خیلی خونسرد گفتم: حاال که دلت میخواد بدونی چطور با کارمندای مرد دانفجار بو

میکنم بهت میگم رفتم پشت سرش ایستادم شانه هاش و گرفتم و گفتم: کاری نداره برخورد 

ت و به بقیه بچسبانی اینطوری همه مثل دخترای دعزیزم کافیه دست از اشوه برداری کم خو

با اصل و نسب باهات برخورد میکنند نه دخترای خیابانی حاال  که متوجه شدی میتونی بری 

گه تالشت و کمتر صرف خودآرایی و بیشتر صرف کارت کنی دوباره تالش کنی البته ا

پرونده رو از دستش کشیدم و گفتم: آقای خطیبی من انجامش میدم بعد  دحتما" موفق میشی بع

دوباره به تینا نگاه کردم و گفتم: رژت کمرنگ شده درستش کن تا بیکاری یه وقت کسی این 

موسوی  دیدنم بلند شد و گفت: سالم خانم شکلی نبینتت فورا" به امور مالی رفتم یاری با

بله یه سرماخوردگی بود خوب آقای –شنیدم مریض بودید –سالم ممنونم –حالتون چطوره 

موسوی  د خانمدنبال رسید نبویاری چرا رسیدها رو به این خانم ندادی  گفت: این خانم 

تو این  بله این که-به شما اطالعات کسب کنه با تعجب گفتم: من ؟ اومده بود  بیشتر راجع

دیگه شرمنده این خانم با این سرووضع ه عهده شما ست و خیلی چیزای قسمت چه کارهایی ب

خیلی راحت دهن بعضی از کارمندها رو باز میکنه با ابرو به سعیدی اشاره کرد بدون اینکه 

و به سعیدی جوان ترین کارمند شرکت نگاه کنم گفتم: این خانم بار اولش نیست این کار

یادآوری کنم هرکی به این خانم اطالعات داده فورا" توبیخ شده آقای خطیبی این   میکنه بهتره

هن شلی دارند و شناسایی کنه بهتره دهایی که همچین دخانم و فرستاده تا به این طریق کارمن
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حاال لطف کنید رسید مربوط به این قرارداد و  داز من نشنیده بگیرید و حواستون و جمع کنی

جواب  دبعد از انجام دادن کار قرارداد به اتاق شایان رفتم آقای خطیبی هم آمده بوبیارید 

 دتینا هم درحال گریه بو دسالمم و به سردی داد شایان هم ناراحت  پشت میزش نشسته بو

اکتورهای این سه روز بجای آقای اهمیتی ندادم پرونده رو به دست شایان دادم و گفتم: ف

 دیاری به آقای سعیدی تحویل داده شده  بهتره حساب شرکت و چک کنید آقای خطیبی اوم

جلو گفت: کی فاکتور ها رو به سعیدی داده مگه نگفته بودم این کارها فقط به یاری سپرده 

من این سه –مگه این کار وظیفه شما نیست چطور اطالعی نداری –من اطالعی ندارم –شه 

مگه تا بیستم مرخصی نبودی چه –ه دم آقای خطیبی کارهای من و تینا انجام دادروز نبو

جوری تو این شرایط مجدد به مرخصی رفتی  شایان بلند شد و گفت: خانم موسوی این سه 

ه االنم که روبه روتون ایستاده اگه کمی دقت کنید متوجه وخامت دروز تقریبا" بیهوش بو

ر دد تو این شرکت تنها کسی که دلسوزانه وظایفش و انجام میده همین خانمه حالشون میشی

ردند باقی روزها توهمین شرکت ط سه روز از مرخصیشون و استفاده کضمن ایشون فق

 ن وظایف باقی پرسنل بودند که یا اززیر کار درمیرند یا درحال خرابکاریند دمشغول انجام دا

تماس گرفت گفت لیست شرکتها آماده است بدون خانم موسوی برو قسمت فروش محبی 

حرفی از کنار خطیبی گذشتم چشمم به تینا که لبخند برلب داشت افتاد به شایان نگاه کردم و 

به پدرش  لگفتم: ببخشید آقای خطیبی باالخره موافقت میکنید من از اینجا برم یا نه شایان او

انداخت و گفت: خیر موافقت نمیکنم به من نگاهی  دوخت بعدکه با این حرف به من چشم 

شما با ایشون صحبت  به پدرش نگاه کردم و گفتم: لطفا" بفرمائید سرکارتون  اهمیتی ندادم

کنید تینا آمادگی این و داره که کارهای من  و بعهده بگیره شما ایشون و خوب آموزش دادید 

خیالتون راحت باشه من مطمئنم هیچ موردی نمانده که بهش تسلط پیدا نکرده باشه پس 

مشکلی پیش نمیاد تینا گفت: اونوقت تومیخوای چکار کنی بیکار میشی میگم دائی جون 

داره لبخندی زدم و گفتم: از  چطوره تو یه قسمت دیگه  کاری بهش بدید هرچی باشه احتیاج

ت ممنونم تینا جون که به فکر منی ولی من قبال"  قول همکاری به کس دیگه ای و دادم لطف

داره برمیگرده لندن نه عزیزم پدرم –دیگه نه د و گفت: کارتایپ خنده تمسخر آمیزی کر

مدیریت شرکتش و به من سپرده بهتره توهم بجای اینکه سعی کنی راجع به دخترای مجرد 

شرکت از کارمندای مرد اطالعات کسب کنی یکم حواست و جمع کنی دوروبر بعضی از 

 ه راجع به خانواده آقای خطیبی ایننیست نیومد پلکی خوباین پسرای کم سن و سال اینجا ن

شرکت بپیچه به شایان نگاه کردم و گفتم: من میرم قسمت فروش کاری داشتید توحرفها 

شد و گفت: اتفاقی افتاده خانم موسوی نگاهش کردم  دتماس بگیرید  آقای محبی با دیدنم بلن

اما  نتونستم حرفی بزنم صندلی کنار کشید و گفت: بفرمائید بنشینید  لیوانی آب برام آورد و 
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گفت: بفرمائید  به سختی ازش تشکر کردم محبی گفت:  پس به گوش شما هم رسید  نگاهش 

نم سروکله اش پیدا ارجمند از وقتی این خا کردم ادامه داد تمام این حرفها زیر سر همین خانم

مگه –از چی حرف میزنید آقای محبی –حرفها بین کارمندا دهن به دهن میچرخه  شده این

راستش برای شما و آقای –خواهش میکنم به من بگید -........من فکر  کردمخودتون نشنیدید

شما به سعیدی  م شخصا" وقتی ارجمند داشت  راجع بهدخطیبی حرف درآوردند من خو

چی میگفت این و بگید سرش و انداخت پائین و گفت: میگفت شما چشمت –میگفت شنیدم 

دستم و  ای آدمای عاشق پیشه رو درمیارید ده ومدام برای این آقا اخطیبیدنبال مال و اموال 

گذاشتم رو سرم گفت: بخدا همه میدونند شما همچین آدمی نیستید آروم باشید بلند شدم و 

ف اتاق شایان رفتم بدون اینکه در بزنم وارد اتاق شدم تینا کنار خطیبی ایستاده بود و بطر

صحبت میکرد شایان با دیدنم بلند شد  و گفت: چی شده؟ بدون توجه به او بطرف تینا رفتم 

ر با  هزار دلی به گوشش زدم و گفتم: دوازده سال تمام بدون پدرو مایروبه روش ایستادم س

موندم که مبادا اتفاقی ا خود صبح بیدار کردم از ترس آبروم پشت درخانه ت بدبختی زندگی

بیافته و کسی به خودش اجازه بده برام حرف دربیاره حاال تو سه روزه پیدات شده با 

ی خاندان خطیبی و هم جمع کنی یچرندیاتت آبرو برام نزاشتی  آخه دختره احمق تمام دارا

اونوقت توی پاپتی چطور به خودت اجازه دادی بری  یک دهم ثروت پدرو مادر من نمیشه

به سعیدی بگی نیلوفر چشمش دنبال مال و اموال شایانه که براش ناز میکنه هان من اگه 

شادی که این آقا انگشت کوچکه اونا هم نمیشه دم کسایی دوروبر من هستن دنبال این چیزا بو

را کنار زدم و رفتم کیفم و برداشتم  ه نیلوفر چرا داد میزنی دست اوداومد جلو گفت: چی ش

دم و گفتم: دیگه شایان فورا" دراتاق قفل کرد و گفت: بگیر بشین بگو چی شده نگاهش کر

نتظار داری چی بشه اگه یه لحظه پات و از این اتاق بیرون بزاری میشنوی چه حرفهایی ا

نبوده بالفاصله با دوسال و نیمه دارم اینجا کار میکنم هیچ وقت همچین حرفهایی میزنند 

یل به دختر هوس باز بی آبرویی شدم که چشم دوخته به ثروت مدیر تبداومدن این خانم 

ر دبشید  دارید بشنوید تشریف ببرید بیرون  از کنار هردری که ردعاملش اگه بازم دوست 

رابطه با موسوی و مدیرعامل این شرکت خواهید شنید  که همه به لطف حرفهای دختر عمه 

جلو گفت: دخترم آروم  دمیتان به سعیدیه  لطفا" برید کنار میخوام برم آقای خطیبی اومگرا

د تم: چی دروغ باشه آقای خطیبی بایباش شاید دروغ باشه لبخند تمسخر آمیزی زدم و گف

ببخشید که این و میگم ولی من تمام این اتفاقها رو از چشم شما میبینم روزی که دور از 

ختر دکت بیرون میبردید تا دست فترهای کارمن و یکی یکی از شرم دچشم پسرتون تما

خواهرتان بسپارید باید فکر اینجا رو میکردید اصال" تصورش و نمیکردم یه روز شما 

ا؟ وای آقای از تمام زندگی من اطالع داشتی چر همچین ضربه ای به من بزنی شما که 
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کینه رو تو دل خواهرزاه ات کاشتی و خطیبی با آبروم بازی کردی شما با این کارت تخم 

ب این کار  آبروی من و نشونه بگیره متاسفم از شما باعث شدی از راه نرسیده برای تصاح

تصور دیگه ای داشتم من هیچ وقت به کارتو این شرکت نیازی نداشتم خودتونم خوب  به 

خواستم برم اما به این موضوع واقفید من هرجاپابزارم استخدامم میکنند من چند وقت پیش می

دیگه برام اهمیتی نداره چون لطف پسرتون مجبور به ماندن شدم اما حاال هراتفاقی هم بیافته 

نیه ای هم نمیمونم  بعد به تینا نگاه کردم و گفتم: این تو این میز اینم پسر دائیت سفت ثا

بردی انگشت بچسب ببینم به کجا میرسی ولی مطمئن باش بخاطر آبرویی که ظالمانه از من 

نمات میکنم جوری که  نتونی سر بلند کنی قفل درو باز کردم و از اتاق بیرون رفتم 

کارمندها اون قسمت همه پشت دراتاق جمع شده بودند هانی دستم و گرفت و گفت: صبر کن 

ستی باقی کارمندها هم میشناسند میدونند همچین آدمی نی رونیلوفر کجا میری این جا همه تو

ستم و کشیدم و گفتم: هرکس ذره ای راجع به من فکر ددیق حرف هانی کردند تصشروع به 

م که  مستحق این بی آبرویی باشم فورا" از دناجور بکنه بخدا میسپارمش من کاری نکرده بو

آسه رفتم آسه اومدم شرکت بیرون زدم دربست گرفتم و خودم به خانه رساندم این همه سال 

ی بزنه حاال یه نفر نرسیده از رو حسادت کاری کرد که که  مبادا کسی پشت سرم حرف

توکه هنوز خوب نشدی کجا رفته بودی  سرم و –....بادیدن پدرم رشته افکارم پاره شد 

انداختم پائین اومد نزدیکم دستش و زیر چانه ام قرارداد و گفت: ببینمت  نگاه لرزانم و به او 

م و به سینه اش چسباندم و دخونگه دارم  م ودیگه نتونستم خودچی شده نیلوفر  –دوختم 

بنای گریستن سردادم وقتی آروم شدم مرا کنار خود نشاند دستش و دور شانه ام حلقه کرد 

سرم و به شانه اش تکیه دادم و جریان و براش تعریف کردم دستی برسرم کشید و گفت: 

چی میتونه باشه  جز این–ست به این کار زده دفکر میکنی این دختره فقط بخاطر حسادت 

پدرشایان تینا رو برای اون نشون کرده بوده خوب وقتی اون من و انتخاب کرده مشخصه 

باخود شایان –دیگه پام و تو اون شرکت نمیزارم –ه یحاال تصمیمت چ–حسادت میکنه 

–بنظرتون جز اینکه فراموشش کنم کاردیگه ای هم میتونم بکنم -میخوای چکار کنی  

من ,ت میریم شرکه گریه نکن بلند شو برو استراحت کن از فردا صبح یگددرستش همینه 

نمیتونم با عموت کنار بیام همانطور که چند روز پیش گفتم  توتنها کسی هستی که از پس 

نباش میدونم چه بالیی سرشون بیارم  نگران حرفهای که تو شرکت هم زدن این کار برمیای

که ر سرگیجه داشتم درفتم روی تخت دراز کشیدم اینقبه سختی از جا بلند شدم و به اتاقم –

چیزی و نمیتونستم ببینم چشمام و بستم چیزی طول نکشید به خواب رفتم با نوازش دستی 

م تعجب کردم به سختی رو تخت دچشمانم را باز کردم از دیدن مادر شایان اونم تو اتاق خو

به روز خودت آوردی به شادی  نشستم و سالم کردم مرا بغل کرد و گفت: سالم عزیزم چی
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و هانی که پائین تخت نشسته بودند نگاهی انداختم مادر شایان شانه هایم راگرفت و گفت: 

اشتباه کردی راحت شانه خالی کردی باید میموندی و از شرکت بیرونش میکردی 

لبخندتمسخر آمیزی زدم و گفتم: کی و بیرون میکردم تینا رو یا شوهرتون و خانم خطیبی 

مال ایشونه کاری از من ساخته نبود  ایشون اگه  تمام این ماجرا زیر سر همسرتونه اونجا هم

با بودن من توشرکتشون مخالف بودند به خودم میگفتند از اونجا میرفتم فقط نمیفهمم چرا 

ظلم کردند هانی گفت: رحقم دی نکرده بودم که دو نشانه گرفتند من در حق ایشون ب آبروم

خودت باید  موافقم اشتباه کردی زدی بیرون میموندی حرفها رو جمع میکردیم من با خال

محض اینکه از  این کارو میکردی نه شایان نگاهی به شادی بعد به اوانداختم گفت: به

یدی و همه کارمندا رو صدا زد اون بدبخت از ترس هرچیزی که تینا شرکت رفتی شایان سع

فت این خانم مبلغی پول بحسابم ریخته تا این حرفها گفته بود و جلوی همه گفت آخر سرهم گ

ولی بخدا من حتی یک کلمه هم به کسی نگفتم شایان رو راجع به خانم موسوی به بقیه بزنم 

و اول اون و حسابی کتک زد و از شرکت اخراج کرد بعد دوتا سیلی جلوی همه به تینا زد 

بلند شو دخترم بریم بیرون شایان دستم و گرفت و گفت: ازشرکت بیرونش کرد مادر شایان 

رش شادی داز رفتن ما داومده تورو ببینه شادی گفت: مامان جان شما برو ماهم میایم بع

–خدا بیا بریم باهاش حرف بزن ورویونه میشه تدتو دلش نیست داره  لگفت:د دکنارم اوم

م هانی گفت: ن سری تکان  دادم و گفتم: من حرفی ندارم با ایشون بزناباشای–باکی شادی 

بدی کرده سر شایان تالفی نکن این بنده خدا همین جوری دیونه هست تو  یکی دیگه درحقت

م باعث شد شادی بوسه ای رو گونه ام دهم ترکش کنی که باید بردش امین آباد لبخندی که ز

بزنه بگه قربونت بشم بلند شو حسابی نگرانه گفتم: باشه میام ولی اول بزارید لباسم و عوض 

ض کردم لباسم و عو کنم بلند شد و گفت: باشه عزیزم پس ما میریم بیرون توهم زود بیا

م انداختم و از اتاق بیرون رفتم شایان با دیدنم از جا بلند شد یه نگاهی به صورت رنگ پرید

سالم خواهش میکنم بفرمائید  –سالم –لحظه دلم براش سوخت ناامیدی توچشماش موج میزد 

بله سرم و انداختم پائین تا نگاهم به –کنار پدرم نشستم دستم و نوازشی کرد و گفت: بهتری 

ند دقیقه ای درسکوت سپری شد تامادر شایان سکوت و شکست و گفت: آقای شایان نیافته چ

ید فکر میکنم گه اجازه بدپنج شنبه برای خواستگاری خدمت برسیم اما ا دموسوی ماقراربو

و گفت: باید ببخشید  دترین فرصته که در این رابطه صحبت کنیم پدرم سری تکان دااالن به

ولی خدمت پسرتونم عرض کردم این ماجرا دیگه منتفیه تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم 

من از  دخترم با پسر شما ازدواج کنه نه اینکه خدای نکرده پسر شما مشکلی داشته باشه نه 

اینطرف چه اونطرف حسابی هم  اول که پسرتون و دیدم ازش خوشم اومد چه همون

بش تحقیق کردم تا دیشب هم  کامال" موافق این وصلت بودم اما امروز ورق برگشت راجع
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یگه ای بهش نگاه میکنند د نمیزارم دخترم پاش و تو خانه ای بزاره که اطرافیانش به چشم

و بعنوان  آقا اگه تمایل داشتند خواهر زادشون کرد این دهمسر شما  درحق دختر من ب

اینکه  از آبروی دختر  دیگه ای هم برای جلب نظر پسرشون بود نهعروس بپذیرند راه های 

یگه نمیخوام هیچ کس این دزارند نه خانم محترم بهتره این مسئله همین جا تمام بشه من مایه ب

اینه نه نظر نیلوفرمم همینه شادی  موضوع و مطرح کنه  نه اینکه فکر کنید نظر شخص من

به شادی  دم میکرد بعاول به شایان که خیره نگاه گفت: اره نیلوفر تومخالف این وصلتی 

رت مخالف باشم دوختم و گفتم: من از اولم با  این ازدواج مخالف بودم نه اینکه با برادچشم 

ق میکنه پای اخالق این آقا یگه موضوع فردنه فکر میکنم قبال" دلیلش و بهت گفتم اما االن 

ج مهر تائید به حرفهای دختر رمیون نیست شرمنده شادی جان ولی موافقت من با این ازدواد

امروز با کاری  ته  هانی گفت: ولی بنظر من رفتن تو از شرکت تائید حرف اونه شایانعم

سعیدی همه اف که کرد به همه فهماند توچیزی که تینا میخواسته نشان بده نیستی با اعتر

اخت و دند دیگه نگران چی هستی پدرم نگاهی به من بعد به شایان انمتوجه  این قضیه شد

رم دپگفت: مگه شما چکار کردی بجای شایان هانی تمام ماجرا رو برای پدرم تعریف کرد 

 ولی بازم فرقی نمیکنه مادر شایان دم که دست این خانم روشلو گفت: خوشحا دادسری تکان 

ی موسوی اینقدر سخت نگیرید پسر من چند ماهه که توروی پدرش ایستاده بخاطر گفت: آقا

نیلوفر حاال که اون موافقت کرده شما مخالفی شما با مخالفتت مانع رسیدن این دوتا جوان 

معلومه متوجه فرق –موافقت کردند  بهم نشید پدرم گفت: میشه بفرمائید چی شد که همسرتون

جه فرق وپدرم لبخندی زد و گفت: نه خانم ایشون از همون اولم متنیلوفر جان با تینا شده 

ه داساسی دختر من با خواهر زاده خودشون شده بودند مخالفت ایشون به دالیل دیگه ای بو

بگو پدر آقا –چی بگم پدر من –بعد به من نگاه کرد و گفت: چرا چیزی نمیگی نیلوفر جان 

این موضوع رو باز نکنید مادر شایان گفت: خواهش میکنم بهتره –شایان چی بهت گفته 

رها دشرمنده ولی اینق–عزیزم حرف بزن بگو ببینم چی بهت گفته پدرم گفت: آره نیلوفر بگو 

ای زنگ از جا بلند شدم و به دمهم نیست که بخوام راجع بهش حرف بزنم با بلند شدن ص

وگوشش گفتم: آروم عزیزم ت دبحث خاتمه دادم نازنین بغلم کرد و چند مرتبه صورتم  وبوسی

مگه کیه  دستش و گرفتم و بطرف بقیه بردم نازنین بعد از احوالپرسی  با آنها –مهمان دارم 

عمه امروز با من  تماس گرفت و برای پنج شنبه دعوتمون کرد کنار من نشست و گفت: 

چرا –تماس گرفت نازنین جان ولی کاش شماره من و نمیدادی –شماره تورو هم گرفت 

لی راجعبت از من سئوال پرسید شکلش کجاست خیلی دوست  داشت توروهم دعوت کنه کم

آره خوب ناراحت شدی لبخندی –لبخندی زدم و گفتم: توهم به همه سئواالتش جواب دادی 

زدم و گفتم: یادم باشه تودهنت فلفل بریزم بلند خندید و بغلم کرد بعد به شایان نگاه کرد و 
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درسته ولی لطفا" مشکل خوردید که اینقدر ناراحتید اهرم حسابی به گفت: معلومه در نبودخو

ایان گفت: تا هر وقت که نیاز به " خوب بشه شالچند روز دیگه هم تحمل کنید تا حالش کام

ند امیدوارم فراموش نکرده ددارند بمانند اما بعدش فورا" باید سرکارشون برگراستراحت 

نگاهی به من انداخت و گفت: نیلوفر قول همکاری به من باشند که با من قرارداد بستند پدرم 

شایان مستقیم به پدرم چشم دوخت و  دو داده فکر میکنم شما باید دنبال یه نفر دیگه باشی

 دبای گفت: اگه امکان داره من و شما چند دقیقه ای تنها صحبت کنیم موضوعی هست که

بلند شد و گفت:بفرمائید اخت و از جا ده من انبراجع به اون با هم صحبت کنیم پدرم نگاهی 

من  شایان بلند شد و پشت سر او راه افتاد نازنین دستم و گرفت گفت: اتفاقی افتاده  بریم اتاق

نه عزیزم چیزی نشده مادر شایان گفت: نیلوفر جان میخوام یه چیزی ازت بپرسم –نیلوفر 

ه داری یا من اینطوری جان خواهرت راستش و بگو میخوام بدونم توهم به شایان عالق

نیلوفر جان قسمت دادم میدونم چقدر خواهرت –بنظرم رسیده نازنین بازوم و تو دست گرفت 

خواهش میکنم خانم خطیبی قسم ندید –برات عزیزه پس جان همین خواهرت راستش و بگو 

ادی دخترم شمبل کناریم نشست و گفت: ببین  بم و به پسرتون دادم بلند شد اومدمن قبال" جوا

توزندگیش باز ,گفته  چرا مخالفت کردی باور کن شایان خیلی تغییر کرده از وقتی پای تو 

اما وقتی  دشده زیرو روشده کم کم بهتر هم میشه هرکاری میکردیم سیگارش ترک نمیش

تواین مسئله رو مطرح کردی کال" سیگار وگذاشته کنار اگه دوست نداشت هیچ وقت این 

دختر نداشت توروی پدرش نمی ایستاد دوست داره که امروز  کارو نمیکرد اگه دوست

ش و با اون وضع از شرکت بیرون کرده آبروت براش مهم بوده که به پرسنل شرکت عم

ی زنانه است بخاطر اینه که از تو خواستگاری کرده و ته تمام این حرفها بخاطر حسادتهاگف

بی خیالت میشد  دفاقی که امروز افتاده بوبه تینا محل نگذاشته اگه براش مهم نبودی با این ات

و تینا رو جایگزین میکرد توخانواده خطیبی ها هیچ وقت سابقه نداشته کوچکتر توروی 

بزرگترش بایسته اما شایان چند وقته داره این کارو میکنه اونم بخاطر تو دلیل تمام 

سرم نگاه کردم  ناراحتیهاش اعصاب خوردیهاش همه و همه بخاطر تو بصدای پدرم به پشت

اونازنین و صدا زد و گفت: چند لحظه بیا کارت دارم نازنین نگاهی به من انداخت و بلند شد 

ن جای اون و گرفت و ادامه داد به من بگو نظرت راجع به شایان چیه فقط خواهش امادرشای

دادم اگه دیشب این سئوال و ازم میپرسیدید بدون معطلی جوابتون و می–میکنم راستش و بگو 

اما امروز موضوع فرق میکنه نمیتونم به احساسم تکیه کنم این وسط به آبروم لطمه خورده 

ببخشید خانم خطیبی –ه که دنیلوفر جان چرا این موضوع رو بزرگش میکنی اتفاقی نیافتا–

اتفاقی نیافتاده شوهر ی میزدند بازهم میگفتید دولی اگه خدای نکرده این حرفها رو برای شا

واهرزادشون باکاری که کردند من وانگشت نما کردند چطور توقع دارید راحت این شما و خ



 
144 

پسرتون قائلم باید بگم نمیتونم این  و موضوع رو ندید بگیرم با تمام احترامی که برای شما

روز دیگه بگم جواب من منفیه من تا چند  داتفاقها رو  ندید بگیرم علی رغم تصمیم دیشبم بای

دن یا مدیریت شرکتش و به دست میگیرم باور کنید اینطوری به نفع با پدرم میرم لن

میدونی چه ضربه ای به شایان  هردومونه شادی اومد نزدیکم نشست و گفت: وای نیلوفر

روز و نتونست طاقت بیاره حاال اگه بفهمه میخوای از ایران بری  وره این سهمیخ

شادی جان به جان نازنین من قصد اذیت –خدا این کارو نکن ورومیدونی....نه نه نیلوفر ت

کردن برادرت و ندارم اما بیا عاقالنه فکر کنیم پدرشما با این ازدواج مخالفه بزار اینطوری 

های پدرت و وم فرداها بخاطر مخالفتلو من با برادرت ازدواج کردم از کجا معبگم اومدیم 

ن بهم نخوره تینایی که یارن زندگیمومون بوجود بت و دخترش برامشکالتی که ممکن عم

یدم کینه ای تر از این حرفهاست تازهرش و نریزه دست بردار نیست بهتره دنبال دمن 

دردسر نباشیم من زبان تند و تیزی دارم و نمیتونم جلوش و بگیرم ممکنه جوابش و بدم و 

ن شر بپا شه با اومدن شایان و پدرم بلند شدم و به آشپزخونه رفتم با سینی چای به سال

برگشتم شایان موقع برداشتن چای لبخندی زد و تشکر کرد وقتی نشستم پدرم گفت: نیلوفر 

جان بهتره از فردا بری سرکارت اصال" انتظار نداشتم نتیجه صحبتهاشون به اینجا بکشه 

وقتی دید بهش چشم دوختم گفت: فراموش نکن توقرارداد داری چون تعهد کردی ده سال 

من  ,نی نمیتونی زیرش بزنی سری تکان دادم و گفتم: نه پدر منومیمتمام توشرکت ایشون 

دیگه پام و اونجا نمیزارم  نازنین دستم وگرفت و گفت: بخاطر من نیلوفر خواهش میکنم با 

من سرقولم هستم این شمایی که –عصبانیت به شایان نگاه کردم و گفتم: شما قول داده بودی 

امه بده محاله قفل زبان من باز شه دبه کارت ا زیر قول و قرارمون زدی شما مثل سابق

موقع حرف زدن چشماش میخندید به پدرم و نازنین نگاه کردم پدرم سری تکان داد و به 

کردم و گفتم: منتظر چی؟ گفت: باالخره  خوب منتظرم  به شایان نگاه–شایان چشم دوخت 

ندی زد و گفت: پس صبح چاره دیگه ای هم دارم لبخ–از فردا سرکار تشریف میارید یانه 

ساعت هفت منتظرتونم خوب آقای موسوی قرارپنج شنبه که سرجاشه پدرم گفت: چه عرض 

کنم نگاهش کردم و گفتم: بازم گرو کشیه اخمی کرد و گفت: فقط درخواسته همین نفس 

راحتی کشیدم و گفتم: پس این قضیه منتفیه شایان با ناراحتی نگاهم کرد خواست چیزی بگه 

شادی گفت: نیلوفر جان نمیخوای  رجاندما شیمان شد به مادرش نگاه کرد و گفت: بریماما پ

به خودت به شایان به ازدواجتون نیلوفر کنار بکشی این –به چی شادی جان –یکم فکر کنی 

دختره دوباره سروکله اش پیدا میشه هانی گفت: راست میگه این تینایی که من دیدم بیخود 

ن باش تواین چندروز تکلیفتون روشن نشه دوباره پاش تو نداده  مطمئر چند ماه وقتش و هد

وباره دردسر و کلی حرف و حدیث شایان چند روزی دزندگیتون باز میشه بعدشم شرکت و 
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یلوفر که دودل شده باشه بزار بتونه تصمیم بگیره حق با ن کاری به کار نیلوفر نداشته باش 

میافتاد همینطوری میشدیم بعد بغلم کرد و گفت: خوب  ق برای هر کدوم از ما هم کهاین اتفا

عزیزم فردا میبینمت  شادی هم صورتم و بوسید و گفت: بخدا دوست داره به چشماش نگاه 

ی دیونگی برادرت و توجیه کنی ناخودآگاه خندیدم و گفتم: خواست کن داد میزنه دیونه ات شده

نه شادی جان –: بگم بهت زنگ بزنه گردن عشق من انداختی اوهم خندید بغلم کرد و گفت

باشه هرجور -این کارو نکن برادرت نزده میرقصه این و بهش بگی فکر دیگه ای میکنه  

وست داری عزیزم  صبح حتما" بیای شرکت باشه سرم و بعالمت مثبت تکان دادم شایان د

فی از در ست داد و از او خداحافظی کرد نگاه گذرایی به من انداخت و بدون حردبا پدرم 

بیرون  رفت بعد از رفتن آنها نازنین بنای گریه سرداد بغلش کردم و گفتم: برای چی آبغوره 

ین کارو نکرده بودم االن  مجبور میگیری دختر جان میان هق هق گریه هاش گفت: اگه ا

ه دستی برسرش کشیدم و گفتم: کاریه که شده حاال توگریه دبودی .....دیگه نتونست ادامه بن

درست میشه؟ بسه دیگه یه وقت شوهرت میرسه فکر میکنه چه اتفاقی افتاده برو  کنی

راجع به –صورتت و بشور بیا وقتی نازنین از ما فاصله گرفت گفتم: چی کارتون داشت 

پدرمن شما که موافق بودی –اتفاق امروز صحبت کرد حق باشایانه بهتره برگردی سرکارت 

و گفت: نه دختر جان  دن ...حرفم و بریبخاطر نازنی ه نظرتون تغییر کردچی شد که یدفع

بنده خدا یه کلمه هم دراین مورد حرفی نزد این پسر خیلی پخته تر از سنشه  من هیچ 

شما –مخالفتی با این ازدواج ندارم تصمیم با خودته فکرهات و بکن ببین میخوای چکار کنی 

ر این زمینه نگفت دیک کلمه هم بجان خودت حتی –مطمئنی این آقا حرفی از نازنین نزد 

نازنین کنارم نشست و گفت: نیلوفر واقعا" میخوای ازدواج کنی نگاهش کرم و گفتم: نه 

نازنین جان پدرم گفت: این نه یکی دیگه باالخره که باید ازدواج کنی حاال تو چرا اینقدر 

م نیستم دن خونگرا–نگرانی توکه ازدواج کردی مجرد نیستی که نگران تنها ماندنت باشی 

رم خندید و گفت: پس میترسی داشته پداز وقتی یادمه نیلوفر هیچ کس و جز من دوست ن

ی سری تکان داد و گفت: نه نیلوفر تاحاال دوست داشتن و تجربه نکرده دنیلوفر و از دست ب

پدرم گفت:  دد به همه بی اعتماد بوکس اعتماد کنه از وقتی یادم میا میترسم نتونه به هیچ

ظر تو شایان چه جور پسریه نازنین کمی فکر کرد و گفت: من از همون اول که  این بن

پسره رو دیدم فهمیدم به نیلوفر عالقمند شده هرفرصتی که بدست می آورد راجع به نیلوفر 

سئوال میکرد هیچ وقت راجع به موضوع دیگه ای حرف نزد فقط نیلوفر و هرچیزی که به 

م همون موقع بهش گفتم نیلوفر از تو متنفره اما زیر بار نرفت حرف میزد من داو مربوط میش

خوب برای اینکه رفتار نیلوفر و  میدیدم پدرم نگاهی به –پدرم گفت: چرا این و بهش گفتی 

من بعد به نازنین انداخت و گفت: هیچ وقت فکر نکردی شاید بخاطر تو که نیلوفر هیچ 
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و میکردم البته به جز شایان چون واقعا" چرا همیشه همین فکر –عشقی و تجربه نکرده 

ستش دیق کردم پدرم دنیلوفر اوایل ازش بیزار بود اینطور نیست نیلوفر  باسر حرفش و تص

ه کرد و گفت: حاال اگه یه روز بفهمی نیلوفر به شایان عالقه داره چه حلق و دور شانه نازنین

برای اولین بار اینجا دیدم  من روزی که این پسره رو–عکس العملی از خودت نشان میدی 

شک کردم وقتی خوب به نیلوفر دقت کردم فهمیدم واقعا" احساسش به شایان تغییر کرده 

راستش خیلی حسودیم شد همینم باعث شد قهر کنم و از خانه برم تنها کسی که داشتم نیلوفر 

بینم جز من به ب ده نیلوفر هم پدرم بود هم مادرم هم خواهرم هم همه فامیلم خوب سخت بودبو

نیلوفر حاال میخوای چکار کس دیگه ای عالقمند شده علی اینقدر بامن حرف زد تا آروم شدم 

نازنین جان من دیشبم نظرم و به پدر گفتم ممکنه با خود شایان  مخالفتی نداشته باشم –کنی 

اما بعضی از اخالقهاش و نمی پسندم این تا دیشب بود اما امروز جریان فرق میکنه 

وضوع خود شایان نیست که بگم فرق میکنه اصل داستان پدرشه توخانواده اینها مرد م

ساالریه حاال فکر کن شایان توروی پدرش بایسته اونم االن مجبور بشه سکوت کنه ولی 

بعدها باالخره به زبان میاد منم که نمیتونم زبانم و نگه دارم جنجال بپا میشه نازنین گفت: 

راستش اون –ه تو رو خیلی دوست داشت چی شد یدفعه مخالفت کرد نیلوفر اقای خطیبی ک

موقع که تازه اومده بودم شرکت من و برای یاشار خواستگاری کرد ولی من جواب رد دادم 

دفعه به من اسرار کرد ولی من هردفعه  دچن داز نگار خوشش نمی اومآقای خطیبی اصال" 

گفت فکر میکنم پسرم  دشایان شرکت نیامده بوادم تا چند وقت پیش یه روز که دجواب رد 

م میاومد نظرم و دبتو عالقمند شده تونظرت راجع به اون چیه خوب اوایل خیلی ازش ب

صادقانه گفتم اونم گفت پسر من اهل زندگی نیست نمیتونه پایبند زندگی باشه باید با  فامیل 

که کال" با این وصلت مخالفه ازدواج کنه تا بشه جمع و جورش کرد همان جا به من فهماند 

بعدشم که اسم تینا اومد وسط و هر دفعه من و میدید ازش حرف میزد بارها به خیال خودش 

از چند روز برمیگردوند اون موقع نمیدونستم  دمن متوجه نمیشم دفترها رو برمیداشت و بع

نا رو دیدم تازه یتونه به پسرش اطمینان کنه وقتی تیاین کارو میکنه تصورم این بود نمچرا 

ه با این شرایطی که من میبینم بهتره همه  چیز و همین جا دفهمیدم که دلیل کارش چی بو

لم نمیخواد زندگی و شروع کنم که از اولش دردسر داره تا آخرش دتمومش کنیم اصال" 

نازنین گفت: ولی اگه واقعا" بهش عالقه داری نباید به این راحتی کنار بکشی پدرم حرف او 

ست دکرد و گفت: توخیلی قوی تر از چیزی هستی که نشان میدی یکم برای به ا تصدیق ر

آوردن چیزی که دوست داری تالش کن این پسر بخاطر تو موقعیتش و بخطر انداخته تو 

میدونستی پدرش گفته اگه با نیلوفر ازدواج کنی باید قید شرکت و بزنی سری بعالمت نه 

ر به پدرش گفته نیلوفر ارزشش بیشتر از داشتن این شرکته همین دیگه این پس–تکان دادم 
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یلی راحت میگی دنبال دردسر نیستی این پسر واقعا" به تو خشرکت مال خودت اونوقت تو 

عالقه داره به غرورش نگاه نکن به زبان تلخ و گزنده اش نگاه نکن وقتی به چشماش نگاه 

دوست داشتن و داری از خودت دریغ میکنی داد میزنه دوست داره تو لیاقت این عشق و 

نکن بزار یه بار با پدرش برای خواستگاری بیان حرفهای پدرش و گوش کن اونم به 

حرفهای توگوش کنه شاید نظرش تغییر کرد از من به تو نصیحت کاری نکن که فرداها 

پشیمون بشی این فرصت و از خودت نگیر خوب دخترا موافقید امشب شام و بیرون بخوریم 

قبل از اینکه بگی موافقی بهتره با شوهرت تماس –ازنین گفت: من که موافقم توچی نیلوفر ن

نه بابا علی حرفی نداره یعنی هرچی من بگم –لش نخواد بیاد بیرون دبگیری شاید اصال" 

شد این موضوع هم بیاد اخمی کردم و گفتم: قرارن همونه توچی میخوای زنگ بزنی شایان

فرصته یکم باهاش بیرون برو حرف  گفت: بخدا جدی گفتم بهترینبشه اسباب تمسخر تو 

دا کردن تصمیم درستی بگیری پدرم گفت : پیشنهاد شاید اینطوری بتونی با شناخت پی بزن

نیلوفر شایان پسر عاقلیه –رمن مخالفم اینطوری امیدوار میشه دنه پ-بدی نیست نظرت چیه؟ 

م من مخالف این کارم وقتی من جوابم منفیه نخواهش میک–هیچ وقت  اینطوری فکر نمیکنه 

ید بلند شدم که به اتاقم برم پدرم صدام دامه نداره با این آقا قرار شام بزارم لطفا" ادندلیلی 

تصمیم نگیر حاال برو حاضر شو بریم از صبح  دبخودت و شایان فرصت بده زو–بله –کرد 

ی هم باعث نشد این دونفر چیزی نخوردی به گفته اش عمل کردم اونشب حتی حضور عل

حتی وقتی نازنین از او سئوال میپرسید  ددست از این حرفها بردارند علی تنها شنونده بو

ن طریق از یده خودش تصمیم بگیره و به ادختر فوق العاده عاقلیه اجازه ب میگفت: خواهرت

لحظه اق باز بود نظر دادن شانه خالی میکرد صبح سرساعت هفت وارد شرکت شدم درات

چشم دوختم اول تصور کردم خوابه آروم وارد  دی به شایان که سرش و رومیز گذاشته بوا

ون اینکه سرش و بلند کنه گفت: علیک السالم نیلوفر خانم داتاق شدم تازه میخواستم بنشینم ب

نزدیک  نشستم و گفتم: سالم ببخشید فکر کردم خوابیدید بلند شد دراتاق و بست بعد به  میزم

از حالت نگاهش معلوم بود حسابی عصبانی است سرم و  دشمانش خون انداخته بوشد چ

نگاهش کردم و گفتم: مگه  هیچی –برگرداندم وسیستم وروشن کردم و گفتم: چی بایدبزنم 

گفتم بیای –همینطوری من وکشوندی اینجا – ؟خوب که چی–نگفتید یک ساعت زودتر بیام 

گفتم: خواهش میکنم آقای خطیبی به اندازه کافی  چون میخواستم باهات حرف بزنم کالفه

تواین شرکت برای من حرف درآوردند شما دیگه با این کارهاتون بدترش نکنید دستاش و 

ه بخواد حرفی بزنه درمیارم دوما" صدبار گفتم قرارداد و گفت: اوال" پدراونی ک رومیز

اینطوری عصبانیم   ولی من ناراحتم–شرمنده من اینطوری راحترم –اسمم و صدا کن 

ردید اما ا توپ پر تشریف آوبشما کی عصبانی نیستید االن هم طبق روزهای قبل –میکنی 
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سر من خالی کنید اخمی کرد و گفت: چند بار با تو دعوا  انگار قراره امروز خودتون و

خیلی بی انصافی نیلوفر من کجا با تو دعوا کردم که –تقریبا" همیشه –کردم اینطوری میگی 

نه بخاطر نمیارید خندید و گفت: اگه کال" شما چیزیهایی که به ضررتو–م یادم نمیاد دخو

نیاز به عذر خواهی نیست –م که  ناراحت شدی معذرت میخوام دواقعا" تواین مدت حرفی ز

آقای خطیبی درهر صورت  من کارمند شما محسوب میشم رفتارهایتان را هم به حساب 

نیلوفر تو چرا اینقدر با من رسمی صحبت میکنی بهت گفتم –مشغله زیاد کارتان میزارم 

ند شدم و گفتم: من هم عرض کردم این کارو نمیکنم درضمن ممنون میشم اسمم و صدا کنم بل

وقتی تنها هستیم که موردی نداره رو –اگه تو محیط کار من و با اسم کوچک خطاب نکنید 

اره لبخندی زد و روبه روم نشست لحظه ای نگاهم کرد و داولین صندلی نشستم و گفتم: نه ن

چرا میخندی دختر باور –خنده ام گرفت سرم و انداختم پائین ؟گفت: توچشمات چه رنگیه 

کن هنوز نتونستم بفهمم چشمات چه رنگیه آخه هروقت که لباست و عوض میکنی رنگ 

های رنگی استفاده میکنی چشمات تغییر میکنه راستی توچرا برخالف خواهرت کمتر از لباس

یه –بیام دوما" سن نازنین از من کمتره  اوال اینجا محیط کار انتظار ندارید که قرمز بپوشم–

ده ساله و تو چهل ساله ای هرکی جوری میگی سن نازنین کمتره هرکی ندونه میگه اون هج

من وقتی  ما دوتا رو دیده گفته تو  خیلی کم سن و سال تر از خواهرت دیده میشی خودش

این دیگه –برای اولین بار خواهرت و دیدم فکر کردم کم کم هشت سال از تو بزرگتره 

ب شما کارتون همین بود رنگ چشم و لباس و سن و سال من ل خواغراقه جناب مدیر عام

مگه امروز قرارندارید هردو به در اتاق که باز شد چشم دوختیم آقای خطیبی وارد اتاق شد 

ر می اومد بارش میکردم سالم دم که دلم  میخواست هرچی از دهنم داحت بواینقدر ازش نار

کارت دارم بعد به شایان نگاه  کردم و پشت میزم رفتم  بطرفم اومد گفت: بیا بریم بیرون 

د و گفت: این خانم دوسه ساعت دیگه برمیگرده کیفم و برداشتم که برم شایان گفت: شما کر

ن اینکه جوابی بده از اتاق بیرون رفت به چهره مضطرب با ایشون چکار داری پدرش بدو

اد و در پدرت خطرناکه که اینقدر وحشت کردی سری تکان داش نگاه کردم و گفتم: اینق

گفت: بدون هرچیزی که بگه برای من اهمیتی نداره کارش که تموم شد برگرد شرکت باشه 

اید تهدید پدرت از تو کارساز تر ش دلبخندی زدم و گفتم: اجازه بدید ببینم از من چی میخوا

دستم و تکان دادم و گفتم: برمیگردم  .....نیلوفر–خداحافظ –منظورت چیه نیلوفر –باشه 

ماشین و کنار خیابان پارک خداحافظ سوار ماشین پدرشایان شدم و از شرکت فاصله گرفتیم 

ت کرد د وقتی سکود نزدیک چهار ساعت بی وقفه حرف زکرد و شروع به حرف زدن کر

نگاهش کردم و نمیدونستم چی باید بگم وقتی دید مرددم گفت:پس چرا چیزی نمیگی دخترم 

گفتم: نمیدونم آقای خطیبی شما با چیزایی که گفتید من و دودل کردید ببخشید ولی از کجا 
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بود  دارم  بخدا اگه یاشار بجای شایاندخترم من که دشمنی با تو ن–بدونم اینا حقیقت داره 

باش دست دست نمیکردم توبه اندازه کافی سختی کشیدی نمیخوام پسرم باعث خراب مطمئن 

ی هیچ فرقی برای من دشدن آینده ات بشه خودت میدونی چقدر بهت عالقه دارم توبا شا

ه کردم برای اینه  که جلوی دری ولی به آبروی تینا فکر کن من اگه تینا روبرای کار آمادان

اصال" یکاری کن برای اینکه شایان حرفی فهمه چه غلطی کرده چشم شایان باشه تا شایان ب

بشه  ده کارت ادامه بده ولی کاری کن از تو ناامیببه شوهر خواهرت نزنه همین طوری 

دبدی مطمئن باش تینارومیاره شرکت اونوقت به صداقت حرفهای من پی وقتی توجواب ر

حتی اگه این اتفاق بین این دوتا هم میبری کاش شایان مثل یاشار بود بخدا تعلل نمیکردم 

باز هم مخالفتی نداشتم ولی اینطوری....حرفش و قطع کردم و گفتم: باشه آقای  دنیافتاده بو

توهم به –ید ئبله بفرما–یه سئوالی ازت بپرسم  دخترم میشه–خطیبی کاری که گفتید میکنم 

متاسفانه بله اما قول –بده جوابم و –دیگه اهمیتی نداره آقای خطیبی –ی دشایان عالقمند ش

–حتما" –بپرسم من میدم کاری که خواستید و انجام بدم نگران نباشید میشه یه سئوالی هم 

فقط مادرتینا حواست باشه این حرفها بین –جز شما کی از این  موضوع خبرداره دیگه 

انداختم  ید نگاهی به ساعتشاران نبنگ–مون بمونه  نمیخوام با آبروی خواهرم بازی شه دخو

یکربع به دوازده بود گفتم: من دیگه میرم شرکت خدانگهدار پیاده شدم و پیاده بطرف شرکت 

راه افتادم اصال" نمیتونستم باور کنم شایان همچین پسری باشه یعنی به این راحتی ....نه نه 

کی جوری اینقدر به این موضوع فکر کردم که نفهمیدم امکان نداره باید مطمئن بشم ولی چه 

یاومد وقتی وارد شدم هیچ صدایی از داخل  شرکت  نم به شرکت رسیدم برعکس همیشه

د شدم هیچ کس توشرکت نبود پشت دراتاق نفس عمیقی کشیدم ضربه ای به در زدم و وار

هانی و شادی هم نزدیک میز من نشسته بودند هردو بلند شدند ته بود ن پشت میزش نشسشایا

شادی دستم و گرفت و خندی زدم و با آنها احوالپرسی کردم و بطرفم اومدند  به زور لب

نگاهی به شایان انداختم از چشماش مشخص بود دل تودلش نیست ت گفت:پدرم چکارت داش

بفهمه موضوع چی بوده رواولین صندلی نشستم و گفتم: زیر آب پسرش و میزد شایان 

گفت نگاهش کردم و عصبانی بلند شد اومد صندلی کناری من نشست و گفت:چی بهت 

نگران برمال شدنشی سری تکان داد و گفت:من خیالم  گفتم:معلومه یه کاری کردی که

ی نکردم که امروز بخاطرش شرمنده باشم حاال میگی پدرم ارازخودم راحته هیچ وقت ک

چشماش بقدری خون انداخته بود که رنگ سبز چشماش دررابطه با من چی گفت یانه 

ادق تر از چشمان پدرشه نگاه ازاو گرفتم صرم اومد این چشمها درست دیده نمیشد بنظ

وگفتم: راجع به شما حرفی نزد بلند شد گفت: من چهار ساعت عذاب آورو پشت سرگذاشتم 

گفتم که اصال" حرفی از شما –ی حرف بزن ببینم چکارت داشت حاال اومدی دستم مینداز
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ینه حرفی بزنم شایان دوباره زم درایننزد موضوع مربوط به من بود منم دوست ندارم 

خدا ورونشست وگفت:داری اعصابم و بهم میریزی گفتم بگو چکارت داشت هانی گفت: ت

اهش کردم گفت: گخصه هرچی بوده فکرت و بهم ریخته نحرف بزن نیلو از چهره ات مش

ی مشخص داری باخودت کلنجار میری یه چیزی و از مامخفی کنی تونمیتونی دروغ بگ

بگو چی بهت گفته لحظه ای  حرفهای پدرشایان و مرور ده بریده حرف میزنی داری بری

و کردم بعد برگه ای از کیفم درآوردم و بطرف شایان گرفتم و گفتم: موضوع این بود برگه ر

روغ گفتی دبطرفم اومد و گفت: نجره رفتم چند دقیقه نگذشته بود گرفت  بلند شدم و بطرف پ

–این پسره تو گفتی نمیشناسیش -دم  و گفتم: درچه مورد؟نیلوفر دروغ گفتی نگاهش کر

بسه دیگه –ه بودمش یدن باری که اومد شرکت هیچ وقت دیگه نددروغ نگفتم من جز همو

آقای خطیبی من سه سال پیش –توتوی شرکت پدرش کار میکردی باز میگی ندیده بودمش 

آقای سلیمی م همانجا آشنا شدم درست  قبل از اینکه بیام اینجا اونجا کار میکردم با پدرتون

ورشکست شد و شرکتش پلمب شد من اصال" نمیدونستم پسرداره پدرت چون کارم و دیده 

بود ازم خواست بیام اینجا درست هشت ماه بعد از اومدنم اینجا اون نامه ها شروع شد بجان 

حاال دوست ون یک بار نه اون و دیده بودم نه میدونستم سلیمی پسرداره نازنین من جز هم

داری باور کن نه که برام مهم نیست بطرف میزم رفتم و نشستم اومد نزدیک میز ایستاد و 

گفت: حاال میخوای چکار کنی  نگاهش کردم و گفتم: خواهش میکنم ادامه ندید اینقدر گیج 

-...-سالم آقای موسوی تشریف دارند –شدم که نمیدونم باید چکار کنم  شماره پدرم گرفتم 

آقا -.....-چکارداری من کیم گوشی و بده پدرم -.........-شما اونجا چکار میکنی -..-شما؟ 

نکن یه چیزی بارت کنم پدرم هست یانه اصال" گوشی  یدیا من اصال" حوصله ندارم کاربر

مگه دیوانه -.......-ن شدم نخیر پشیما-......-آره نیلوفرم -.....-رمن دست تو چکار میکنه دپ

-خوب -......-ببین ریز علی پرسیدم پدرم کجاست -.-ام وقتی یکی مثل تو اونجاست بیام 

به کی سالم -.......-نه میام اونجا خیلی طول میکشه -....-چقدر طول میکشه -.........

وسوی کال" خوبه به آرش بگو مگه تورو نبینم انگار خاندان م-..-آره شرکتم -...-برسونم 

اره کار واجبی دارم -.-بهترم ممنون -..-چه خبرته سالم -.-همه دهانشون نیاز به فلفل داره 

خوب گوشی و نگه دار  بیا هانی جان آرش کارت -.-آره همین جاست -.....-خودم میام 

از دستش کشیدم و  همچنان سرش تو برگه بود نگاهی انداختم برگه رو داره به شایان که

آقای خطیبی این ماله من نه شما خیلی بهتون لطف –بده من –بال چی میگردی واین دنگفتم: ت

–آره –کردم دادم نگاهی بهش بندازید  این و فراموش نکنید شرکت و شما تعطیل کردی 

ادم و گفتم: من بدتر از تکان د حوصله نداشتم انگار متوجه نیستی چه حالی دارم سری-چرا؟

میری شرکت پدرت راجع –میتونم دوساعتی برم بیرون کار دارم  شمام این وسط گیر افتادم
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نه آقای خطیبی من عادت ندارم با کسی مشورت کنم –به این موضوع باهاش مشورت کنی 

حظه ای نگاهش لنمیزارم پس –ببخشید ولی کارم خصوصیه –چکاری –کار دیگه ای دارم 

ش بیا آر– بله–نیلوفر –ری برم کردم و گفتم: شماکه شرکت و تعطیل کردی دیگه چرا نمیزا

نه نه اصال" حوصله ندارم حالمم خوب نیست باشه یه وقت –کجا آرش –الو –کارت داره 

دا ته اینطوری اسمش و صخالمگه دختر-.-الو چی میگی تو -...-یگه بردیا چی م–دیگه 

خیلی خوب التماس نکن ببینم چکار -.-راه نرسیده دردسر ساز شدی  هنوز از-.....-میکنی 

باور کن حالم -........-نه رو من حساب نکن -.....-اری دبا من دیگه چکار -.....-میکنم 

 که اینقدر حاال-.-انگار از جونت سیر شدی پسرجان-..- دبه کی بگم بیا-......-خوب نیست 

-نمیترسیدی  توکه دش بگو خندیدم و گفتم: چی شدخوزیاده گوشی و میدم به  تدل و جرأت

ممنون -..-دم ببینم چکار میکنم بردیا به پدرم بگو بیرون نره کارش دارم یباشه قول نم-....

میکردند شایان لبه  روم صحبترو تو کیفم گذاشتم هانی وشادی آ خداحافظ گوشی و برگه

به عالمت نه تکان  یمیتونم برم سرمیز نشسته بود و نگاهم میکرد  نگاهش کردم و گفتم: 

ست شادی و دداد بلند شدم وگفتم: بچه ها یه دقیقه بیاید کارتون دارم از اتاق بیرون رفتم 

وای مگه از جونم سیر شدم شایان –گرفتم و گفتم: بردیا خواسته باهاشون شام بری بیرون 

م د: با وجود شایان من قانگار  توهم از بردیا بدت نیومده لبخندی زد و گفت–بفهمه میکشم 

خانه  ما میگم  دکنید بعد بیاید خانه لباس عوض برادرت با من بری–م نمیتونم بردارم داز ق

رد دنه هانی سرم –وای بیای به هانی گفت: آره خوبه فقط تونمی خبیان اونجا دنبالتون خو

عزیزم چیزی  نه–واقعا" پدرم راجع به شایان حرفی نزد –جانم شادی جان –نیلوفر –میکنه 

و  یز من نشسته بوداق شدم شایان پشت مات دنگفت حاال تا صدای برادرت درنیومده بریم وار

ه کاری اگسرش و رومیز گذاشته بود شادی گفت: شایان خوبی جوابی نداد شادی گفت: 

از رفتن آنها  دکنه گفت: درم ببند بع دسرش و بلن ون اینکهدنداری من و هانی دیگه بریم ب

ن شایان بلند شد بطرفم اومد روبه روم نشست و گفت: باالخره تصمیم گرفتی چکار کنی بدو

که نگاهش کنم گفتم: چه جوری باید تصمیم بگیرم از یه طرف اینجا قرارداد دارم از این

قراربود چند وقته کارشون و انجام بدی –طرف دیگه به سلیمی تعهد دارم نمیدونم چکار کنم 

شب بمونم سه ماهه تموم میشه اون موقع که اونجا بودم سال  سه ماهه البته از هفت تا نه–

ه وقت هم خیلی از کارها میموند میبردم میتوهمین ن دم وکارم نیمه وقت بودبو هاول دانشگا

ببین آقای خطیبی این آقا با –نیلوفر واقعا" این پسره رو ندیده بودی –شب انجام می دادم 

 من حتی ندیدم یک مرتبه زن این آقامیکرد مثل شرکت شما فامیل بازی نبود  شریکش کار

به شرکت زنگ بزنه چه برسه به این که یکی از افراد خانواده اش پاشون و اونجا بزارن 

پس اون تورو کجا  دیده نگاهش کردم و گفتم: –م دوقتی گفتم ندیده بودمش یعنی ندیده بو



 
152 

" این سئوالها برای چیه چه فرقی میکنه من و کجا دیده نمیدونم شاید بیرون شرکت اصال

آقای خطیبی من به اندازه کافی اعصابم خرد هست –خواستم بلند شم که گفت: بگیر بشین 

ارم تمام دمن هیچ تمایلی به رفتن اونجا ندارم ولی میبینید که چاره ای نلطفا" خردترش نکن 

ونم زمانی که شرکتش پلمب شده بود من دست کارهای حسابداری این آقا رو من انجام دادم ا

دست گرفت برای رسیدگی به وشریکش و رو کردم تعهد کردم به محض اینکه شرکت 

رکت طرف قرارداد این شرکت اقدام کنم اما حتی تصور نمیکردم به همین زودی ش کارهای

کان من از همه چی سلیمی خبردارم ام هرقم بدهی این شرکت نجومیاین کار شدنی بشه 

رضمن این پیشنهاد پدرتون بود با تعجب دنداره تنهایی تونسته باشه این مبلغ و جور کنه 

پدر شما گفت من این خانم و بخاطر کارش میبرم شرکت –نگاهم کرد و گفت: چه پیشنهادی 

م تاکار شمارو راه قول میدم به این خانم مرخصی بد  خودم هروقت شرکت جان گرفت

دست شما پدرو پسر توچه هچلی افتادم خالصیم ندارم شایان دستی  بندازه میبینید من از

سه بعدازظهر اجازه میدم بری ولی بعدش باید بیای اینجا   توموهاش کشید و گفت: صبح تا

یگه ای هم هست دچیز –دم و به اوچشم دوختم نیلوفر سرم و بلند کر–خوبه چیزی نگفتم 

رت از چی حرف زد اما افسوس که ددرسته کاش میتونستم حرف بزنم کاش میگفتم پ

به من بگو چی –چیزی گفتی –حواست کجاست –ن اسمم رشته افکارم پاره شد د........باشنی

بهت گفته اینطوری شدی صبح که اومدی  سرحال بودی لبخندی زدم و گفتم:شما نگران چی 

شناسم رم و خوب میدم اما پدهستی مگه کاری کردی که نگرانی.دادزد من هیچ کاری نکر

انداختم و گفتم:  اصال" راجع به شما حرفی نزد بعد نگاهی به ساعت– بگو چی گفته الحا

باالخره میتونم برم یانه ابروهاش و به عالمت نه باال انداخت بلند شدم و پشت میزم نشستم و 

-....-بردیا حال پدرم خوبه -....-م که گوشی دست تو باز-الو –شماره پدرم و گرفتم 

چند دفعه میگی پسرجان -......-از جون خودت مایه بزار باور کردم -.........- تومطمئنی

مطمئنی گوشی و -......-ر طول میکشه درستش میکنم حاال بگو ببینم جلسه اش چقدگفتم 

-پدرم با کی قرارداره -....-الو سالم -.....-بابا بده آرش کارش دارم -....-اصال" بده آرش 

آره -...-نه آرش نیازی نیست -......-دم شنیدم ازکی اومده رن نگاه کاسمش چیه  به شایا-..

رم نزن که به من دمیشناسمش به محض اینکه رفتند بهم زنگ بزن درضمن حرفی هم به پ

ممنونم خداحافظ  شایان دست به سینه -..-نه تو شرکتم بتونم میام -.-گفتی مهمانش کیه 

نگاهش کنم گفتم: پسر سلیمی بلند شد بطرف بدون اینکه  دنشست و گفت: مهمانش کی بو

ر دونم چه بالیی سرش بیارم بلند شدم رفتم جلوی دمیزش رفت کیفش و برداشت و گفت: می

این پسره باید ادب شه من این –آقای خطیبی میخوای چکار کنی –و گفت: برو کنار لج داوم

رنیار عصبانی شدم و  دای من و دبرو کنار نیلوفر ص–لطفا" چند لحظه بشین -کارو میکنم
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این مشکله منه خودم میدونم گفتم:اصال" من نمیفهمم این موضوع چه ارتباطی به شما داره 

چکار کنم حداقل تویه نفر برام دردسرتازه درست نکن از چند نفر بکشم ازش فاصله گرفتم 

که اومد سرراهم ایستاد و گفت: صبر کن ببینم نگاهش کردم گفت: این وسط یه چیزی هست 

داری از من پنهونش میکنی تو هیچ وقت اینطوری نشده بودی اصال" اینجا نیستی حرف 

میزنی ولی معلومه حواست جای دیگه است نگاه میکنی ولی چیزی نمیبینی حرف بزن بگو 

فتم: خواهش میکنم بزار برم اصال" حالم خوب ده گرمانداین چیه که تورو اینجوری کرده 

میدونم یا میرم خانه یا میرم شرکت پیش پدرم چه فرقی میکنه ن–کجا میخوای بری –نیست 

حوصله کسی و ندارم  حاال میتونم برم ازش میخوام تنها باشم –م میرسونمت دبیا خو–

بله شرکتم –سالم آقای خطیبی –خطیبی و گرفتم  هچیزی افتادم شمار دفاصله گرفتم یدفعه یا

ممنون میشم –رم شما آدرس شرکت و دارید نمیدونم آقای خطیبی هنوز نتونستم تصمیم بگی–

آقای خطیبی دلیل این همه تاکید و متوجه نمیشم -....-بله یادداشت کردم تاچه ساعتی هستند –

طیبی کاری که گفتید میکنم  خدانگهدار بطرف در رفتم صدام کرد قفل درو باشه آقای خ-.-

دم و گفتم: شما هردو مثل همید پدرم گفته چکار کنی نگاهش کر–باز کردم و گفتم: بفرمائید 

دادتون برسه صبرم لبریز شه اون ه هرکدومتون به نحوی دارید من و بازی میدید فقط خداب

م ده بودوقت میدونم چه بالیی سرتون بیارم از شرکت بیرون زدم صبح با ماشین خودم اوم

ی گرم گرفت و حساب درفتم سلیمی با دیدنم جلو اوم دفورا" به آدرسی که خطیبی داده بو

ر که دیدمش پسرش پیدا شد درست مثل اولین با که سروکله دهنوز چند دقیقه نگذشته بو

ن شما دبرخورد کرد مرا به نشستن دعوت کرد گفت: امیدوارم آقای خطیبی مخالفتی با اوم

موافقت کردند به این شرط که بعد از ساعت سه به شرکت ایشون برم –به اینجا نکرده باشه 

راین جا چه لزومی دو کارهای ایشون و انجام بدم ببخشید ولی من متوجه نمیشم حضور من 

ها رو ش بده من تمام فایلها و پرونده داره کار خاصی نمانده که فقط شخص من بتونه انجام

دم متوجه باید این کارو حتما" من انجام ب ل این کهطبقه بندی کردم و به پدرتون دادم دلی

جز تو هیچ کس نمیدونه  خوب–بله –نمیشم سلیمی گفت: توحسابدار این شرکت بودی درسته 

اینجا چی گذشته نمیخوام یه بار دیگه زمین بخورم این اطالعات که وارد سیستم کردی 

میمونی اینطوری نمیشه من  ی ولی اینی که گفتی فقط تا سه اینجادمیتونی سرکارت برگر

وقت زیادی ندارم اینطوری شرکت به مشکل میخوره باید پرونده ها بسته بشه باید خودم با 

م مثل اینجا نیست که آقای سلیمی من با این شرکت قرارداد دارم کار–خطیبی صحبت کنم 

از سه مابقی دکار خوابیده شما نگران نباشید بعاشم منه نبفقط حسابدار باشم بیشتر کار دست 

و میبرم شب میزنم مطمئن باشید سرتاریخ مقرر کارو تحویلتون میدم به پسرش نگاه کرد و 

گفت: اینطوری خوبه من موافقم تو چی سپهر پسرش لبخندی زد و گفت: من حرفی ندارم 
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–ارم اگه با من کاری ندارید برگردم سرکارم دت دخیر من عا–فقط اینطوری خسته نمیشید 

آرش از دیدنم تعجب کرد و ا به شرکت پدرم رفتم نم بفرمائید بالفاصله از اونجمیک خواهش

من دوساعتی میشه از شرکت زدم بیرون اصال" –گفت:پدرت گفت میاد تورو ببینه نیومد 

از رفتن او  درت بعدپ-چطور؟– ده این پسره کی بودنیلوفر مشکلی پیش اوم–اطالعی ندارم 

دم و گفتم: چیزی نمیدونم درهر صورت ممنونم میرم حسابی آشفته بود  سری تکان دا

نه چیزی –زی شده بگو شاید کاری ازم بربیاد ر چینیلوف-شرکت شاید هنوز اونجا باشه  

نشده سالم برسون خداحافظ به شرکت رفتم ماشین شایان جلوی در بود  ضربه ای به در 

ردند پدرم از جا بلند شد و زدم و وارد  شدم شایان و پدرم هردو نشسته بودند و صحبت میک

رفتم شرکت آرش –خترم سالم نیلوفر جان کجایی د–سالم – دخیلی گرفته بو دبطرفم اوم

آخ فکر کردم گمش کردم دستم و گرفت و بطرف –گفت اومدید اینجا بفرمائید اینم گوشیتون 

فعال" باشه –پدر جان من کارتون دارم اگه ممکنه بریم –شایان برد وگفت: بشین دخترم 

بشین میریم  به ناچار نشستم شایان گفت: به اون شرکت سرزدی  نگاهش کنم گفتم: بله اول 

م از فردا شروع میکنم کارش خیلی بیشتر از اونیه که تصور میکردم یه چیزی داونجا بو

کس دیگه ای جز منم میتونه این هر-چطور؟ –فش داره جور درنمیاد این آقا یه ریگی به ک

من تمام فایلها رو تنظیم کرده بودم بقدری واضحه که اونی که سردرنمیاره  ده و انجام بکار

جوری برخورد میکنه که انگارقراره  کار غیر قانونی میتونه راحت انجامش بده ولی این آقا 

چه –و خالف انجام بشه اصال" به آدمای ورشکسته نمیخوره امیدوارم حدسم درست نباشه 

م فقط یه حدسه هروقت مطمئن شدم چشم خدمت شما هم دآقای خطیبی عرض کر–حدسی 

آره اما انگار تو –عرض میکنم به پدرم نگاه کردم و گفتم: آرش گفت با من کار داشتید 

راستش عموت یک سال با یه –کاری بکنم   شما بگو شاید بتونمالحا–سرت خیلی شلوغه 

ر تماسه امروزهم به دیدنم مهندسی به اسم سلیمی داره کار میکنه چند روزه پسرش با من د

پدرم  نگاه گذرایی به شایان که دست به سینه نشسته بود و بهم چشم دوخته بود انداختم  داوم

پدرجان میشه لطف کنی اصل –رنیاوردم دادامه داد راستش من اصال" از حرفهاش سر

و دید برام تعریف کرد وقتی سکوتم  دحرفهای این آقا رو بگی پدرم هر چیزی که شنیده بو

گفت: به چی فکر میکنی نیلوفر نگاهش کردم و گفتم: شما چند وقته با برادرتون در ارتباطید 

ببخشید - با"سه سال و چند ماهکمی فکر کرد و گفت: تقری دخواهش میکنم خوب فکر کنی

چی میگی دختر از –پدرجان ولی من فکر میکنم برادرت قصد باال کشیدن اموالت و داره 

م به عموت اعتماد نداشتی اونم بخاطر لگفتم به این نتیجه رسیدی تواز او چیزهایی که من

ببینم زنشه ولی بحث کار و خانواده از هم جداست کالفه بلند شدم و گفتم:چه ساده ای پدرمن 

نه حواستون باشه هیچ وقتم اسمی از من نیارید برادرتون –نه باید میزد –حرفی از من نزد 
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حال زنش خوب نیست  چند وقته بخاطر  دنه امروز نیامده بو–ت چی از قرارامروز خبرداش

ما بجای این آقا اون کمتر میاد شرکت  پنجره رو باز کردم و بطرفش رفتم و گفتم: وحتما" ش

بد بازی خوردی پدرمن نگاهی به ساعت –خوب آره ما شریکیم -امضا میکنید سندها رو

وقته برادرت شرکت  چند -منم  متوجه بشممیشه یه جوری بگی انداختم دو گذشته بود گفت: 

یادم نمیاد  به کی زنگ –هایی که امضا کردی چقدره دمبلغ سن–تقریبا" ده روز –نمیاد 

ناختم قرار میشوکیل چند لحظه من و ببخشید از اتاق بیرون رفتم و با وکیلی که –میزنی 

گم از فردا هیچ سندی ه اتاق برگشتم و گفتم: پدرمن حواست و جمع کن ببین چی میگذاشتم ب

نیلوفر آخه بگو چرا من اصال" متوجه –و امضا نمیکنی حتی برگه یه پیک و متوجه شدی 

حرفهای تو نمیشم کنارش نشستم و گفتم: این سلیمی و من تقریبا" سه سالی هست که میشناسم 

دادم  پای تو دیگه چرا؟سری تکان–پای من وشما با برنامه و نقشه به این ماجرا کشیده شده 

دست شریکش و من رو کردم تصورم اینه که   و گفتم: من قبال" برای این آقا کار میکردم

ایان نگاه کردم و گفتم: شاین شرکت با سرمایه برادر شما خود شما و....پدرم گفت: وکی به 

پدر ایشون جمع و جور شده اگه حدسم درست باشه پای هرچهار نفرتون بدجور گیره البته 

ایشون شایان گفت: اگه پدرم با این سلیمی که میگی همکاری کرده باشه پس پای به جز پدر 

گیره  لبخندی زدم و گفتم: با عرض شرمندگی باید بگم پای شما گیره نه پدرتون یکه ای  اونم

غیر اینه شما هم مثل پدرمن چون درحال حاضر شما مدیر عاملی –خورد و گفت:چرا من 

عموی من و پدر شما با این آقا همکاری کردند ولی شما  ست خوردی این وسط درستهدرو 

ونفر جاده صاف دو پدرمن فقط به دردسر می افتید در اصل اگه بخوام واضح تر بگم شما 

کن اینها بودید تازه دلیل اصرار امروز پدرتون و برای انجام این کار میفهمم خوب ایرادی 

پدرم گفت: نیلوفر جان راستنش من هنوز  اره بازجای شکرش باقیه زودهمه چیز و فهمیدیمدن

ن مهم نیست بسپارید به  م–نفهمیدم ماجرا چیه شایان هم بالفاصله گفت: منم همینطور 

 بیارید  سندی و امضا نکنید یه چیزباهردوتونم از فردا صبح بهانه ای  طانجامش میدم فق

دیگه تا حاال چند تا چک کشیدید پدرم گفت: سه  تا شایا ن گفت: از دسته چک خودم هیچی 

همه رو پدرم –یعنی چی که نه –نه –وهر پنج تا امضا شماست –شرکت پنج تا  لولی از ما

نمی فهمم توچرا وارد این امضا کرده میشه یه چیزی بپرسم من و پدرت به کنار اصال" 

گفتم : یه جوری این و گفتی  کرد  سر سلیمی پدرم با تعجب نگاهمی اونم توسط پبازی شد

کارهای شرکت و انجام دادم  شک میکرد اوال" من تمام دهرکس دیگه ای هم جز پدرم بو

پس عشق و عاشقی در فت:گکی بهتره از دختر یه سرمایه گذار نفس راحتی کشید و دوما"

عصبانی شد  یردمطئن نباشید بق زیاد هم گفتم: فعه یاد حرفهای پدرش افتادم میان نیست ید

جناب خطیبی یه چیزی و فراموش نکنید تحت –اگه پدرم نبود کم کم یه سیلی بهم زده بود 
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هیچ شرایطی به روی خودت نمیاری که ما فهمیدیم کاتب اون نامه ها سپهره پدرم گفت: 

روز با شما کاتب کیه سپهر کیه شایان پوزخندی زد و گفت: سپهر همین پسریه که ام

قرارداشته و کاتب نامه های عاشقانه ای که برای دخترتون میاد فهمیدم از اینکه اسم و به 

برای اینکه بیشتر لجش و دربیارم گفتم:خوب شد یادم افتاد پدرجان  هش گرفتیزبان آوردم آت

پدرم  قرار دارم چه ها شو بریم من راجع به این آقا باید با شما صحبت کنم بعدشم با ب دبلن

نت آقا دنگاهی به صورت برافروخته شایان انداخت و گفت: اینجا کاری نداری قبل از آم

شایان میگفت چندتا کار هست که باید انجام بدی من جایی کار دارم میرم انجام بدم توهم به 

کارتون خیلی فوری  ی خانه باهم صحبت میکنیم شایان گفت: البته اگهدکارت برس وقتی اوم

جمله رو با تمسخر ادا کرد بی تفاوت گفتم : نه موضوع  نتشریف ببرید ای تونیدفوتیه می

قرار یه مهمانی رسمی که بمونه بعد از کارم ایرادی نداره شما هم بفرمائید به کارتون برسید 

هیچ کس حرفی نزنید حتی نازنین میگم  درجان فراموش نکنید از حرفهایی که زده شدپ

شه از زیر زبانش حرف کشید شماهم آقای ه است راحت میین چون این دختر سادنازن

کوچکترین اشاره تو صحبتهای ,خطیبی لطفا" تو صحبتهاتون با تینا مراقب باشید 

د خصوصیتان باعث خراب شدن کار میشه با ناراحتی اول به پدرم بعد به من نگاه کرد بلن

فورا" اتاق و ترک کرد پدرم  دچند لحظه تنهاتون میزارم بع دد و گفت: آقای موسوی ببخشیش

ه نیلوفر چرا با کنایه حرف زدی چرا همچین لفظی و به کار دچی ش رفت و گفت:دستم و گ

کاری –م اگه میتونستم همین جا خفه اش میکردم دم براتون توضیح میدشب که اوم-بردی

 کامال" از صورتت مشخصه حتی نمیتونی یه–داشتم  که به زور خودم و نگهنپرس –کرده 

از –اشته داین پسره با تینا رابطه –یوانه میشم داشاره کوچک کنی اینطوری تا شب که من 

م همه چیز و تعریف میکنم پدرم سرش و بین دستانش دنپرس پدر من وقتی اوم-کی شنیدی

نی نیلوفر تون خوبه نگاهم کرد و گفت: تومطمئو گفتم: حالشانه اش قراردادم دستی رو گرفت

ای باقی نمیزاره  زی که من شنیدم جای هیچ شک و شبههگفتم: چیسری تکان دادم و 

م صحبت میکنیم بلند شدم چشمم به شایان که پشت سرمان بود افتاد دفراموشش کنید شب اوم

ایان اومد روبه روی چشم ش–و گفت: سعی کن زود برگردی  دند شدرم بلاهمیتی ندادم پ

برم کار ممنونم پسرم بایدخندی زد و گفت:پدرم ایستادوگفت:تشریف داشتید پدر به سختی لب

مهمی دارم با او دست داد و بطرف در رفت صداش کردم و گفتم: این قضیه اصال" برای 

اخت و رفت شایان همراه دبه من ان دبعنداره نگران من نباشید نگاهی به شایان ومن اهمیتی 

دست نوشته رومیز شایان و  پدرم رفت پشت میزم قرار گرفتم و سیستم و روشن کردم

وختیم خواستم ازش دبرداشتم برگشتم اما کم مانده بود بخورم به شایان لحظه ای بهم چشم 

ادم و سرجام برگشتم اومد جلو گفت: چی به پدرت اهمیتی ند که گفت: صبر کنم فاصله بگیر



 
157 

–امل گفتی رفتارش تغییر کرد بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: خصوصی بود  جناب مدیرع

نیلوفر دست از این رفتارت بردار چرا با من حرف نمیزنی چرا به من نمیگی مشکلت چیه 

من کاری کردم که ناراحت -......-آخه بگو چی باعث شده هم خودت تغییر کنی هم پدرت

.دادزد خوب حرف بزن دیگه -یچیزی شنید-......-رخورده حرفی زدم بهت ب-......-شدی

ی خطیبی مسئله اصال" شما نیستید چرا فکر میکنید این موضوع به نگاهش کردم و گفتم: آقا

ن با من تغییر کرده پدرت تا قبل از ارتباطی با من نداره چرا رفتارتو اگه-شما ارتباط داره

اینکه من از اتاق بیرون برم شایان جان شایان جان از دهنش نمی افتاد یدفعه چی شد که 

ط به من میشه حاال اجازه بدید به کارم برسم من باهانی آقای خطیبی مسئله مربو–تغییر کرد 

–میخوایم سه تایی بریم بیرون از نظر شما ایرادی داره –چه قراری –و شادی قراردارم 

نگاهم و به مانیتور دوختم و گفتم: شما بخوای بیای تینا هم میخواد بیاد من اصال" –منم بیام 

گفت: این دفعه دومه که امروز به من تیکه حوصله اون و ندارم مشتش و کوبید رومیز و 

میندازی من با این دختره هیچ سروسری ندارم بفهم حواستم باشه دیگه هیچ وقت این حرف 

و نزنی وگرنه .....نگاهش کردم و گفتم: وگرنه چی ؟ سری تکان داد و از اتاق بیرون رفت 

بلندشدم اتاق شد اهمیتی ندادم نامه و پیش فاکتورها رو زدم داشتم پیرینت میگرفتم که وارد  

دم پشت میز من نشسته بود و نامه  تایپ شده رو میخواند بعد پیش فاکتورها رو فاکس کر

ستشون دامضا کرد برگه ای به دستم داد و گفت: به این شماره فاکس کن مطمئن شو که به 

: ما م که گفتدرسیده کاری که گفته بود انجام دادم داشتم پیش فاکتورها رو بایگانی میکر

چشم از او گرفته و به زونکن  خواستگاری -م گفتم: کجا ؟فردا بیایم یا نه  نگاهش کرد

چرا نه؟ زونکن و تو قفسه قراردادم و گفتم: چون جواب من –دوختم و گفتم: نه آقای خطیبی 

به خواستگاری شما منفیه بلند شد اومد روبه روم ایستاد و گفت: چرا از من بدت میاد 

د قای خطیبی اگه کار دیگه ای نداریآ–شم که دوباره راهم و سد کرد رد تم از کنارشخواس

من بدت میاد  به من نگاه کن نیلوفر دادزد گفتم: به من نگاه کن آخه چرا از–من برم 

م حتی برای کار ین آقای خطیبی من اگه مجبور نبوددم و گفتم: ببرچکارت کردم نگاهش ک

داشتن که زوری نمیشه ببخشید ولی اصال" به دلم نمینشینید  دیگه هم اینجا نمی ماندم دوست 

م لطفا" ادامه ندید چشمانش را گرد کرد و گفت: به جهنم نمیخوام دراین رابطه حرفی بشنو

ت نمیاد خیلی ها برای بودن با من التماس میکنند فکر کردی کی هستی ناز که از من خوش

دم ناقصت کنم زودتر از نزکنم حاال تا  و برخورداز این به بعد چطور با تمیکنی میدونم 

جلوی چشمام دور شو  این و گفت و از اتاق بیرون رفت قرارهای فردا رو براش نوشتم 

روبه روم سبز  سندهای آماده شده رو هم رومیزش قراردادم میخواستم از اتاق بیرون برم که

ون اینکه حرفی بزنم دد اتاق شد بو نگاه کرد و وارشد خودم و کنار کشیدم لحظه ای سرتاپام 
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بودن حالم و بهانه  داز شرکت بیرون اومدم وقتی رسیدم همه آنجا بودند بردیا هرکاری کرد ب

کردم و باهاشون نرفتم پدرم مرا به اتاقش برد و جریان و جویا شد  هرچیزی که پدرش گفته 

تااین حد بهم بریزه میکردم بود و حتی حرفهای شایان و براش تعریف کردم اصال" فکر ن

م دسته کمی از او نداشت صبح رأس هفت وارد شرکت سلیمی شدحال خودمم  هرچند

برعکس شرکت شایان که  کارازهشت شروع میشد اینجا همه از هفت سرکار حضور 

د یسره بوروز اینجا دفتر کار شما خواهد داشتند سپهر اتاقی را نشانم داد و گفت: از ام

کربع به سه که سپهر وارد  اتاق شد اطالعات و ذخیره کردم و بلند مشغول کار بودم تا ی

ربع شرکت  و با اجازتون باید سه–شدم نگاهی به ساعت انداخت و گفت: تشریف میبرید 

ممنون وسیله هست –گم ماشین شرکت برسونتون بباشم لبخندی زد و گفت: صبر کنید

مول سروصدا می اومد اما این بار خدانگهدار وقتی وارد شرکت شدم از داخل اتاق طبق مع

ایرادی –ه ر حسابی عصبانیه یه چیزی بهت میگصدای شایان نبود شادی گفت: نرو نیلوف

نداره سعی کنید کسی اینجا جمع نشه ضربه ای به در زدم و وارد شدم شایان برعکس 

م نیددداخل شدم ملکی با دم و سرشم پائین بود سالم کر دهمیشه دست به سینه ایستاده بو

مگه ما امروز قرارنداشتیم شایان ناراحت نگاهم ,انم شما گفت: شاهد از غیب رسید کجایی خ

ختم و بطرف ملکی رفتم  ملکی گفت: خانم انداکرد کیفم و رومیز گذاشتم و نگاهی به ساعت 

مگه مشکلی  بله–دید بودیم که دستگاهها رو تحویلمون ب موسوی مگه ما امروز قرارنگذاشته

م: من یان نگاهی انداختم و گفتابله خانم ایشون میگه دستگاه ها آماده نیست به ش–ه دپیش اوم

ستگاهها آماده است آقای ملکی چند لحظه بفرمائید ددم گفتند دیروز با کارگاه هماهنگ کر

م که چیزی یادم افتاد برگشتم دقدمی فاصله نگرفته بو دتاباکارگاه تماس بگیرم اماهنوز چن

یعنی چی خانم شما هم که داری –آقای ملکی شما که امروز اینجا قرار نداشتید گفتم: ببخشید 

ببخشید اوال" لطف کنید صداتون و بیارید پائین –بازی در میاری ما ساعت دونیم قرارداشتیم 

صحبت  منمگه دیروز ساعت یازده شخصا" بادوما" ما قرارمون شرکت شما بودنه اینجا 

نیست به اینجا بیاید خوب منم هماهنگ کردم دستگاهها رو بیارن براتون مقدور  دگفتی یدنکرد

اوفورا" بادفترش تماس گرفت وقتی  دداشته باشی یمنشیتون تماس تره باشرکت خودتون به

میکنم آقای ملکی پیش  خواهش– دقطع کرد گفت: بله االن اونجا هستند واقعا" باید ببخشی

همین با خانم وکیلی منشیتون تماس گرفتم و یروز متوجه شدم عصبانی هستید بخاطر دمیاد 

رهرصورت دگفتم امروز قرارو به شما یادآوری کنند اما انگار ایشونم فراموش کردند 

از  دستگاهها رو تحویل نمیدن  میتونید تشریف ببرید چون تا خودتون حضور نداشته باشید

شد باشایان دست داد و گفت: لطفا" پوزش من و بپذیرید بزارید به حساب مشغله زیاد  دجا بلن

با اجازتون بعد به سمت من اومد و گفت: از اینکه صدام و باالبردم از شماهم معذرت 
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وشرکت همکاری بیشتری باهم داشته باشند خدانگهدار تا جلوی دمیخوام امیدوارم این 

از رفتن آنها درو بستم و پشت میزم قرار گرفتم چند تادست دراتاق همراهیشان کردم بعد 

-.-سالم آقای مرادی–قبل از تایپ با مرادی مسئول کارگاه تماس گرفتم نوشته رو میز بود 

د ممنونم آقای ملکی داره میاد حواستون باشه تاریخ چک باید به روز باشه درضمن اجازه بدی

.شایان  ممنونم خدانگهدار -....-شهوش نباا" حرفی تدستگاه و خوب نگاه کنند تا بعد

ده بود به  میز تکیه داده بود و نگاهم میکرد فورا" کرهمانطور که دستاش و تو جیبش 

و از اتاق بیرون رفتم درخواست هارو از هانی فاکتورها رو زدم و رومیزش قراردادم 

–خطیبی نگاهم کرد گرفتم و مجدد به اتاق برگشتم این بار پشت پنجره ایستاده بود آقای 

لطفا" تشریف بیارید امضا کنید ببرم قسمت فروش نگاهی به درخواست انداخت و امضا کرد 

برگه ها رو برداشتم خواستم از اتاق بیرون برم   دبرعکس چند دقیقه قبل آروم بنظر میرسی

که گفت: خانم موسوی زود برگرد قراردارم  به قسمت فروش رفتم محبی با دیدنم حسابی 

رم گرفت و گفت: خوب کردید برگشتید اینجا بدون شما سوت و کوره لبخندی زدم و گفتم: گ

نه خانم موسوی منظورم این نبود –منظورتون اینه من وقتی هستم حسابی سروصدا میکنم 

ه بنظرم سمت و دارراستش شما تنها کسی هستید که قدرت رسیدگی به کارهای اینجار

نیستید این آقای خطیبی حتی نمیدونه باید چکار کنه ایشون  یرعاملی برازنده شماست وقتیدم

ه شما نبودی یروز کدبه درد مدیریت میخوره ولی از عهده بیشتر کارها برنمیاد اسمش فقط 

ب بفرمائید این هم فاکتورهای فروش بهتره شما هم اینها رو شرکت و تعطیل کرد خو

آقای خطیبی صبح گفتند از این به بعد –بررسی کنید گفتم: چرا به حسابداری تحویل نمیدید 

فاکتورها اول به دفتر ایشون بره بعد خودشون به حسابداری میفرستند فکر میکنم توحساب 

کتابها مشکلی پیش اومده البته من از آقای یاری شنیدم حاال اگه زحمتی نیست این و شما به 

باشه آقای محبی –ببره  دست ایشون برسانید از صبح به هر کی میگم جرأت نکرده اینارو

بله –برای امروز الزم دارید –خودم میبرم لطفا" شما کار اون درخواست هارو انجام بدید 

ممنونم آقای محبی به اتاقم –براتون میارم چشم انجام میدم –اگه امکانش هست خیلی فوریه 

تورها رو رفتم درکمال تعجب شایان و درحال کشیدن سیگار دیدم به روی خودم نیاوردم فاک

گوشیم  داشتی تماس بگیرروی میزش قراردادم و گفتم: من یسر میرم حسابداری کارم 

ریزی کن که بعد از  از امروز به بعد جوری برنامه–بفرمائید –خانم موسوی –همراهمه 

–داری که سردرمیاری که انجام داده رو چک کنی از حسابرفتن یاری بتونی کارهایی 

خوبه حاال هم نمیخواد اونجا بری بیا فاکتورها رو چک کن من بیرون قراردارم –تاحدودی 

سعی میکنم تا هفت برگردم نیومدم مثل دیروز برنامه شنبه رو برام بنویس فاکتورها رو 

یکربع به هشت برداشتم  و پشت میزم رفتم وقتی میخواست از در بیرون بره گفت: تا 
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تماس بگیر نگرانت بود گفت اگه نتونستید باهم  درضمن با پدرتنیومدم میتونی بری 

بگم شب دعوتید فراموش نکنی خداحافظ بعد از رفتنش فاکتورها رو چک کردم  صحبت کنید 

و به حسابداری رفتم تازه پنج بود با پدرم تماس گرفتم و گفتم: ممکنه دیر بیام از جانب من 

به محاسبه کردم مشغول حساب عذرخواهی کنید دفتر حسابرسی شرکت و باز کردم وشروع 

کتاب بودم که از صدای شایان یکه ای خوردم نگاهش کردم نگاهی به ساعت و بعد به من 

اصال" –انداخت و گفت: مگه نگفته بودم تا هشت نیومدم میتونی بری اینجا چکار میکنی 

 چرا جواب گوشیت و نمیدی هیچ میدونی  چقدر پدرت و نگران–متوجه گذشت زمان نبودم 

کردی دورو برم و نگاه کردم و گفتم: نمیدونم گوشیم و کجا گذاشتم نگاهی به ساعت انداختم 

بلند شو میرسونمت  به –اشتم دم که حال بلند شدن ندر خسته بودنه بود دفتر و بستم اینق

موارد شنبه رو یادداشت کردم فتم: نیازی نیست به دفتر رفتم و سختی از جا بلند شدم و گ

فت: داری چکار میکنی یه زنگ به پدرت بزن دوباره تماس گرفته گوشیم و از اومد جلو گ

ی دچرا نگران ش-.....-واقعا" شرمنده ام -.-سالم –تم و با پدرم تماس گرفتم شرومیز بردا

خودتون میدونید هیچ -...-نمیشه من نیام-....-یام ن بچه که نیستم بعدشم گفتم دیر مپدرم

نم و نگه درتون نیست میترسم نتونم جلوی زبااز تحمل زن براچیزی برای من عذاب آورتر 

چی میگه -.-چشم میام ولی اول یسر میرم خونه از جانب من عذرخواهی کنید -....-دارم 

بچه -......-.علیک السالم توخسته نمیشی اینقدر زبان میریزی -ید دباشه گوشی و ب-.-اون 

-....-م باور کن تازه اومده دنه تنها بو-.........-......هوس کتک کردی -جان مگه فضولی 

شیرینی برای -......-حاال باشه یه وقت دیگه -..........-مونده  چشم همینم-.......-کجا بیاد 

-برو بردیا کم نمک بریز -.-خیلی خوب طلبت -....-میترسم قندت باال بره -........-چی 

-....-برای کی؟-......-ام مسیج کن نخیر الزم نکرده آدرس و بر-....-کجا بیای -.....

یه سالم خداحافظ باهاش حرف زدم ولی باشه دیدمش میپرسم بهت خبر  دباورکن امروز درح

نه بردیا با نازنین کارنداشته باش همین جوری از زیر درس فرار میکنه نیام ببینم -....-میدم 

یگه بیام  سالم برسان سعی میکنم تا یک ساعت د-...-قرارگذاشتی که همه رو بهم میزنم 

سرم و نیلوفر–خداحافظ. سرم خیلی درد میکرد سرم  ورومیز گذاشتم دلم میخواست بخوابم 

دوخته بود نگاه کردم هربار که  و چشم سبزی که نگران به  من چشم بلند کردم و به د

ی بهتره دامروز حسابی خسته ش–بله –نگاهش میکردم حس میکردم بیشتر اسیرش میشم 

ا رو خوب استراحت کنی گوشی و تو کیفم گذاشتم و گفتم: نمیتونم آقای خطیبی دفر امشب و

کارشرکت سلیمی و آوردم باید انجام بدم دادزد گور پدر سلیمی و شرکت و پسرش برای چی 

اینقدر خودت و درگیر کردی قرار نیست روز تعطیلت و هم کار کنی بلند شدم و گفتم: 

حوصله سلیمی و ندارم اومد روبه روم ایستاد و گفت: حرفی  میخوام زود تمام شه من اصال"
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همین پسره رو میگم سری تکان دادم و گفتم: نه –زده نگاهش کردم و گفتم: منظورتون کیه 

ارم زیر شیشه شنبه دوتا قرارمهم دارید برگه رو میزچیزی نگفته موارد و یادداشت کردم 

بعد از گذاشتن برگه بطرف در رفتم  تون باشه که فراموش نکنیدمیزتون تا جلوی چشم

نیلوفر  همانطور که درو باز میکردم –د خدانگهدار تم: بهتره قفل اتاقتون و عوض کنیوگف

ممنون آقای خطیبی وسیله آوردم وقتی ماشین –اقل بزار آژانس خبر کنم دح–گفتم: بفرمائید 

مقابل خانه پارک کردم و بحرکت درآوردم متوجه شایان که پشت سرم بود شدم اهمیتی ندادم 

رسیدم  عمه رفتم وقتیو وارد خانه شدم دوش گرفتم سرراه شیرینی گرفتم و بعد به خانه 

نازنین بود محکم بغلم کرد و گفت: چرا  دساعت ده و ربع بود اولین نفری که پیش وازم اوم

ونشب ادیر کردی چرا من و تنها گذاشتی  آمدن بردیا وعمه باعث شد نتونم جوابش و بدم 

بردیا از کنار من تکان نخورد اینقدر ازشایان و شادی سئوال کرد که حسابی کالفه شدم آخر 

مادرم کارت داره به عمه ام که تو آشپزخونه –کجا بیام –سرهم گفت: بیا کارت  دارم 

ایستاده بود نگاهی انداختم و بلند شدم مرا بغل کرد و بوسید و گفت: عزیزم توچرا اینقدر 

دارید به  زن و زود پیر میکنه لبخندی زدم و گفتم: بردیا گفت با من کار دی کار زیاکار میکن

دم گفت: آره عزیزم بردیا از شادی خیلی خوشش اومده میگه این طریق حرف و عوض کر

میخواستم اگه میشه زحمت بکشی با خانواده اش صحبت –بله -دختر خوب و سنگینه درسته؟

چشم من با پدرش صحبت میکنم موافق –واستگاری بریم کنی ببینی اجازه میدن برای خ

بودند خبرتون میکنم که خودتون قول و قرارها رو بزارید با شنیدن صدای زن عموم 

-یک ایستا دو گفت: نیلوفر جان چرا تنها اومدی؟د نزدناخودآگاه گره ای به ابرو انداختم  اوم

منظورتون آقای خطیبیه ببخشید –ان بیای عزیزم منتظر بودیم با آقا شای–قرار بود با کی بیام 

اما این جمع خانوادگیه دلیلی نداشت مدیرعامل شرکت و با خودم همراه کنم پوزخندی زد و 

.صدای علی باعث شد او حرفش و نیمه تمام رها ...گفت: پس چطور روز عروسی نازنین 

ه بود نیلوفر خانم  نازنین کارتون داره دشایان دوست نزدیک منه به درخواست من اوم–کنه 

ل گذشته تنها سرگرمیتون مثخواستم برم پشیمان شدم بطرفش برگشتم و گفتم: میبینم هنوزم 

وگرنه شما برعکس  سرک کشیدن توزندگی دیگرانه اصال" تغییر نکردید البته اخالقتون

من  د: لطفا" بلند شیمادر من حسابی شکسته شده اید بجای نازنین بطرف پدرم رفتم و گفتم

د گفت: نه فقط خسته ام عمه ام اوم-قیق نگاهم کرد و گفت: چیزی شده؟ دخیلی خسته ام 

زحمت دادیم منم خیلی خسته ام کافی به انداز –بری نیلوفر امشب پیش ما میمونید  نمیزارم

فتم ن فورا" خداحافظی کردم و از خانه بیرون ردپدرم به همراه نازنین و علی بطرفم اوم

جلوی در به نازنین گفتم: چیزی به کنکور نمانده نبینم با اینا قرار مدار بزاری فهمیدی 

م و دبه علی نگاه  کر دمیشینی سردرست هرجا به مشکل خوردی بگو خودم کمکت میکنم بع
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گفتم: بخاطر کمک به موقعتون ممنون نجاتم دادید سری تکان داوگفت: کاری نکردم 

ار بهتره برید منزل استراحت کنید سوئیچ و به پدرم دادم و سو مشخصه حسابی خسته اید

وابیدم با صدای زنگ گوشیم از شدم تاخود صبح مشغول کار بودم  هفت گذشته بود که خ

دازم جواب بیدار شدم نگاهی به ساعت انداختم ده بود بدون اینکه نگاهی به شماره بن خواب

سلیمیم خانم –این آشنا اسم نداره –یه آشنا –شما –سالم ظهر بخیر خانم –بفرمائید –دادم 

دم کرانگار از خواب بیدارتون  شما باید ببخشید–ببخشید نشناختمتون امری داشتید –موسوی 

میخواستم اگه براتون ممکنه تشریف –با من چه امری داشتید  بله خواب بودم نفرمودید–

کار میکردیم به مشکل خوردیم  بیارید شرکت راستش با دوتا از شرکتهایی که قبال" باهاشون

دنبال قرارداد دوسال پیشم پیداش نمیکنم امکانش هست تشریف بیارید باور کنید اگه 

خواهش میکنم باشه تا نیم ساعت دیگه خودم و –مزاحم استراحتتون نمیشدم ضروری نبود 

م تماس میگیرم دواقعا" ازتون ممنونم من االن نزدیک منزل شما هستم رسی–میرسونم 

ونستم مخالفتی کنم و سریع اداکرد که نتبریم خدانگهدار اینقدر جمله آخر تشریف بیارید باهم

حاضر شدم سرنیم ساعت بامن تماس گرفت و خسته بودم اما چاره ای نداشتم  با اینکه خیلی

گفت: جلوی درب منزل منتظرتان هستم اوخیلی مودبانه برخورد کرد کوچکترین حرفی که 

بایگانی کرده بودم زیرورو کردم ه به زبان نیاورد کلی اطالعات که قبال" خارج از کار باش

تا مواردی که میخواست پیدا کردم یک ساعتی هم بااودرحال بررسی پرونده بودیم او 

فیشهای که درآن سال پرداخت کرده بودند و برداشت و از اتاق بیرون رفت از فرصت 

دادم اوچند دفعه به اتاق اومد پروندها رو چک استفاده کردم مقداری از کارها رو  انجام 

وباره ازاتاق بیرون رفت اینقدر خسته بودم که حس کردم االنه که بیهوش بشم دکرد و 

نگاهی به گوشیم انداختم چند مرتبه  رکمال تعجب دیدم از ده گذشتهداعت انداختم گاهی به سن

ده بودم که اصال" صدای زنگ و رم و نازنین تماس گرفته بودند و من اینقدر غرق کار شدپ

نشنیده بودم باپدرم تماس گرفتم و گفتم: دارم حرکت میکنم وسائلم و برداشتم و بطرف اتاق 

حسابی سرگرم بود ضربه ای به درزدم سرش و بلند کرد لحظه ای نگاهم کرد و سپهر رفتم 

شرکتم  بله با اجازتون  دیگه میرم دیر وقته صبح هفت تو–گفت: شماهنوز توشرکتی 

کیفش  دند شد و گفت: چند لحظه صبر کنیبرگشتم و گفتم: بفرمائید بلخانم موسوی -خداحافظ

نیازی  -نمتونکرد و گفت: تشریف بیارید من میرسودراتاقش و قفل  دو برداشت بطرفم اوم

کرد وگفت: خانم موسوی دیروقته نمیزارم تنها این  م میرم نگاهمدست آقای سلیمی خونی

م که فراموش دف ببرید خواهش میکنم بفرمائید باید ببخشید اینقدر درگیر بومسیر و تشری

م که نای مخالفت نداشتم مرا دکردم شما تو شرکتید درو باز کرد و کنار رفت اینقدر خسته بو

و رفت صبح ساعت هفت تو شرکت بودم طبق  دبه خانه رساند چندین مرتبه عذرخواهی کر
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دم یکربع به سه دراتاق و که بستم سپهر پیداش شد خیلی روال اطالعات و وارد سیستم کر

د خسته نباشید بفرمائی–بله –تشریف میبرید  بود نگاهی به ساعت انداخت و گفت ناراحت

ضربه ای به در زدم و  دبرعکس همیشه هیچ صدایی نمی اوم وارد شرکت شایان که شدم

و دفتر ها و نگاه میکرد دربستم و جلو رفتم و سالم کردم  ته بودوارد شدم پشت میز من نشس

بدون اینکه نگاهم کفت: علیک السالم  کیف و رومیز گذاشتم و بطرف پنجره رفتم و آن را 

ندادم و سرجام فتر و برداشت وگفت: بوی سیگار اذیتت میکنه جوابی دشد  باز کردم بلند

بست گفت:کارهات و سپردم به یکی ت که انجام بدم پنجره رو سهنشستم وگفتم:کاری 

مدت به کار مورد عالقه ات برسی نفس راحتی کشیدم   واردتر از خودت توهم میتونی این

–خوب میرم به کار مورد عالقه ام برسم -شدم گفت:کجا؟ دو گفتم:خداروشکر نجاتم دادید بلن

اتاق که باز شد برو بطرف در دفعال" بگیر بشین بزار بیاد چیزهایی که الزمه بهش بگو بع

وختم اوهمانطور که پکی به سیگارش دنگاه کردیم با دیدن تینا لبخندی زدم و به شایان چشم 

میزد براندازم میکرد بطرف او رفتم خواستم دفتر و بردارم که گوشه دفتر و گرفت نگاهش 

کردم و گفتم: الزمش دارم پوزخندی زد گفتم: این دفتر دردی از شما دوا نمیکنه اصل 

ارمن تو این دفتر باید بهش بگم اهمیتی نداد دفترو برداشت گذاشت روپاهاش همانطور هم ک

نگاهم میکرد گفتم: اینقدر خسته ام که اصال" حوصله کلنجار رفتن با یکی مثل شماروندارم 

تشریف بیارید لطفا"  د توضیحی بهش بدید بطرف تینا رفتم گفتم: خانم ارجمنداگه سردرآوردی

داشتم راجع به و بهش گفتم  دن وقت تکرار ندارم هرچیزی که الزم بودقت کنید چو

سالم -.-بله بفرمائید –درخواست ها توضیح میدادم که گوشیم زنگ خورد شماره سپهر بود 

-...-بله آقای سلیمی پیش خودمه -......-خواهش میکنم امرتون و بفرمائید -......-ممنونم 

م متوجه دارم کسی توکارم سرک بکشه دیروز که اومشرمنده که این  و میگم ولی خوش ند

ببینید آقای سلیمی کافیه یکی از فیشهای واریزی -...-شدم یکی تودفترا و سیستم دست برده 

بله -...-حاال بفرمائید چی میخواید بگم کجاست ری از من ساخته نیست گه کادی گم بشه

باشه خدانگهدار  -......-اصال"  نه-......-خواهش میکنم این چه حرفیه -.....-همراهمه 

هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که هانی وارد اتاق شد و گفت: نیلوفر یکی به اسم سلیمی 

ببین –ردم و رومیز گذاشتم د و از کیفم درآون  کلیلطفا" راهنمایش ک–ه با تو کار داره داوم

 دیبی امضا کنه بعخانم ارجمند این درخواست ها روبعد از اینکه چک کردی بده به خط

موسوی  سالم خانم–ضربه ای به درخورد و سپهر وارد اتاق شد میبری قسمت فروش 

انداخت و بطرف  اونگاهی به تینا دسالم خواهش میکنم بفرمائی–شرمنده مزاحم کارتون شدم 

حواست کجاست تینا نگاهم کرد و –ست داد ازاو هم عذر خواهی کرد شایان رفت با اود

ت آقای محبی  بطرف شایان فورا" برسون دسایناروببر بده امضا کنه -؟ گفت: چی میگی
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میرسم خدمتون با محبی  دآقای سلیمی لطفا" بفرمائید بنشینی– داز اتاق خارج ش رفت بعد

 دارجمند داره میا ممنون شما هم خسته نباشید آقای محبی خانم-.-الو سالم –تماس گرفتم 

لطفا" .....آقای محبی من ازتون  ن کارو انجام میدهون بجای من ایاونجا از امروز ایش

توجهی نکنید هرچی میخواد بگه بزارید بگه مشکلی پیش اومد فقط با آقای خطیبی –میخوام 

اشتم و بطرف سلیمی رفتم و روبه دوبر دانگهدار کلیدازتون ممنونم خ-.....-درمیان بگذراید 

که فکرش ومیکردم این کاردردسر  تشکر کرد وگفت: راستش بیشتر از اونیروش نشستم 

تمام اسناد و مدارک و –داره بیشتر اسناد مفقود شده فکر میکنم کار شریک پدرم باید باشه 

ادم شریک پدرتون تو دم وبه پدرتون تحویل دادم وقتی اینکارو انجام میدنی کرشخصا" بایگا

فت: شما فکر میکنی مطمئن باشید کاراون آقا نیست دستی توموهاش کشید و گزندان بودند 

چه عرض کنم بهتره دراین زمینه یه صحبتی با پدرتون داشته باشید –کار کی میتونه باشه 

باز شد هردو به تینا که گریان  راتاق با شدتدمدارک آگاهی نداشته  جز ایشون کسی از این

رخواست و رومیز کوبید وگفت: من مگه دوارد اتاق شد نگاه کردیم بطرف شایان رفت 

 ونهاست نهنج تا کارمند داره این وظیفه اانجام بدم قسمت فروش پمضحکه توام که این کارو 

نه ندارم لبخند تمسخرآمیزی زدم و به شایان چشم من من اصال" سررشته ای تواین زمی

نم موسوی هم تواین شایان گفت: خاوختم سلیمی بادقت اول به من بعد به شایان نگاه کرد د

کار سررشته ای نداشت چطور ایشون از عهده این کار براومد از عهده تو برنمیاد امروز 

هرچیزی که مربوط به کارها میشه از این خانم یاد بگیر از فردا کارش چیز دیگه ایه وقت 

نمیکنه مجدد به تو آموزش بده پس حواست و جمع کن بروببینم چکارمیکنی من مطمئنم 

به سختی جلوی خنده ام و گرفتم سلیمی هم کار برمیای  ازپس این خانمیلی بهتر ازتوخ

ما شرکت و جوری تنظیم میکنم که ش یقرارهالبخندی زد و به من چشم دوخت و گفت: من 

استفاده کنم مطمئنم حضور شما کمک بزرگی به بتون زتجرحضور داشته باشید میخوام ا

مزاحمتون نمیشم فردا صبح میبینمتون  خدانگهدار شرکت و شخص منه خوب بیشتر ازاین 

:خداحافظ آقای خطیبی خدمت پدر سالم برسانید با او از اتاق تبعد به شایان نگاه کرد و گف

بیرون رفتم وقتی درو می بستم متوجه صورت گر گرفته او شدم تا جلوی در سلیمی و 

 محبی مشکل چیه این خانم آقای–همراهی کردم بعد او رفت و من هم به قسمت فروش رفتم 

فرمایش شما فورا" خانم موسوی باور کنید من حرفی نزدم من طبق -ن برگشتکه باز گریو

تباطی به من دادم ولی بهش برخورد و گفت ارمضا کردم وبه این خانم درخواست ها روا

باشه درهر صورت لطف کنید –رسانم هی ببرم بیارم همین نداره مگه من کفتر نامه 

قم برگشتم تینا پشت میز من نشسته بود وبا تلفن صحبت میکرد امکاری کنید به اتن هباایشو

با دیدنم گوشیم که دردست داشت رومیز گذاشت بطرفش رفتم گوشی و برداشتم شماره بردیا 
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بود نگاه از او گرفته بطرف شایان رفتم اوهم با تلفن صحبت میکرد تا به او رسیدم قطع کرد 

ن عوض شده : ببخشید آقای خطیبی شماره پدرتومیزش گذاشتم وگفتمرخواستها رو روی د

م و گفتم: لطفا" ت: بله چطور گوشیم و رومیز گذاشتچشمان خشمگینش و به من دوخت و گف

دیگه چی شده؟ همانطور که برگه های درخواست و نگاه میکردم –برام بزنید کارشون دارم 

شو برو حسابداری این کارش تمام شده با  دلنگفتم: کامال" شخصیه بطرف تینا رفتم گفتم: ب

لطفا" حواستونم  انم ارجمندبله خ–انجام بدم  داکراه نگاهم کرد وگفت: این کارو هم من بای

جمع کنید هردفعه که سندی تحویل میدید حتما" رسیدش و بگیرید و بایگانی کنید درضمن تو 

 دم دارف شایان رفتم گوشی و به دستره بطوباددفتر هم حتما" یادداشت کنید حاال بفرمائید 

ممنونم -.-سالم –نا باز گذاشته بود بستم و پشت میزم نشستم شماره پدرش و گرفتم درو که تی

شایان خدانگهدار به  ه ممنونمخوب-....-اینجا نه -.....-مهمه  بله-.......-باید ببینمتون -....-

خندی زد و گفت: دیروز با آقا سپهر وختم کاری داشتید ؟پوزدکه لبه میزم نشسته بود چشم 

ه نمیدونستم جمعه ها هم کار میکنی بعد ابرویی باال دید فقط نگاهش کردم ادامه داد خوببو

ر نمیکنم م که گفتم: تصودزدستش کالفه شده بواخت و گفت:کار میکردید دیگه اینقدر ادان

ی انجام بدم لبخند تمسخر خوب بفرمائید من از امروز باید چکاراشته باشه دارتباطی به شما 

با سپهر برسی بلند شدم  د بزارمت تا به کارهای شخصیتآمیزی زد وگفت: دوست داری آزا

ت بیشتری برای بدم نیست اینطوری شما هم وق :ر که کیفم و برمیداشتم گفتمو همانطو

ت: یتان را دارید خواستم از کنارش بگذرم که از کیفم گرفت کشید و گفمماشات با دختر عم

تا بهت اجازه ندادم حق بیرون رفتن نداری نگاهی به کیفم که تودستش بود انداختم و گفتم: 

فکر نمیکنم دیگه تو این اتاق کاری داشته باشم شما شخص فوق العاده ایه و جایگزین من 

کردی پس نیازی به حضور من نیست سری تکان داد و گفت: خوبه که  متوجه شدی 

وقت تحملت کنم تاحرفی اینجا  دمجبورم چنرسیدم ه دیر به این نتیج م چرا خود احمقمنمیدون

نپیچه وگرنه همین االن پرتت میکردم بیرون لبخندی زدم و گفتم: از االن  تاوقتی که این 

زمان باشکوه برسه ثانیه شماری خواهم کرد درضمن بهتون تبریگ میگم شخص مناسبی 

لحاظ  هم میخورید چه از لحاظ ظاهر چه ازبرای خودتون درنظر گرفته اید همه جوره به 

برخورد الحق که خدا خوب درو تخته رو با هم جور میکنه بند کیفم و از دستش کشیدم و از 

ردم و به قسمت فروش سری زدم تنها آقای ون رفتم باشادی و هانی خداحافظی کاتاق بیر

اگه ایرادی –م موسوی : کاری داشتید خانیدنم گفتدمحبی مانده بود که اوهم داشت میرفت با

دفتر و –بفرمائید  میکنم شهچه ایرادی خوا–ستم نگاهی به دفتر فروش بندازم نداره میخوا

داری وساعتی تو اتاق بودم بعد به حسابمزاحم شما نمیشم  د داز او گرفتم و گفتم: شما بفرمائی

ساعت نزدیک هفت بود که مسیجی از شایان به دستم رسید که فورا" بیا اتاق من کارت رفتم 
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زدم و وارد شدم تینا پشت میز نشسته بود و با تلفن صحبت میکرد  دارم ضربه ای به در

مهمان داشت جلو رفتم و گفتم: با من کاری داشتید بدون اینکه نگاهم کنه گفت: پیش فاکتور 

مد  –براشون درج نکردی  لکام چرا توضیحات و–بله –آقای معصومی و شما فاکس کردید 

هزینه کنند داشتند نه  ه میخوانروی  مبلغی کنظر ایشون بیشتر قیمت بود تاکید زیادی 

کرد و گفت: شما موظفی تمام  کیفیت من هم توضیحات کلی و براشون ذکر کردم نگاهم

ن توضیح بده اطالعات و درج کنی متوجه شدی حاال هم هرچیزی که الزمه برای ایشو

ده جا خورد م و گفتم: چرا خود آقای معصومی تشریف نیاوردند مرروبه روی مهمانش نشست

نا" دررابطه با من با شما صحبت کردند لبخندی زد و خیر مطمئ–گفت: شما ایشون و دیدید 

شما که ایشون و ندید –گفت: شما باید خانم موسوی باشید سرم و به عالمت مثبت تکان دادم 

از صداتون من اطالعات کامل و به همراه –از کجا متوجه شدید من معصومی نیستم 

ی ایشون فرستادم مطمئنم شخصا" همه رو بررسی کردند بعد شما رو به اینجا کاتالوگ برا

فرستادند درهر صورت فکر نمیکنم نیازی باشه توضیح دیگه ای بدم هرچیزی که الزم بود 

م حضور شما دراینجا هم میتونه گفته من و اثبات کنه چون شخص زیرکی دو براشون فرستا

تور از تما" بعد از بررسی چندین پیش فاکنمیزنه حمثل آقای معصومی بی گدار به آب 

شرکتهای مختلف اینجا رو انتخاب کردند درهر صورت اگه تمایل به خرید دستگاه دارید 

به من  دفاکتورو صادر کنم درغیر اینصورت حرفی نمیمونه او هاج و واج اول به شایان بع

سمت من ارتباطی به –چیه نگاه کرد گفت: ببخشید میتونم بپرسم سمت شما دراین شرکت 

نه راستش یه لحظه حس کردم شما مدیر عامل –رج درپیش فاکتور داره داطالعات من

بریدم و گفتم: آقای خطیبی مدیر حرفش و -شرکت هستید اما آقای معصومی گفتند شما.......

 نگاه کردم و گفتم: جناب خطیبی با بنده کاری ندارید برگردم امل هستند  بعد به شایانع

سرکارم قبل از اینکه شایان حرفی بزنه مهمانش گفت: صبر کنید خانم موسوی چرا دلخور 

گفتم: دررابطه با تاریخ  دشدید لطف کنید فاکتور و صادر کنید فقط کی دستگاه و تحویل میدی

یعنی شما –تحویل با آقای خطیبی  هماهنگ کنید و از طریق خانم ارجمند پی گیری کنید 

د به جای من آمدند بلند شدم و گفتم: من میرم حسابداری خانم ارجمن–نمیدید کارما رو انجام 

ور که چانه اش را به دستش تکیه داده بود سرش و بعالمت مثبت طهمان با اجازتون شایان

جلو  دسرکارم برگشتم هشت بود که دراتاق باز شد شایان گفت: به کجا رسیدی اوم تکان داد 

خوبه همینطوری ادامه بده بد نیست –برداشت ونگاهی انداخت برگه های تراز و از رومیز 

یه نگاهی به سود شرکت بندازی میخوام ببینم نسبت به سال گذشته روند سعودی داشته یا نه 

و لج دود اومبشایان او به پشت سرش نگاه کرد تینا که دگمه های مانتوش و باز گذاشته –

–ردم نگاه از او گرفته و به گوشیم دوختم گفت: من خسته شدم نمیای بریم هنوز غذا نخو
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خدارو شکر بگو -.......-ممنونم شوهرت خوبه -.-سالم عزیزم حالت چطوره -.-جانم 

نازنین جان وقت نمیکنم بیام اونجا مسئله رو بخون حل -......-چه مشکلی -.....-عزیزم 

یفم دفتری درآوردم آره عزیزم یه لحظه گوشی و نگه دار از ک-..-میکنم برات توضیح میدم 

گهدار باشه عزیزم خدان-.-ینه فقط همتماس میگیرم   قطع کن حل کردم-.....-بگونازنین –

ه بفورا" مسئله رو حل کردم و تلفنی براش توضیح دادم وقتی قطع کردم متوجه شایان که 

تینا گفت: شایان کجایی باالخره چکار میکنی میای یانه اونگاه از من چشم دوخته بود شدم 

من گرفت و به تینا دوخت و گفت: آره ولی صبر کن پدرم نزدیک شرکته ماشینش خراب 

حوصله بابات و ندارم نکنه بخواد باما  وای شایان من–شده اول اون و میرسونم بعد میریم 

د بیاد اینجا بدون اینکه به آنها نگاه کنم گفتم: بیاد اصال" پدرتو این موقع برای چی میخوا

م ایشون و میرسونم شما تشریف ببرید تینا بلند خندید وگفت: دا من قراردارند من خوبایشون 

شایان چشم مادرت روشن پدرت با کارمندش قرار میزاره اینقدر عصبانی شدم که گفتم: 

مدیرعامل هیچ فرقی برات  چی بدارآ م مثل خود بی بند و بارتم کهدختره وقیح فکر کردی من

اراده کنم صد بار این شرکت  و میخرم و درراه نمیکنند دست رد به سینه هیچ کدوم نمیزنی 

خدا آزاد میکنم پس از این به بعد حواست باشه چی از دهنت بیرون میریز ی این بار نشنیده 

و بیرون تا بالیی سرت گرفتم دفعه بعد خودم دهنت و میدوزم حاال بزار از این اتاق بر

ایان گفت: دوست داری شنیاوردم تینا به شایان نگاه کرد و گفت:نمیخوای هیچی بهش بگی 

بندازش بیرون تونیازی به این نداری لبخندی زدم –کارو میکنم  چکارش کنم بگو همان

 ابرویی باالتان خواهم بود  یوگفتم: وای که اگه این لطف و درحقم بکنید یک عمر دعا گو

اخت و گفت: نوچ این کارو نمیکنم با اینکه با وجود تینا دیگه نیازی به کارت ندارم اما دان

نمیزارم بری ده سال قرارداد داری باید عین ده سال بمونی به من خدمت کنی از فردا زیر 

تم: من میگم دست تینا کار میکنی هرچی تینا بگه حرف منه خنده تمسخر آمیزی کردم وگف

بگه چکار کنم باشه  چکار کنی باز این بیاد به من لی ح مدیر عامبه اصطالشخص شما که 

با این حال مانعی نمیبینم  از فردا فقط کارهایی و انجام میدم که شخص ایشون بگه اگه 

من کارم تمام شده -.....-بله تو شرکتم -..-سالم -.-بله آقای خطیبی -نیدکاری ماند گله نک

کار دیگه ای نداشتند میرسم خدمتتون  گوشی وقطع کردم به شایان اجازه بدید ببینم پسرتون 

آخه چون –نگاه کردم و گفتم: کار دیگه ای هست گفت:چرا از من میپرسی از تینا بپرس 

دم یه امروز سمتتون و دارید خوب خانم ارجمند اگه از این کار گفتید از فردا فکر کر

بزار بره االنه که نگاه کرد و گفت:  شایان سردرمیارید بگید چه کاری هست انجام بدم اوبه

کرد و گفت: شنیدی میتونی بری  پدرت بیاد باال برنامه امشبمون بهم میخوره شایان نگاهم

تازه بلند شده بودم که برم گوشیم زنگ خورد شایان گفت: باش مسئله بعدی و حل کن بعد 
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خیلی خوب آقاداماد چرا -......-میرم  نه  تازه دارم-.-خوبم توچطوری-.....-الو سالم –برو 

نه نه -.....-آره خبرش و بهت میدم -.....-برات که مسیج کردم -......-اینقدر عجله میکنی 

آقاداماد میخوای بزنم زیر همه چی -...-اصال" حرفش و نزن جای دیگه باشه میام اونجا نه 

م و ازبرابر نگاه حیران شایان حتما" خداحافظ. کیفم و برداشت-......-پس اصرار نکن -....-

ریبا" یک ساعتی جلوی درخانه خطیبی با او تقو بدون حرفی از شرکت بیرون رفتم گذشتم 

و  کردم کمی فکر کرد درحال صحبت بودم بعدازاینکه حرفهامون تموم شد به بردیا اشاره

م دوختم گفت: بگو پنج شنبه بیان ببینیم چی میشه  ضربه ای به شیشه خورد به شایان چش

کار داشتم چه خبرازشرکت –پدرش شیشه روپائین داد اوسالم کرد وگفت: چرا اینجا نشستی 

 اول به من بعد به پدرش نگاهی انداختتیناخوب کار میکنه –هرروز خبرخاصی نبود  مثل–

ازفردا –برگشت به پدرش چشم دوخت بله –شایان –وگفت: عالی ببخشید من خسته ام 

ازی نیست اون و تااین ساعت نگه داری زود ازپادرمیاد سرش و تیناروزودتربفرست نی

گرفته  دکارویا-بعالمت مثبت تکان داد و رفت خطیبی نگاهم کرد وگفت:کار تینا چطوره؟

ثل پسرتون همین امروز هرکی من و امادل به کار نمیده مدام باکارمندا درگیر میشه درست م

جود چون باو" باید حضورداشته باشیدکرده فکر میکنم شما شخصا گله ه کلی ازشدید

پسرتون و تینا شرکت حتما" به مشکل میخوره درهرحال مراقب باشید پسرتون اصل ماجرا 

باید ازت ممنونم باشه سودی که ممکنه بود طی شش هفت –یه وقت شربپا میکنه رو نفهمه 

نگران نباش بزار جواب ماه به دست بیاره تو یک ماهه براش رقم زدی چراباید شربه پا کنه 

طبق –خودم باقی کارهاروانجام میدم حاال فکر میکنی کی جواب و بفرستند مناقصه بیاد 

گفته دفتردارش تاسه روز دیگه جواب میرسه امامن دیگه تواتاق ایشون نیستم نظارتی 

راستش این چندروز درگیرم –عالی میشه رونامه ها ندارم اگه خودتون بتونیدتشریف بیارید 

اماکاری میکنم این یکی دوروز تینا نیاد سرکاراون نباشه دوباره مجبوره توروصداکنه  

-رسانیدممنون دیر وقته پدرم منتظره سالم ب–خوب بیابریم باال شهین ببینت خوشحال میشه 

توهم به پدرت سالم برسون  خداحافظ اینقدر خسته بودم که نفهمیدم کی خوابم برد صبح 

سالم آقای سلیمی صبح بخیر –دم سپهربادیدنم جلواومدو سالم کرد سرساعت وارد شرکت ش

کنه دراتاق و باز دیشب خوب استراحت کردید دوجاکارممکنه اذیتتون صبح شماهم بخیر –

نه خانم موسوی –وب مواردی که میخواستید پیدا کردید خن عادت دارم کردم و گفتم: م

حاالمیشه بپرسم این فیشهای واریزی –نه گم شده پدرمم اظهار بی اطالعی میک بیشتر فیشها

شرکت زرین کمی فکرکردم و گفتم:این همان شرکتی نیست که باعث –کدام شرکت بوده 

.حرفم و برید و گفت: بله سرتحویل دادن اجناس به این شرکت کارمون به اینجا کشید .....شد

خیر یز کنند اماباتاف مبلغ و اول وارتقریبا" , یادمه قراربود نص–شما چیزی یادتون هست 
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مواد اولیه به کارخانه  د هی باال آورده بوواریز کردند درست زمانی که شرکت حسابی بد

نرسید و این اتفاق افتاد بعدشم که شکایت و شکایت کشی اون سال وقتی من سود خالص 

رقم خیلی باالترازاین حرفها بود ولی شرکت و محاسبه کردم طبق فاکتورهایی که زده بودم 

ثبت شده و بایگانی شده سودناخالص بیشترازخالص بود جوری که اصال" به مواردطبق 

گفت: شما مطمئنی فقط نصف مبلغ و واریز کردند چشم نمی اومد دستی روچانه اش کشید و

م تازه از حویل گرفتم دفتر این آقا و رسید و شخصا" تبله اون روز امتهان داشتم قبلش رفت–

خت میکرد پائین تر بود با این حال اگه هنوز پدرتون دفاتر اون سال و مبلغی هم که باید پردا

خروج و ثبت میکردم حتی من تمام ورود -چطور؟–داشته باشند  میشه بیشتر مطمئن شد 

همه چیز و آقای سلیمی حتی نامه هایی –فیشها  حتی این -کوچکترین وبی اهمیت ترینهارو

سری وسائل تویکی از اتاقها هست ی–باشه که ممکن بود اصال" اهمیت  کاری نداشته 

بله بخواید خودم پیداشون میکنم لبخندی زد و گفت: لطفتتون و –یادتونه چه جور دفتری بود 

ممکنه  تشریف بیارید  چقدر این دوتا با هم متفاوت بودند درسته از  فراموش نمیکنم اگه

خودآگاه آدم و جذب میکنه لحاظ ظاهر زیبایی نداره ولی بقدری خوش زبان و مودبه که نا

درست برعکس شایان که چهره جذابش تنها موردیه که ممکنه اول ببیننده رو مجذوب خود 

هر دوتایی مشغول گشتن بودیم تا ی که میگفت رفتیم تا نزدیکیهای ظکنه با سپهر به اتاق

خاک وای خانم موسوی مانتوتون نگاهی به سرتاپام انداختم پراز –آخرسر پیداشون کردیم 

سته کمی از مال من نداره خندید و : ایرادی نداره لباسهای شما هم دبود لبخندی زدم و گفتم

گفت: برای مردا زیاد مهم نیست اما خانما خیلی حساسند یه مانتو طلبتون خندیدم و گفتم: اگه 

مانتوم وتکاندم و از اینطوری باشید خوش بحال کارمنداتون میشه درهرحال نیازی نیست 

بیرون رفتم هرسه دفتر و برداشت و گفت: بهتره  یه آبی به دست و صورتتون بزنید  اتاق

من اینها رو میبرم به اتاق به سرویس رفتم و سرولباسم و مرتب کردم وقتی برگشتم او 

آقای سلیمی تشریف ببرید لباستون و تمیز کنید من مواردی که الزم –مشغول خواندن بود 

ا" ازتون ممنونم  موارد مربوط به شرکت زرین و پیدا کردم تاقبل واقع–دارید و پیدا میکنم 

سینی چای و بیسگویتی همراه  داز اینکه برگرده رو برگه ای یادداشت  کردم وقتی وارد ش

داشت از او تشکر کردم برگه رو گرفت و نگاهی انداخت و گفت: عجب آدم سوءاستفاده 

چرا حسابهای اون –ار بگم مبلغ واریز شده یه دیده شرکت یه مدت تعطیل شده گفته بزی گر

مالی شرکت بگیرید همه چیز مشخص میشه و چک نمیکنید یه پرینت از گردش موقع ر

محاله –اما این آقا میگه بحساب پدرم پول و ریخته –بله –نگاهم کرد وگفت: حساب شرکت 

بشه بعدشم اگه زیر تمام قراردادها ذکر شده بود که مبلغ باید فقط به حساب شرکت واریز 

نگاهی به تاریخ دریافت فیش بندازید متوجه میشید اون موقع شرکت تعطیل بوده و شریک 
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پدرتونم سه روزی بود که بازدداشت شده بود خدمتتون که عرض کردم اون روز شخصا" 

رتون و ندیده بودند اکثر گرفتن این فیش به دفتر این آقا  رفتم  ایشون اصال" شریک پد برای

درست و حسابی نداشت که  ده ها رو پدرتون انجام میداد چون اون آقا اصال" سوامعامل

اما –سراز اینجور کارها دربیاره بخاطر همین با اطمینان کامل میگم بهتون دروغ گفته 

نه –به شما نگفت به کدام حساب این آقا پولها رو واریز کرده –میگفت فیشش و هنوز داره 

فرق میکنه روزی که این آقا رو بازدداشت کردند ما فقط یه  بله–نگفت مگه فرقی میکنه 

هم  سه حساب توبانکهای مختلف دشماره حساب ازش داشتیم اما با تحقیقاتی که بعمل اوم

وم مبلغی نبود تمام حسابها مسدود شده بود پس نمیتونسته به این حسابها دتوهیچ ک داشتند که

مگه اینکه چی خانم –نجا حرفم و نیمه تمام گذاشتم رایدپولی واریز کنه مگه اینکه .........

 دبا تعجب نگاهم کرد وگفت: نش دموسوی نگاهش کردم و گفتم: تنها یه حساب مسدود نش

چون یه حساب مشترک بین ایشون و پدرتون بود .وقتی بیگناهی پدرتون اثبات شد این -چرا؟

–به این حساب واریز شدند حساب برای رسیدگی به شکایتها بازماند بعضی از فاکتورها 

چه عرض کنم شاید –متوجه نمیشم پس چرا پدرم هیچ وقت از این حساب حرفی به من نزد 

ی بوده باشه پدرتون از شما مخفی کنه ز نشده فکر نمیکنم اگه همچین چیزوجهی واری

هرچی باشه شما برای سروسامان دادن به کار ایشون اینجا تشریف دارید لبخندی زد و 

حاضر شماتنها فردی هستید که میتونه به این شرکت  درحالی بطرفم گرفت و گفت: فنجان

میتونم بپرسم اون موقع –شش ماه –سروسامان بده راستی شما چند وقت اینجا کار کردی 

نمیدونم پدرم چطور به دختر کم سن و سالی مثل شما اعتماد –نوزده سال  –چند سالت بود 

بخندی زدم وگفتم: اگه راستش و بخواید روزی که من وارد و این کارو بهتون سپرد ل دکر

م به دلیل نبود دشرکت شدم بعنوان منشی استخدام شدم من دوره حسابداری بیرون گذرانده بو

و ایشون به دفتر  دار نیامده بوی مشغول کار شدم یه روز که حسابدجا من تو اتاق حسابدار

نم راستش یدفعه موارد یکی یکی براشون بخواکل نیاز داشتند من براشون بردم ازم خواست 

م همخوانی نداره وقتی دعضی از موارد با چیزهایی که طی این چند روز دیده بوحس کردم ب

دم و موارد تطبیق ز رفتنشان از نبودشون استفاده کربه پدرتون گفتم اول قبول نکرد بعد ا

تشریف آوردند ساعت نزدیک هشت بود اون  ندادم و دیدم حق با من بود وقتی که پدرتو

موقع شرکت تا ساعت سه فقط بود پدرتون از دیدنم تعجب کرد کلی هم سرو صدا کرد 

 اینطوری شد که ایشون با دیدن کارم ازم خواست حسابداری شرکت و بعهده بگیرم نگاه

ای هستید  ر کی ظاهرتون و ببینه فکر میکنه دختر بچهتحسین آمیزی بهم انداخت و گفت: ه

که برای سرگرمی وارد دنیای کار شده اما توانایهاتون درزمینه های مختلف آدم و شگفت 

ل حاضر  قرارداد دارید زده میکنه کاش میتونستیم همکاری بیشتری داشته باشیم شما درحا
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ده سال؟ –ده ساله است  مقرارداد–تاچه تاریخی –قرارداد دارم –ری کار میکنید یا همینطو

ولی آدم باید خیلی ابله  داز آقای خطیبی همچین کاری دور از انتظار نیست ببخشیهرچند 

وانایهای فوق العاده ای دارید کاش دست بده با سن کمتان تباشه که شخصی مثل شما رو از 

لباستون  دکار پدر به اینجا نکشیده بود بلند شد و گفت: ساعت یک و نیمه بهتره تشریف ببری

گرفت و درخواست ماشین کرد ی شرکت نرید بهتره بعد شماره ای و عوض کنید اینطور

ممنونم نیازی –گوشی و گذاشت و گفت: هرسه تا ماشین بیرونه تشریف بیارید برسونمتون 

موسوی انتظار ندارید که اجازه بدم اینطوری برید  خواهش میکنم خانم–به این کار نیست 

ید میرسونمتون این کمترین کاری که شما بخاطر من سرووضعتان نامرتب شده اجازه بد

با این سرو وضع از اتاق بیرون برم چه  خوشحال شدم چون روم نمیشدمیتونم انجام بدم 

اسم و عوض راه افتادم فورا" دوش گرفتم و لب برسه خودم و به خانه برسونم پشت سرش

 ده بودریافت کردم زدکردم و راهی شرکت شدم قبل از اینکه برسم یه مسج از شایان 

شرکت که شدم وسط سالن همه جمع شده بودند  درسیدی فورا" بیا اتاق من کارت دارم وار

رفتم کنار هانی ایستادم و به  دست به یقه شده بودکارمندها کی از طبق معمول شایان با ی

داره ازش بهم میخوره شورش و  شایان چشم دوختم هانی دستم و گرفت و گفت: دیگه حالم

ینجا رو با جای دیگه اشتباه گرفتی اونم به هیچ به تینا گفته تو ا-چی شده؟باز –درآورده 

بابا یه سرو وضعش ونگاه کن انگار اومده  حق دارناه افتاد سروصدا ر شایان گفت و این

پارتی با مش رحیم برقصه ناخودآگاه خندیدم خودشم خندید بازوم و فشار داد و گفت: یواش 

لم سوخت که عاشق یکی دم و ددختر شایان به صدای خنده بطرفمان برگشت دلم بحال خو

ید سرکارتون خودم بی توجه مثل این شدم نگاه از او گرفته و بلند گفتم:نمایش تموم شد بفرمائ

با دیدنم اومد جلو صورتش و بوسیدم چشمم  دبه او وارد اتاق شدم شادی تو اتاق کنار تینا بو

خیلی خوشت اومده به پشت –دوباره یاد حرف هانی افتادم و دوباره خندیدم   دبه تینا افتا

م دونستم جلوی خوش رحیم با سینی چای وارد اتاق شد دیگه نتنگاه کردم همان لحظه م سرم

و لبهای  و نگاهی به صورت عصبانی شایانلج دو بگیرم بلند خندیدم هانی درو بست اوم

د هر وقت مش رحیم و ببینم یاد دا خفه ات نکنه دختر از این به بعخندان من انداخت گفتم: خ

حرف تو می افتم شادی به ما نگاه کرد و گفت: چه حرفی توگوشش جمله هانی و گفتم اوهم 

و دست  یبلند خندید و آروم گفت:آفرین هانی چه بهمم میان فکر کن مش رحیم یه دستش سین

 یگه اش و دور کمر تینا حلقه کرده چه دیدنی میشن هرسه بلند خندیدم اما صدای داد شایان د

باعث شد ساکت شیم مش رحیم از کنار شایان رد شد و گفت: با من کاری ندارید چشمم به 

افتاد دوباره خندیدم هانی وشادی هم دستشون و جلوی دهانشون  دش گرفته بوسینی که تو بغل

ه داره گفت: ببخشید نمیتونم  که سعی میکرد جلوی خنده اش و نگ قراردادند هانی همانطور
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من میرم سرکارم شادی هم بازوی او را گرفت و همانطور که میخندیدند از اتاق بیرون 

ت و گفت: یکربع زود اومدی جدی شدم و گفتم: باشه رفتند نگاهی به ساعت دستش انداخ

میرم یکربع دیگه میرسم خدمتتون  دادزد کجا سرت و انداختی داری میری نگاهش کردم 

نا داره میره ت: امروز سه تا قرار مهم دارم تیت وگفگفت: بیا کارت دارم پشت میزش نشس

شانه ای باال انداخت و کارت چیه؟ کارش و انجام بده به تینا نگاه کردم و گفتم: خانم ارجمند

گفت: نمیدونم شایان با حرص بطرفم اومد گفت: نیلوفر امروز اصال" حوصله ندارم برو 

بشین و به کارهرروزت برس ابرویی باال انداختم و گفتم:اوال" نیلوفر نه خانم موسوی دوما" 

ده به اندازه پس شرمنیروز کار دیگه ای به من محول کردید دفکر میکنم شخص خودتون 

شون کارشون و انجام به کار کس دیگه هم برسم بهتره ایکافی سرم کار ریخته وقت ندارم 

بدهند بعد تشریف ببرند حاال هم با اجازتون میرم به کارم برسم  بطرف دررفتم اومد از 

نم داش به فریاد بیشتر مانند بود نگاهی به او و آستیصآستینم گرفت کشید و گفت: وایسا ببینم 

 رکه هنوز تو دستش بود انداختم گفتم: این بار کار ابلهانه ات را ندید میگیرم بار دیگه تکرا

از جلوی چشمم فقط زود   .حرفم و با گفتن به جهنم توهم برو دنبال کار خودت ...شه

دورشو وگرنه میزنم ناقصت میکنم برید لبخندی زدم و گفتم: از آدمی مثل شما جز این هم 

تینم و از دستش بیرون کشیدم و از اتاق بیرون رفتم شادی صدام کرد و گفت: کجا برنمیاد آس

–مگه شایان بهت نگفت –ارم میرم قسمت فروش دبیا اینجا جلو رفتم و گفتم: داری میری 

این دوتا رو فرستاد اتاق دیگه گفت از امروز تو همین جا باشی نگاهی –چی و باید میگفت 

به اتاق انداختم یه میز بزرگ جای دوتا میز قبلی و گرفته بود هانی دراتاق و بست و گفت: 

هیچ گفت کار –چرا مگه چکار کردی –نیلوفر سرتوداد زد سرم و بعالمت مثبت تکان دادم 

گفت: چه جوری جرأت کردی دختر دونگاهی بهم انداختند تینا رو انجام بده قبول نکردم هر

ترم پشت میز نشستم و گفتم:  این پسره دیونه است لبخندی زدم و گفتم: من از اون دیونه

خداروشکر ازاونجا خالص شدم شده بود شکنجه گاه نیم ساعت نگذشته بود شایان وارد اتاق 

بزنید الزم دارم خودشم کنار شادی  شد یه برگه به شادی یکی به هانی داد و گفت: فورا"

نمک دون تو شروع –نشست هانی گفت: پس چرا ندادی تینا بزنه مگه این کاراون نیست 

نکن اونم داره یکی میزنه زود باشید نیم ساعت دیگه میرسن هنوز هیچی آماده نیست اهمیتی 

روشن کرد و به اری شایان سیگ ندادم وخونسرد کارتراز و انجام دادم تا گوشیم زنگ خورد

ت لجان  حاسالم نازنین –مانطور که کارو و انجام میدادم جواب دادم من چشم دوخت ه

من اون ساعت تو اونجا چکار میکردی توکه میدونی -.....-ممنونم عزیزم -....-چطوره 

" زود اومدم رفتم لباسم و عوض کردم بعد ئاره فدات شم امروز استثناآ-......-خانه نیستم 

م سپهر من  دده بونه صبح ماشین نبر-........-بود  یدی لباسم به چه وضعیدحتما" اومدم 
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ین برخورد میکنه نه عزیزم فوق العاده مودب و مت-....-ورسوند نزاشت اونجوری بیام 

نه فدات شم -.......-اینقدر سنگین هست که به خودش اجازه نمیده مسائل و قاطی کار کنه 

باشه اصال" ایرادی نداره بیا  -......-کارش و میزنم شبها هم یسره  کارم اونجا خیلی زیادتره

توباعلی چکار داری اون بنده خدا به اندازه -.........-حرفشم نزن -.....-م بهت میگم دخو

بیخود کرده گوش کن ببین -........-برای چی به تو زنگ زده -.........-کافی گرفتار هست 

آرومم -........-اش و دیدی حق جواب دادن نداری فهمیدی  چی میگم از این به بعد شماره

رکالفه دخداحافظ شایان با دقت نگاهم میکرد اینق-.......-داری میای مراقب خودت باش 

م و بطرف در رفتم و آن را بستم ور آنها  ندادم شماره آرش و گرفتبودم که اهمیتی به حض

نزدم گوشات و باز کن ببین چی میگم به برای احوالپرسی زنگ -.....–سالم -.-و آرش لا–

اون مادرت میگی دست از سر نازنین برداره بخدا به جان نازنین اگه فقط یک مرتبه دیگه 

ببینم یا بشنوم بهش زنگ زده کاری میکنم مثل سگ پشیمون شه داد  زدم من نیازی ندارم 

دودمانش و به باد کنه تو توضیحی به من بدی بخدا اگه فقط یک بار دیگه همچین غلطی ب

زندگی پدرو  ل من بهش بگو نیلوفر گفت هنوز یادم نرفته با فتنه گریهات چطورمیدم از قو

تالفی دوازده سال بدبختی و   زدی بخوای ادامه بدی زندگیت و خاکستر میکنم  مادرم و بهم

ا و مرلج دیه جا سرت خالی میکنم تماس و قطع کردم و گوشی و رومیز انداختم هانی اوم

ر این دادم و گفتم: اینقدرو صندلی نشاند و گفت: آروم باش نیلو یدفعه چت شد سری تکان 

کافیش نبود  دآدم بدبخت و حقیره که چشم خوشبختی هیچ کس ونداره بین پدرو مادرم بهم ز

که کیف  حاال افتاده به جون نازنین و زندگیش  ولی این بار فرق میکنه پدری ازش دربیارم

میرم قسمت فروش این و گفتم  و فورا" از اتاق بیرون رفتم  آقای  م و گفتم: منکنه بلند شد

عصاب شما رو هم بهم و گفت:اینطور که معلومه این خانم ا دمحبی با دیدنمم سری تکان دا

ه میدون جنگ بیشتر شبیه تا شرکت البته مقصر پدر آقای خطیبی که به زور ریخته اینجا ب

د آخه شما کجا این خانم کجا اون سراز چیزی درنمیاره چطور این خانم و این جا آوردن

باالخره دستش راه می افته شماها مثل سابق به همکاریتون –میخواد کار شمارو انجام بده 

دوارم من که چشمم آب کم همه چیز عادی میشه سری تکان داد و گفت:امی ادامه بدید کم

 ستگاه شرکت ما احتیاج دارند شما خودتوننمیخوره بفرمائید این لیست شرکتها یی که به د

م انجام میدم بقیه به اندازه کافی درگیر هستند بازم دبله فعال" این کارو خو–انجام میدید 

قرار دادم هانی تو اتاق بود لیستها رو روی میز  به اتاق برگشتم  شایان هنوز ازتون ممنونم 

ر این رابطه ندارم دمن تو سیستم هیچ اطالعاتی –جانم –گفت:نیلوفر یه دقیقه میای 

هرچی –اینا چیه هانی زدی –نگاهی میندازی  ست و پا شکسته است یهداطالعات شایان هم 

انداختم و گفتم: بلند شو  دشایان گفت همانها رو زدم نگاه گذرایی به شایان که بطرفم می اوم
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تاد و گفت: بزار ببینم ایرادش چیه  پشت صندلی ایس ددرستش کنم از جا بلند شد شایان اوم

انی پاک کردم و مواردی که مربوط به دستگاه بود زدم  ه ده بودچیزی نگفتم چیزهایی که ز

اختم و همه رو تایپ دبیا دست منه نگاهی به باقی مطالب ان–دست نوشته رو کجا گذاشتی 

ن دارم شایان سربرگ ی گفت: مددارید شامیز انداختم گفتم: اینجا سربرگ نکردم نکاهی به 

و از شادی گرفت و رو پرینتر قرارداد نگاهی به برگه انداختم و بلند شدم و برگه رو درست 

ستی دتا خواست برگه رو برداره پیش  کردم و زدم تا پیش فاکتور و پرینت بگیره  شایان

 که م نشستم و به تینادومیز گذاشتم و سرجای خوانداختم و بعد رکردم نگاهی به مطالب 

شایان نگاهی به برگه ه رو به شایان داد و گفت: خوبه شد نگاهی انداختم برگ وارد اتاق

رو از چیزهایی  شایان من همه–انداخت و گفت: تینا اینا چیه زدی من کی گفتم اینا رو بزن 

جلو  دگوشی و برداشتم شماره شرکت و گرفتم شایان اومکه نیلوفر قبال" زده کپی کردم 

گرفت و سرجاش گذاشت برگه رو بطرفم گرفت و گفت: توکی اینا روزدی که گوشی و ازم 

م و برگه رو گرفتم خش نگاه کرددی به چشمان سردر گیج زمن ندیدم معلومه عاشقی که اینق

ید خودکارشو از جیبش درآورد و به دستم دو ب ودوباره به او چشم دوختم وگفتم: خودکارتون

گذاشتم وگفتم: خانم ارجمند بجای اینکه تو سیستم باال داد موارد و عالمت زدم و رومیز 

تواطالعات  بندازی که بهت گفتم ذخیره شده دربیاری نگاهی به فایل سرازمواردپائین کنی 

رضمن باال پائین کردی و جابه جا وارد کردی بگیر درستش کن دقدیمی و کپی کردی 

کنم انگار فراموش کردی از امروز صداش و باال برد و گفت: نمیخواد تو به من بگی چکار 

زیر دست من کار میکنی ناخودآگاه خندیدم برگه رو برداشتم پاره کردم و گفتم: شرمنده خانم 

کار کردی خالت کردم شایان برگه ها رو از رو میز برداشت و گفت: چدتوکارتون  دارجمن

 ی خطیبی مگه نشنیدیدتم: آروم آقاگشتم و رو بینیم قراردادم و گفچرا این و پاره کردی ان

ونند چکاری دبه کارم برسم ایشون اینقدر ماهر هستند که ب دخانم ارجمند چی گفتند من بای

بهت زده شایان با  نهند گوشی و برداشتم و شماره رو گرفتم و در مقابل چشمادباید انجام ب

ه من به شادی هانی و بعد بمربوطه صحبت کردم وقتی قطع کردم نگاهی  مدیرعامل شرکت

انداخت و گفت: خدا به دادت برسه وقتی کاسه صبرم لبریز شه دوباره انگشتم و رو بینیم 

ساعتم و نشانش  دتون بعرقراردادم و گفتم: شما کاسه ات شکسته است بهتره بفرمائید سرکا

و گفت: وای بحالت نیلوفر  ده باشند مشتش و رومیز کوبیدرسی دیگه بایددادم و گفتم: 

هم بخوره تکیه دادم و گفتم: نیلوفر نه خانم موسوی دوما" کار من اینجا چیز قرارامروزم ب

دیگه ایه این جور کارهای پیش افتاده اصال" ارتباطی به من نداره ثالثا" بار آخری باشه که 

بی ید ماهم به کارمون برسیم داجازه ب دمن و تهدید کردی حاال بفرمائید به کارتون برسی

بیا هانی –ان باز ایستاده بود نگاهم میکرد بلند شدم و بطرف هانی رفتم توجه به او که با ده
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ولی اول وقت انجامش بده جان توبااین دوتا تماس بگیر البته ساعت چهاره بزار برای فردا 

شایان باناراحتی ازاتاق بیرون رفت ودروکوبیدشادی گفت: خوب کردی حالش وگرفتی 

اروکردم اگه قراره این دختره اینجا بمونه باید این کنگاهش کردم و گفتم:بخاطر خودش 

کارهاش و خودش انجام بده وگرنه پنجاه نفرباید اسیر بشن وظایف اون و انجام دهند دیگه 

بلند شید برید االنه که مهمانهاش بیان دوباره میخواد جنجال راه بندازه نباشید بهتره هانی 

من کارم هانی جان –کاش کارش و میزدی  بگیره توروهم بزنهگفت: وای نیلو میترسم یدفعه 

به اندازه کافی زیاد هست وقت اضافه ندارم از صبح که میرم تا وقتی برمیگردم یسره 

میرم تا چهار صبح بیدارم و تایپ میکنم باورکن بند بند انگشتهام  درحال تایپم ازاینجاهم که

درد میکنه دیگه حالی برام نمیمونه کار یکی دیگه روهم انجام بدم خوب من میرم حسابداری 

کار برسم ندیدمتون خداحافظ ازدر که بیرون رفتم شایان جلوی دراتاقش ایستاده باید به چندتا 

متی با دیدنم بطرفم اومد و گفت: به به سالم خانم موسوی بود و با مهمانش حرف میزد صا

ممنونم خانم دوروزه تماس میگیرم یکی دیگه بجای –سالم آقای مهندس حالتون چطوره –

و گفتم: خیر نرفتم اما جام انداختم رفته باشید نگاه گذرایی به شا یان شما جواب میده ترسیدم 

 دآه چه حیف ش–کارها رسیدگی میکنند  عوض شده ازاین به بعد خانم ارجمند به این

بی  ددم و گفتم:بفرمائید بعممنونم دراتاق شایان و بازکر–امیدوارم هرجا هستید موفق باشید 

تفاوت به نگاهای خیره و ناراحت شایان ازبرابرش گذشتم کارم درست یک ساعت زمان 

د اهمیتی ندادم و به ا بوبرد وقتی برگشتم مهمانهاش هنوز تواتاق بودندو شایان کنار میز تین

اگه امروز به نتیجه نرسه ازخرید اتاقم رفتم باحساسیتی که صامتی داشت مطمئن بودم 

ین مشتریهاش و از دست میداد برگه هایی که منصرف میشه اینطوری یکی از بهتر دستگاه

و گفت: باید امضا میکرد برداشتم و به اتاق شایان بردم  هنوز کنار میز تینابود نگاهم کرد 

کاری داشتید قبل از اینکه من جواب بدم صامتی بلند شد وگفت: آقای خطیبی بهتره قرارو 

تون هنوز روکار مسلط نشده شایان باناراحتی دبزاریم برای یه وقت دیگه انگار همکار جدی

ن و از قبل آماده گفتم: خواهش میکنم بفرمائید من کارتو منگاهم کرد و بطرف صامتی رفت

بودم به ایشون اطالع بدم بعد بطرف میز رفتم و ازداخل کشو  موش کردهکردم فرا

فاکتورهای آماده رودرآوردم و به صامتی دادم و گفتم: بفرمائید مطالعه کنید بعد به شایان 

نگاه کردم و گفتم: بفرمائید آقای خطیبی بهتره به بقیه کارتون برسید تینا فورا" بلند شد و 

نمیتونم بمونم من رفتم این و گفت کیفش و برداشت و رفت شایان  گفت: اینقدر خسته ام که

نزدیکم اومد به بهانه گرفتن برگه ها گفت: میدونم چه بالیی سرت بیارم فقط بزار اینا برن 

تشریف -بله  -پوزخندی زدم و ازاتاق بیرون رفتم هنوز یکربع نگذشته بود که تماس گرفت

متی نگاه من نه آقای صامتی  بطرف صا–کاری داشتید  بیارید دفتر من به اتاق اورفتم بامن
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خانم موسوی –چند لحظه بفرمائید بنشینید  نشستم و گفتم: درخدمتم -کردم و گفتم: بفرمائید 

میخواستم ببینم اگه از اینجا میخوای بری من به یه -چطور مگه؟–داری از اینجا میری 

جا حقوق میگیری من دوبرابر بهتون   دفتردار زبر دست مثل شما احتیاج دارم هرچقدر این

شایان اومد صندلی کناری من نشست و گفت:ایشون بیست و  ؟میدم برای من کار میکنید

یه شرکت سه تا چهارساعته کار میکنند وقتی برای پذیرفتن کاردیگه ندارند ازهفت تا سه 

ارفتنی شدند خودم دهم اینجا بعدشم تاپاسی ازشب مابقی کارهاروانجام میدهند هروقت از اینج

داد و گفت: هروقت بی کار شدید من برای شما کاردارم  خبرتون میکنم صامتی سری تکان

خوب ما دیگه میریم قرارمون آخرهفته پنج بعدازظهر فقط امیدوارم مثل امروز نشه شایان 

عذرخواهی کرد به پاشون بلندشدم و تاجلوی درهمراهیشون کردم برگه ها رو امضا کرده 

برداشتم خواستم برم بیرون که روبه روم ظاهر شد حسابی سرخ شده بود قدمی به بود 

جلوبرداشت و همانطورکه به من نگاه میکرد درومحکم به هم کوبید و گفت: تواین 

م: کسی از من نپرسید این کاروانجام داده بودی دوساعت تمام معطلشان کردی خونسرد گفت

حرفی بزنم دادزد تو داشتی کارمن و خراب میکردی تازه م م شده یانه منم دلیلی ندیدکارانجا

اومدم میگی دلیلی ندیدی حرف بزنی سرم حسابی درد میکرد اصال" حوصله شایان و نداشتم 

ازاتاق بیرون برم که نزاشت به درتکیه داد و گفت: وقتی حرف میزنم به من نگاه کن 

ارهایی که ازت میخوام انجام بدی تازمانی که اینجایی باید ک توکارمند من محسوب میشی پس

ده باشم بجای یه نفر کارصدنفر و فکر نمیکنم تابه امروز کوتاهی کرآقای خطیبی –فهمیدی 

براتون انجام دادم حاال هم که کار دیگه ای به من سپردید پس بهتره اجازه بدید حواسم و 

ن خانم ارجمند کمی به ایمتمرکز همین کار کنم کارهای متفرقه بیخود وقتم و تلف میکنه 

ت بدید باالخره راه می افته حاال اجازه بدید برم سرم کارم داد زد نخیر اجازه نمیدم فرص

حرفم تمام نشده دستم و رو پیشانیم قراردادم و گفتم: پس لطفا" دادنزنید سرم به اندازه کافی 

زش فاصله سیگاری از جیبش درآورد و روشن کرد ادرد میکنه حاال بفرمائید گوش میکنم 

گرفتم و رواولین صندلی نشستم اومدروبه روم نشست و گفت:تصمیم گرفتی با من جنگ 

 شماکی هستی که  من بخوام باهاتونتاکی میخوای باخیال پردازیهات زندگی کنی –کنی 

جنگ کنم پک محکمی به سیگارش زد وگفت: که خیال پردازیه باشه به همین روشت ادامه 

بسه دیگه فکرکردی کی هستی که به خودت اجازه میدی –میکنم  بده ببین چه جوری خردت

پس اگه  ,ن احتیاج داری نه من خوبموش نکن که این تویی که به کار ممن و تهدید کنی فرا

میخوای کارت لنگ نمونه سرت به کار خودت باشه من کاری که بهم سپرده میشه تمام و 

 م دست به یقه شده بودی و بیرونمباره بامنحاال هزار کمال انجام میدم اگه غیر این بود تا

میکردی  این کار وظیفه من نیست پس کارمن  و سنگین ترازاینی که هست نکن به اندازه 
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ت ازسرم بردار این خانم به اندازه سنگینش کرده خواهشا" شمادیگه دس کافی پدرگرامیت

م این خانم اومده کافی آموزش دیده خیلی خوب هم سرازاین کار درمیاره اما فکر میکن

اب بده نه نمیتونی فعال" گوشیت و جو–تاکارشماروازدستتون دربیاره  خوب حاال میتونم برم 

-..........-خوبم ممنون خوب چکار کردی  منم-......-سالم آقاداماد حالت چطوره -.-بله –

فکرشم نکن محاله -...........-فشم نزن حر-..........-من دیگه کجا بیام -......-به سالمتی 

حاال ببینم چکار میکنم ولی دیگه -.........-خندیدم و گفتم: التماس نکن  -............-بیام 

مگه دیونه ام باتو -...........-خیلی پررو شدی ها قرار بود یه کاربرات انجام بدم نه صدتا 

چراداره ازبس پرچونه ای -..........-ه ازحاالدلم برای اون بدبخت میسوزشام بیام بیرون 

به کی -................-گفتم قول نمیدم ببینم چی میشه -...........-پسر سریه هفته فرار میکنه 

باشه -..........- کاردارم پسرجان-..............-باشه میرسونم -............-سالم برسونم 

تماس و قطع کردم افظ.........خداحافظ.نه زنگ میزنم خداح م ......نهخودم زنگ میزن

سیگارش و خاموش کرد و گفت:نیلوفرداری ازدواج میکنی لحظه ای زوایای صورتش و 

موضوع شخصیه بهتره به  ازنظر گذراندم و گفتم: اوال" موسوی نه نیلوفردوما" این یه

-م نازنین جان–مسائل خصوصی کارمنداتون کارنداشته باشید کاری دارید بفرمائید یه لحظه 

بیا باال  بلند شد و گفت: شانس آوردی خواهرت رسید بدخوابی -......-سالم عزیزم -....

ازفردا  برات دیده بودم ولی ازفردا پوستت و میکنم نمیزارم نفس راحت بکشی حواست باشه

اید کاراون و انجام بدی غیر از پیش من اگه تینا خسته بود ب به محض اینکه رسیدی میای

رهایی که بهت سپرده میشه رسیدگی به کارهانی و شادی سرکشی ازکارگاه همه و ون کاا

همه به وظایفت اضافه میشه رفت تو سرت حاال کارخواهرت و که انجام دادی فورا"اون 

م و جلورفتم دفاکتور و بزن بزار رومیزم باضربه ای که به درخورد او سکوت کرد بلند ش

جدا نمیشد چشمم به شایان که چانه اش را به دستش تکیه  نازنین محکم بغلم کرده بود و ازم

داده بود افتاد بازوش و فشاردادم و گفتم: عزیزم داره نگاه میکنه او به پشت سرش نگاه کرد 

ممنون –سالم ممنونم حال شماچطوره شوهرتون خوبه –و گفت:سالم آقا شایان خوب هستید 

بسه دیگه دخترجان بیا وقت نداریم بشین  ند دستش وگرفتم و گفتم:علی هم خوبه سالم رسو

ببینم  وای  بده–م این مسئله ها رو کال" فراموش کرد نیلوفر من–بگو چه  مشکلی داری 

ندی باقی و میخوای چکار کنی بخدااگه امسال قبول نشی اسمتم نمیارم نازنین تو توی این مو

گفتم حاال حواست و جمع همین که –نیلوفر اینجوری بیشتر بهم استرس وارد میکنی وای –

توضیح دادم بعد برای  تکرار کنم هرپنج تا سئوال و کن هرجارومتوجه نشدی بگو دوباره

اینکه بفهمم واقعا" متوجه شده یانه سئوالی نوشتم و گفتم: انجامش بده تموم شد بیار ببینم  

تور و پیش فاکتورها رو برداشتم و پشت میز نشستم وقتی فاکبطرف میز شایان رفتم 
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کتور و بهش دادم امضا ان اومد روبه روی نازنین نشست فامربوطه رو پیرینت میگرفتم شای

خودشم برگه نازنین وبرداشت و نگاهی انداخت و گفت: آفرین  کرد گفت: بزار رومیزم

درست انجام دادی حاال این و حل کن کنار نازنین نشستم نازنین برگه رو نگاه کرد و گفت: 

ه شایان لبخندی زد وگفت: اگه بتونی حل کنی مشخصه که کامال" به این که خیلی سخت

ن ده دقیقه ای سرگرم بود بعد برگه روبطرف هرت داده گوش کردی نازنیخوا توضیحاتی که

شایان گرفت اونگاهی انداخت و بعد به من چشم  دوخت و گفت: بزار ببینم معلمت میفهمه 

به راه حلی که نازنین رفته بود انداختم بده من  کجا رو اشتباه رفتی برگه رو گرفتم  نگاهی

زیرش خط کشیدم و جواب سئوال و نوشتم و گفتم: بیشتر دقت  کن نازنین آقای خودکارو

ذخیره  میتونی بری به باقی کارهات برسی اطالعات و اینجا نه–خطیبی کار دیگه ای هست 

عروس خواهرت داره گفت: نازنین خانم چه حسی داری  کردم و سیستم وخاموش شایان

میشه نازنین با حیرت نگاهم کرد و گفت:حتمی شد نیلوفر جواب دادی فهمیدم از قصد داره 

کتاب و کیف نازنین  وبرداشتم و گفتم: آره عزیزم بیا بریم از زیر زبان نازنین حرف بکشه 

واب دادی خدا نیلوفر به  شایان جوروو درو بستم گفت: تبرات میگم با نازنین به اتاقم رفتم 

جریان و براش تعریف کردم گفت:گناه داره بنده خدا –پس این چی میگه –نه آروم میشنوه –

غلط کرده ولش کن بلند شو برو خونه دیر وقته کیفش و –از نگاهش مشخصه دوست داره 

اتاقم  به دستش دادم صورتش و بوسیدم تاجلوی درباهاش رفتم و حسابی سفارش کردم به

کار کردم ساعت ده و ربع بود که اومد تو اتاق گفت: قصد کردی  شب  برگشتم و شروع به

جلو  داینجا بمونی بلند شو برو بزار منم برم به قرارم برسم لحظه ای نگاهش کردم اوم

ه  دوممشکلی پیش ا–رو بستم و بلند شدم فته نگاه ازش گرفته و ددگفت: خوبی چرا ماتت بر

کیفم و برداشتم و گفتم: نه از اتاق بیرون رفتم تادیر وقت بیدار موندم و کار سپهر و زدم 

پرسید و سراغ کارو گرفت  وقتی صبح وارد شرکت شدم با پدر سپهر روبه رو شدم حالم و 

به اختصار توضیح دادم و سرکارم رفتم اون روز اصال" سپهر به شرکت نیامد  تازه وارد 

اد وگفت: زنگ خور گوشی تو از دده بودم که گوشیم زنگ خورد سری تکان اتاق شایان ش

خواهش میکنم -..........-ممنونم -.-سالم –داریم ن شرکت بیشتره زود تمومش کن کار ای

ببینید آقای سلیمی شما که میدونی میام بیرون فورا" میام سرکار خودم پس وقت -.-بفرمائید 

-ی همون چند ساعتی که توشرکتم برنامه ریزی کن آزادی نمیمونه  شما لطف کن برا

-هرکاری از دستم بربیاد انجام  میدم -.......-نه خواهش میکنم این چه حرفیه -.........

چشم تااون ساعت کارم و تموم -.....-قرارتون چه ساعتیه اصال" موردی نداره -.......

 وتو کیفم گذاشتم و گفتم : بفرمائید خواهش میکنم خدانگهدار گوشی -......-میکنم حتما" میام 

چشم غره ای رفت و گفت: تینا خسته شده باقی کارو بزن دست نوشته ها رو برداشتم و 
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تایپ   صفحه ها رو جدا کردم و شروع به–پنج صفحه –گفتم: تاکجا زدی خانم ارجمند 

ومد جلو گفت: ا بهتره تایپیست استخدام کنی جناب مدیر عامل  اکردم موقع پیرینت گفتم: شم

صرفا" جهت یادآوری عرض میکنم کارمن چیز دیگه –ارم دتا تو هستی نیاز به تایپیست ن

خوب اینم از این برگه ها رو برداشت و گفت: توکارت هرچیزیه که من دستور بدم حاال ایه 

خنده تمسخر آمیزی کردم و  دیگه صحبت نکن برو سرکارت باز تایپ داشتم خبرت میکنم

کرد و  چیزی شده؟ صداش آروم–رون رفتم شادی با دیدنم گفت: وای کجایی دختر از اتاق بی

ت پسر عم–نه از کجا باید خبرداشته باشم –نه ما برداری پنج شنبه کی قراره بیاد خوگفت: خ

نیلوفر –و گفتم: به به مبارکه به سالمتی شیرینی ما کو  داره میاد خواستگاری لبخندی زدم

باورکن منم مثل تو چیزی ازش –ت بگی نیست میشه یکم از عمیزی معلوم هنوز که چ

ود شه جونش و بردیا همین عزیزم اما خین و بگم که عاشق پسر یکی یدوننمیدونم فقط ا

نه است همش حرف میزنه البته بهم میخورید توهم کم بردیا پسر خوبیه ولی خیلی پرچو

عصبانی وارد اتاق شد و درو حرف نیستی هانی خندید و گفت: این و راست میگه شایان 

توچرا هنوز اینجا ایستادی زود جلو گفت: بجای هرو کر کردن به کارتون برسید  دکوبید اوم

جلو گفت:  دش تراز و بیار ببینم سرتاپاش و از نظر گذراندم و بطرف  میزم رفتم اومبا

رون  رفت قرار دادم  برداشت و از اتاق بیعروس میبری برگه ها رو روی میز  بجنب مگه

هانی گفت:این که دوباره دیونه شده ما که داریم میریم خدا به دادت برسه نیلوفر هنوز 

شادی و هانی از اتاق بیرون   حرفش تموم نشده بود که صدای شکستن شی ء باعث شد

ا خوابید دلحظه بعد که ص دند اما من بی تفاوت سرجام نشستم و به کارم ادامه دادم چنبرو

برگشتند و وسائلشون و برداشتند شادی گفت: شایان کارت داره نیلوفر به اتاق  هردو به اتاق

شایان رفتم خبری از تینا نبود داد زد نمیتونی درو پشت سرت ببندی درو بستم و کنار 

دستاش و گره کرد و رومیز گذاشت و گفت: مگه نگفتم از امروز رو کارگاه میزش رفتم 

م خانم ارجمند دفتر و آقای خطیبی هرکاری کرد–گرفتی نظارت میکنی چرا حرفم و نشنیده 

م هماهنگ کردم اما با این حال تماس گرفتم  دادزد با کی تماس دبه من نداد گفت من خو

من با سرپرست کارگاه صحبت کردم گوشی و بطرفم -گرفتی هیچ کس گوشی و برنمیداره  

شد و گفت: توهم شدی مثل بلند  دادبینم  شماره رو گرفتم اما جواب نهل داد و گفت بگیر ب

حاال حقشه بزنم سیاه و کبودت کنم ناخودآگاه خندیدم  نزدیکم ایستاد وگفت: من و  بقیه 

تم گفتم: بهتره بری مسخره میکنی  بچه پررو همانطور که با گوشیم شماره کارگاه و میگرف

موسوی  نمسالم خا–الو سالم –ت درگیر شی نه من گوشی رو آیفون بود با هم قد خود

بی  بابا فکر کردم این دختر–ممنونم چرا تلفن کارگاه و جواب نمیدید –حالتون چطوره 

فامیل آقای خطیبی -ختم و گفتم:  منظورتون کیه؟تربیته است لبخندی زدم و به شایان چشم دو
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نم موسوی بال نسبت خیلی بیشعوره نمیگه داره با مرد صحبت میکنه هر ارجمنده کیه بابا خا

ن دست از دهنشوچی از دهنش درمیاد میگه بچه ها یه بار نجابت کنند دوبار بار سوم 

ن کارها آماده است اال برمیدارن ترخدا کاری هست خودتون تماس بگیرید خانم موسوی همه

ممنونم از طرف من از بچه های –میکنم خبرتون  دنبار زدیم تازه حرکت کردند رسی

حرف ونزنید اینجا همه شما رو  مدیر این شرکت میدونند همه این –کارگاه عذرخواهی کنید 

 رم ید وقتتون و نمیگحاال هر سمتی که میخواید داشته باشیآگاهند شما نباشی کار میخوابه 

ابرویی باال  دیده بوخدانگهدار تماس و قطع کردم چون گوشی رو آیفون بود همه رو شن

تون داره کار دستتون میده ازش فاصه گرفتم و گفتم: اختم و گفتم: ادب شما و دختر عماند

–وایسا ببینم  نگاهش کردم و گفتم: بفرمائید - درضمن جناب مدیر عامل بچه پررو خودتی 

موسویم برو بشین چندتا نامه است بزن فاکس کن فقط بدون اشتباه فهمیدی خندیدم وگفتم:من 

نه  ارجمند نامه ها رو زدم فاکس کردم تمام مدتی که من تایپ میکردم با تلفن حرف میزد 

وقتی نامه ها رو روی میز قراردادم صورتش و بطرف دیگه ای برگردوند وگفت: میگفتی 

داشتم مواردی که عزیزم خنده ام گرفت  همچین کلماتی با روحیه خشنش جور درنمی اومد 

بود نگاه میکردم که محکم کوبید رو شیشه میز تکانی خوردم نگاهش کردم  تینا تایپ کرده

–م و نگاه کرد وگفت: چرا بلند شدی شدم ایستادم سرتاپاداد زد تو برای چی نشستی بلند 

آقای خطیبی  میشینم میگی چرا نشستی بلند میشم میگی چرا بلند شدی لطفا" اول با خودتون 

–خوشمزه منظورم اینه چرا بیکار نشستی –بعد به زبان بیارید  کنار بیاید ببینید چی میخواید

از اینکه احضارم کنید  قبل–کار حسابداری و چی –بودید انجام دادم  چون کاری که گفته

رسیدگی کردم –مابقی ترازها چی –بله انجام شده – با شرکتها تماس گرفتی– تمامش کردم

با آدم وقتی با آدمای –بانمکم که شدی –م دزرنگ بو–زرنگ شدی سرعتت بیشتر شده –

تینا  وای بابا نفرمائید پس شما–که آدم با نمکی نمیبینم  من-نمک بگرده نمکی میشه نمیشه 

دیرت شده تکیه –انداختم نزیک نه بود  جون چی هستید رو صندلی نشستم ونگاهی به ساعت

وتا کاره که د...نه توبمون من قراردارم میخوام برم توهم میتونی ....–دادم و نگاهش کردم 

باید بزنی صبح الزم دارم رومیزمه بردار سعی میکنم تا قبل از رفتنت برگردم نه که ده و 

یزش رفتم برگه ها رو برداشتم پنجره رو ری از اتاق بیرون رفت منم بطرف منیم میتونی ب

د جلوی پنجره م اتاق هنوز بوی سیگار میدادوتا نامه رو زدم و رومیزش گذاشتباز کردم هر

توشیشه چشمم به میزم افتاد شایان لبه میز نشسته بود نگاه میکردم  و به بیرون مدایستاده بو

هم میکرده به روی ایشه نگثرا" اینجا  بسر میبرد از داخل شاک دنگاهم میکرد پس بیخود نبو

لو وقتی خودم نیاوردم  که متوجه این مورد شدم همانطور به بیرون چشم دوختم آروم اومد ج

م تا  اینطوری وقتت و پای کار بیشتری بهت بسپارشت سرم قرارگرفت گفت: یادم باشه پ
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ذشتم  و نگاهی به ساعت از کنارش گ هحرف زدن با تو وقت هدر دادن–در ندی پنجره ه

د کردن ه مشغول واردو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم صبح تا  و نیم بود کیفم انداختم ده

تا سپهر وارد اتاق شد دوباره سینی چای به دست داشت ازش تشکر کردم اطالعات بودم 

جا رسیدید شماره سند و براش خواندم متعجب اول و برای من گذاشت و گفت: به ک فنجان

فقط اینجا که نه مقداریش و شب ها –نگاهم کرد وگفت: توهمین چند روز اینا رو زدید 

راحتتون چرا اینقدر واجب نبود که  از استه آخ–بله –ا بیدار میمونی چی شما شب–میزدم 

آقای سلیمی کارمن توشرکت آقای خطیبی –بزنید شما به اندازه کافی طی روز کار میکنید 

یست همین جوری ایشون حسابی به مشکل خیلی زیاده نصف روز جوابگوی کارمن ن

سر افتادند باید تو درد و چند نفر دیگه دارن انجام میدند بقیه هم بخاطر من ارمنخوردند ک

چرا باید -خانم موسوی امکانش هست از این شرکت بیرون بیاید–این کارو فورا" جمع کنم 

درست شنیدید –شنیدم آقای خطیبی فوق العاده بد اخالقه –این کارو بکنم من از کارم راضیم 

 و که وظایفشون و درست انجام نمیدن ولی ایشون بی خود بد خلقی نمیکنند هستند پرسنلی

چه خوش –سخت نیست با این جور آدم کار کنید –باعث میشن ایشون هم صداشون باال بره 

اخالق من سرم به کار خودمه سعی میکنم کارم و درست انجام بدم پس سختی داخالق چه ب

اگه راستش و بخواید نه از محیط اینجا خوشم –ت دارید اینجا کار کنید دوس–حس نمیکنم 

آقای خطیبی جو فوق العاده آرومی داره اما کارکنانش جوری  نمیاد درست برخالف شرکت

ه کلی پچ پچ شنیدم اخمی کرد و دد هنوز نیامکنند که انگار تا حاال آدم ندیدنبه آدم نگاه می

ه من حوصله حرف و ط دلم میخواد این مدت زود سپری شمهم نیست فق–گفت: چی شنیدید 

رف دربیاد خیلی ها از رو حسادت ممکنه هرجایی که کار کنید ممکنه ح–حدیث و ندارم 

م نگیرم من دموافقم اما نمیشه به خو با حرفتون–چیزی بگن شما نباید به خودتون بگیرید 

انم نیست لبخندی زد تموم شه دیگه هیچ کس جلو دار زب صبرم هزبان تند و تیزی دارم کافی

رجا اخراجش دو گفت: شما آزادید به هرکی هرچی خواستید بگید کافیه بگید کی حرف زده 

دوست دارم بدونید شخصا" تمایل دارم به همکاری با شما ادامه بدم دیگه مزاحمتون میکنم 

 چشم بعد از رفتن–نمیشم به کارتون برسید فقط ساعت یک جلسه است لطفا" تشریف بیارید 

قیقه به یک بود از اتاق بیرون رفتم دسپهر تاجایی که تونستم اطالعات و وارد کردم پنج 

ا ی دیگران ضربه ای به در اتاق سپهر زدم و وارد شدم سرش پائین ه نگاه بدون توجه به

خسته نباشید آقای سلیمی عینکش و از –درحال خواندن کتاب بود همانطور گفت: بفرمائید و

لند شد و گفت: ممنونم ببخشید متوجه حضورتون نشدم خواهش میکنم چشمش برداشت و ب

–بفرمائید بنشینید  روبه رویم رومبلی لمید و گفت: حسابی خسته شدید واقعا" شرمنده ام 

-وع جلسه بفرمائید موضوع چی هست  کنم خوب اگه ممکنه  تا قبل از شرخواهش می
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یدا کردیم که حاضر شدند بدهی مارو مربوط به بدیهی های شرکته مادوتا سرمایه گذار پ

در ازاش قراره چکار کنید لحظه ای فکر کرد و گفت: راستش من از این –بپردازند 

موضوع خبرندارم وقتی وارد این شرکت شدم پدرم با این سرمایه گذارها تمام قرارو 

ین زمینه آقای سلیمی یعنی باور کنم شماتا  حاال هیچ سئوالی در ا-مدارشون گذاشته بودند  

دم اینقدر این نکرده بو رتان نپرسیدید لبخندی زدو گفت: باور کنید حتی بهش فکر همداز پ

خالت میکنم اما دشرمنده –نه ت که وقتی برای این سئوالها نمیموکت مشکالتش زیاد هسشر

بنظر من ممکنه خواسته ای داشته باشند که بعدها مجدد پدرتون و زمین بزنند  هرکسی 

مچین مبلغ هنگفتی و متقبل بشه دستش توموهاش کشید و گفت: چه عرض کنم نمیتونه ه

نیست مطمئنا" پدرتون  مهم دخوب زیا–تاحاال اینطوری به این موضوع نگاه نکرده بودم 

دلیل قراره تشریف  فکر همه جا رو کرده اند حاال میشه بفرمائید این سرمایه گذارها به چه

–وچه کاری از من برمیاد –ه صحبت کنند بدهی ها قرار بطه با نحوه پرداختدررا–بیارند 

 دشما خیلی دقیق و حساب شده به موضوع نگاه میکنی مطمئنا" به مواردی دقت خواهید کر

که ما به آنها توجهی نخواهیم داشت دقیق نگاهش کردم و گفتم: فکر میکنید با یه دختر بچه 

ساده طرفید چرا صاف و پوست کنده نمیگید از من چی میخواید سرش و انداخت پائین و 

گفت: من اصال" همچین فکری نکردم که اگه اینطور بود هیچ وقت شما رو برای این کار 

تش من به این قضیه شک کردم تنها کسی که میتونه سراز این کار در نظر نمیگرفتم راس

ببخشید چند لحظه پدر پشت خط هستند او بعد  دربیاره شمایی چون کسی به شما شک نمیکنه

از چند دقیقه صحبت قطع کرد و گفت: جلسه بهم خورده یکی از سرمایه گذارها مشکلی 

دازجا بلند شدم و وز حسابی خسته شدیی امره خوب شما دیگه میتونی تشریف ببردپیش اوم

پدرش خواسته من  و از شرکت بیرون کنه اینقدر خسته  گفتم: ممنونم خداحافظ متوجه شدم

خداروشکر همه جا آروم بود و  دم که از خدا خواسته فورا" از شرکت بیرون رفتم بو

مهمان خانم صدایی نمی اومد یک ساعت زودتر آمده بودم ضربه ای به در زدم و وارد شدم 

بستم و جلو رفتم شایان تکیه داد و دستاش و هردوطرف وداشت  تینا هم تواتاق نبود در

سالم زود –ش ایستادم و گفتم: سالم مهمانو به من چشم دوخت پشت دادصندلیش تکیه 

م برم که از شنیدن تشریف آوردید  سری تکان دادم و گفتم: سه و ربع میرسم خدمتون خواست

کوب شدم از شانه هام گرفت و بطرف خود چرخاند لحظه ای زوایای خاسمم درجا می

خیره شدم اومرا محکم صورتش و از نظر گذراندم و به قطره های اشکی که میریخت 

نیلوفرم من و بخشش  به شایان که   خدا من و بخشش ورودرآغوش کشید و مدام میگفت: ت

از بازوهاش گرفتم و اورا از  وختم د چشم دهمانطور نشسته بود و به ما دونفر زل زده بو

در نازنین خیس شده بود نگاه کردم چق که از اشکخود دور کردم لحظه ای به صورتش 
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–برای چی بلند شدی اومدی اینجا –دن اسمم رشته افکارم پاره شد شبیه مادرم بود با شنی

–ی بری اومدم تورو ببینم عزیزم پوزخندی زدم و گفتم: واقعا" خوب دیدی دیگه میتون

 خواهش میکنم بشین باهات کار دارم این چند وقت هرکاری کردم ازفکرت بیرون نیامدم 

دستم و که گرفته بود کشیدم و گفتم: آقای خطیبی میرم قسمت فروش کار داشتید خبرم کنید 

و دوباره گرفت وگفت: دخترم وایسا میخوام باهات حرف بزنم اینبار  اومدم برم که دستم

رفتی دخترت مرد دستم و باضرب کشیدم و گفتم: تو دختر میفهمی چیه همان موقع که 

دراتاق شایان باز شد و تینا روبه روم سبز شد باتعجب به ما چشم دوخت وگفت: اینجا چه 

 گفتم: چی وش گرفتم از اتاق بیرونش کردم وچی ؟رفتم جلو از بازو–بروبیرون تینا –خبره 

برو بیرون دراتاق قفل کردم و بطرف مادرم رفتم  و گفتم: حرف حسابت چیه برای زهرمار 

نیلوفر تو بچمی  یعنی که چی برای چی اومدم خنده –چی اومدی اینجا  دنبال چی هستی 

چمی ,تو بچه خوره بتمسخر آمیزی کردم و گفتم: از الفاظی استفاده کن که حداقل بهت ب

میفهمیدی چیه نمیرفتی دنبال آرزوهات نه خانم عزیز تودنبال چیز دیگه ای هستی دفعه پیش 

اما این بار جوری  قبل که رفتین سری و مثل هموگفتم گوش نکردی دوباره میگم بزار بر

ف برو که دیگه چشمم بهت نیافته من نیازی به تو ندارم پس وقتت و برای اینجا اومدن تل

م که گفت: میخوام نازنین و ببینم با عصبانیت در رفتم هنوز درو باز نکرده بودنکن بطرف 

تومیخوای این حق و –بطرفش رفتم و گفتم: حق اینکه اسم نازنین و به زبان بیاری نداری 

ازم بگیری فراموش نکن ....حرفش و بریدم و گفتم: آره این حق و من ازت میگیرم منی که 

رم و براش سپری کردم میگم دست از سر نازنین بردار بعد بهش نزدیک لحظه لحظه عم

شدم و گفتم:خودت و کوچک تر از این نکن نازنین بخاطر کاری که وقت رفتنت کردی 

هنوز نبخشیده ات هنوز یادگار کار اون روزت رو پیشونیش هست تا تالفی کاری که با 

زد و گفت: فراموش نکن داری با  نازنین کردی سرت نیاوردم بزار برو سیلی به گوشم

 باید اینطوری برخوردنبوده به تو یاد بده با مادرت ن یچ کسدرت صحبت میکنی  یعنی هما

همم چطور باید ود جوش بار اومدم مادر نداشتم بفو گفتم: شرمنده خه بلندی سردادم  کنی خند

شتی حاال اگه فکر که گردنم دابرخورد کنم خوب این سیلی و هم میزارم بابت مابقی حقی 

کنار میام تا شرت و از زندگی نازنین  ,مونده بگو باهات کنار میام  میکنی حق دیگه ای هم

بکنی نمیخوام سایه شومت مثل بختک بیفته رو زندگیش حاال بگو چی میخوای برای چی 

خیلی بی انصافی نیلوفر من مادرتم درسته –اومدی برای چی دوباره سروکله ات پیدا شده 

 مجبور شدم ترکتون کنم اونم بخاطر مشکالتی که با پدرت داشتم ولی هیچ وقت فراموشتون

خوشم میاد که هنوزم مثل اون –نکردم حتی یک مرتبه یادم نرفت پولتون و به حساب نریزم 

پولکی هستی خانم عزیز اگه گیرت پولی که هرماه به حساب من میریختی باید موقع ها 
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تک تومنی از پولت و دست نزدم هرچیزی که ریختی ازهمان خدمتت عرض کنم حتی یه 

به اسم نازنین ریختم خودش خبر نداره اگه مشکلت با این رفع ابتدا توحساب جداگانه ای 

 وای نیلوفر بس–میشه حسابت و بگو صبح اول وقت دوبرابرش و برات واریز میکنم دیگه 

م تو......حرفش و با خنده ای خدا کی از پول حرف زد من میگم مجبور شدم بروروکن ت

قطع کردم و گفتم: مجبور شدی آره هنوز یادمه چرا مجبور شدی مجبور شدی چون حسود 

هنوز یادم نرفته چه بالهایی  دمجبور شدی چون چشمت دنبال زندگی جاریت بو بودی

عیت خوبی داشتید ولی تو طماع اینکه همان موقع هم هر جفتتون وض سرپدرم می آوردی با

دی این چیزا سیرت نمیکرد پس سعی نکن من و فریب بدی کسی که یه روزی همش بو

توسرپدرمن میکوبیدی امروز انگشت کوچیکه اونم حساب نمیشه اگه کنارش وداشته هاش 

مونده بودی اگه یکم از خواسسته  هات چشم پوشی کرده بودی امروز..با ضربه ای که به 

د شد و درو باز کرد دوباره تینا بود بعد از چند دقیقه در خورد دیگه ادامه ندادم  شایان بلن

اتاق بیرون رفت رواولین صندلی بطرف میزش رفت و کیفش و برداشت و باشایان از 

ست و گفت: چرا همه ن پسره که حرفی نزدی روبه روم نشنشستم و به او چشم دوختم به ای

ودی تواز همون اولم سمت چیز و گفتم اللخصوص از تو و زمان بچگیت که چقدر بابایی ب

پس بخاطر حسادت من و پدرم –من نمی اومدی پس نمیتونم االن توقع داشته باشم سمتم بیای 

ببین خانم عزیز  اصال" –خدا نیلوفر چرا یطرفه نگاه میکنی وروت–ا کردی آره دو از هم ج

دلم نمیخواد به تو  و گذشته به تمام سالهایی که توتنهایی سپری کردم برگردم من تازه تازه 

–میخوام نازنین و ببینم –داشتم با شرایطم کنار می اومدم  نمی فهمم االن برای چی اومدی 

مزه اش و بسه برای کسی از مادری حرف بزن که –نیلوفر من مادرم بفهم –ه که چی بش

وظیفه تورو بعهده گرفتم جای تورو گرفتم کسی که نچشیده باشه من تو سیزده سالگی 

حاالایستاده روبه روی من حرف از مادر بودن میزنه خانم عزیز من مادر نشده درحق 

خواهرم مادری کردم تمام زندگیم و دنیام و آرزوهای خودم و ندید گرفتم تا دخترتو به 

م آب تودلش تکون بخوره به شایان که وارد اتاق شد نگاه کردم او سه نزاشتآرزوهاش بر

–متوجه نشدم –م نگاه از او گرفتم رای ماددپشت میز من نشست و به ما چشم دوخت با ص

یه بار بهت گفتم این کلمه رو روی –کرده باشی بازم من مادرم نه تو  میگم هرکاری هم

مادر و نداره بخاطر هوس تو  من متحمل  خودت نزار آدم سنگی مثل تو لیاقت کلمه مقدس

کنی طی این دوازده سال چی کشیدم میتونی درک کنی چه  عذاب شدم اصال" میتونی درک

حرفهایی شنیدم و بخاطر نازنین نشنیده گرفتم تا به اینجا برسه نه تو نمیفهمی توقدرت درک 

بچه و شوهر  ت بودی تواگهدنبال خواسته های خودون اول ماینارونداری چون از ه

میفهمیدی چیه اون کارو با ما نمیکردی البته خوشحالم از اینکه رفتی و مارو تنها گذاشتی 
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رم  خوشحالم که از شر زنی مثل تو خالص شد حاال اگه دلت  میخواد دبیشتر از همه برای پ

همین نیمچه احترامت حفظ شه برو پشت سرتم نگاه نکن هیچ وقتم هوس دیدن نازنین به 

نزنه چون میدونم به محض اینکه پای تو توی زندگی نازنین باز شه تمام زحمتهای سرت 

چه جوری قسم  همیره توبه قصد خراب کردن زندگی نازنین پا پیش گذاشتی یادم دمن به با

میخوردی نازنین و نمیزاری اینجا بمونه حاال  اومدی این کارو بکنی ولی دارم بهت میگم 

ن پشیمون بشی دگی نازنین بخوره کاری میکنم از زندگی کرکوچکترین لطمه ای به زند

لم نمیخواست اینطوری دسرم و رومیز گذاشتم  متوجه شدی بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم 

از این همه سال  دتونستم ندید بگیرم بعی ل داشتم که نمدش کینه به ازکنم اما دباهاش برخور

حاال چرا گریه میکنی  با شنیدن این جمله خنده ام گرفت –پیداش شده ادعای مادری میکنه 

چرا فکر کردی دارم گریه میکنم سرم و بلند کردم و بصورت شایان چشم دوختم  و گفتم: 

ر عصبانی داین موضوع اصال" برای من اهمیتی نداره  لبه میز نشست و گفت: نداره و اینق

گوشیم و رومیز  گذاشت و گفت: تواتاق  اسم نازنین که میاد ناخودآگاه اینطوری میشم–شدی 

–جا گذاشتی داشت زنگ میخورد تویکی و باید استخدام کنی فقط جواب تلفن هات و بده 

و گفت:  نگاهی به ساعت انداخت–ه موقع تمومش میکنم قای خطیبی نگران کارتون نباشید بآ

نه تشریف بیارید دوساعت بیشتر نگهت میدارم حاال اگه ممکانم از اون طرف پنج و نیمه خ

زیای دست  دپشت میزم نشستم و تعدا به کارمون برسیم کلی کار مونده  که باید انجام بدی 

داشتم برگه ها رو نگاه میکردم  که گفت: چیه خیلی زیاده نگاهش کردم و گفتم:  دنوشته بو

ه شه ارم خستدوست ند جلو گفت: داین دختره پس چکار میکنه یعنی نمیتونه ایناروبزنه اوم

اینا رو بزنه انگشتهاش درد میگیره گفتم نزنه تومیای میزنی لبخندی زدم  و شروع به  دبخوا

دم دوبار صدام زد اما تایپ کردم سعی کردم ظاهرم و حفظ کنم اما ازش دلگیر شده بو

چکار میکنی آقای –از تکیه گاه صندلی گرفت بطرف خودش چرخاند  دجواب ندادم آخر اوم

جاست دوبار صدات زدم  لبخندی زدم و گفتم: حواسم به کارم بود  حاال حواست ک–خطیبی 

من دارم میرم بیرون   دامرتون اخمی کرد و گفت: آره جون خودت حواست به کارت بو

رم سعی کن اینا رو زود تمام کنی یه صورت جلسه هم هست باید بزنی سعی کن زود اقرارد

هیچی اینارو  فعال"–چشم دیگه –ید انجام بدی انجامشون بدی چندتا کار دیگه هم هست که با

آقای خطیبی تاحاال شده –انجام بده تا برگردم باز بلند نشی بری جلوی پنجره کار من بمونه 

سئوال نکن کاری که گفتم انجام بده به اندازه کافی امروز –کارتون و نصفه نیمه رها کنم 

م بطرف مانیتور چرخیدم وگفتم: به اندازه کافی از وقت دیگه کالفه شدزمان هدر دادی  

امه دگاه او به کارم ام این به اون در بدون اهمیت به نهدر دادخودم برای انجام کارهای شما 

دادم بعد از رفتن او درست تا ساعت ده و نیم مشغول تایپ بودم  کارها رو روی میزش 
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ومیزش بود آنها راهم زدم داشتم پیرینت ست  نویس ردگذاشتم  دوتا پیش فاکتور و نامه 

م تااومد حرف بزنه گوشیم زنگ دمیگرفتم که وارد اتاق شد هنوز از دستش عصبانی بو

-.....-سالم حالتون چطوره -....-بله بفرمائید –خورد سری تکان داد و بطرف میزش رفت 

م بدست که باید انجام هنوز چندتا کار دیگه ه-.........-خیر هنوز شرکتم -.........-ممنونم 

بله همه آماده است توکشوی دوم میز -.........-این چه حرفیه بفرمائید -.-امری داشتید 

-..........-اره داصال" ایرادی ن-.......-متوجه شدم کار پدرتونه  -..-خوب -........-گذاشتم 

-........-نمیکنم  باشه امشب کار-......-نه آقای سلیمی من عادت کردم -...........-چرا ؟

خواهش میکنم این حرف و نزنید شما که مقصر نیستید  برگه ها رو روی میز شایان که با 

بله -..-گفتم : امضا کنید آقای خطیبی و ازش فاصله گرفتم و گذاشتم دلخوری نگاهم میکرد

 خواهش میکنم بزرگوارید خدانگهدار  گوشی و رومیز گذاشتم و نشستم-....-تشریف دارند 

داشتم اطالعات و ذخیره میکردم که گفت: این پسره این وقت شب برای چی بهت زنگ 

خوشم میاد تو هر شرایطی دست از کنجکاوی برنمیداری بلند شدم و زونکن و –میزنه 

یه جلسه ای برگزار بشه که  دتم: امروز قرار بواشتم همچنان خیره نگاهم میکرد گفبرد

فت برگزار نمیشه البته متوجه شدم بخاطر حضور من پدرش ناقافل جلسه رو بهم زد و گ

کارو بکنه لبخندی زدم و گفتم:خوب چون مهمانهاش دوست  این دچرا بای–جلسه رو بهم زده 

زونکن و از دستم گرفت رومیز گذاشت و گفت: میشه  دنداشتند من آنها را ببینم بلندشد اوم

نگاهش کردم و گفتم:یک و نیم به من منم متوجه بشم یه دقیقه آروم بگیری و یه جوری بگی 

ون منتظر ماندم یکربع نگذشته بود را دیگه میتونی بری فهمیدم داره دکم میکنه  بیگفت شم

چشمانش را کمی تنگ کرد و گفت: میشناختیشون   دکه سروکله سلیمی و مهمانهاش پیدا ش

لبخندی زدم وگفتم: من آره اما انگار تو  ؟پدرشما و عموی من جا خورد گفت: مطمئنی–

چه عرض کنم جناب مدیر –اونا اونجا چکار میکردند –زیاد به حرف من اطمینان نداری 

یهای شرکت و پرداخت دعامل این شازده میگفت اینا سرمایه گذارهایی هستن که قراره ب

پس این –اط نداره بله میدونم عموی منم آه دربس–اره دپدرمن سرمایه نقد تو دست ن–کنند 

نه دروغ نگفته این بنده خدا هم از چیزی خبر نداره وگرنه اطالعات –پسره دروغ گفته 

نمیدونه پولی که داده قراره رمنه که اونم دسرمایه گذار اصلی پ ددراختیار من قرار نمیدا

ف چی بشه دستاش و پشت سرش حلقه کرد و گفت: یعنی پدر تو همچین سرمایه ای صر

تو  برآوردم و بطرفش گرفتم نگاهی انداخت وگفت: همه به حسادکیفم ریز بانکی و  داره از

جناب مدیر عامل پدرم به من وکالت داده –پس خواهرت چی –بله ایرادی داره –واریز شده 

کارهاش و انجام بدم هنوز یسری کارهاش مونده مجبوره برای مدتی تو لندن بمونه اگه این 

–رم یا مادرم ندارم دی پیین منظوره وگرنه من نیازی به دارامبلغ توحساب منه برای ا
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لی شوهرش چرا درضمن سود این نه ونازنین –خواهرت خبرداره پدرت این کارو کرده 

مبلغ کامل به حساب نازنین واریز میشه حاال اگه کنجکاویتان فروکش کرد به کارم برسم دیر 

زود شد دوازده حتما" پدرت حسابی ه وقته نگاهی به ساعت انداخت و بلند شد و گفت: چ

آقای خطیبی پدرم سه روزی میشه که رفته لندن با تعجب نگاهم کرد و گفت: –نگران شده 

ه این دوروزم مواردی و که باید امضا دکارو به من سپر-چه یدفعه پس کارش چی میشه؟

شد و گفت: چرا این کارو کردی نگفتی تودردسر می افتی خندیدم   دمیکرد ومن امضا زدم بلن

همانطور که زونکن و سرجاش قرار میدادم گفتم: شما هنوز من و نشناختی کاری میکنم 

میخوای چکار کنی یه وقت ضربه ای به پدرم –یگه هوس این کارها به سرشون نزنه د

آره –و گفتم: بازم کاری هست  نزنی نگاهش کردم خواستم چیزی بگم پشیمان شدم نشستم

خندیدم و گفتم: رونیست  دولی بمونه فردا بلند شو بریم امروز خوب از زیر کار دررفتی بلن

نخیر –که جناب مدیر عامل ساعت دوازده و ربعه فکر نمیکنید اون دوساعت جبران شد 

تراحت نمیزارم نفس بکشی به نفعته امشب و خوب اسمیارم  در نشد فردا تالفیش و سرت

-و گفت: چکاری؟  درو قفل کردکنی  از اتاق بیرون رفتم و گفتم: نمیتونم کار دارم 

خوش بحالش خوب هواش و داری لحظه ای روبه روش –کارشرکت سلیمی و آوردم 

نکن به  دی سعیایستادم و نگاهش کردم و گفتم: بار آخری باشه که اینطوری با من حرف ز

فم و برید گفت: اصال" همچین منظوری نداشتم برو با من وصله بچسبونی وگرنه .....حر

ناراحتی از شرکت بیرون زدم  شب وکامل بیدار بودم و سند میزدم صبح رمقی برای رفتن 

اشتم خستگیم از کار نبود انتظار نداشتم شایان همچین حرفی بزنه وارد اتاق که دبه شرکت ن

ح شما هم صب–ی سلیمی صبحتون بخیر سالم آقا–شدم سپهر اونجا بود بلند شد و سالم کرد 

بخیر حالتون خوب نیست به زور لبخندی زدم وگفتم: چرا خوبم پشت میز نشستم و سیستم و 

–بله –شما دیشب کار میکردید –روشن کردم اطالعات فلش و وارد کامپیوتر کردم 

–یدم وهفته دیگه کارو تحویل مدری پیش برم وطدم تمام شد اگه همینه بودچیزهایی که بر

ن دراینجا دمعلومه حسابی از بو–تقریبا" –یعنی کار سه ماهه رو یک  ماهه تمام میکنید 

خیر اینطور نیست کنار این کار کارهای دیگه ای هم به عهده –احساس ناراحتی میکنید 

ون باشم بلند شد و گفت: موفق باشید مزاحمت گرفتم که باید وقت رسیدگی به آنها را هم داشته

بودم وقتی از اتاق بیرون رفتم با سپهر روبه رو شدم  یپدرحال تا ونیمدتا ساعت نمیشم 

با اجازتون خدانگهدار  شادی با دیدنم بله – دلبخندی زد و گفت: خسته نباشید تشریف میبری

مگه خانه شما چه –مرا به اتاق کشید و درو بست و گفت: نیلوفر تو امشب خانه ما میای 

آهان یادم افتاد اما عزیزم خواستگاری یه –ت دارن میان که خانواده عمنیلوفر مثل این–خبره 

جواب گرفتند قول میدم  جا باشم بزار اونا بیان ایشاالمن اونداره مراسم رسمیه دلیلی ن



 
188 

شادی جان بزار فعال" برم پیش برادرت االنه که صداش –نیا  خدا اونموروت–نامزدیت بیام 

باشه –باشه برو مراقب باش خیلی عصبانیه –حبت میکنیم دربیاد  موقع رفتن بیا با هم ص

علیک السالم –عزیزم ضربه ای به در زدم و وارد شدم با تینا نشسته بودند صحبت میکردند 

سالم کاری هست بفرمائید  پکی به سیگارش زد -لو ده دقیقه تاخیر برای چیه؟ مامان کوچو

ف در میرفتم گفتم:  هروقت کاری چشم دوخت پشتم و کردم و همانطور که بطر و به من

جوری برخورد میکنه انگار همه کاره شرکته تینا با آنکه سعی کرد این –بود خبرم کنید 

خواهش -.-الو سالم آقای خطیبی –داشتی خانم روم بگه اما شنیدم گفتم: مگه شک جمله رو آ

منظورتون نمیشم  متوجه -.........-واقعا" چه عالی االن کجاست -......-میکنم بفرمائید 

خیر متوجه نمیشم -اما آقای خطیبی شما که میدونی من ....–برگشتم به شایان نگاه کردم 

وقتم و صرف  خودتون خوب میدونید دوماه سراین کار-........-یعنی اصال" درک نمیکنم 

-د میشنونم  شایان بلند شد اومد روبه روم ایستا-...-کردم انتظار نداشتم االن این و بگید 

گفتم که آقای خطیبی موردی نداره هرکار دلتون میخواد -....-....ایراد نداره مهم نیست 

مگه قراربود چیزی بشه خواستم برم پشیمان شدم –چی شده –بکنید تماس و قطع کردم 

زاری از اینجا برم تینا اومد جلو گفت: یه مدت بطرفش برگشتم و گفتم: چکار کنم ب دوباره

م و گفتم:امیدوارم از اتاق بیرون دراه افتاد میتونی بری سری تکان دا صبر کن دست من که

تی تو قسمت فروش بودم با شنیدن سروصدا با محبی از اتاق بیرون رفتم رفتم یک ساع

خطیبی و تینا بلند بلند وسط سالن درحال صحبت و خندیدن بودند شایان هم برگه ای 

دیدی چقدر بهتر از تو کار میکنه ببین چه  نش گفت: بخو دا دیدنم جلو اومدبتودستش بو

ه تیکه کیپدرش وتمیخواست هی به جواب مناقصه انداختم دلم ه نگاو جوش دادمعامله ای 

وگفتم: خوب  کنم با وقاحت تمام کارمن و به اسم خواهر زاده خودش زد لبخندی زدم

ز کار تینا مانعی برای رفتن من نیست اخمی کرد و گفت: از امرو دیگه اروشکر پس دخ

باید تا بیشتر میشه فراموش نکن زیردست اون کار میکنی میمونی تاکارهات و بهت بگه 

ببخشید –جایی که میتونی کارهاش و انحام بدی تافکرش آزاد باشه بتونه روپروژه کار کنه 

زادی داشته باشه نه من که آقای خطیبی ولی اینطور کارها ازعهده آدمی برمیاد که فکر آ

ر کار سرم ریخته مطمئنا" خانم ارجمند وقتی از عهده چنین کاری برآمده اند  وهزار ج

گفتم: اینطور نیست آقای خطیبی منتظر جواب نماندم  دبعد بلن دمابقی و هم میتونند انجام دهن

چی –و به اتاق محبی رفتم  محبی گفت: شما باور میکنید این دختره بتونه چنین کاری بکنه 

کار ساده برنمیاد اونوقت چطور تونسته  که میگم محاله از عهده یه من–بگم آقای محبی 

آقای محبی بهتره این موضوع رو فراموش –برنده شه محاله تویه مناقصه به این بزرگی 

تون  مشخصه  خانم موسوی از چهر–م مابقی کارها رو انجام میدکنید تشریف ببرید من 
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کاش به خطیبی میگفتید امروز اجازه بده تشریف ببرید منزل استراحت کنید  دحسابی خسته ای

از توجهتون ممنونم شما بفرمائید تازه رفته بود که سروکله شادی هنوز میتونم ادامه بدم –

چرا نگفتی –ه شادی چرا داد میزنی چی شد–چرا سکوت کردی و حرفی نزدی –پیدا شد 

و هانی شاهد بودیم چقدر برای این کار زحمت کشیدی ه هرکی ندونه من دمناقصه کارتو بو

فعه برادرت میرسه و میفهمه پدرت آروم شادی ید–چرا دست اون دروغ گو رو رو نکردی 

اره بگو ببینم با بردیا  تماس داشتی داینطوری خواست بعدشم این موضوع اهمیتی برای من ن

هنوز  نمیدونم-رت چیه؟نظخوب –نشست و گفت: یک مرتبه اونم فقط چند دقیقه کوتاه 

–تصمیم نگرفتم منتظرم ببینم امشب چطور پیش میره کاش شایان امشب خانه نمی اومد 

عدشم با وجود پدرت فکر رفتون بگیره بار دیگه ای هم هست بباالخره که چی این دفعه نه ح

ز ربع اشادی جان من دیشب دوازده و-نیلوفر تونمیای –نکنم حرفی بزنه دیگه بهتره بری 

رتم سالم داینجا رفتم با این همه کار فکر نمیکنم بزاره زود از اینجا خالص شم توبرو به ما

خداحافظ عزیزم  هشت کارم تواین –افظ ا بهت زنگ میزنم میگم چی شد خداحفرد–برسان 

قسمت تموم شد لیستها رو برداشتم و به اتاقم رفتم بعداز مهرو امضا آنها را به اتاق شایان 

بی  دان پشت میز او نشسته بود اوهم رومیز نشسته بود داشت با تلفن صحبت میکربردم شای

توجه به نگاه او برگه ها رو روی میزش قراردادم و از اتاق خارج شدم و به حسابداری 

پاکتی رومیز گذاشت و گفت:  درفتم درحال پرکردن لیست حقوق بودم شایان وارد اتاق ش

کت انداختم و رومیز گذاشتم دوباره مشغول کارم شدم پنجره این برای تو اومده نگاهی به پا

 رو بست و گفت: من با تینا دارم میرم بیرون باید تالفی کارش و دربیارم سعی میکنم

لیست حقوقی که تمام شد بزار رومیزم مابقی کارها هم م توهم کارها رو بزن دبرگر

کن این و گفت از اتاق بیرون  دوار محقوق تینا رو تغییر داد-رومیزمه لیست و بده ببینم  

رش بود پسرش وخوب میشناخت گفت اگه دحق با پ  درفت حقوق تینا رو سه برابر کرده بو

ست داد نوعی انزجار و بیزاری دجواب رد بدی فورا" بطرف تینا برمیگرده حس بدی بهم 

ان رفتم دست ه اتاق شایدبیه دفعه خستگی از یادم رفت فورا" کار لیست و تمام کردم و بع

ینا ط تینا بود برام جای تعجب داشت تنوشته ها رو برداشتم کارهای مربوط به مناقصه  با خ

امروز بتونه از چنین اصطالحاتی  دوارد میکریروز اسم دستگاهها رو هم اشتباه که  تا د

ده ز دازاینها نامه ای هم بایو تصیح کردم بعد تایپ کردم غیراستفاده کنه مطالب و خواندم 

دم که اشتم موارد وارد دفتر میکردزدم  دنامه رو نوشتم بع د که فراموش کرده بود میش

و گفت: تواینجایی فکر کردم رفتی نگاه از او لج ددراتاق باز شد سرم و بلند کردم شایان اوم

گرفته به دفتر دوختم وقتی همه چیز و ثبت کردم دفتر و بستم برگه هاروبردم رومیز گذاشتم 

همه که –نم و نمیتونم بخو دخط این خانم: لطفا" از این به بعد موارد و خودتون بنویسیو گفتم
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ه باشید از این به بعد از مثل کاتب نامه های عاشقانه شما خوش خط نیستند دوست داشت

درخواست میکنم این وظیفه رو بعهده بگیره از لجم گفتم: پیش نهاد فوق العاده ایه من ایشون 

یدن خط ایشان لذت میبرم از سرخی صورتش فهمیدم حسابی عصبانیش که شخصا" از د

کیفم و برداشتم که برم  دکردم پشت میز نشستم و سیستم خاموش کردم ساعت یازده و نیم بو

م از اتاق بیرون رفتم اونشبم بیدار ماندم دگفت: به سالمتی جایی تشریف میبرید اهمیتی ندا

تایپ و شب بیداری روزی که کار به اتمام  دارم شده بوک مابقی کارها رو زدم سه هفته تمام

رسید رمق بلند شدن نداشتم سپهر با دیدنم گفت: بهتره امروز و تشریف ببرید منزل 

میرم حاال با  دنمیتونم آقای خطیبی قرار مهمی دارند که  حتما" باید باشم بع–استراحت کنید 

نه شنبه البته اگه از نظر شما ایرادی نیام بمواگه ایراد نداره فردا رو اجازتون من دیگه میرم 

نه –روز که الزمه بمانید و استراحت کنید وسیله آوردید ندسوی هرچواصال" خانم م–نداره 

بفرمائید من میرسانمتون کار مهمی هم دارم که توراه بهتون – رانندگی نداشتماصال" حال 

وقته  مسیرو که طی کرد گفت: چندکمی از میگم بفرمائید با او از شرکت بیرون آمدم 

ون ش نمیاد به ناچار مجبور شدم براتموضوعی و میخوام با شما مطرح کنم اما فرصتش پی

به محض  چشم–بنویسم  به جوابش احتیاج دارم لطفا" اگه وقت کردید بخوانید و جواب بدید 

دانگهدار وارد نم جواب میدم از لطفتونم ممنونم زحمت کشیدید خاینکه کارم تمام شد میخو

شادی صورتم و بوسید و گفت: شرکت شدم شادی و هانی هردوازشرکت بیرون میرفتند 

عزیزم میبینی که تازه اومدم برادرت که دست –بابردیا قراردارم خواسته توهم بیای 

 برای–چه جوری حال تینا رو گرفت ازسرمن برنمیداره هانی گفت: نبودی ببینی شایان 

ه کاروانجام بده حاالبرو زنگ میزنم بهت میگم دیر بری پاچه توروهم انگار یادش رفت-چی؟

شایان پشت پنجره ایستاده  میگیره  خداحافظ پشت دراتاق نفس عمیقی کشیدم و وارد شدم 

در سرگیجه و سیگار میکشید تینا سرش و رومیز گذاشته بود بطرف خطیبی رفتم اینق دبو

سالم نیم نگاهی به  تکیه گاه صندلی گرفتم و گفتمبه  درست چیزی نمیدیم  دستم وداشتم که 

ن نداشتم همانجا نشستم همین باعث شد دقیق دمن انداخت و باسر جوابم و داد توانایی ایستا

جلوگیری کردم کنه و بگه حالت خوب نیست نیلوفر به سختی از بسته شدن چشمام نگاهم 

تو و خستگی عجیبه به چشمان –م فقط خسته ا–اومد روبه روم نشست و گفت: اتفاقی افتاده 

یمی و امروز تمام وختم و گفتم: کار شرکت سلدخوش رنگش که غم درش موج میزد چشم 

یعنی چی –آقای خطیبی کارشون و تمام کردم -نیده باشه گفت: چی گفتی ؟کردم  انگار نش

کار تمام کردی مگه کار یه روز دوروزه صاف نشستم و گفتم: یک ماهه دارم شبانه روز 

میکنم از هفت تا دونیم  از اینطرفم وقتی میرفتم تا پنج بیدار می ماندم و کارو میزدم اگه 

داقل یک هفته زودتر تمام شده بود سری تکان ر به سرکشی از شرکت پدرم نبودم حمجبو
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–دی چه جوری از پادرنیومدی دختر میکرداد و گفت: باورم نمیشه یعنی تو شبها هم کار 

نجا طول میکشید شما هم از این طرف تالفیش و ای هم داشتم هر چی او مگه چاره دیگه

سرم درمی آوردید بهتر دیدم زود جمع و جورش کنم توانگشتهای دستم تیر میکشید کمی 

مگه دیروز –گفت: امروز برو استراحت کن انگشتها م وماساژ دادم دلسوزانه نگاهم کرد و 

برای فردا تینا بلند شد اومد  دلطف این خانم افتابه –نگفتید قرار مهمی دارید باید باشم 

بطرف ما و گفت: اصال" میدونی چیه خوب کردم از قصد هماهنگ نکرده بودم قرار نیست 

این همه کار برات کردم درازاش چکار کردی همه کارها رو که من انجام بدم تواین مدت 

هم میدی همین دختره انجام بده مثل از این به بعد هم همینه فقط یه کارو انجام میدم  بقیه رو 

ضه داشتند که عر اینکه یادت رفته این کارو من برات دست و پا کردم آدمای دورت اگه

ناخودآگاه خندیدم شایان دست به سینه نشست و به من چشم دوخت  دووضع تو االن این نب

ینجاست جز تایپ تینا گفت: تحویل بگیر اینم کسی که ادعا میکنی بهترین کارمندته سه سال ا

ردم و گفتم:من چکار کرده تا تونستی دورت و با آدمای بیخود پر کردی به شایان نگاه ک

نا گفت: تی  نده وگرنه براش گرون تموم میشهبهش بگو دهنش و ببگه دارم نم و ننمیتونم زبد

لت میخواست جای من بودی آره پوزه ات ی چیه خیلی دی میکنکامال" مشخصه به من حسود

ه خاک مالیدم توهم اگه عرضه داشتی میتونستی یه کار درست و حسابی انجام بدی اما و ب

میخوری رو صندلی جابه جا شدم و گفتم:  توخودتم بکشی اول و آخر فقط به درد تایپ

میخوای جلوی پسر دائیت پتتو بریزم رو آب تا دیگه اینقدر رجز نخونی آخه دختره پاپتی که 

یزنی عرضه کاری باز توی جوجه اومدی برای من  دم از کار م شمایل داری نه نه شکل و

ادعای کدوم کارو داری هان درضمن فراموش نکن وقتی جای خودت نشینی مجبوری یه 

ای آدمای کاری و باهوش و درنیار چون من دروز بلند شی پس حداقل وقتی من هستم ا

 بعد به شایان نگاه کردم دومی درکار نیست  همیشه فقط یک مرتبه بطرفم فرصت میدم بار

و گفتم: شما رو با دختر عمه تیزهوش و کاریت تنها میزارم میرم حسابداری یه کاری دارم 

انجام دادم میام کاری داشتید خبرم کنید بلند شدم که برم تینا گفت: زود برگردی ما خسته 

تون و به  باشه یه تخت سفارش بدید دختر عم شدیم بلند خندیدم گفتم: آقای خطیبی یادتون

قیقه ای دد ضرب نبینه درو بستم و به حسابداری رفتم کارم بیست تخت بزنید مراقب باشی

ا صدای داد میز که گذاشتم دیگه چیزی نفمیدم بتمام شد اما اینقدر خسته بودم که سرم و رو 

فتم سه تا از تم و از اتاق بیرون روضعم انداخ و بیداد از خواب پریدم توآینه نگاهی به سرو

خطیبی با سه چهار تا از کارمندای دیگه توسالن وشایان و تینا  هبچه های کارگاه به همرا

ایستاده بودند خطیبی به زور از بازوی شایان گرفته بود اورا به عقب میکشید سرپرست 

ارو از دست این آقا خدا موروکارگاه با دیدنم گفت: سالم خانم موسوی خدا شما رو رساند ت
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نجات بدید شایان بطرف او حمله کرد و با مظفری دست به یقه شد خطیبی اومد شایان و 

 عقب کشید که یقه پیراهنش پاره شد جلو رفتم و گفتم: آقای خطیبی میشه یه لحظه آروم 

باشید بگید چی شده مظفری گفت: هر چی میگم ما مهدوی نداریم بگوش این آقا نمیره باز 

میگه فردا صبح باید دستگاهاشون و تحویل بدیم به شایان نگاه کردم ف خودش و میزنه حر

هللا مهدوی رشایان گفت: تو دیگه چرا تینا گفت: نو ؟گفتم: مهدوی کیه  آقای خطیبی

با فریاد گفت: بایدم بخندی  دممدیرعامل شرکتی که تو مناقصه شرکت کرده بودیم بلند خندی

ویل ندیم تمام مبلغ میپره بهش تحست نگران باشید میدونی اگه فردا خانم کار پدرتون که نی

د چون اسم و اشتباه گفتید وگرنه قصنزدیک شدم و گفتم:این اسم و از کجا درآوردید خندیدم  

خاوران آقای مهدی نور محمدیه نه نورهللا جسارت نداشتم آقای خطیبی مدیرعامل شرکت 

م دیروز یسر به کارگاه زدم و داست نگران نباشید خوه ها آماده ادستگ ممهدوی درضمن تما

بعد به مظفری نگاه کردم و گفتم: باید ببخشید آقای مظفری بزارید به حساب   چک کردم

مشغله زیاد او سری تکان داد و گفت:چرا شما عذر خواهی میکنی این آقا باید بره خداش و 

اال چندین مرتبه زمین خورده بود شکر کنه یکی مثل شما تودم و دستگاهش داره وگرنه تاح

–دستگاه ها رو بار زدیم لطفا" ساعتش و خود تون با بچه ها هماهنگ کنید ی خانم موسو

شون هم عذر میخوام جبران  میگیرم شما بفرمائید از جانب ای چشم صبح باهاتون تماس

بعد از رفتن موسوی  میکنند اونگاهی به شایان انداخت و گفت: بریم بچه ها  خداحافظ خانم

آنها شایان به تینا نگاه کرد و گفت: آدم چقدر میتونه احمق باشه موندم چه جوری تومناقصه 

شرکت کردی این همه نامه زدی فاکتور زدی هنوز اسم طرف و نمیدونی وای بحالت فقط 

 تونامه یا فاکتور اسمش و اشتباه زده باشی شایان به همراه تینا و خطیبی وارد اتاق شدند سه

تا دگمه پیراهن شایان که پاره شده بود روزمین بود آنها را برداشتم صدای شایان که بلند 

بله –نامه ها رو تو زدی –بله آقای خطیبی –اسمم و صدا میکرد باعث شد به اتاق او بروم 

توکه از جریان مناقصه بی خبر بودی چطور اینا رو زدی یدفعه خطیبی –بله –همش و –

به شایان نگاه  دستی نوشته رومیز گذاشته اول به خطیبی بعدتینا گفت گفت: مگه نشنیدی 

نه بخیر گذشت –کردم و گفتم : هرچی زدم از رو دست نوشته بوده حاال مشکلی پیش اومده 

گفت: دائی من از فردا نمیام این شایان فکر کرده برده آورده کلی کار سرم تینا بلند شد و 

با من اینطوری حرف میزنه خطیبی گفت:نه دخترم میبینی  میریزه بعدشم که جلوی غریبه ها

که عصبانیه وگرنه شایان تورو دوست داره لحظه ای نگاه من و شایان درهم گره خورد 

صورتش و برگرداند و بطرف پنجره رفت و  سیگاری روشن کرد و گفت: دوتا نامه است 

یز گذاشتم تینا گفت: اونا که خیلی مهمه خانم موسوی خودت بزن دگمه های پیراهنش و روم

خطیبی چیه بدون اینکه نگاهش کنم از کنارش گذشتم و گفتم: دگمه های پیراهن پسردائیت 
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گفت: وای شایان حاال اینطوری بیای خونه که مادرت سکته میکنه اونگاهی به یقه  لباسش 

یه سوزن بلد باشم تاحاال  من از کجا باید–انداخت  خطیبی گفت: تینا بلدی دگمه بدوزی 

دست نگرفتم  خطیبی گفت: پیراهنت و دربیار پسر جان ببینم میتونم درستش کنم یا نه  

بلند شدم داشتم فورا" نامه ها رو تایپ کردم همانطور حواسم بود دنبال نخ و سوزن میگشت 

االن برمیگردم کیفم و برداشتم  و با خودم به اتاق بردم -بیرون میرفتم که شایان گفت: کجا؟ 

و سوزن و به خطیبی دادم و نشستم نامه ها که تمام شد داشتم چک میکردم که خطیبی  نخ

یعنی چی ولش کن اوال" مهمان داریم –گفت: اه این چه جوریه شایان گفت: ولش کن پدرمن 

دوما" مادرت و نمیشناسی اینطوری بری خانه از فردا نمیزاره پات و از در بیرون بزاری 

 ن به تن نداشت نگاه نکنمطرف آنها رفتم سعی کردم به شایان که پیراهنامه  ها رو برداشتم ب

برگه ها رو بطرف او گرفتم و به خطیبی نگاه کردم و گفتم: بدید به من آقای خطیبی لبخندی 

نشستم دگمه ها رو به من داد پشت میزم  بله او خوشحال پیراهن و–زد و گفت: بلدی دخترم 

انداختم تا موردی  را نیز وصل کردم داشتم نگاهی به یقه میوفورا" دگمه ها رو دوختم یقه 

و به پیراهن نگاه   دبه او چشم بدوزم کنارم ایستاده بو دنداشته باشه که صدای تینا باعث ش

آره میگم غیر از تایپ خیاطی هم بلدی جمله اش و مسخره ادا کرد -چیزی گفتی ؟–میکرد 

انداختن به آدمایی که بیشتر از ظرفیتشون حرف بلند شدم وگفتم: از این دوتا بهتر تیکه 

نت بدم خطیبی گفت: تینا بیا این کار تبحر دارم دوست  داری نشومیزنند و بلدم باید بگم تو

بشین تواونجا چکار میکنی پیراهن وبطرف شایان گرفتم نگاهی به پیراهن انداخت و گفت: 

ست سرم درد میکنه شایان چیز مهمی نی–خطیبی گفت: بنظر حالت خوب نیست  ممنونم 

همانطور که پیراهنش و میپوشید گفت: شما میتونی تشریف ببری ما فردا یازده قرارداریم 

تونستید تشریف بیارید تینا کنار خطیبی نشست و گفت: خودم هستم تمام توضیحات و هم 

سالم -..-بله بفرمائید –حفظم نیاز به این خانم نیست بطرف میزم رفتم و گوشیم برداشتم 

اینقدر  ,طبق روال همیشه-.......-بله هنوز تو شرکتم -.........-ممنونم -......-آقای سلیمی 

-.......- درد میکرد که اصال" حال نداشتم باهاش حرف بزنم سرم و رومیز گذاشتم سرم 

نم اگه زیاد ضروری نیست بمونه باید ببخشید اصال" وقت نکردم بخوآه -.....-کدوم نامه 

خیالتون راحت باشه -......-ممنونم نیازی نیست  -.-ردا اصال" االن حالم خوب نیست برای ف

خواهش میکنم خدانگهدار .سرم  و -......-به محض اینکه مطالعه کردم جوابم و بهتون میدم 

چشم دوختم  دلم میخواست ساعتها  دخیره شده بو چشم سبز عصبی که به منبه دوبلند کردم 

خطیبی گفت: امروز سلیمی و دیدی گرفته و بلند شدم یره بشم نگاه از اوین دوتا چشم خبه ا

پس حتما" فردا میاد شرکت امروز با من تلفنی صحبت میکرد گفت –نه آقای خطیبی –

میخوام به موسوی پیشنهاد کار بدم  گوشی وتو کیفم گذاشتم و گفتم: پسرش قبال" این کارو 
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ایان گفت: شما این جا قرارداد داری تمام که شد هنوز جوابی ندادم  ش–قبول کردی –کرده 

هرجا دوست داشتی تشریف ببر اهمیتی به او ندادم  گفتم: با اجازتون آقای خطیبی 

خدانگهدار وقتی به خانه رسیدم با همان لباسها رو تخت دراز کشیدم و دیگه چیزی نفهمیدم 

ود نه خستگی روز  گذشته صبح ده بود که از خواب بیدار شدم دیگه نه از سردرد خبری ب

دوش آب گرمی گرفتم صبحانه خوردم  وحاضر شدم  قبل از رفتنم با نازنین تماس گرفتم و 

طبق معمول همیشه  دبه دوازده بووی در شرکت رسیدم ساعت یکربع  لبعد رفتم وقتی ج

ن گوشه ای دهمه کارمندها تو سالن ایستاده بو دصدای دادوبیداد همه جارو برداشته بو

تصور –رحال توپیدن به شایان و خطیبی بود دایستادم و نگاه کردم آقای نور محمدی 

شه شما چه میکردم شما از عهده این کار برمیاید آبروم و جلوی شرکام بردید این چه  وضع

که هنوز از چیزی با خبر نیستید اصال" اون خانمی که با من صحبت  بستید جوری قرارداد

ببینم شایان با دست به تینا اشاره کرد و گفت: ایشونن نورمحمدی  دگید بیاکرد کجاست ب

سرتاپای تینا رو از نظر گذراند و گفت: من گفتم اونی که بابت مناقصه  اومد شرکت من بیاد 

بلبل زبانی نظر همه رو جلب کرد میخوام اون و ببینم اون تعهد کرد تمام  با همونی که

شه با اون کار دارم یا بگید اون بیاد یا همین جا همه چیز تمامه کارها رو برنامه انجام می

مبلغ و امروز به حساب برمیگردونید به دستگاه های شما هم نیاز نداریم  جلو رفتم شادی با 

دیدنم گفت: بروکنار حرفی نزنی که یه چیزی هم به تومیگه اهمیتی ندادم کنار شایان ایستادم 

بینی که کارو ه سرش و انداخت پائین و گفت: میدکلی پیش اومو گفتم: سالم آقای خطیبی مش

اجازه میدید من صحبت کنم تینا گفت: خود شیرین نمیبینی از دست کسی –از دست دادم 

دی گفت: قرارداد مشو و نگاه کن نور مح ابرویی باال انداختم و گفتم: ساکتاد یکاری برنم

نمیتونید شرمنده آقای نور محمدی شما –اد کنم فسخه از اولشم میدونستم نباید به یه بچه اعتم

گفت: به به باالخره  نید او بطرفم برگشت لحظه ای سرتاپام و نگاه کرد وچنین کاری بک

ه تو جلسه زبان میریخت تو وقت مارو ک هد این همان دخترینگاه کنی تشریف آوردید آقایون

یگیری تواز قبل میدونستی ودی تمام کارها رو شخصا" بعهده مه بدهدر دادی توتعهد کر

ی حرف زدی چرا االن هیچ چیزی آماده نیست دزچرا اینجا میایم توقرارداد و امضا کرامرو

ببخشید آقای نور محمدی اوال" لطف کنید آروم صحبت کنید اینجا محیط کاره دوما" ما –

رقرارداد آماده  است دطبق قرارداد به تمام وعده هایمان عمل کردیم هرسه دستگاه ذکر شده 

شرمنده ولی فکر نمیکنم امکانش باشه این –ه است چرا ما نمیبینیم دپس کو خانم اگه آما–

دستگاه ها رو بیاریم طبقه نهم برج فکر نمیکردم شما که سن و سالی ازتون گذشته امروز 

مورد  اگه یک درصد احتمال میدادم حتما" قبلش میگفتم که اینچنین چیزی از ما طلب کنید 

همکاراتون تشریف ببرید اتاق کنفرانس منم میرسم وبه مفاد قرارداد اضافه بشه حاال شما 
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خدمتتون خطیبی آنها رو به اتاق هدایت کرد و درو بست شایان گفت: من گیج شدم اگه تینا 

کار مناقصه رو انجام داده توچرا به شرکت اونا رفتی نگاهی به تینا و بعد به او انداختم و 

د قبل از جلسه یه نگاهی به ن خانم االن این مهم نیست بد نبوم: مناقصه کارمن بود نه ایگفت

به اتاق شایان رفتم تان یحاال تشریف ببرید پیش مهمان هام می انداختید دمتنی که زده بو

مفاد قرارداد و برای  ,ه رو برداشتم و به اتاق رفتم قبل از شروع دمه های زده شقرارداد و نا

وضیحی بده اینقدر هول شده گاه هاتبعد از خطیبی خواستم راجع به دستهمه خواندم برای 

بود که نمیفهمید چی میگه شایان متعجب به او بعد به من نگاه کرد نور محمدی سری تکان 

ن باشه که هیچی دیگه اصال" شما مطمئنید اگه دستگاه هاتونم مثل نوع صحبتتوداد وگفت: 

خودتان است گفتم: با اجازتون آقا خطیبی بعد به او نگاه کردم و  این دستگاه ها کار شرکت

گفتم:جسارت  من و ببخشید شما با کاری که امروز کردید اعصاب ایشون و بهم ریختید این 

وی تمام ل کوچکترین صدایی درش نبوده امروز آبروی ایشون و جالشرکت تا حا

الزم و د من بجای ایشون توضیحات کارمندهاشون بردید حق دارند االن نتونند صحبت کنن

با اینکه یک بار خدمتتون عرض کردم دوباره ارائه میدم خود ایشون هم موقع تحویل 

دستگاه مابقی کارها رو خواهند گفت در ضمن تمام دستگاه ها به طراحی خود ایشون 

صورت گرفته بعد تمام توضیحات و دادم وقتی دست از صحبت کشیدم که ساعت از سه 

جرعه ای آب نوشیدم و نفسی تازه کردم و گفتم: فکر میکنم هر آنچه الزم بود  ده بوگذشت

ه میشه درست طبق تاریخ خدمتتون عرض کردم میمونه دوتا دستگاه که آخر همین هفته آماد

این شرکت به تعهداتش عمل نکرده بفرمائید هر   دن اگه باز هم فکر میکنیخوب آقایو

هم انداختند نورمحمدی گفت: آنها نگاهی ب متقبل میشم"شخصا سارتی که بهتون خورده خ

خیر توضیحات کامل تر از اونی بود که انتظار داشتیم حاال دستگاه ها رو چه ساعتی تحویل 

به شایان  ددستگاه ها آماده است این مورد و باید با مدیر عامل شرکت هماهنگ کنید بع-میدید

با کارگاه تماس بگیرم  بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم  نگاه کردم و گفتم: با اجازتون میرم 

شادی و هانی تواتاق کنار تینا نشسته بودند با مظفری تماس گرفتم و گفتم: آماده باشند خودمم 

کنار شادی نشستم چنددقیقه ای نگذشته بود مهمانها با سروصدا از شرکت بیرون رفتند باز 

با  دبیرون رفتیم شایان با پدرش درحال مجادله بوشایان بلند شد همه از اتاق  دصدای دا

 ی با این کارت چی و میخواستی ثابت کنی حقشه بزنم: خیلی خودسردادزد ددیدنم جلو اوم

فقط میخواستی به من و پدرم بگند ریاست  ن بدی داغونت کنم میخواستی خودت  و نشو

کردی  را همچین غلطیچ د خودتون برید خانه داری کنید شرکت و به این خانم بسپاری

خیلی از خودنمایی و تحسین شدن خوشت میاد شادی بجای من دتر نگفتی کارتو بوده چرازو

حقتونه اسم خودت و  تون زدنان عوض تشکرته اگه همچین حرفی بهگفت: بسه دیگه شای
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گذاشتی مدیرعامل ولی دست و پات و حسابی گم کرده بودی نمیدونستی باید چکار کنی اگه 

هم بابا درضمن نیلوفر اگه  شرکت رفته بودوهم آبروی خودت  دبه موقع نرسیده بو نیلوفر

و به اسم راا بپرسی چرا با پرویی تمام این کنبود بهتره از تین حرفی نزد چون براش مهم

کارت جمع کن  که بشی مضحکه دیگران حواست و به خودش تمام کرد برادر من بجای این

تاقبل از اومدن تینا به این شرکت تمام کارها رو برنامه بود یدفعه چت شد که هم خودت هم 

نیلوفر شرکت بهم ریخت حق با کارمنداست اگه نیلوفر نبود تاحاال شرکت از هم پاشیده بود 

همزمان کارکرد نشان دادازتو که فقط یه شرکت تو دست  تواین یک ماه توسه تا شرکت

ی برای عنوان مدیریت الیق تره برادر من شدی بازیچه دست این دختره به خودت بیا دار

اگه زیرکی نیلوفر قصدش از این کارا ضربه زدن به تو و شرکت  ا متوجه نشدیدونم چرنمی

تا صدقه بده که  نیلوفر هست  ورشکست شده بودی یه لقمه بخور صد نبود تاحاال صد باره

ی وگرنه معلوم نبود غیر شرکت چو حماقتهای این دختره باشه   جوره مراقب کارتو که همه

سرت اومده بود بارها نجاتت داده ولی تو نفهمیدی با ضربه ای که رو شانه ام خورد به 

شماها اینجا –ه به بردیا که این و گفت:نگاه کردم دوممشکلی پیش ا–پشت سرم نگاه کردم 

ی شده آقا شایان  هیچ وقت بردیا رو چکار میکنید بردیا بدون توجه به من گفت: چ

چیزی نشده طفا" آروم باش چیز خاصی نشده خطیبی اومد گفت:ل-بودم اینقدرجدی ندیده 

سرکارتون آرش و بردیا به اتاق  دشماها هم بفرمائی دپسرم بیاید برید تو اتاق صحبت کنی

ت: چی شده آقا شایان  نشده گف دشایان بردم شایان جلوتر از ما وارد اتاق شده بود بردیا وار

که اینطوری سر نیلوفر داد میزدی قبل از شایان گفتم: خواهش میکنم این یه مسئله کاریه 

بردیا نگاه از شایان گرفت و خوب بگید ببینم شماها اینجا چکار میکنید  دخالت نکنیدلطفا" 

وال"  من دی لبخندی زدم و گفتم: ات حاده که قرار امشب و فراموش کرر مشکلدگفت: اینق

هیچ مشکلی ندارم دوما" واقعا" یادم نمیاد مگه قراری داشتیم هانی گفت: نیلوفر واقعا" یادت 

زیه نشستم وگفتم: باور کنید اصال" یادم نیست حاال این چه قراری هست نیست امروز چه رو

 شماها یادتونه من نه بردیا گفت: همین دیگه این جای تعجب داره این چه مشکلیه که باعث

ساعت چنده  شده تو تولد نازنین و فراموش کنی فورا" از جا بلند  شدم و گفتم: ای وای 

آره ماشین و تحویل گرفته ماهم -از علی خبردارید نمایشگاه رفت–بردیا گفت:چهار ونیم 

چرا صبح باهاش حرف زدم خیلی –میزارو رزرو کردیم امروز که بهش زنگ نزدی 

راستش فراموش کرده بودم حاال خیالم –مگه قرار نبود بهش زنگ نزنی –ناراحت بود 

همه چی روبه راهه حاال االن میای با ما بریم یا اینجا کار داری لبخندی زدم و -باشه راحت 

گفتم عصبانیش نکن این دیونه  گفتم: بردیا اصال" قیافه جدی بهت نمیاد  بعد آروم توگوشش

میکنی بلند خندید  دستمون بادناقص هم به درد نمیخوره رو ناقصت میکنه داماد است میزنه
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گفتم: خدای اعتماد بنفسی  بلند شدم وو گفت: من دست و پا هم نداشته باشم روهوا میزننم 

کیفم و برداشتم و پاکتی و درآوردم گفتم: بیا ریز علی این و برسون به علی پاکت  پسر عمه

نگاهش کنم گفتم: پوله خودش میدونه چکارش  ینکهوباز کرد و گفت: این چیه نیلوفر بدون ا

الب میکنی با تعجب نگاهش غکنه خندید و گفت: شیطون از کی تاحاال نامه رو بجای پول 

برگه رو نگاه کرد  رفتم جلوبرگه رو ازش گرفتم بردیا کردم و گفتم: چی میگی تو نامه چیه

و میگم کی فرستاده عجب خطی میدونم ماله ت–میبینی که اسم من روشه –کیه  لو گفت: ما

داره نیلوفر فداکار خبریه به ما نمیگی لبخندی زدم و گفتم: جوسازی نکن پسر جان بیا این 

این و بخونم بعد میرم  باشه بزار اول- دستش برسون  کن زود بهعلی فقط لطف  پاکت ماله

اقل بگو کی این بابا حد-  دستش کشیدم و گفتم:این و من میخونم توبه کارت برس ورق و از 

منظورت سپهره همان –سلیمی –حاال تو بگو –مثال" اسمش و بگم تومیشناسی –و نوشته 

بیخود کرده برای تو نامه نوشته –خوب آره خودشه –پسری که تو شرکتش کار میکنی 

بابا چه خبرته یواش –چطور به خودش اجازه داده این کارو بکنه نکنه چشمش دنبال ثروتته 

همچین پسری نیست دوما" این آقا قبل از اینکه پدرم از اونطرف برگرده دنبال " سپهر الاو

سوما" این یه برنامه کاریه  سپهر پسر فوق العاده با  شخصیته پس پشت سرش  دمن بو

گفتم: چرا حرف نمیزنی نگاهی به شایان بعد به  دقت نگاهم کربادبله –نیلوفر –حرف نزن 

بردیا یه وقت –ها شدیم یادت نره دوباره بهش زنگ نزنی ت و گفت: باشه وقتی تنداخمن ان

از این به بعد هم مشکلی پیش خیالت راحت –م میکنه م بیچاردبهش نگید فراموش کرده بو

شایان گفت: آقا بردیا زبان این خانم تنهایی جای اومد کافیه ندا بدی صد نفر میریزن اینجا 

میکنه نیاز به قشون کشی نیست حاال هم  هزار نفر کار میکنه تااز صالح زبانش استفاده

تشریف ببرید کاری و که بهتون گفته انجام بدید وگرنه از نوازش زبان ایشان بی نصیب 

نخواهید ماند  آرش گفت: خوب دیگه بریم بردیا دیر میشه هانی وسائلت و برداشتی هانی 

گفت: شب میبینمت  و صورتم و بوسید ولج داومدبع نگاهی به من انداخت و گفت: آره بریم

و  بعد دست شادی و گرفت وگفت: بیا دیگه شادی دیر میشه آرش نگاهی به شایان انداخت

گفت:شب که تشریف میارید شایان نگاه گذرایی به من انداخت و گفت: بتونم حتما" میام 

آدرس و مسیج میکنم تشریف بیارید خوشحال میشیم –درهر صورت سالم مرا برسانید 

و درو بست  بعد از رفتن  خداحافظ بردیا موقع رفتن نگاهی به شایان انداخت خوب ما رفتیم

آنها بلند شدم و بطرف شایان رفتم و گفتم: خوب میگفتی سیگاری روشن کرد و گفت: برو 

باالبری –سرم برنمیداری  من که از خدامه برم تودست از–اصال" حوصله ات و ندارم 

ابرویی باالانداخت و گفت: واگه نخوام بمونم –ید بمونی پائین بیای ده سال قرارداد داری با

آره میتونی بری بطرف میزم رفتم و کیفم و –برو گفتم: واقعا" میتونم برم  نمونخوب 



 
198 

برداشتم اومدم از اتاق برم بیرون  که گفت: یه چیزی مامان کوچولو نگاهش کردم گفت: 

دوست داری من چی – دمیبینیتشریف آوردید خودتون – یبرای تولد خواهرت چی گرفت

رنظر گرفتم اما به شوهرش میدم دهیچی که نمیشه یه چیز خوب براش –هیچی –بهش بدم 

میدونم مامان کوچولو ولی شوهرش خوشحال تر –تولد خواهرمه  نه شوهرش -نه خودش 

شایان زنین و و بطرفم گرفت وای خدای من عکس نا میشه بیا نشونت بدم جلو رفتم گوشیش

م و گفتم: خیلی نامردی پک محکمی به دکه تو رستوران بودند بود نگاهش کر زمانی

ه حرف لسیگارش زد و گفت: نیستم توخودت اینطوری میخوای گفته بودم اگه بمونی محا

نم و نگه نمی دارم روصندلی روبه رویش نشستم و گفتم: تواز ی اگه بری منم زبوبزنم ول

آرامش تاوقتی –جون من چی عاید تو میشه  از گرفتن–جونت و –جون من چی میخوای 

میگی برای چی طوره که اگه واقعا" این-   آرامش و نمیبینم من روی س میکشی هستی و نف

فکر نمیکنم کاری کرده باشم که –برای اینکه میخوام مثل من عذا ب بکشی –نمیزاری برم 

دی چون اذیتم کر مستحق چنین چیزی باشم از روزی که تو شرکت و دست گرفتی تاتونستی

اصال" اهمیتی ندادم اما اگه  بخوای اذیتم کنی پشیمونت میکنم برای من عذاب دادن ده کاربو

و از پادرآوردن تو مثل آب خوردنه پس سعی نکن با من دربیافتی به نفعته با زندگی 

ارم برید حاال دخواهرمم کار نداشته باشی وگرنه.........حرفم و با گفتن با خواهرت کاری ن

گوشات و باز کن ببین چی میگم از این لحظه به بعد هرکاری که خواستی انجام بدی باید با 

اوال" چون من میگم دوما" چون –اونوقت برای چی بایداین کارو بکنم –من درمیان بزاری 

م: تکیه دادم و گفت  درم چنین کاری نمیکردمن میگم سوما" اگه با من درمیان گذاشته بودی پ

اون  دبنظرت فرقی نمیکنه چیزی که حق تو بو–مگه فرقی میکنه کی این کارو انجام داده 

برد  نیشخندی زدم و گفتم: اینطور چیزا اصال" اهمیتی برای من نداره من به دالیل شخصی 

الیل شخصی د گفتم–الیلی دمثال" چه –دم م وگرنه دنبال پاداش و تشویق نبواین کارو کرد

اتفاقا" باید بگی این کیه زنگ میزنه چرا جوابش –ه برای شما توضیح بدم پس دلیلی ندار

اب منه منم اصال" وقت نکردم چیزی وخوب نداره منتظر ج–خوب –سلیمیه آقای –ونمیدی 

وست داری بگم اصال" بده دچی –چی میخوای بگی –بده من جواب بدم –که داده بخونم 

های عاشقانه  نامه رو از کیفم درآوردم نگاهی  معلومه دوباره نامه دببینم چی نوشته هرچن

بعد تنها نگاهش کردم  هرسطری که میخوند سرخ تر میشد   دبندازم ناقافل از دستم کشی

وقتی نمیدونم –وخت میخوای چکار کنی دبرگه رو تو دستش مچاله کرد و به من چشم 

فم گرفت  نگاهی خیر برگه رو بطر–ندی یعنی نخو–موضوع چی بوده چه جوابی باید بدم 

-بله بفرمائید –برداشتم  دبه  متن انداختم وقتی تمام شد گوشیم و که درحال زنگ خوردن بو

حتما" میام -.........-شرمنده کار داشتم امرتون و بفرمائید -........-ممنونم -....-سالم -....
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ر این زمینه ددرتون بهتره خودتون تشریف داشته باشد پفکر میکنم یه روزه جمعش کنم 

-ه کرده بودم براتون تغییرش دادم ضمن تمام اطالعات و که سابق ذخیرردتجربه ای ندارند 

تمام مدارک و نگه داشته بله داشتم شرمنده که این و میگم چون شک داشتم خودم کپی -....

 اری داده بودم کپی را نگه داشته بودم اینعه قبل چون قول همکفدم فقط حواستون باشه  دبو

نه آقای سلیمی من کارم -....- توش دست نبرن دمجد دبار هیچ  چیزی ندارم مراقب باشی

اصال" اینطور نیست -..-تا ساعت چهاره بعد از اینجا هم یه جای دیگه میرم  تواین شرکت

این یک ماه بهترین تجربه کاری من بوده ولی خدمتتون که عرض کردم محیط اونجا رو 

یست اگه ایرادی نداره کنم این و نفرمائید اصال" موضوع این نخواهش می-..-نمی پسندم 

چرا –شما لطف دارید خدانگهدار –راجع بهش صحبت میکنیم   ن شنبه که اومدمبمونه همو

داد و گفت: پس و گفتم:میخوام فکر کنم سری تکان جوابش و ندادی  به شایان چشم دوختم 

کنم نگاهی به ساعت انداختم پنج بود من  موافقی بلندشدم و گفتم: احتمالش زیاده موافقت

اگه بخاطر خواهرت –حاال میتونم برم  بله عجله دارم–انگار خیلی عجله داری –میتونم برم 

یش مطمئنم تالف دنمیزاشتم بری کیفم و رو دستم انداختم و گفتم: از لطفتون ممنونم هرچننبود 

تون و هم دریف بیارید نامزتش و سرم درمیارید راستی جناب مدیر عامل دوست داشتید

بعد به ل به خانه رفتم و لباسم و عوض کردم خودتون همراه کنید خدانگهدار  اومیتونید با 

رستوران رفتم نازنین و علی هنوز نیامده بودند نگاهی به ساعت انداختم هفت و ربع بود به 

میگه نازنین لج اد و گفت: علی دم و گفتم: پس چرا علی نیامد سری تکان دکر آرش نگاه

چه عجب -.......- الو سالم پس کجایی–بخاطر تو بیا خودشه -برای چی؟–ده میگه  نمیام کر

خیلی -........-وای علی بجنب اینطوری که ساعت از دهم میگذره -........- حاال کی میرسید

ه ه تا بیاد بدیک اینجا شدی خبر بده تماس و قطع کردو گفت: میگه تازه راضی شخوب نزد

بردیا نگاه کردم و گفتم: چی شده ریز علی انگار ناراحتی سری تکان داد و گفت: چیزی 

قبل از اینکه توبیای حرف تو و اتفاق نیست به شادی نگاه کردم اوهم تو فکر بود هانی گفت:

امروز بود گفتم: شماها بیکارید حرفی جز من ندارید بزنید بردیا نگاهم کرد و گفت: نمیفهمم 

–چرا االن نمیگی –اگه دوست داری بدونی بهت میگم اما االن نه –نجا موندی توچرا او

زن باشه سرش و بعالمت جلوی اینا حرفی از این موضوع نبرای اینکه خانواده ات اومدن 

مسیجی از شایان به  ده بوساعتی گذشتداد با آمدن آنها جو به کلی تغییر کرد یک مثبت تکان 

و دیدی  دی کل فامیلت هستند (براش زدم کل فامیل منگفته بودستم رسید )مامان کوچولو ن

ثانیه بعد صداش و از پشت سرم شنیدم به عقب  ددم چنپدرو مادر خودت و ندیدی ارسال کر

دید لبخندی زد و جواب سالمم را داد آرش و سالم خوش آم–نگاه کردم و از جا بلند شدم 

از احوالپرسی و خوش و بش با تک تک  دند و باشایان دست دادند اوبعدبردیا هم بلند ش
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نیلوفر علی حاضران صندلی کنار کشید و نشست آرش نگاهی به گوشیش انداخت و  گفت: 

خواندن گوشیش گفت: زده جلوی از  داوبع ببین االن کجان–م که نمیام زده نازنین میگه نمیا

ال اول صبح دررستوران عمه گفت: چرا نمیاد مگه چی شده؟ لبخندی زدم و گفتم: هرس

بردیا بلند شو  دآرش گفت: نیلوفر داره میا–تولدش و تبریک میگفتم امسال نگفتم دلخور شده 

داد فورا"  دیگه آرش فورا" به گارسون اطالععمو گفت: کجا میرید خودشون میان زن 

اولین قدمی که نازنین به داخل برداشت فشفشه های آبشاری روشن  برقها را خاموش کردند

و طرف برف شادی را روسراو زدند با روشن شدن برقها و دیدن دشد بردیا و آرش هم از 

من خودش و انداخت تو بغلم دستی برسرش کشیدم و گفتم:تولدت مبارک عزیزم بی صدا 

ر دایزت کنم اگه میدونستم اینقآروم باش قربونت برم میخواستم سورپر–گریه میکرد 

ناراحت میشی هیچ وقت این کارو نمیکردم زشته همه سرپا ایستادند اورا از خود جدا کردم 

یان بقیه هم تولدش و تبریک گفتند کنارم نشست و دستم را محکم چسبید علی هم کنار شا

حرف نمیزنم  م دیگه باهاتدتو گوشم گفت: باخودم گفته بو قرار گرفت نازنین سرش و آورد

فکر کردم فراموشم کردی دوباره اشکهاش جاری شد سرش و رو شانه ام قرار داد دستم و 

دور شانه هاش حلقه کردم و آروم گفتم: ببخشید عزیزم فکر نمیکردم تا این حد برات مهم 

و گفت: توهمه کس منی بدون تو حتی حاضر  و بلند کرد و لحظه ای نگاهم کرد باشم سرش

به جهنم هرروز چهار پنج بار حداقل با هم حرف میزیم امروز فقط یه  م تولدبمون نیستم زنده

یم علی گفت:اگه زنگ نزده بخاطر امشب بوده نازنین با تشر گفت: من هیچ دبار حرف ز

ای نیلوفر برای من ارزشش باالتر از این دکدوم از این کارها رو نمیخوام شنیدن ص

کنه میخوای چکار کنی اون موقع که ه ازدواج وفر اگحرفهاست عمه گفت: نازنین جان نیل

لبخندی زدم ؟ره دیگه نمیتونه مدام بهت زنگ بزنه نازنین نگاهم کرد و گفت: جواب دادی آ

دم ازدواج نمیکنم آروم میگیری حاال بلند شو برو صورتت و بشور بیا همه و گفتم: اگه قول ب

ین وگرفت و گفت:بیا خانم زود باش کلی بخاطر تو جمع شدند اول علی بلند شد بازوی نازن

برنامه داریم بعد از رفتن نازنین عمه گفت: نیلوفر چرا همچین حرفی زدی به اندازه کافی 

ن بود اطرش فنا کنی همانطور که سرم پائیت و هم بخراش مایه گذاشتی قرارنیست آیندب

 همه چیز منه آرامش وما" نازنیندم اگرم کردم وظیفه بوده دگفتم: اوال" کاری براش نکر

این رابطه پیش  یگه دردخواهش میکنم شماها هم  اون از هر چیزی برام با ارزش تره

اره نمیخوام بخاطر این مسائل پیش پا افتاده ذهنش دد دوروز دیگه کنکور نازنین حرفی نزنی

کنارم نشست سرش و آورد جلو تو گوشم گفت: یه چیزی  دو مشغول کنه بردیا بلند شد اوم

فکر کنم زن عموت عاشق شایان شده غلط نکنم امروز فردا طالق میگیره –آره بگو –گم ب

خودش و به این میچسبونه خندیدم و گفتم: منم فکر کنم بابای شایان عاشق توشده اینطور که 
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گفت: یعنی میخواد بیاد زن من بشه بلند خندیدم  برات نقشه هایی کشیده  معلومه اون نگاه 

گلی رومیز قرار داد و  دبفرمائید سب– دام کردصها بگم یکی از گارسون تاخواستم چیزی 

ترین دختر یه خانمی برای شما آوردند کارت وبرداشتم زده بود)تقدیم به زیباو گفت: این 

نه ممنون –بگم بیان داخل -وای خدای من اون از کجا ........دم فورا" از جا بلند ش (دنیا

م تمام ددم کسی و ندیرفتم هرچی به اطرافم نگاه کر خودم میرم از سالن بیرون دشما بفرمائی

نم از عصبانیت میلرزیدچند لحظه ای صبر کردم وقتی آروم شدم بطرف مهمانها رفتم دب

نازنین با دیدنم بلند شد گفت: کجا بودی این  گل و کی آورده به شایان که متفکرانه نگاهم 

باشوهرش بود گفت –یومد داخل ن پس چرا–تم: سحر بود عزیزم میکرد نگاهی انداختم و گف

تولدت و تبریک گفت شادی گفت: بیا نازنین کیک و آوردند نازنین بطرف  جایی دعوتند

کیک رفت و شمعها رو فوت کرد اصال" نمیتونستم فکرم و متمرکز کنم همش میترسیدم 

 دسیجی که از شایان به دستم رسیم به مدفعه وارد سالن بشه بسختی ظاهرم و حفظ کرده بودی

م اما دم )چیه این کاتب اینجاهم  دست از سرت برنمیداره(باناراحتی نگاهش کردنگاه کر

سرجایشان نشسته بودند و صحبت میکردند تاموقع شام همه  داومشغول صحبت بابردیا بو

که شایان وقتی گارسون اشاره کرد میز شام حاضره همه از جا بلند شدند نگاهم به در بود

سرمیز من و شایان کنار هم  داخل خجالت نکش این و گفت و از کنارم گذشت دگفت: بگوبیا

قرار گرفتیم وقتی همه سرگرم صحبت بودند کارت مچاله شده رو کنار بشقابش گذاشتم 

یدیش سرم و بعالمت نه تکان دادم اشتهایی دنگاهی به نوشته بعد به من انداخت و گفت: 

میگم –آمدم نگاهش کردم و گفتم: بله  دغذام بازی میکردم با صدای عموم بخو ابنداشتم تنها 

وسه تا قاشق خورد جای شکر داره نیلوفر هیچ دچرا چیزی نمیخوری نازنین گفت: همین که 

بردیا گفت: ایراد نداره نازنین بجای نیلوفرم میخوره نازنین به اعتراض وقت شام نمیخوره 

آره عزیزم بعد به بردیا نگاه –رم غذا میخورم مگه  نه علی گفت: من رژیمم یه امشب دا

علی دروغ نگو  ا  –و گفت: خانم من موقع شام رژیمه ولی نصفه شبا نه همه خندیند  دکر

بعد کنم  غذات و بخور ینه عزیزم این فکر و نم–فکر میکنه رژیمم و شکستمم  االن نیلوفر

ت اول نیلوفر گفتم: اول علی آقا  علی جعبه از شام هانی گفت:نوبتی هم باشه نوبت کادوهاس

ه را برداشت یه سرویس خیلی بن کاغذ کادو درجعدای مقابل نازنین گذاشت اوبعد از باز کر

قشنگ بود نازنین دستش و دور گردن علی حلقه کرد و صورتش و بوسید که همین باعث 

ه بعد جعبه بزرگی نیلوفرشد حاضران با صدای بلند بخندند بردیا بلندشد و گفت: دیگه نوبت 

خندید و اشاره کرد حرفی نزنم نازنین گفت:چی رو میز گذاشت با تعجب نگاهش کردم 

 جعبه رو باز کرد که به زور جاش دادیم نازنین دگرفتی چه بزرگه بردیا گفت: جا نمیش

رد وچک درآوکشد تا آخر یه جعبه خیلی توش یه جعبه دیگه بود این کار پنج مرتبه تکرار 
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با تعجب به من نگاه کرد زن عمو گفت: ببینم  بش ماسیددرجعبه رو برداشت خنده رولقتی و

عزیزم خواهرت چی برات گرفته بردیا بلند شد و گفت: بده من ببینم بعد یه پستونک قرمز 

باورکن کار این ریز علیه اخمهاش و کشید توهم گفتم: همه زدند زیر خنده نازنین   درآورد 

بعد کادوش و درآوردم و بطرفش گرفتم از درون جعبه طالیی رنگ من حتی خبر نداشتم 

رآورد گفت: اونی که تو پارکینگ بود علی گفت: آره خودشه باخوشحالی دسوئیچ ماشین 

ن رد پاکتی به دستش دادم و گفتم: ایو چند مرتبه صورتم وبوسید و تشکر ک داومد بغلم کر

کادوی پدرت سند خانه رو از پاکت درآورد با تعجب به من چشم دوخت گفتم: مبارکت باشه 

ویی به نازنین دادند آخرین نفر شایان بود جعبه ای دام کاکدهرته بقیه هم سلیقه شوهر

علی  رومیزقرارداد و گفت: من زیاد تواین جور چیزا سررشته ندارم امیدوارم خوشتون بیاد 

ن آویز خیلی زیبا بود که نگین قرمز رنگی وسطش خودنمایی یه گردکادو رو باز کرد 

توگوشش  دمیکرد  نازنین گفت: خیلی قشنگه ازتون ممنونم بردیا که کنار شایان  نشسته بو

دو خندیدند هانی اومد کنارم گفت:از اینجا بری میخوای بری پیش نازنین که هر چیزی گفت

 دنه عزیزم   خوشحالم میشم راستی شما نمیخوای–ت ایراد که نداره من بیام پیش-نه چطور؟–

آخرش که چی میخوای –نامزد کنید نگاهی به آرش انداخت و گفت: مادرش مخالفه 

خوب کردی –یگه اقدامی نکنه باید قید من و بزنه دبهش گفتم اگه تا هفته -طوری بمونیدنای

ونی فردا دو ولش کن میاینارهانی گفت:–یکم که تو فشاربزاریش یه تکونی به خودش میده 

ه حیف نه بابا نمیبینی امشب نیومد– فکر کردم نامزد کردن– برای شایان میرن خواستگاری

شد بهش جواب رد دادی خیلی دوست داشت این دختره بیچاره اش میکنه نگاهی به شایان که 

یه لحظه بیا –بله –بود  نیدن اسمم نگاه از او گرفتم بردیابا ش به من چشم دوخته بود انداختم 

میتونی امشب شادی –کارت دارم بلند شدم پشت سرش رفتم و گفتم: چی میگی ریزعلی 

-پسرجان با این برادری که این داره......لبخندی زدم و گفتم: تنت میخاره  نه تونوببری خو

اهاش صحبت بباشه –اونم باخودمون میبریم چون آرشم میخواد بیاد اینطوری هانی هم هست 

ه خبره خلوت کردید به آرش که پشت سرمون بود نگاه کردم بردیا گفت: هیچی چ–میکنم 

حاال بیاید حواستون باشه مادرم نفهمه سری تکان دادم و گفتم: –جریان امشب و بهش گفتم 

بزرگ شو پسرجان یاد بگیر بردیا نرسیده نامزد کرد تموم شد اونوقت تو چند ماهه این 

وفر شب حرف میزنیم بیا علی میخواد بره بصدای عموم نیل–دخترو بالتکلیف نگه داشتی 

.... -الو-....-بله بفرمائید –شیت داره زنگ میخوره بیا دخترم گو-یدبفرمائ–بطرف آنها رفتم 

قطع شد موقع رفتن –قطع کردم نگاهی به شماره انداختم ناآشنا بود نازنین پرسید کی بود 

من کاری نکردم –ت ممنونم خیلی عالی بود و گفت: بخاطرامشب ازنازنین دوباره بغلم کرد

–کن امشب و فرداروخوب استراحت کنی استرس که نداری  کارهاروبقیه انجام دادند سعی
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و گفتم برو دیگه زشته نشددیگه مطمئنم موفق میشی صورتش و بوسیدم –چراخیلی زیاد 

االن شوهرت حسودیش میشه خندید و گفت: اتفاقا" خودش همش میگه به خواهرت حسودیم 

میشه خنده از لبم محو شد به علی نگاه کردم با آنکه شاد بنظر میرسید نگاهش ناامید بود 

ف خودمم بطرف علی رفتم و گفتم: میشه یه لحظه تشریگفتم: برو از بقیه هم خداحافظی کن 

علی آقا نازنین چند وقته یه چیزی به من گفته حرفی به شما –بیارید  اومدگفت: بفرمائید 

–چی شده نیلوفر خانم –نزدم چون میخواستم خودش راهی پیداکنه اما انگار هنوز نتونسته 

که این من و میگم البته چاره ای ندارم نازنین  فوق العاده به شما وابسته شده   دباید ببخشی

ه از این موضعی که گرفته بیرون بیاد شما تغییر کنی میگه عالقه اش هزار برابر میترس

ونم از چی میترسه که نمیتونه بهتون ابراز کنه لبخندی زد وگفت: راست میگید دشده ولی نمی

بله چند وقته داره این و میگه راستش اینقدر برام تکرار کرده -خودش این و بهتون گفت؟ 

فکر نمیکردم نازنین بتونه کسی و بیشتر از من دوست داشته  ددیم شکه حسابی بهتون حسو

علی آقا به روش نیار که من گفتم بزار –م دو گفت: خودمم فکر نمیکر دباشه بلند خندی

کنی راحت حرفش و به زبون بیاره  ونی شاید بتونی کاریدخودش بگه خواستم احساسش و ب

خطیبی و زنش موقع  دزنین جمع و ترک کردند بعبا اومدن نازنین ادامه ندادم اول علی و نا

لبخندی زد و –اره شادی و هانی امشب بیان پیش من درفتن گفتم: آقای خطیبی اگه ایرادی ن

فقط شادی جان تا قبل از هفت خونه باش میخوایم بریم خانه عمه گفت: نه چه ایرادی دخترم 

آرش قراره بره پیش بردیا صبح –ات به هستی نگاه کردم و گفتم: تو هم بیا با ما بریم 

عمه و عمو هم با هم از سالن میخوان برن کوه منم با شما میام  خطیبی و زنش که رفتند 

بیرون رفتند آرش کنار گوش شایان چیزی گفت که او سرش و بعالمت مثبت تکانی داد 

و سرش  دسوئیچش و بطرف خواهرش گرفت و گفت: توبا نامزدت بیا شادی سرخ ش

خوب من پائین هانی دستش و کشید و گفت: برو دیگه نمیخواد رنگ به رنگ بشی  وانداخت

زود باشید من خسته ام سوئیچ و به دست  دما دوتا هم با هم بیایو هستی هم با آرش میایم ش

شایان دادم و از آنها فاصله گرفتم وقتی ماشین و به حرکت درآورد گفت: جای تعجب داره 

ر که به روبه رو نگاه میکردم گفتم: خودم از بچه ها خواستم خواهرت گذاشت رفت همانطو

نیست گشتن با اینا ممکنه هوایش کنه دوما"  ددیگه مجروال" اون ا - چرا؟–بهش حرفی نزند 

میشه یا دوست نداره تو جمع  ی خواهرت وقتی میاد پیشت ناراحتیعن–بخاطر شوهرش 

–وری شده یعنی چه ج–هیچ کدوم راستش علی یکم تغییر کرده البته بهش حق میدم –باشه 

منم جای علی بودم همچین حسی پیدا میکردم نگاهش کردم و گفتم: میشه –حسادت میکنه 

هیچ واضحه مامان کوچولو مردا دوست دارن زنشون فقط مال خودشون باشه به -بگی چرا؟

بهت وابسته است  یب دوست و داره وت عجیب غرکس جز خودش ابراز عالقه نکنه خواهر
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ه مادرشی فکر میکنم امشب فقط تونبودی که متوجه تغییر حالت علی شدی واقعا" فکر میکن

ند ولی توزیرک ترازاین حرفهایی موقع رفتن چی بهش دراین  مورد صحبت میکردهمه 

تی دم گفت:این تا مگفتی از اون حالت دراومد چیزی که به علی گفته بودم براش تعریف کرد

چون اگه اینطوری پیش بره ممکنه زندگیش میتونه جواب بده بهتره با خواهرت حرف بزنی 

و از دست بده لحظه ای درسکوت گذشت تا شایان با گفتن فکر میکردم این پسره هم امشب 

دم و مگه دوستش نداری نگاهش کر–وتش کنم دلیلی نداشت دع–دعوته سکوت و شکست 

–از نوع رفتارت چنین استباط کردم –ن کی همچین حرفی زدم ایعه میسازی مگفتم: چرا ش

توخیلی با –که باعث شده شخصی مثل تو چنین استباط کنه  مگه  من چطور رفتار کردم 

آقای خطیبی این آقا شخص فوق العاده محترمیه وقتی با من –احترام باهاش برخورد میکنی 

رضمن بهتره یه چیزی و دمن چطور برخورد کنم با احترام صحبت میکنه انتظار دارید 

ونم فرستنده نامه ها اونه امیدوارم متوجه منظورم دونه من میدبراتون روشن کنم این آقا نمی

م نیومد از تو خوشش نمیاد لبخندی دهرکاریش کر–شده باشی راستی چرا تینا رو نیاوردی 

نچسبه  ماشین و وارد پارکینگ کرد و زدم و گفتم: دل به دل راه داره  شرمنده ولی خیلی 

بشینم نشستم شما برو یه فکری  دل اونی که بایدم و گفتم: به درست مثل تو لبخندی زدگفت:

م هستی دم و برق و زدش درو باز کردم و پیاده شدم جلوتر از همه واردبرای خودت  بکن 

از همتون کوچکتره  بگیرید دگفت: وای اینجا چه تمیزه همه چیز برق میزنه آرش گفت: یا

یسره هم که سرکاره هانی گفت: بنده خدا تو کی وقت میکنی خانه تمیز کنی شایان از کنار 

من گذشت و گفت: مگه نشنیدید خواهرش گفت این خانم وسواسه حواستون باشه جایی و بهم 

-بله بفرمائید –رفتم  دش راهتون نمیده بطرف تلفن که زنگ میخوریگه توخوندنریزید که 

الو قطع کرد هیچ شماره ای هم نیافتاده بود وقتی برگشتم همه به من چشم دوخته بودند -....

چیزی شده بردیا گفت: مزاحم تلفنی داری نیلوفر تورستورانم گوشیت زنگ خورد جواب –

الو گوشی و -...-خودم هستم -.-بله بفرمائید –وباره تلفن زنگ خورد دنه  ندارم –نداد 

من میرم  دببخشی  د: کی بود شانه ای باال انداختم و گفتم:یه دختره قطع شگذاشتم بردیا گفت

 تلفن زنگ خورد همانطور که از پلهوباره دم که دلباسم و عوض کنم چند قدمی دور نشده بو

یا صدام کرد ها باال میرفتم گفتم: بردیا جواب بده هنوز به باالی پله ها نرسیده بودم برد

ممنونم شما خوب -.-رجان دسالم پ–رته جلو رفتم و گوشی و گرفتم پد-برگشتم و گفتم: بله 

لی بیشتر از خی-......-این چه حرفیه -.............-جای شما خالی امانتیتونم دادم -....-هستی 

از این  رته ر من اونی که دنبال این کار افتاده خبرببین پدپیش رفتم  چیزی که فکرش و کنید

رضمن دحرفهاست اصال" نگران نباش نه به من چیزی میشه نه اونا میتونند کاری کنن 

طرف شماره رو هم پیدا کرده شما گفتی کاری نکن قبول کردم اما شرطم این بود که سرراه 
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-....-پس چی؟-........ نکنه شما هم-.-ی و تضمین نمیکنم دیگه چیزنازنین سبز نشه که شد 

-علی و درجریان بزاریم  فکر میکنم دیگه وقتشهرمن دگیش درمیونه پو زندپای نازنین 

-...........-ازنین از کنکور ن دران نباشید خودم با علی حرف میزنم ولی االن نه بعنگ-.....

خیالت -.....-فته دیگه صبر کن قول میدم تمومش کنم خوبه دوه-..........-شما چکار کردی 

بزرگوارید خدانگهدار .گوشی و گذاشتم به شادی -..........-ن  راحت اصال" فکر من و نک

در معذبی  ی به اتاقم رفتم و گفتم: توچرا اینقدگفتم : یه لحظه با من بیا کارت دارم با شا

ستم وگرفت و گفت:از شایان میترسم همش به من چشم غره میره یه د–ومده مشکلی پیش ا

–نگران نباش میخوام یکاری بکنم –جال بپا کنه جوری هم به بردیا نگاه میکنه میترسم جن

میخوام زنگ بزنم به تینا بیاد اینجااینطوری سرش گرم میشه دست از سرشما -چکاری؟

رست لباس نمیپوشه شایانم دنه نیلوفر یه وقت این کارو نکنی شربپا میکنه تینا –برمیداره 

یه دقیقه بشین -گرم کنم  قاطی میکنه خودت یکاریش بکن خندیدم وگفتم: یعنی من سرش و 

ونم چرا ولی شایان کوتاه دکنارش نشستم گفت: فردا قراره برای شایان برن خواستگاری نمی

رمیاره ولی دادای آدمای عاشق و که –حتما" بهش عالقمند شده –ونی دتودلیلش و نمی اومده

م بیا ندارنه عزیزم خبر –ونی ددلیلش و نمیدیگه ایه تومن میشناسمش مطمئنم دلیلش چیز 

ربه ای که به .با ضمیکنه االن میگه نامزدم و آوردم....م بریم بیرون وگرنه بردیا کچل

کیا مگه چی –هانی اومد گفت: بابا کجائید اینا االن دعواشون میشه  درخورد حرفم قطع شد

سه تایی بیرون رفتیم آرش و بردیا درحال جروبحث بودن گفتم: چی شده   حاال بیا-شده ؟

توبیکاری –مثال" –آقایون هردونگاهم کردند آرش گفت: بابا این بردیا به همه چیز گیر میده 

نامه هات و رومیز میزاری لبخندی زدم و گفتم: شانس آوردم توبرادرم نیستی وگرنه بیچاره 

م نیست درضمن ریز علی چه فرقی میکنه میبینی که برام مه–اینارو کی میفرسته –م دبو

ه سال تنها زندگی کردم تاحالشم مشکلی برام میاد کسی بازخواستم کنه  من دوازدخوشم ن

پیش نیومده از این به بعد هم نمیاد پس دیگه توزندگی من کنجکاوی نکن خوب بچه  ها چی 

من –ب مدیر عامل کجا تشریف بردند میخورید بعد دورو برو نگاهی انداختم و گفتم:جنا

لبخندی زدم وگفتم:  داینجام مامان کوچولو به پشت سرم نگاه کردم درو بست و بطرفم اوم

نیاز نیست تشریف ببرید بیرون صحبت کنید خبرش کردم االن  میاد گره ای به ابرو انداخت 

شایان موقع  لیوانها را از شربت پر کردم و بیرون بردم دنشست و به شادی نگاه کر

بیاد به چشمانش خیره شدم ازاونی که فکرش ومیکردم بهش  دبرداشتن آروم گفت: قبول کر

م ازش فاصله گرفتم بردیا لیوانی برداشت و گفت: دون اینکه جوابی بدشده بودم ب تر وابسته

یعنی تاحاال نرفتی لبخندی زدم و گفت: تا قبل از عروسی –نه –نیلوفر اهل کوه رفتن هستی 

–خوب چرا میرفتی –رست برعکس من دازنین هرهفته میرفتیم نازنین عاشق کوهنوردیه ن
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گفتم که چون نازنین دوست داشت هستی گفت: تاحاال شده کاری انجام بدی که خودت دوست 

وباره گفت: شماها خیلی بهم وابسته اید اکثر دداشته باشی کمی فکر کردم و گفتم: یادم نمیاد 

زیاد پیدا میکنند ولی شماها فرق  اینطوری نیستند باشنم با هم مشکلرها دخواهر و برا

هم جمع میشیم فقط راجع به من و ی هروقت دور دمیکنید لبخندی زدم و گفتم: دقت کر

نین حرف میزنید یعنی شماها حرفی جز ماندارید که بزنید آرش گفت: نه  نداریم توهم کم زان

تو وزندگیت حرف افتاده با زیرکی تمام حرف و زرنگ نیستی تواین مدت هروقت راجع به 

ت دوست نداری ما هم دیگه چیزی نمیپرسیم توبگو بردیا کارت دعوض کردی حاال که خو

نیلوفر هرجای خانه رو که  راستی ده گفته سه شنبه تحویل می–آتلیه آماده است  دبه کجا رسی

ی گفت: تنها جایی که از نیلو ونه هم نیست هاندنگاه میکنی یه عکس از نازنین ولی از تو ی

بچه ها ببخشید –میتونی عکس ببینی اتاق نازنین اونم نه یکی دوتا کل اتاق و پر کرده 

-.-وای نازنین تنها که  نرفتی –ممنونم کجایی -.......-سالم -..-جانم عزیزم - نازنینه 

ات شم دف-..-ه به علی  دباشه عزیزم فقط مراقب باش آروم رانندگی کن گوشی و ب تمبارک

این چه حرفیه شرمنده همه افتاد گردن شما  فقط مراقبش -.........-سالم -.......-خداحافظ 

شما که هستی خیالم راحته رو آیفون که -......-باش یه مدت باهاش برو تا دستش راه بیافته 

ای من بر-....-خوبه شنبه صبح که رسوندینش یسر بیاید شرکت سلیمی -..............-نیست 

نین نفهمه یگه ای هست که باید درجریان قرار بگیرید فقط به هیچ عنوان نازدنه موضوع 

خدانگهدار بردیا به محض قطع تلفن -.........-ممنونم لطف کردید -..........-که نمیره 

ه چرا به ما نمیگی میخوای به علی بگی لبخندی دکلی پیش اومگفت:چی شده نیلوفر اگه مش

اگه به این مربوط به زندگی نازنینه پس علی باید در جریان قرار بگیره  زدم و گفتم:

زندگیش مربوط نبود محال بود حرف بزنم من به هیچ کس جز خودم اعتماد ندارم خوب ریز 

علی انگار یادت رفت برای چی اومده بودی اشاره ای به شایان کرد خندیدم و گفتم: بابا 

زدت میخواد باهات صحبت کنه هرجا دوست دارید برید مجرأتی شادی جان ناخیلی پر دل و 

اره به شایان نگاه کردم داشت به در بزن بهادرت مخالفتی ندحرفهاتون و بزنید البته اگه برا

کرد وقتی همه رو متوجه خودش دید نگاهی به بردیا  دساعتش نگاه میکرد سرش وبلن

دادم مخالفتی ندارم سری تکان  انداخت شادی نگاهم کرد گفتم: خوب لبخندی زد و گفت: من

تا پشیمان نشده بعد از رفتن آنها هستی گفت: نیلوفر  دوگفتم: تصمیم عاقالنه ای بود بلند شی

میام شب همگی  موگفت: من دبرواتاق من  هانی هم بلند ش–من خیلی خوابم میاد کجا بخوابم 

بخیر آرش با نگاهش هانی و دنبال کرد و بعد به من چشم دوخت انگار میخواست چیزی 

نیلوفر -که چی بشه؟–باهاش حرف بزن یه مدت صبر کنه –گوش میکنم –بگه اما مردد بود 

حرفش -ر از مادر من کینه به دل داری که ..داین حرف و میزنی هرچند تو اینقتو دیگه چرا
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اره حاال اگه میخوای بهت درت ربطی به جریان شماها ندگفتم: موضوع من وما و بریدم و

گو تا سه خوب رفتی به مادر ب–آره –اول بگو ببینم دوسش داری –آره بگو –بگم چکار کن 

شنبه بهت وقت میدم یا قرار خواستگاری و میزاری یا برای همیشه ترکت میکنم با چشمان 

من همچین چیزی گفتم ؟ فقط –نیلوفر توروش بایستم گرد نگاهم کرد و گفت: چی میگی 

تصمیم میگیره سری پیش میگم وقتشه بزرگ شی دیگه زشته سی سالته هنوز مادرت برات 

دیدم چطور برای رنگ پیراهت نظر میداد در ضمن هانی گفت بهت بگم اگه نتونی کاری 

گفت  بله خودش-وگفت اخت و گفت: هانی ایندبکنی بهتره فراموشش کنی گره ای به ابرو ان

بچه بازیهات بمونه توکه هنوز نمیتونی برای زندگیت ودخترمردم که بازیچه نیست پای تو 

تصمیم بگیری بهتره فکر زن و زندگی   و از سرت بیاری بیرون فراموش نکن یک هفته 

عا میکنی دوسش داری تالش کنی دیگه خود دانی ببخشید دوقت داری برای کسی که ا

گشتم آرش تنها زارم بلند شدم و به اتاقم رفتم کتاب و گوشیم و برداشتم پائین برتنهاتون می

گفت منم خسته ام میرم بخوام برم همون اتاق قبلی  باسر پاسخ مثبت دادم  شد بود با دیدنم بلند

کتاب و رومیز آشپزخونه قراردادم داشتم لیوانها رو میشستم که صدای بردیا من و بخود 

کجایی نیلوفر لبخندی زدم  و گفتم: همین –شایان سرمیز نشسته بودند آورد برگشتم با

نه بابا دیگه اصال" جا ندارم به شایان نگاه کردم گفتم: –دوروبرها چیه شکمو باز گرسنه ای 

شما چطور سرش و بعالمت نه تکان داد و کتاب و از رومیز برداشت بردیا گفت:تازه 

شد و گفت: من خیلی خوابم میاد میرم پیش آرش  آره بلند–میخوای بشینی این و بخونی 

شایان هم بلند شد گفتم: شما تشریف ببرید اتاق پدرم بردیا بلند خندید با تعجب نگاهش کردم و 

هنش گذاشت و گفت: هیچی سری تکان دادم : برای چی میخندی  دستش و جلوی دگفتم

بله تواین که شکی نیست –بی چرا پسر به این خو–وگفتم: دلم برای شادی بنده خدا میسوزه 

 فقط یکم تعطیله برو بخواب که معلومه از وقتش خیلی گذشته دوباره خندید و از آشپزخونه

میکرد گفتم: چیزی الزم دارید  تنها نگاهم  ه بود و نگاهمدبیرون رفت شایان همچنان ایستا

ه صندلی گذاشت و گاه بفرمائید بنشینید دستش و رو تکی دبتون نمیااکرد نشستم و گفتم: خو

بسختی آب دهانم را قورت دادم و گفتم: اگه  ر دیر کرددگفت: مگه نگفتی تینا میاد چرا اینق

میدونستم اینقدر مشتاق دیدارشی به حرف شادی گوش نمیکردم و زنگ میزدم اخمی کرد 

اشتم همش فکر میکردم توراه اومدن به دوگفت: من و سرکار میزاری میدونی چقدر دلشوره 

نجا براش اتفاقی افتاده تالفیش و سرت درمیارم کتاب و از رومیز برداشتم و صفحه ای که ای

از  شید و از اشپزخونه بیرون رفت بعدکتاب و از دستم کعالمت گذاشته بودم باز کردم 

رفتنش برقهایی پذیرایی و خاموش کردم و به آشپزخونه برگشتم هیچ وقت فکر نمیکردم 

که تااین حد احساسم و تغییر بده با اینکه پدرش تمام جریان و برام کسی سرراهم قراربگیره 
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تعریف کرده بود اما نمیدونم چرا هنوزم دوسش دارم از وقتی هانی گفته فردا میرن 

خواستگاری حال عجیبی پیدا کردم انگار یه چیزی راه گلوم و گرفته این همه سال هراتفاقی 

هرکاری میکنم نمیتونم ما نمیدونم چرا این چند ماه میافتاد خیلی راحت از کنارش میگذشتم ا

کار و  با دلم کنار بیام  چه میشه کرد سرنوشت منم اینطوری رقم خورده اگه نازنین اون

نم از شرکت باعث میشد راحت تر فراموشش کنم  اما حاال نکرده بودشاید بیرون اومد

شتر از روز پیش وابسته ام مجبورم هرروز ببینمش و این دیدارها ی پشت سرهم هرروز بی

این بود که طاقت دوری از شایان و میکرد مهمترین دلیلی که کار سلیمی وزود تموم کردم 

نداشتم میخواستم لحظات بیشتری کنارش باشم اما حاال که میخواد با کس دیگه ای ازدواج 

و از رو اپن  کنه باید راهی پیدا کنم تا زودتر از اون شرکت بیرون بیام بلند شدم و گوشیم

خطیبی و عموم کنارهم قرار  فیری و توگوشم قرار دادم  تورستوران وقتیهنزبرداشتم 

و  برای اینکه بفهمم راجع به چی حرف میزنند گوشیم و مابین اونها قراردادم  گرفتن

نشوند صدا خیلی ضعیف بود بسختی جمالتشان را دستمالی روش انداختم تا آنها متوجه 

راجع  و روگوشهایم قراردادم تا به این طریق تمرکز بیشتری پیدا کنم درابتداام میشنیدم دست

لم بحال این دختر میسوزه با این حرف بحث و عوض کرد به کار بود تا خطیبی گفت د

شم قابل هضم نبود یعنی هیچ وقت تصورچیزهایی که بین این دونفر ردوبدل شد اصال" برام 

م که فکر میکردم اینها با پدرم دشمنی دارند با دچه ابله بو نمیکردم دلیل تمام اینها من باشم

گوشی چشمانم راباز کردم شایان بود با دلخوری به او چشم دوختم وگفتم: کشیده شدن سیم 

وقت شب چی گوش میدی دستش و آورد  داد و گفت: معلومه اینچرا اینجوری میکنی تکیه 

ما جذابیتی نداره چرا نخوابیدید چیه نکنه برای شتا گوشی و برداره که مانعش شدم و گفتم:

اینقدر دلتنگشی که خواب از چشمت پریده لبخندی زد و گفت: همینطوره بعد به ساعتش نگاه 

خوابم نمیبره –میشه  بگی چرا شبها تا دیر وقت بیدار میمونی  ,کرد و گفت: ساعت دو

میترسی تمام خاطرات اون  و گفت: نکنه ددوازده ساله که شبها نمیتونم  بخوابم  لبخندی ز

هیچی بابا سئوال -متوجه نشدم چی گفتی؟–م دومنم زنده شد با صدای شایان بخود اسالها توذه

بیخودی بود توترسی از چیزی نداری مستقیم به چشمانش نگاه کردم و گفتم: چرا میترسم  

ها چیزی م وگفتم: تندوگفت: منظورت از تنهاییه لبخند تلخی ز دچشمانش را کمی تنگ کر

ولی نه جناب مدیر عامل عامل ترسم چیز دیگه ایه اونم نه االن که باعث آرامشم بوده تنهایه 

همون دوسال اول تنهایی ولی هنوزکه هنوزه استرس اون شبها دست از سرم برنداشته 

و نشستم دستاش و توهم گره کرد رومیز گذاشت و  قابلش گذاشتم دم و مظرف میوه ای پرکر

زیاد مهم نیست دیگه گذشته حاال میشه اون  کتاب و به –وقع از چی میترسیدی گفت: اون م

من بدید کتاب و رومیز گذاشت و گفت: توکه فوق نمیخونی چرا کتاباش و.......حرفش و 
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کتاب و بطرفم گرفت و گفت: نه –مشکلی پیدا نمیکنی –قطع کردم و گفتم: ایرادش کجاست 

خیلی چیزای دیگه  –ردی اونم از کادویی که گرفته بودی چرا برای یه تولد اینقدر هزینه ک

علی با مخالفتش مانع شد سری تکان داد و گفت: اشتباه میکنی با این کارها  دتوسرم بو

چی میگی تو چرا همه چیز و با هم –نمیتونی جلوی اتفاقهای که میخواد بیافته رو بگیری 

 ددونست امسال نه بعد هرسال خودش میتنها فرقش این بوقاطی میکنی این کار هرساله منه 

م وگفتم: من و با خودت مقایسه نکن من و تو خیلی با هم فرق داریم توبرای دپوزخندی ز

و جلب کنی دست به خیلی کارها میزنی درصورتی که من جز نازنین به  اینکه نظر کسی

 و دارمدرت مقابله با هر اتفاقی ل من قکسی دیگه ای اهمیت نمیدم درضمن جناب مدیرعام

پس نیازی نمیبینم با این کارها با اون اتفاق به مقابله بپردازم بجای خرد شدن توکارهای من 

نقش بازی کنی و هرروز با برنامه ای  دبه فکر خودت و راه  چاره باش که از فردا شب بای

به این سیب نگاه کن  جدید مانع برهم خوردن زندگیت پوشالیت بشی سیبی برداشت و گفت:

چقدر سرخ و قشنگه نگاهی به سیب و بعد به او انداختم ابرویی باال انداخت و گفت: این 

سیب تا زمانی که به این شکل و شمایله با لذت خورده میشه تواالن مثل این سیبی کاری 

به جایی برسی کسی رغبت نکنه نگاهت کنه درست مثل سیبی که میگنده میندازنش  میکنم

ال" حالت خوب هم دور بندازند اصال" متوجه حرفهاش نمیشدم گفتم: معلومه اص ور تورود

نیست چی داری میگی زندگی من چه ارتباطی به تو داره دستش و به چانه اش تکیه داد و 

دی سری تکان دادم و گفت: توزندگی من و نابود کردی منم با تو همین کارو میکنم متوجه ش

م حماقت و خبط دنابودی تیناست شرمنده آقا مسبب این اتفاقها من نبو ان منظورت ازگفتم: آه

ی توفقط از من خواستگاری کردی درست دخودت بوده چرا میخوای من و مقصر جلوه ب

بتونه آینده مثل بقیه منم چون ازت خوشم نمیومد جواب نه دادم فکر نمیکنم یه جواب رد 

از کدوم –ود کرد یه هوس زودگذر بود نه من کسی و خراب کنه چیزی که تو آینده ات و ناب

آقای خطیبی تمومش کن من اصال" حوصله این حرفها رو ندارم نه –هوس حرف میزنی 

هیچ اهمیتی برای من ندارید پس تمایلی ندارم راجع بهش حرفی بزنم لبخندی شما نه زندگیت 

ال میخوام امروز دروغ میگی هم خودم هم زندگیم برات فوق العاده مهمیم حا زد و گفت:

ست از سرت بردارم نیلوفر خانم جلوی پام زانو بزنی التماس کنی دکاری میکنم یادت بمونه 

دعا کن کارم با تینا درست نشه وگرنه کاری میکنم پابه پام عذاب بکشی اگه قرارباشه با تینا 

م دبا تو بو ازدواج کنم کاری میکنم توهیچ وقت نتونی ازدواج کنی به همه میگم قبل از تینا

هرکی بیاد خواستگاری میگم مدتیه با من رابطه داری بدنام و بی آبروت میکنم انگشت  

نمای همه  میکنمت جوری که نتونی هیچ جا سربلند کنی تافردا ساعت هفت بهت وقت میدم 

وای  فکرهات و بکنی اگه جوابت مثبت بود که کاری میکنم آب تودلت تکون نخوره ولی
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ادت نره من خیلی کینه ایم هرکاری که فکرش و بکنی ازدستم بت منفی باشه یبحالت اگه جوا

ه دوستش ندارم ازدواج کنم به وسیله برمیاد رحم و مروت ندارم اگه کاری کنی با کسی ک

ی سرت نمیارم ولی ازفردا شب همون عذابت میدم  االن چون دوست دارم بالی

شد و گفت: ازاین به بعد هم جز  دبعد بلن رهربالیی باش دیگه خوددانی مامان کوچولومنتظ

قت راه بدی اخمی کردم و گفتم: بهتره دیگه دهنت و ببندی نبین امن حق نداری کسی و توات

م حاال تا دهنت و انه ام نبودی میدونستم  چکارت کنساکتم و حرفی نمیزنم اگه االن تو خ

 رجز خونیتم عاشق پرو یتم برات ندوختم برو بگیر بخواب بلند خندید و گفت: عاشق همین 

ای به شایان و چیزهایی که گفت فکر کردم مطمئنم  چشمکی زد و گفت:خوب بخوابی لحظه

االن چون ناراحته اینها رو گفته بعد که با این دختره ازدواج کنه همه چیز و فراموش میکنه 

اگه صحت  دو بدل شدرحال حاضر مهمترین مسئله چیزهایی که بین خطیبی و عمو رد

داشته باشه ورق برمیگرده دوباره از اول به صدای آنها گوش دادم تا خود صبح چندین 

و  م و چشماندمرتبه این کار تکرار شد آخرین بار هفت صبح بود توحیاط رو تاب نشسته بو

ب نشسته بود م باتکان محکم تاب چشمانم را باز کردم شایان کنارم روتادرا هم بسته بو

–زده باشند  شم درآوردم نگاهی به موبایلم انداخت وگفت: باید حرفهای مهمیوگوشی و از گ

کی؟ تکانی به تاب داد و گفت: عموت و پدرمن وقتی تعجبم و دید گفت: وقتی به بهانه 

گوشیت و نزدیک اونها قراردادی داشتم نگاهت میکردم خوب حاال چی گفتند که از دستمال 

به رو چشم دوختم و گفتم: متاسفانه اینا زرنگ تر از دیشب خواب به چشمت نیومده به رو

گفتم:االن بردیا میرسه بده ببینم بلند شدم و –منن هیچی که بشه ازش استفاده کرد نگفتند 

م داخل از دستم گرفت کشید روتاب افتادم باغضب نگاهش کردم اما او لبخند  بهتره بری

گه رنگ زرد نپوش اینطوری دیبرلب داشت  چشمانش را روی صورتم چرخاند و گفت:

گاه گذاشت و گفت: ه چشمات عسلی دیده میشه از این رنگ بدم میاد بعد دستش و رو تکی

نیلوفر تاحاال ندیده بودم اینقدر شیک لباس بپوشی بخاطر خواهرت بود یا دلیل دیگه ای 

جناب مدیر عامل من جز زمانی که شرکت میام همیشه همینطوری لباس میپوشم –داشت 

و گفت:همه چیز تو از امروز به  ائل چه ارتباطی به تو داره خندیددشم اصال" اینطور مسبع

من جوابم منفیه شانه ای باال انداخت و گفت:جوابت مهم نیست –بعد به من مربوط میشه 

نم اصال" تواهمیتی نداری از این به بعد هرکاری دلم بخواد میکنم هرحرفی دلم بخواد میز

رتش و آورد نزدیک و گفت: ستش و رو دسته تاب گذاشت صوروم ایستاددبعد بلند شد روبه 

ی نگرفتی واضحه آبرو برات معنا و مفهومی نداره برای دیشبم و جدرفهای معلومه ح

دیدی از چشم تیله ای ت منتظر جوابت میمونم بعدش هرچی آخرین بار میگم فقط تا هف

از چندتا پک گفت:نیلوفر  دد بعخودت دیدی تاب و رها کرد و سیگاری از جیبش درآور
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توکه داری میری خواستگاری یعنی قصدت ازدواجه دیگه چه –نه  ددخترو نمیشه صیغه کر

سرش و بطرفم برگرداند و گفت:اون و  داره همانطور که پشتش به من بود ربطی به صیغه

مهم نیست همینطوری  د بطرفم چرخید و گفت: توکه براتکه عقدمیکنم منظورم تو بودی بع

امه بدیم  هان .این و گفت و بطرف خانه رفت فورا" پشت سرش دویدم و بلند دبه رابطمون ا

لو تاخواستم حرفی بزنم سروکله بردیا پیدا امان کوچوصداش زدم بطرفم چرخید وگفت:چیه م

ش و گفت: اتفاقی افتاده شایان از کنار من گذشت بطرف بردیا رفت و گفت: توچرا هم دش

رظرف کله پاچه رو برداشت و گفت: این که دمنتظری یه اتفاقی بیافته بده ببینم چی گرفتی 

حاال این و دوست داره  و گفت: حاال شد نامزدت دداتکان همش ضرره ببینم اون چیه سری 

بار سرتاپام و نگاهی  دبرو بیدارش کن بردیا بالبخند به داخل رفت شایان باحالتی خاص چن

دختر تپلی و ت:توخیلی الغری اصال" ازاین فرمت خوشم نمیاد من دوست و گف انداخت

میخوام اون جوری بشی یکم به خودت برس چقدر تینا تپلی و تودل برو  ترجیح میدم ببین

ورشدنش دو رفت داخل هاج و واج  زودم لباست و عوض کن من از زرد متنفرم این وگفت

م صبح بخیری دخانه ش درمانده واردبکنه د و و نظاره کردم اصال" توقع نداشتم این برخور

یز و چیدم شایان وارد آشپزخونه گفتم و به آشپزخانه رفتم وسائل صبحانه رو آماده کردم و م

با ابرو به لباسم اشاره کرد اهمیتی ندادم اومد جلو  شد همانطور که پشتش به بچه  ها بود

تی ندادم ظرف حلیم و برداشتم و میریزم توبرو کاری که گفتم بکن اهمی گفت: چایی ومن

بیرون رفتم مجدد به اشپزخونه برگشتم و ظرف کله پاچه رو برداشتم از برابر نگاه 

غضبناک شایان گذشتم وقتی ظرف و رومیز قراردادم خواستم برگردم با شایان که سینی به 

یاد چایها ریخت رومن خودش فر داوسینی و کج کر  مه بود برخوردددست پشت سرم ایستا

کشید سینه و شکمم حسابی سوخت پیراهنم وتکانی دادم و به او چشم دوختم اومدام عذر 

ی بودن کارش نشه گفتم: ایرادی نداره چیزی دخواهی میکرد برای اینکه کسی متوجه عم

اختم و از دان نگاه گذرایی به شایاننشد بچه ها بفرمائید سرمیز میرم لباسم و عوض کنم 

م سینه شکم و بازوم حسابی سرخ شده بود روی ددرو ازداخل قفل کر کنارش گذشتم

مالیدم لباسم و عوض کردم از حرصم شال زرد رنگی روسرم انداختم و  دسوختگی ها پما

م و گفتم: نه هانی جان صبحانه دبیرون رفتم هانی با دیدنم گفت:چیزیت نشد  نیلو لبخندی ز

اتفاقی نیافتاده عزیزم به دکترم نیازی نیست –ات و بخور شادی گفت: میخوای بریم دکتر 

به او چشم  دصندلی و عقب کشیدم و نشستم شایان با گفتن مطمئنی چیزیت نشده باعث ش

به بقیه نگاه کردم و گفتم: چرا چیزی  دبدوزم به زور لبخندی زدم و گفتم: چیزی نشده بع

بردیا گفت: نه نمیتونم –نمیخورید مگه قرار نیست حرکت کنید آرش گفت: مگه تو نمیای 

ساعت ده قراردارم بردیا خیلی وقته برای –برای چی نمیتونی مگه کار خاصی داری 
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اده کردم  با به حتما" همراهتون میام وسائلتونم آمامروز برنامه ریزی کردم باشه یدفعه دیگه 

داخت من اند شایان نگاهی به ساعت و بعد به صدا درآمدن تلفن خانه همه بهم نگاه کردن

صبح شماهم بخیر -......-سالم –بله بفرمائید –ازسر میز بلند شدم و گوشی بیسیم و برداشتم 

لحظه گوشی حضورتون  به اونا نگاه کردم و گفتم: چند لحظه  دم چندخیر بیدار بو-.........-

نه -.........-بله مهمان دارم -........-بفرمائید آقای سلیمی  دالو ببخشی–به اتاقم رفتم  دببخشی

راستش هنوز نتونستم چیزی بفهمم ساعت ده -.........-نه اصال" خواهش میکنم بفرمائید 

که میخواید بگید واقعا" فقط امیدوارم چیزهایقرار دارم مطمئن که شدم حتما" خبرتون میکنم 

تاریخش و موکول میکنم به زمانی که پدرم برگشت اگه امروز اون چیزی -....-مهم باشه 

و به محض وام دستگیرم شه با پدرم صحبت میکنم هرچه زودتر به ایران برگرده که میخ

اینکه از این طرف خیالم راحت شه باشما قرار میزارم تاموضوع مهمتون و با من درمیان 

ممنونم خدانگهدار بعد از قطع تماس -....-خواهش میکنم حرفشم نزنید -..........-بزارید 

وقتی از اتاق بیرون رفتم هانی و ذاشتم گرفتم و باهاش قرار سپهر با مادر شایان تماس گ

ن دوتا دوباره وارد اتاق واابشادی بطرفم اومدند هانی دستم و گرفت و گفت: بیا کارت دارم 

میخوام ببینم چه بالیی سرت اومده لبخندی -برای چی؟–شدم گفت: دگمه هات وباز کن ببینم 

ستش و آورد جلو دگمه لباسم و باز کرد و دستش و جلوی دزدم و گفتم: چیزی نشده کالفه 

شادی محکم توصورتش دهانش قرارداد و گفت: وای شادی ببین چه بالیی سرش آورده 

دستش و گرفتم و گفتم:خودش  خدابیا بریم دکتر وروکوبید و گفت: خدامرگم بده تاول زده ت

وب شده هانی گفت: این دیونه خ گه کامال"خوب میشه میبینی که روش پماد زدم یه هفته دی

نگاهش کردم و گفتم: نه بابا اون بنده خدا که مقصر نبود من خوردم  داز قصد این کارو کر

ر محکم نبود که دبه سینی سری تکان داد و گفت: نه خانم جان توبه سینی خوردی اما اینق

قدر بزرگ چرا این موضوع و این بچه ها –چایها بریزه اون از رو عمد این کارو کرد 

فورا" از اتاق برید حاضر شید  دوردیدرنیاداشون و نید یه اتفاق بود همین حاال تا صمیک

باشه یادم –نه باشه گفتم: یادت نره پدرش گفته هفت خو بیرون رفتم کنار بردیا نشستم و آروم

ن دوما" مرده حاال مگه اوال" گفتم قراردارم نه مهمو–نت زنه یا مرد میمونه خوب مهمو

قی میکنه  خنده شیطنت آمیزی کرد و گفت:آی آی نیلوفر فداکار توام بله خندیدم و گفتم: فر

م و گفتم: آره ریز علی گفت: خبریه نیلوفر سری تکان داد چیه به من نمیاد کمی جدی شد و

و از زمان دانشگاه بلند شدم به آشپزخونه رفتم چند تا چای ریختم –خیلی وقته میشناسیش –

اولین فنجان و بطرف شایان گرفتم و به چشماش خیره شدم فنجان و گرفت  سرمیز گذاشتم

چه –شهاب اسمش چیه ؟–بله – مباشنیدن اسمم نگاه از او گرفت درنگش حسابی پریده بو

اخالقش که فوق العاده است اما -هردو  –منظورت اخالقشه یا شکل و شمایلش –جوریه 
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گاه و گفتم: بیا اما باقی عکسها رو ن ظاهرش صبر کن عکسش و دارم گوشیم و درآوردم

من چشم دوخت بردیا قبل از او آرش گوشی و گرفت سری تکان داد و لبخندی زد و به نکن 

خندیدم و به انتخابش کردی چه تیکه ایه سوتی کشید و گفت: از تو ژورنال  با دیدن عکس

و بعد به من  شایان که دستش و بطرف بردیا دراز کرده بود چشم دوختم نگاهی به عکس

انداخت گوشی و رومیز سر داد بردیا و آرش نگاهی به او بعد بهم انداختند هستی آرش و 

یا توهم میای هردو از سر میز بلند شدند و بطرف او بلند صدا زد و گفت: یه لحظه بیا برد

دنم لرزش محسوسی ناخود آگاه تمام ب درسکوت بهم چشم دوختیم وقتی نگاهش میکردم رفتند

م االنه د میشد که فکر میکردمیتونستم نفس بکشم بقدری تپش قلبم شدیمیکردم بسختی حس 

فکر که از سینه ام بزنه بیرون با گفتن چرا حرفی نزده بودی سکوت و شکست گفتم: چون 

وسش د–روغ نگفتم د–روغ گفتی داز ترس آبروت –ده باشی نمیکردم برای آبروم نقشه کشی

این یه موضوع شخصیه ارتباطی به تو نداره من از –یزنی پس چرا حرف نم-......-داری

چون من دوست دارم –تو راجع به تینا میپرسم که تو به خودت اجازه میدی سئوال کنی 

یگه نگاهم و به میز دوختم و گفتم: توکه دلت پیش منه چه جوری میخوای با آینده یکی د

نمیای نیلوفر چرا با همین آقا شهاب  گفت:بردیا تم ادامه بدم بازی کنی بااومدن بردیا نتوس

بردیا خواهش میکنم تا همه چیز علنی نشده جلوی کسی حرفی نزن باشه این و –بریم بیرون 

بردیا دفعه سه تایی رفتیم بیرون آره چند -لت راحت پدرت که میدونهباشه خیا–به آرشم بگو 

باشه پس ما دیگه –نه باید برم با پدرم کار دارم –به شایان نگاه کرد وگفت: توبا ما نمیای 

یان رفته  م به دست بردیا دادم شادمیریم به آشپزخونه رفتم و سبدی که از قبل آماده کرده بو

دام کرد بطرف اوکه کنار آرش ایستاده بود رفتم گفت: قصد فضولی بود  بردیا بالفاصله ص

زدم و گفتم: بیخود جدی نگیرید شهاب ندارم اما از این پسره شهاب چی میدونی لبخندی 

ست از سرم برداره اینا رو گفتم حاال زود باشید دبرای اینکه شایان  وکیل منه زنم داره 

ورا" به اتاقم رفتم یکی از د تا باالخره رفتند فدخترا توحیاط منتظرند یکربعی طول کشی

ی شاپ شدم طبق معمول بهترین لباسهام و پوشیدم و از خانه بیرون زدم سرساعت وارد کاف

سالم دیر که –همیشه زودتر از من سرقرار حاضر شده بود با دیدنم بلند شد و سالم کرد 

د روبه روش نشستم یشه سرساعت  خواهش میکنم بفرمائینکردم  لبخندی زد وگفت:مثل هم

گفت: خوب چه خبر تونستی چیزی بفهمی  موبایلم و از کیفم درآوردم و گفتم: بله اما 

هنوز گیجم نمیدونم باید باور کنم یانه  گوشی و به گوشش نزدیک کرد به دقت به ش راست

نمیدونم –صحبتها گوش سپرد و بعد به من چشم دوخت گفت: بنظر خودت دروغه یا راسته 

دیشب مهمان داشتم –درت صحبت کردی با پ–آقا شهاب راستش یکم هضمش برام سنگینه 

م با ایشون صحبت میکنم دباشه من خو–ز فرصت نشده قبل از اومدنم به اینجا رفتند هنو
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منظورم کار نیست باالخره فهمیدی –حویلش میدم فردا کارو ت–کارت با سپهر به کجا رسید 

معلومه نه -جوابت چیه؟ –نه اما فکر کنم جریان  خواستگاری باشه –کار مهمش چیه 

راستش باید یه -امله  معلومه هنوز دلت پیش جناب مدیر ع د وگفت: از نگاهتلبخندی ز

موضوعی و باهاتون درمیان بزارم صورتم و از نظر گذراند و گفت: معلومه هرچی هست 

 به سفارش شما که گفته بودید هرزمان باشایان صحبت میکنم صداش و–خیلی نگرانت کرده 

–مثال" چه جوری شده –دیروز لحنش تغییر کرده ضبط کنم منم همین کارو کردم از 

موضوع و جدی  خودتون  گوش کنید  بعد از گوش کردن صدا گفت: بهتره اینبفرمائید 

یه که بگیری من تا جایی که تونستم راجع به شایان تحقیق کردم خیلی کله شق تر از اون

ه مرد دارم فکرش و بکنی اون هرکاری ممکنه برای به دست آوردنت بکنه من از دیدگاه ی

اول کسایند که اگه به کسی عالقمند بشن طرف اون و  دسته اند دسته اینا رو میگم مردا دو

ند که به هر طریقی ا یننپذیره فراموشش میکنن و میرن سراغ یکی دیگه دسته دوم کسا

میخوان فرد مورد عالقه  رو از آن خودشون بکنند اول از راه دوستی و چرب زبانی جواب 

یارن این شازده جز دسته دومه از نداد از هیچ کاری دریغ نمیکنند تا طرفشون و به زانو درب

حتی به قول خودش بی آبرو کردن توبراش کاری نداره لزومی هیچ کاری مضایقه نمیکنه 

نداره حتما" اقدامی بکنه کافیه جلوی بقیه از رابطه ای پنهای که دروغ محضه حرف بزنه 

میخوای اطرافیان که اصل جریان و نمیدونند اونوقت میخوای چکار کنی اگه نظر من و 

بازم فرقی نمیکنه اون دنبال –رمیان بزاری دمیگم بهتره چیزهایی که پدرش گفته باهاش 

–یگه ایه اگه همچین چیزی صحت داشته باشه محاله از من جواب مثبت بشنوه دچیز 

از بی آبرو کردن یه نفر ر راحت حرف دبنظرم کسی که اینق–باالخره که باید مطمئن بشی 

ازش حتما" برمیاد بخاطر همین میگم احتمالش هست که حرفهای چین کارایی میزنه هم

امامن برعکس تو فکر میکنم وقتی مردی از شخصی متنفر –پدرش واقعیت داشته باشه 

آقا شهاب یه چیزی -سمتش نمیره من که میگم این آقا درو غ گفته  باشه تحت هیچ شرایطی 

ت از هرفرصتی برای صحبت با این وسط جور درنمیاد تینا یه جوریه حالتش عادی نیس

گی پس اگه اینطور باشه که تو می–تلفن استفاده میکنه تینا چشمش بیشتر دنبال پوله تا شایان 

حرفهای پدرش صحت  دهمین من و به شک انداخته که شای–چرا میخواد باهاش ازدواج کنه 

خوب –ستون عک-کدوم کار؟–اشته باشه آه داشت یادم میرفت کاری که گفتی انجام دادم د

فقط فکر میکردم اگه ببینه سروصدا بپا میکنه ولی این کارو نکرد –عکس العملش چی بود 

جوابی ندادم اونم –توچه جوابی دادی –پرسید چرا قبال" حرفی نزده بودی دوسش داری یانه 

کش میکنم خیلی سخته آدم فورا" گذاشت رفت جرعه ای از قهوه اش و خورد و گفت: در

لبخندی زد و گفت:میگه دوست ندارم –برنگشت –واد اون دلش با یکی دیگه باشه یکی و بخ
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آره وقتی دوستم نداشت که نمیتونستم به زور نگهش –طالقش دادی –منم گفتم خوش اومدی 

پس شما جز دسته اولی بلند –لش جای دیگه است مهم نیست فراموشش کردم ددارم حتما" 

این مدت که شما –اغ رفتن سراغ یکی دیگه رو ندارم ل و دمدخندید وگفت: آره ولی هنوز 

و  در همین اخالقتون بهتون غبطه خوردم مستقیم نگاهم کرطرو میشناسم همیشه بخا

گفت:توکه خودتم مثل منی به چی غبطه میخوردی دخترجان چیزی شده به چی زل زدی به 

گفت: به روی خودت شایان  لبخندی زد و –کی اینجاست –او نگاه کردم و گفتم: اینجاست 

میترسم براتون دردسر درست کنه خندید و گفت: منظورت از –نیار بزار فکر کنه ندیدیش 

بهتره –از شایان هیچی بعید نیست  من و بزنه اره لبخندی زدم و گفتم:دردسر اینه بیاد بگیره 

کردم بودی پیگیری ه داین آقا رو فراموش کنیم به کارخودمون برسیم من پرونده ای که دا

آقا شهاب –فردا خودت بهش بگی یا زنگ میزنی بیاد اینجا حاال میخوای  حق با سپهر بود

دارید این و دیونه کنید کافیه سپهر و ببینه دیگه نمیشه جلوش و گرفت خندید و  دانگار قص

دلم برای یه دعوا تنگ شده بدم نیست کتکش و سپهر گفت:راستش خیلی وقته دعوا ندیدم 

جوابش وبده دلم –بله چکار کنم –م و به گوشیم نگاه کردم خودشه زنگ میزنه خندیدمیخوره 

-گفته بودم قراردارم نمیتونم بیام -.........-سالم -..-بله –میخواد بدونم االن چی میخواد بگه 

الو .قطع کرد -...-باشه بعدا" که کارم  تموم شد -.........-اصال" حرفشم نزن -..........

کنار میز  میتونم بشینم به شایان که–پشت سرم انداخت و با ابرو اشاره کرد  شهاب نگاهی به

ابرویی باال انداخت و  به شهاب چشم دوختم شهاب دنگاه کردم و بع دایستاده بو

الی شایان کنار من نشست و گفت: من و به ایشون معرفی نمیکنی شهاب گفت: گفت:جنابع

بهتره خودت بگی کی هستی شایان غضبناک به او چشم دوخت و گفت: دهنت و ببند دستش 

ایشون  مدیرعامل –و رو تکیه گاه صندلی من قرارداد و گفت:بهش بگو من کی هستم 

گفت: آهان پس شایان تویی ازنوع شهاب لبخندی زد وشرکتی هستند که کار میکنم 

گفت:پس  دوخته بودخودت باشی  شایان همانطور که به من چشم  دبرخوردت حدس زدم بای

کاری آینده  راجع به من بهش گفتی شهاب گفت: نیلوفر دختر عاقلیه نمیزاره کسی با ندونم

دارم بهت اش و خراب کنه همه چیز و دررابطه با تو حتی تهدیدهایی که کردی گفته اما 

وگفت:مثال" اگه اری شایان به او نگاه کرد دست  از این کارهای بچه گانه بردمیگم به نفعته 

ای بلند شایان چند نفری که آنجا بودند بطرفمان برگشتند شهاب خیلی دصبرندارم چی میشه ب

اده یا....شایان حرفش و با ت مینازی صدات وباال میبری زورت زیخونسرد گفت: به چی

چطور به خودت : دیگه خفه شو بچه سوسول قطع کرد نگاهش کردم وگفتم: مودب باش گفتن

اجازه میدی اینطوری برخورد کنی من به تو جواب رد دادم نمیفهمم چرا دست از سر من 

و گفت:فراموش کردی چی بهت گفتم من دست از  دخندی زدراوج عصبانیت لببرنمیداری 
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یلی بهش ندارم هرکاری میکنم ای و شروع کنم که تمسر تو برنمیدارم اگه باعث بشی زندگ

ست از این لجبازی دم بدبخت کنم و به پائین بکشم بهتره عاقل باشی دتاتوروهم مثل خو

برداری حاال بلند شو راه بیافت حال خواهرت خوب نیست مضطرب نگاهش کردم و گفتم: 

بلند شدم وگفتم: االن  د به تو بگهعلی با من تماس گرفت ترسیده بو–تواز کجا میدونی 

نه ممنون شایان –م گفت: میخوای برسونمت دخانه خودشون به شهاب نگاه کر–کجاست 

و گفت: هستم  دگفت: خیر شما تشریف داشته باش کمی اختالط کنیم شهاب لبخندی ز

رخدمتتون به شایان نگاه کردم وگفتم:شربپا نکنی شهاب گفت: برو نیلوفر خانم  نگران د

ممنونم خبری شد بهت میگم لحظه ای به شایان که چشماش از عصبانیت -پرونده  نباش اینم 

رساندم  سرخ شده بود نگاه کردم ازشون فاصله گرفتم فورا" خودم و به خانه نازنین

کردی  امادرکمال تعجب نازنین و سرحال دیدم محکم بغلم کرد وگفت: وای چقدر غافلگیرم

ن به اشپزخونه رفت علی گفت: خانه شدم وقتی نازنیبیا تو برای اینکه متوجه نشه وارد 

ه  سری بعالمت نه دنه چطور چیزی ش–شما با شایان تماس گرفته بودی –قی افتاده اتفا

بعدا" میترسم نازنین متوجه شه یک ساعتی ماندم بعد  بمونه–اگه چیزی شده بگید -تکان دادم

تماس گرفتم جواب نداد چندین مرتبه تماس گرفتم  باهزار بهانه از آنجابیرون زدم باشایان

خواهش -.........-سالم چی شد–برنداشت با شهاب تماس گرفتم با اولین زنگ جواب داد 

پس بخاطر همین -.......-واقعا" االن کجاست -.........-میکنم آقا شهاب درگیر که نشدید 

فقط من و -......-ش خوبه خدارو شکر حال دآره دروغ بو-......-گوشیش و جواب نداده 

یه مسیجی شتم نگه داخانه پدرشایان ممنونم خداحافظ وقتی مقابل -.......-رجریان بزارید د

(زنگ خانه رو زدم چیزی طول نکشید ازش رسید )کارم تموم نشده شدخودم تماس میگیرم 

کار  دقیقه ای راجع به دباز شدزن و شوهر و همراه یاشار دورهم نشسته بودن خطیبی چن

صحبت کرد تا زنش با پرسیدن با من کاری داشتی بحث و عوض کرد راستش شهین خانم 

یه موضوعی هست که تا پسرتون نیامده باید باهاتون درمیان بزارم بعد به خطیبی نگاه کردم 

و گفتم: بهتره این مشکل و شما حل کنید بعد صدای ضبط شده شایان و گذاشتم گفتم: شما 

من و میدونی امیدوارم بتونی با پسرتون صحبت کنید که دست از سر  خودت دلیل مخالفت

من برداره من تو زندگیم سختی زیاد کشیدم اما هیچ وقت قدمی برنداشتم که کسی به خودش 

اجازه بده تهمتی بهم بزنه یا با آبروم بازی کنه اما از وقتی پا ی خواهرزاده شما اومد وسط 

ن که شنیدید چی گفت دلم نمیخواد مجبور شم ازش وم تو دردسر خودتدمن حسابی افتا

میشه اگه جریانی که گفتید  شکایت کنم از اینا گذشته فکر نمیکنید با زندگی تینا داره بازی

آینده اش براتون مهمه پسرتون و وادار به این وصلت نکنید هم شما هم مادرش داره صحت ن

حتی ها کوتاه نمیاد منم خوب به این را شما وقتی سرلج بیافته هم من خوب میدونیم آقازاده
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اگه با زندگی خواهرم بازی کنه امانش نمیدم ازتون خواهش میکنم  دکسی که بخوا دمیشناسی

آینده اش براتون مهمه قبل از مراسم امشب باهاش صحبت کنید  خطیبی تمام مدت سرش و 

زبان نفهم باید چکار کنم دم گفت: نمیدونم با این پسر وقتی سکوت کر دبین دستانش گرفته بو

اماتو نگران نباش اگه این حرفها رو زده بخاطر جوابی بوده که بهش دادی وگرنه کاری به 

گفتم: بهتره حرفهاش و جدی بگیرید پسرتون کارش ت نداره لبخند تمسخر آمیزی زدم وکار

رف امیدوارم بالیی سرطه قرارمهم کاری من و بهم زد فقط و از همین امروز شروع کرد

ره باشه که اینقدر دم کلفت هست که میفرستش جایی که به این راحتی ها نشه پیداش کرد ونیا

و  دم یاشار تا جلوی در همراهم اومدخوب من دیگه میرم نمیخوام من و اینجا ببینه بلند ش

نه با اجازتون –توواقعا" به شایان هیچ حسی نداری –بفرمائید –گفت: میشه یه چیزی بپرسم 

دم و گفتم: آقا یاشار قسم نده چرا جان خواهرت راستش وبگو نگاهش کر ر خانمنیلوف–

حرفم و با گفتن خواهش میکنم راستش و بگو -که......... میخوای سراز چیزی دربیاری

باشه تشریف بیارید توماشین صحبت کنیم نمیخوام پدرتون متوجه بشه وقتی –قطع کرد 

ست به من بگید مطمئنم این وسط چیزی هست هرچی هیاشار توماشین نشست گفت: لطفا"

که شما نگران برمال شدنشی حرفهای پدرش و بی کم   وکاست گفتم ماجرای بین اوونازنین 

به وسیله این عکس من و راضی به بستن قرارداد ده ساله کرد  وهم گفتم آقا یاشار برادرت

ندارم میترسم بعدها از  اصال" تمایلی به بودن تو شرکت دازش استفاده کرد چون مطمئن بو

-آقا شهاب  دش چی-.-الو سالم –لحظه  دهمین حربه استفاده کنه معذرت میخوام چن

یعنی باور کنم فقط -.......-........یعنی چی اصال" باورم نمیشه اصال" اهل حرف نیست 

ممنونم خدانگهدار  -........-باشه درهر صورت ببخشید اخالقش همینه -......-حرف زدید 

شهاب پسر یکی از دوستان پدرم تو لندنه - یاشار گفت: شایان دوباره مشکلی ایجاد کرده 

وکاللت من و پدرم و بعهده داره امروز ساعت ده باهاش قرارداشتم تا پرونده ای و تحویل 

ه اینطوری نازنین بد شده علی به اون خبر دادحال م که ناقافل سررسید و به من گفت بگیر

نگاهی به گوشیم انداختم و  تابه قول خودش بااون اختالط کنه ال نخودسیاه من وفرستاد دنب

بله –د خودش بو–به یاشار نگاه کردم رخانه شما دجلوی -..........-بله –سری تکان دادم 

پرسید االن کجام  آقا یاشار خواهش میکنم این حرفها بین خودمون بمونه مبادا به برادرتون 

این موارد و به مادرتون بگید ایشون از من دلخورند ولی دلیل کارم و حرفی بزنید اما تمام 

رتون هم هستند ددم با شخص ایشون صحبت کنم اگه میدونستم پند امروزاومده بونمیدون

سئوال م کدو–دادی اما شما هنوز به سئوال من جواب نچشم –محال بود پام و اینجا بزارم 

انه بیشتر از اونی که رو چشم دوختم و گفتم: متاسف روبه شایان و دوست نداری به–آقایاشار 

ده شنیدم نظرم تغییر کرد بهش عالقمند شده بودم اما ازوقتی صحبتهای پدرتون فکرش و کنی
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ین ااگه حرفهای پدرم دروغ باشه چی نگاهش کردم و گفتم: بازم فرقی نمیکنه پدرشما با–

گه تا االن سرپام فقط بخاطر نازنین یگه توانایی سختی کشیدن و ندارم ادوصلت مخالفه من 

یه خواهشی ببین نیلوفر خانم میخوام –بوده دیگه اعصابم کشش مصیبت تازه ای و نداره 

ت دست نگهدار تا من ته و توی قضیه رو دربیارم سعی کن رفتارت ازت بکنم نه نگو یه مد

تغییر بدی هرچقدر تندی کرد آرامش بخرج بده اگه حرفهای پدرم صحت داشت باشایان و

قول میدم کاری کنم برای همیشه دست از سرشما برداره امااگه حقیقت نداشت شما قول بده 

من یه چیزی میخوای نشدنی انگار فراموش کردید آقا یاشار شما از–جواب مثبت بهش بدی 

شما –یتونم بعدا"  وارد زندگی کس دیگه ای بشم برای امشب قرار گذاشتند من چطور م

منظورتون –نگران نباش هرکاری میکنم جریان امشب بهم بخوره حاال چرا اینقدر عصبانیه 

شایان بطرفی که نگاه میکرد چشم دوختم شایان به ماشینش تکیه داده بود و به ما نگاه -کیه؟ 

چشم –نداخته لطفا" بامن درتماس باشید میکرد یاشار گفت: بهتره من برم تاشر دیگه ای راه ن

 باز کرد شایان نزدیک ماشین ایستاده بود ممنون خداحافظ درو که– دنیبه نگار سالم برسو

دست داد و گفت: اگه سراغ من و گرفتند بگو تااون ساعت برمیگردم  نشست با یاشار 

یه گذاشتی آخرت باشه از خواهر من ما رم و گفتم:بادتوماشین و درو بست نگاهش کر

برو پائین جایی کار –فهمیدی انگشتش و به بینیش نزدیک کرد و گفت: هیس حرکت کن 

ید کاری دوز باید تکلیفم و باتوروشن کنم وقتی ن امرگفتم حرکت کبیخود کار داری  –دارم 

م پیاده شد درسمت مرا باز کرد و گفت: برو اونطرف با حیرت نگاهش کردم دکه گفت نکر

از ماشین بیرون کشید و گفت: از این به بعد  : نمیشنوی نه بازوم و گرفتو گفت اخم کرد

اینطوری باهات برخورد میکنم حاال برو سوار شو خودش پشت فرمان نشست به ناچار 

نمیدونم توبا –سوار شدم اوبا سرعت ماشین و بحرکت درآورد و گفت: پدرت کی برمیگرده 

داره دخترش داره چه غلطی میکنه اینقدر از  داری دادزد میخوام بدونم خبردرمن چکار پ

حرفش عصبانی شدم که با پشت دست محکم تودهنش کوبیدم انگشتری که تو دستم بود 

وخت گفتم: دراثر اصابت به لبش باعث پاره شدن لبش شد ماشین و زد کنار و به من چشم د

م مربوطه و بار آخرت باشه اراجیف از دهنت بیرون ریختی درضمن زندگی من فقط بخود

هیچ ارتباطی به تو نداره پس دست از سرمن بردار برو دنبال زندگیت شایان دستمالی 

برداشت و خونی که از لبش جاری بود پاک کرد و گفت: مثال" االن داری برای من  ادای 

من چی فکر میکنی نکنه من و هم  به توراجع–دخترای پاک و معصوم و درمیاری دیگه 

ختره کثیف فرض کردی نه آقا جون من مثل تونیستم که اول از روی مثل خودت و اون  د

یگه جلوه بدم دست دهوس برم سراغ یکی و بعد که بدنامش کردم خودم و عاشق پیشه یکی 

ن کارهات من و پائین بکشی بخوای اذیتم کنی و توکارای یاز این بازیها بردار تونمیتونی باا
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نگاهم کرد وگفت: چی میگی منظورت از هوس من سرک بکشی میشم مثل خودت  باتعجب 

خودت خوب میدونی منظورم چیه اصال" اینا به من ارتباطی نداره –نام کردن چیه دو ب

میشنوی میخوام بدونم باقی  دنیا فقط تویی که عاشق میشی و جواب ردمیخوام ببینم تواین 

ن دارند اگه عشق ردن طرفشوآدمها هم که جواب رد میشنوند سعی توخرد کردن و بدنام ک

 اینه اگه دوست داشتن اینه که فاتحه هرچی عاشق و معشوق خونده است ماشین و بحرکت

تنفرت از من خندیدم –رچه مورد د–درآورد و گفت: توهنوز به من جواب قانع کننده ندادی 

نه مامان کوچولو چندوقته دارم ازت سئوال میکنم –ی دو گفتم: واقعا" تاحاال دلیلش و نفهمی

من از آدم خودخواه ازخودراضی بی فکر مغرور کم عقل بددهن –ولی تو طفره میری 

سیگاری و خیلی چیزای دیگه که حوصله گفتنش و ندارم و بیزارم و تو تمام این 

حتی یک خصلت تووجودت  نیست که من ازش خوشم بیاد و بتونم ذره خصوصیات و داری 

کوچولو این چیزایی که گفتی همش تووجود  ببین مامان–ای حسم و  نسبت بهت تغییر بدم 

آدم وقیح من سیگاریم بددهنم بیفکر و کم عقلم خودخواهم خندید و –خودتم هست قبول داری 

وای خدا عجب –گفت: جز سیگاری و بددهن باقیش و هستی حاال چه جوابی میخوای بدی 

من گرسنه –نگه داشتی  چرا–من و –گیری کردم بابا نخوام باتو ازدواج کنم کی و باید ببینم 

ه شو باقی حرفمون و سرناهار میزنیم وقتی دید نگاهش داام نیلوفر از صبح هیچی نخوردم پی

میکنم گفت: این بار اینجوری نمیگم با کتک بهت میفهمونم ناخودآگاه خندیدم و گفتم: عجب 

 ت و گفت:ابرویی باال انداخ  ن دهنت پرخون شد باز رجز میخونیپرویی هستی تو همین اال

م و گفتم: اما چی دحرفش و قطع کر-چون بار اولت بود عکس العملی نشان ندادم اما.......

و گفت: امتهان کن ببین چی به  شه میخوای چکار کنی بطرفم چرخید مثال" اگه تکرار

روزت میارم تا به خودش بجنبه محکم تر از قبل تودهنش کوبیم و گفتم: خوب اینم بار دوم 

یم مثل هم توخودخواه دو گفت:حاال ش دنم چه غلطی میخوای بکنی لبخندی زمیخوام ببی

اونم  ددی میمونه  یه موردرضمن بدهنی هم کرمغرور که بودی دست بزن هم پیدا کردی 

سته از دسیگاره که عجله نکن کم کم سیگاری هم میشی سری تکان دادم وگفتم: تواز اون 

آدمایی هستی که بجای اینکه طرفت و باال بکشی به لجن  میکشی پس بفهم چرا ازت بیزارم 

پیاده شد و بطرف من –کسی مثل توارزش دوست داشتن نداره حاال به  سالمت کار دارم 

قفل درو زدم سوئیچ و نشانم داد و درو زد گفت: بیا پائین نیلوفر من  وقتی گرسنه  داوم

من با تو جایی نمیام دوباره بازوم و گرفت و کشید و گفت: از –عصبانی میشم  میمونم بیشتر

این به بعد فقط یک مرتبه حرف میزنم مجبورم کنی تکرار کنم کتکت میزنم حاال راه بیافت 

چیه –ر شلخته ای داقل صورتت و تمیز کن توچقدخندیدم و دستمالی برداشتم و گفتم: ح

ستم انداختم و گفتم: آفرین خرگوش باالخره دکیفم و رو  خجالت میکشی با من بیرون بیای
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فهمیدی صورتش و تمیز کرد وگفت: پاک شد سرم و بعالمت مثبت تکان دادم همانطور که 

د و گفت: نگرانی امشب میخوای چکار کنی  نگاهم کر بطرف رستوران میرفتیم گفتم: حاال

ای یه خراش کوچک کلی کرم رهرچندبرای توکاری نداره وقتی ب برو بابا لبت و میگم–

 دپودر میزنی برای همچین زخمی اونم روی لبت مثلما" رژقرمز میزنی صندلی و کنار کشی

باتعجب نگاهش روم نشست و گفت: حاال بده بیاد فکر بدی نیست بشین خودشم روبه و گفت:

فاده مگه من تیناجون جلفتم که از این رنگها است–رژ قرمزت و -م؟دم و گفتم: چی و بدکر

و گفت: تینا اصال" جلف نیست امروزیه سعی کن توهم مثل اون بشی تکیه  دکنم لبخندی ز

"  یاد ه اینکه بخوام مثل اون بشم دومابدادم و گفتم: اوال" من تینا رو بحساب نیارم چه برسه 

گرفتم جوری بچرخم که انگشت نمای دیگران نباشم ثالثا" توکه اینقدر شیفته وجنات این 

ت به مراد دلت برسی  هم منو از شر مزاحمتهای دچرا کارو یسره نمیکنی تاهم خوخانمی 

آقای خطیبی خیلی خوش سالم –گاه و بیگاهت خالص کنی  با اومدن گارسون سکوت کردم 

آمدید چی میل دارید شایان به من چشم دوخت و گفت: چی میخوری عزیزم نگاهی به منو 

و بعد به او چشم دوختم و گفتم: من اشتهایی ندارم لبخندی زد و به گارسون چشم  انداختم

با تمام مخلفات دوخت وگفت: همسر من فوق العاده حساسه غذای مخصوصتون و بیارید 

ور و دوقتی او دور شد گفتم: بار آخرت باشه از این لفظ استفاده کردی فهمیدی بعد به 

نفر  دخوب میشناختت تاحاال چن-چطور؟–اینجا میای  دزیا برنگاهی انداختم و گفتم: معلومه

میام با اینجا زیاد میام اما اکثرا" با دوستام –ی اینجا و این لفظ و براشون بکار بردی و آورد

بکار امروز تو دومین دختری هستی که با خودم به اینجا آوردم ولی این لفظ و فقط برای تو 

منی حاال دوست داری بدونی اولین دختری که با من  و همسربردم چون از امروز به بعد ت

–برام اهمیتی نداره آدمی مثل تو فکر نمیکنم به یکی دوتا بسنده کنه –اینجا اومده کی بود 

نشد دیگه من هرچی باشم دروغگو نیستم اولین نفرم خواهر خودت بود بلند شد وگفت: میرم 

ایستاد سرش و آورد جلو گفت: دیگه پشت سرم  دیه آبی به دست و صورتم بزنم  بعد اوم

تالفی میکنم –اخمهات و باز کن وقتی بامنی دوست ندارم این قیافه رو به خودت بگیری 

دم گوشیش و دوست داری تالفی کن االن برمیگرباشه عزیزم هرجور –جناب مدیرعامل 

اهی د نگد گوشیش زنگ میخوروقتی بطرفم می اوم ددقیقه بع درومیز قرار داد و رفت چن

گوشی و برداشتم لبخندی زدم و گفتم: زودستش و جلو آورد دوقتی نشست  دانداختم تینا بو

توزنگ زدی پس توباید خودت و معرفی کنی اما -.....-سالم علیک -..-بله–من جواب میدم 

االن  مهم نیست من زنشم توهم باید همون کلفتی باشی که قراره برای من استخدام  کنه از

نشنیدم گفتی -........-گفته باشم از این لپ گلی دهاتی ها باشی بهتره خودت و مچل نکنی

دختر عمه اش آهان تینا فعال" که تورستوران سرناهاریم بعدا" زنگ -.............-چکارشی 
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نگاهم  اشتم و به او چشم دوختم هاج و واجبزن  تماس و قطع کردم و گوشی و رومیز گذ

ه آقای خطیبی چرا دهنت باز مونده مگه نگفتی همسرتم خوب منم همین و گفتم چی–میکرد 

دم و گفتم: ایراد نداره ه لبخندی زدم و گوشیش و خاموش کروای دختر االن جنجال بپا میش–

دستش و روزخم لبش گذاشت و گفت: به توی ظریف نمیاد از این کارا بلد بی حساب شدیم 

مهم نیست خوب میشه غذات و –یکم –حاال خیلی درد میکنه نبودم از تو یاد گرفتم –باشی 

ذرایی به او انداختم و جواب دادم شته بود که گوشیم زنگ خورد نگاه گبخور چندقیقه ای نگذ

به من که گفت قرار -...........-خیر سرکوچه از هم جدا شدیم -......-سالم -......-بله –

ب شما جز فحاشی حرف دیگه ای نداره  لبخندی شرمنده اما برادر بی اد-..........-دارم 

چه عرض کنم از ایشون هیچ چیزی بعید نیست درهر صورت اگه -.....-زدم و گفتم: واقعا" 

–کی بود نیلوفر –خواهش میکنم خدانگهدار -......-دم تماس گرفتند بهشون اطالع میبا من 

من –میبینی چکار کردی –ه ر داره دنبالت میگرددبرادرت گفت پدرت دربه خندیدم و گفتم 

میشه حواسم بهش بود  ددم دیگه فکرش و نکن غذات بخور سرفقط واژه خودت و تکرار کر

ونم چرا این کارو کردم به عمرم درست نمیتونست دهانش و باز کنه اصال" خودمم نمید

اعث اولین باری بود که برای لج بازی تا این جا پیش میرفتم نگاهی به ساعت انداختم همین ب

بگه چرا به ساعت نگاه میکنی  بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:نمیدونم چرا هروقت تو  دش

معلومه چون دوستم نداری حاال جایی قرارداری نگاهش –ر دیر میگذره دهستی ساعت اینق

رسته تینا سرو وضع دببین مامان کوچولو –کردم و گفتم: باز که من و با تینا اشتباه گرفتی 

نامناسبی داره ولی اهل این حرفها نیست پوزخندی زدم و گفتم: آره نیست درست مثل تو 

چکاری –خدا زود غذات و تمام کن من کار دارم ورووباره به ساعت نگاه کردم و گفتم: تد

برادرت گفت حال پدرت بد ارم فضولی کنه آخ راستی یگه نشد من خوشم نمیاد کسی توکد-؟

بلند شو بریم –یادم رفت غذات و بخور –پس چرا زودتر نگفتی –آره –جدی میگی – شده

داره داشتم وگفتم: برای تو که تازگی نباکاری که کردی یه دعوای حسابی داریم کیفم و بر

ماشین و با سرعت زیاد دعواتون زیاد پایدار نیست او مراسم  دارید  بعدشم امشب چون

نگه داشت و گفت: من تا ساعت هفت منتظر جوابت  سرکوچه خودشانرد بحرکت درآو

باشه –میکنم  دبت منفی باشه از فردا جور دیگه ای باهات برخورامیمونم نیلوفر اگه جو

نیست نه  بابا حال پدرت بد شده اما انگار برات مهم–انگار خیلی عجله داری –خداحافظ 

م تو دلم غوغایی بود حال احافظ بطرف خانه حرکت کرددمنتظرتماست میمونم خ–برو دیگه 

عجیبی داشتم نمیتونستم باخودم و دلم کنار بیام روتاب نشستم و نگاهی به ساعت انداختم سه 

ین مراسم بهم بخوره اما اگه ش یاشار میتونست کاری کنه اکابود چیزی به هفت نمونده بود 

م که با دختر آدمی زندگی کن اشته باشه چی من که نمیتونم یه عمر باددرش حقیقت حرف پ
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شدم و  دش رابطه نامشروع داشته نه اصال" من تحمل هرچیزی و دارم جز این مورد بلنعم

م اما خوابم نمیبرد تا ساعت شش دنکه خیلی خسته بودراز کشیدم با ای به اتاقم رفتم وروتخت

-......-بله بفرمائید – دو نیم تو خانه قدم زدم تا زنگ تلفن بصدا دراومد شماره یاشار بو

 دانتظار داری-........-چی بگم آقایاشار با قسمت نمیشه جنگید -.......-ممنونم -....-سالم 

بی فایده است بهتره همه چیز و فراموش -...-چکار کنم  من نمیتونم به برادرتون اعتماد کنم 

ه خواهش میکنم خدانگهدار روزمین نشستم و سرم و بین دستام گرفتم  اگ-........-کنید 

ن ازدواج مخالفت میکرد اما یارفی که من به  تینا زدم حتما" بابا حبینشون اتفاقی نیافتاده بود 

ر درهمان حال ماندم و فکر کردم دحاال که گفته برام مهم نیست معلومه از ترس آبروشه  اینق

ه وباردرا باز کردم گوشی و برداشتم اما بوق آزاد میزد تا خوابم برد بصدای زنگ چشمانم 

درکمال تعجب شایان و پشت  دده گذشته بوند شد نگاهی به ساعت انداختم یازای زنگ بلدص

ستم زنگ خورد دوباره زنگ  زد بازهم جواب ندادم گوشی تو دیدم اینجا چکار میکرد ددر

آقای خطیبی شما شب هم دست از سر من -...-شما -...-بله –بعد از چند تا زنگ جواب دادم 

-اگه  کاری داری تلفنی بگو -.......-چی و باز کنم -..-بله خواب بودم -....-برنمیداری 

توگوش کن این وقت شب پاشدی اومدی اینجا چکار اگه کاری داری تلفنی بگو یا -.......

ایراد نداره از دیوار بیا منم زنگ میزنم پلیس بیاد  از اینطرفم -.......-بمونه فردا تو شرکت 

تو اینجا چکار برو رد کارت من حوصله دردسر ندارم اصال" -......-ر میدم ببه پدرت خ

مدی برای ای چی از اینجا سردرآوردی چیه اومیکنی مگه نرفتی بودی خواستگاری بر

ه او که هنوز بحال  طبیعی نداره نگاهی  دعروسیت دعوتم کنی الو از صداش مشخص بو

این موقع تماس  دممنونم ببخشی-..-سالم –انداختم با یاشار تماس گرفتم  دجلوی درایستاده بو

حال عادی هم درو باز کنم  نه منه و اسرار دارهشایان جلوی درخو-.....-م دگرفتم مجبور ش

ربود و من از ترسم تمام دلطف میکنید خدانگهدار  نیم ساعت تمام شایان جلوی -...-نداره 

بعد از نیم نتونه وارد خونه بشه  دم که اگه از باالی دیوار اومددرو پنجره ها رو قفل کر

ساعت سوار ماشین شد رفت بالفاصله یاشار تماس گرفت و گفت: نگران نباشید باهاش 

ممنونم آقایاشار ببخشید جز شما نمیدونستم باید به کی زنگ –صحبت کردم قول داد برگرده 

درتون  مخالفت کرد  یعنی فقط ما-...........-زود حاال قبول کرد  واقعا" چه-..........-بزنم 

رهر صورت تبریک میگم بازم شرمنده که مزاحم شما دکه اینطور -...........-خودش چی؟ 

م جاری شد هرکاری میکردم نمیتونستم مانع سانید خدانگهدار  ناخودآگاه اشکاشدم سالم بر

لحظه ای درآینه به خود نگاه کردم منی که برای جدا شدن و رفتن پدرو ریختنشون بشم 

ادرم تنها ماندم سختی این همه سال حتی یه قطره اشک هم نریختم چه بالیی سرم اومده که م

حاال اینطوری ماتم گرفتم صورتم و پاک کردم و روتخت دراز کشیدم مدام از این پهلو به 
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ر این کار تکرار شد که خوابم برد صبح رمقی برای رفتن به شرکت داون پهلو میشدم اینق

ی بود خودم و به شرکت رساندم وقتی وارد شرکت شدم یکربع تاخیر نداشتم به هر شکل

داشتم سپهر تو اتاق من نشسته بود سالمم را پاسخ داد وگفت: حالتون خوب نیست بدون 

اینکه نگاهش کنم سرم و بعالمت نه تکان دادم نشستم و گفتم:لطفا" بنشینید من  عجله دارم 

ه ها رو روی میز قراردادم و گفتم: حق با شما روبه روم نشست و به  من چشم دوخت پروند

از تو کیفم چند تا برگه درآوردم و گفتم: تمام  دمشکلش حل شد بع داما نگران نباشی دبو

ترتیب براتون یادداشت کردم نحوه بررسی میزان سود و به پرونده هایی که ذخیره کردم و 

این  کردم چیزی از قلم نیافتهسعی زیان کال" هر اطالعاتی که باید براتون میگفتم و نوشتم 

دست برده شه دوباره توپرونده ها هم فلش که بهتره پیش خودتون بمونه من احتمال میدم 

ه دست کاری دم بارها اطالعات ذخیره شدهمانطور که طی این یک و ماه نیم که اینجا بو

ز هم اگه خاصی احتیاج داشتید از طریق فلش بررسی کنید با دمیشد بهتره اگه به مور

شدم و گفتم:  د بلندمشکلی بود با خودم تماس بگیرید نگاهی به ساعت انداختم  تازه هشت بو

از نظر گذراند و گفت: اگه کمکی از من با اجازتون من دیگه میرم لحظه ای سرتاپام و 

دستمزدتون و –بله –نه ممنون خداحافظ درو که باز کردم صدام کرد –ساخته است بفرمائید 

ردم خدانگهدار من برای دستمزد کار نک–کار  این مدت –ستمزد چی د–ریختم به حسابتون 

شین نشسته بود وقتی سوار شدم علی تو مازاری کنکور نازنین رساندم خودم و به محل برگ

فقط خسته –تون خوب نیست لتعجب نگاهم کرد و گفت: شما اینجا چکار میکنی انگار حابا 

باهاتون حرف بزنم تا ساعت یکربع به دوازده باعلی درحال صحبت بودم بعد به ام اومدم 

وارد  درست سرساعت چهار خانه رفتم کمی استراحت کردم و به شرکت شایان رفتم 

گاهی صدای تلفن سکوت و  دشرکت شدم برخالف همیشه همه جا درسکوت مطلق بو

آرومه به اتاقم بیخود نیست شرکت درآنجا نبود پس  میشکست دراتاق شایان باز بود وکسی

نگاهی به شادی  دتعجب شایان  پشت میزم دیدم که سرش و رومیز قرارداده بو لرفتم درکما

که چشماش حسابی پف کرده بود انداختم هانی با انگشت روبینش زد و با دست اشاره کرد 

ش ومیکردم فکر–چی شده هانی –بیرون من و به اتاق شایان برد  دبرم بیرون  آروم اوم

–وختم د ه روصندلی نشستم و به او چشم دخبر نداشته باشی شایان دیشب با تینا نامزد کر

و برای آخر پدرش قرار عروسی –من خوبم هانی بگو چی شده –ت خوبه لچت شد دختر حا

ن بود از اینطرفم دیروز یکی به ماه گذاشته اما خالم مخالفت کرده دیشب جنجالی تو خونشو

ی به شایان توپیده یکی هم رش بعد از برگشتن از خانه تینا اینا کلدمن زن شایانم پتینا گفته 

تینا این حرف و زده  اگه یکی به–ه زیر گوشش اونم از دیشب از خونه زده بیرون خوابوند

چی بگم همین باعث شده همه شک کنند نمیخوره –ا قبول کرده بازم باشایان ازدواج کنه چر
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از اونوقت –حاال کجاست –اشه این دختره اهل این حرفها نیست بخاطر عشق و عاشقی ب

همین دورو برا بود چند دقیقه پیش گفت میرم بیرون کار دارم توچرا اینقدر بی حالی نکنه 

ه که اعصابم و بهم دنخوردم یه مشکلی برام پیش اوم هانی جان سرما–باز سرما خوردی 

سه روزی جلوی دوکاش –کارم برسم یا بیام اونجا  ریخته حاال من چکار کنم تواین اتاق به

قبل از اینکه بیای داشت با شادی راجع به تو و این –مگه چکار کردم  چرا–چشمش نباشی 

که درخواستش و رد کردی حرف میزد نیلوفر شایان خیلی کینه ایه میترسم بالیی سرت 

کنی اینطور که معلومه  بیاره همش قسم میخورد آبروت و میبره کاری میکنه نتونی سربلند

 نمیدونم باالخره یه فکری میکنم –چکار کنی  خوا ییحسابی برات نقشه کشیده حاال م

نه بابا امروز میمونیم میترسم تورو ببینه یه -ر و نیمه بهتره شماها دیگه برید ساعت چها

دی و هانی جان نباشید بهتره الزمه باهاش حرف بزنم نگران نباش برو شا–کاری دستت بده 

با گوشیم شما هم با خودت ببر نیم ساعت صبر کردم تا تمام کارمندها از شرکت بیرون برن 

ره اش و گرفتم جواب نداد دوباره گرفتم بازم جواب نداد بار سوم که گرفتم با اولین شما

خوب نیست امروز نمیام  شرمنده حالم–معلومه کجایی ساعت از پنج گذشته –زنگ برداشت 

میای نیلوفر زود  دم گفت: بجهنم که حالت خوب نیست همین االن راه میافتیخواستم خبر ب

راتاق و آروم باز کردم وگفتم: چشم تویه چشم برهم زدن اونجام تماس و ددی اینجا باش فهمی

گفتم که تو یه چشم –قطع کردم و گفتم: سالم اوکه روبه پنجره ایستاده بود بطرفم برگشت 

و نشستم و گفتم: لطفا" پنجره رو باز کنید نمیتونم نفس بکشم   برهم زدن اونجام جلو رفتم

من از چهار تو شرکتم آقای خطیبی –رو بست اومد نشست و گفت: چرا دیر اومدی درفت 

–دیشب چرا درو باز نکردی –اومدم شما سرت رومیز بود –چرا اول نیومدی پیش من –

نه یه دختر وقت شب بره جلوی خو مرد غریبه اونچرا باید باز میکردم چه معنی داره یه 

ت فکر کردی اون وقت شب اومدی اونجا سیگاری روشن کرد و گفت: دمجرد چی پیش خو

متوجه منظورش نشدم بعد که بصورتش دقت کردم تازه فهمیدم منظورش  لاو ؟تنها بودی

چیه گفتم: تو دیشب اومده بودی جلوی خانه من نه تینا اونه که سرش شلوغه نه من اخم 

کردوگفت: حواست باشه از این به بعد چی میگی تینا دیگه نامزد منه اجازه نمیدم پشت 

ت برنگردونم بعد بلند شدم و گفتم: تواگه د عزیززمچرند نگو تا به نا–سرش حرف بزنی 

که  نه من پیدات نمیشد اومدم ازاتاق برم بیرونرخودنامزد میفهمیدی چیه اون وقت شب 

بیا –گفت: چرا دروغ گفتی پدرم حالش بده نگاهش کردم و گفتم: دروغ نگفتم تالفی کردم 

بشین به ناچار سرجام بمونه بعدا" کارام مونده داد زد بهت میگم بیا –بشین کارت دارم 

فردا هفت شرکت باشی تینا  برگشتم و نشستم همانطور که به سیگارش پک میزد  گفت: از

ا خودتون و عذاب میدید م قسمت نمیخوام جلوی چشمم باشی گفتم:پس چرگه بری کدوبهت می
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 چه جوری اگه این آتو رو نداشتی–برومنم میرم پیش علی خوبه موافقی –بزار از اینجا برم 

اینم نداشتم یکی دیگه  جور میکردم امااولی وجور –میخواستی من و مجبور به ماندن کنی 

–کردم برای خودم نگهت دارم اما  نشد مهم نیست حاال ازش استفاده میکنم تا عذابت بدم 

ردی هرحرفی خواستی زدی سکوت دلت خواسته کببین آقای خطیبی تا به امروز هرکاری 

کنی اگه کوچکترین  مشکلی یخوام چیزی که میگم آویزه گوشت مکردم چیزی نگفتم اما 

برای نازنین یا زندگیش درست کنی بیچاره ات میکنم رفت تو گوشت  سیگار دیگه ای 

با تو نه اون  روشن کرد وگفت:ببین مامان کوچولو من با خواهرت کار ندارم مشکل من

مل کرده نمیدونم از چی تو لم براش میسوزه این همه مدت یکی مثل تورو تحددختر بچه 

داشتم که همه چیزو برام روشن کرد و نزاشت آینده ام  یه بود خوشحالم پدرعاقلدخوشم اوم

فکر میکنم جنابعالی باید –حاال دیگه برو نمیخوام ببینمت و با یکی مثل تو به تباهی بکشم 

ه نگرفتم برو اتاق من خیر اشتبا–تشریف ببرید انگار میز خودتان و با این میز اشتباه گرفتید 

و رومیز و نگاه  به  اتاق رفتم–تینا چیزایی که باید بزنی گذاشته رومیزش زود تمومش کن 

کردم اما چیزی نبود بطرف میز شایان رفتم آنجا بود تعدادشون خیلی زیاد بود نگاهی به 

ز اتاق بیرون متنها انداختم بقدری ناخوانا بود که هیچی ازش نفهمیدم برگه ها روبرداشتم و ا

چی کار - میشه یه لحظه تشریف بیارید -......-الو –ق نبود شماره اش و گرفتم ارفتم اماتوات

یعنی –کردم برگه ها رو نشونش دادم و گفتم: نمیتونم اینا رو بخونم  داری به پشت سرم نگاه

بلی میکنی نچی که نمیتونی اومد جلو برگه ها رو گرفت نگاهی انداخت و گفت: باز داری ت

جناب مدیرعامل شما که میتونی –خیلی به موقع میای وقتی هم میای از زیر کار درمیری 

مگه من بیکارم  خیلی ازت خوشم میاد تازه بشینم برات –بخونی برای من بخون بزنم 

راه داره درضمن اگه بیکار  لل به ددروخوانی هم کنم برگه ها رو از دستش کشیدم و گفتم: 

 کردم تاساعت پشت میزم نشستم و سیستم و روشنرنمی آوردی ددرتواز چنگش نبودی کار پ

ستگاهها رونمیدونستم عمرا" میتونستم توضیحات و دم اگه مشخصات ده مشغول تایپ بود

درج کنم طی این چند ساعت حتی یک مرتبه هم به اتاق سر نزد برگه ها رو روی میزش 

رداشتم امادرکمال تعجب برقهای بیرون خاموش قراردادم مسیج زدم من دارم میرم کیفم و ب

بود بطرف در رفتم قفل بود شما ره اش و گرفتم بعد از چند ثانیه مسیجی رسید )به تالفی 

به اتاق برگشتم حسابی خسته بودم میدونستم این کارو دیشب درو باز نمیکنم (پسره احمق 

ش میخواد بهش التماس کنم منم کرده تا بهش زنگ بزنم ازش بخوام بیاد درو باز کنه اون دل

محاله این کارو بکنم درو از داخل قفل کردم برق و هم خاموش کردم و پشت میز نشستم و 

–خوبی –بله –چشمام و بستم تازه داشت خوابم میبرد که گوشیم زنگ خورد زدم رو آیفون 

مگه –تنهایی –از چی –نمیترسی –برعکس –رو قفل کردم دچیه ناراحت شدی –دکتری 
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ونم چون تا دگفتم نمی–مگه میشه –نمیدونم –از چی میترسی –نه –اره دن–تنهایی ترس داره 

میدونم –خیلی کارا ازم برمیاد –از تو چرا باید بترسم –از من چی –حاال بهش فکر نکردم 

من خسته ام خداحافظ قطع کردم –نکردی  پس چرا حرفت و تموم-اطر همینم ........خب

آقای خطیبی فکر –بار آخرت باشه گوشی و رومن قطع کردی –بله –بالفاصله زنگ خورد 

بااون صحبت کنی نه  من  تماس و قطع کردم  دنمیکنی من و با تینا اشتباه گرفتی  االن بای

تینا جای خود توجای خود بهت گفته بودم دست از سرت برنمیدارم –بله –دوباره زنگ زد 

–ید بیای تینا میشه زنم تومیشی دوست دخترم با بازی من از امروز شروع شد پابه پای من

حواست باشه یک کلمه حرف بزنی من  نخیر–زنت درجریان اینایی که   میگی هست 

دیگه برای این حرفها دیر شده گفتم که بازی –چکار کنم دست از سرم برداری –میدونم تو 

طرش فقط خ–ببین آقای خطیبی داری بازی خطرناکی شروع میکنی –من تازه شروع شده 

متوجه تومیشه  من مردم به من که چیزی نمیشه فردا صبح میگم کارمندا بیان بعد میام آبرو 

آره –دوست داری بدونی –مثال" میخوای بگی برای چی تو شرکت موندم –برات نمیزارم 

میخوای با آبروی من بازی کنی –میگم با یکی ریختی روهم کجا بهتر از یه جای خلوت –

دیگه دوست ندارم اتفاقا"  –وست داشتن و هم فهمیدم دمعنای –صدم همینه زدی به هدف ق–

دوست دارم فکر کردی خبریه م با خفت از اینجا بری بهت گفتم ازت بیزار شدم کاری میکن

کاتبه یا ی یابو برت داشت توارزش دوست داشتن و نداشتی لیاقتت یکی مثل اون پسره 

د لیاقت آدما رومیشه از انتخاب همسرشون سنجیآقای خطیبی معیار –شهاب سیب زمینی 

دی سپهر و شهاب یکی از بهترین گزینه هایی هستن شما لیاقت خودت و دیشب مشخص کر

که دارم بهشون فکر میکنم از یادآوری به جاتون ممنون حاال که تنهام میتونم با خیال راحت 

ته ام البته از دست منم خس–آقای خطیبی من خسته ام –الو –بهشون فکر کنم شب خوش 

ه ندارم چی مثال" نگ–گوش کن آقا بهتره حرمت خودت و نگه داری –زبون نفهمی مثل تو 

نخیر انگار تو حرف حساب حالیت نمیشه باشه بچرخ تا بچرخیم هرکاری میتونی –میشه 

کسی داری درمیافتی هرکاری بکنی سرت تالفی میکنم بخوای  دبکن فقط فراموش نکن با ب

بازی کنی باهات همین کارو میکنم هرچند فکر نمیکنم برای یکی مثل تو آبرو معنا  با آبروم

و مفهومی داشته باشه  تماس و قطع کردم و فورا" با یاشار تماس گرفتم وگفتم شایان چکار 

کرده و چی تو سرشه قطع که کردم دوباره تماس گرفت جواب ندادم چندین مرتبه اینکار 

سالم –و لا–ربع تماس نگرفت بعد که گوشیم زنگ خورد یاشار بود تکرار شد تا اندازه  یک

پنجا ه دوصفحه –نیلوفر خانم میگه وقتی می اومده کسی تو شرکت نبوده –ر اسالم آقا یاش–

متن داده تایپ کنم گفت الزمش دارم تا آخر شب بمون بزن چطور ممکنه .......باشه 

–ه دچرا مگه مشکلی پیش اوم–ت بیرون برم موردی نداره دیگه االنم بیاد نمیتونم از شرک
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یگه این دختره این موقع یکی منو تو ساختمان ببینه نم داره میشه یک اعتببخشید ولی س

 دباشید بای اول وقت توشرکتار میکنه امشب هیچ اما صبح با پدرتون صحبت کنید اینجا چک

اگه قفلها رو عوض رم میام باور کنید دپچشم صبح خودمم همراه –تکلیف من روشن بشه 

م ولی امروز صبح قفلها رو عوض کردند  انگار دیشب یکی تو داالن می اوم دنکرده بو

نه فقط سیستم –ه دچیزی هم کم ش– دشرکت بوده اتاق شایان و حسابداری بهم ریخته بو

همین قفلها رو  عوض کرده یکی  ونکن ها هم رومیز بوده بخاطرتا از زدروشن بوده چن

وتا تو شرکتید دا تینا ست اگه تینا بفهمه شما ی دست مش رحیم خودشم بدست خوشه یک

نه آقا یاشار –ممکنه فکری بکنه گفت اگه تونست از دستش خالص شه میاد قفل و باز میکنه 

این وقت شب مزاحم شما هم  دبهش بگید نیاز نیست بیاد بمونه فردا درهر صورت ببخشی

ممنون سالم برسانید خداحافظ –ش حرف میزنم این حرف و نزنید فردا صبح باها–شدم 

-کارتو بگو  –زنگ خور باالیی داری –بله –تماس و که قطع کردم گوشیم زنگ خورد 

وست  دختر دیگه تو دنشد –فکر نمیکنم ارتباطی  به تو داشته باشه –باکی حرف میزدی 

الو -....-یستی منی و جز من حق حرف زدن باکسی و نداری فهمیدی حاال بگو ببینم گرسنه ن

یه بار بهت گفتم خوشم نمیاد الغر باشی من دوست دختر -..........-مامان کوچولو با توام 

بهتره تشریف نیارید من –تپلی دوست دارم برات غذا گرفتم تا پنج دقیقه دیگه اونجام 

یره دستگ د چند ثانیه بعدبه گوشم رسی دصدای درسالن که باز ش دالو قطع کرده بو ......الو

برو –دی نیلوفر د شد نیلوفر چرا درو قفل کراتاق چند بار تکان خورد و صدای شایان بلن

من امشب همین –بچه بازیها چیه درمیاری درو باز کن –آقای خطیبی من درو باز نمیکنم 

بهش زنگ زد نفهمه   جا میمونم شما هم بهتره تشریف ببری پیش نامزدت تا اگه پدرت

من این کارو نمیکنم داد زد باز نکنی –کار میخوان بکنن درو باز کن هردروغ....مهم نیست 

نیلوفر باتوام دگمه های مانتو م و بستم و به درچشم دوختم چند –درو میشکنم حاال زود باش 

گفت:فقط میخواستی  دضربه به درخورد و با ضرب باز شد برق و زد عصبانی بطرفم اوم

در بشکنه آره چرا درو باز نکردی توچرا هر چی میگم برعکسش و انجام میدی نگاهی به 

–ساعت انداختم و گفتم: یکربع وقت داری بری وگرنه ....حرفم و با گفتن وگرنه چی برید 

وتورو اینجا میبینن  با چشمان گرد شده نگاهم کرد و گفت: وگرنه پدرت و نامزدت میرسن 

تینا هم به پدرت خبر داد االن  ,نه اول با یاشار تماس گرفتم بعد به تینا–اری دروغ میگی د

نخوره بزار برو که فکر نکنند عمدی درکار  اگه دلت میخواد نامزدیت بهم هم توراه شرکتن

ح باهات چکار کنم مشتش و رومیز کوبید و گفت:بخاطر حماقت امشبت میدونم صبده بو

نه که –نت بخور من شبها شام نمیخورم رژیمم م: بیا ایناروببر با تینا جوه گفتداشت میرفت ک

د خدا درو تخته هرچنت باش بخودم مربوطه شما به فکر نامزد-یخیلی چاقی باید رژیم بگیر
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نزدیکم و گفت: بنظر تو من چاقم به چشمان خوش  دد اومرا با هم جور کرده هردومثل همی

دوختم و گفتم: وحشتناک تر از چاق یه پسر فربه و بد رنگش که درحال انفجار بود چشم 

خوام اون فرم که با دختر بدلباس و چاق و چله ای مثل تینا بر خورده حاال زود باش برو نمی

 یآرزوهالتم بخواد خیلی د–روبه پای من ببنده ت یه نافرمی مثل تونامزد بددهن تر  از خود

نداشتم که االن -داریتو–م میبری عقل ندارند اون خیلی ها که اس–داشتن هیکل من و دارند 

حویل میگیری توپیش خودت چی خیلی خودت و ت-ینه که نشد–گرفتارت شده بودم 

دی بد نیست االن که رفتی یه توآینه شکل و شمایل و ریخت و قیافه ات و برانداز فکرکر

داشتم و پشت غذا روبر وخت بعد از اتاق بیرون رفت نایلوندکنی لحظه ای به من چشم 

کردم م ازپنجره نگاه درو قفل کرددرگذاشتم و گفتم: ایناروببر االن برسه میفهمه اینجا بودی 

شد شانس آوردم امروز ماشین نیاورده بودم بابه یاد آوردن حرف باسرعت از اونجا دور 

شار بطرف سیستم رفتم تاجایی که میتونستم اطالعات و چک کردم اینقدر سرگرم بودم که یا

متوجه گذشت زمان نشدم با ضربه ای که به در خورد بخود آمدم هوا کامال" روشن شده بود 

ای شایان و از اختم شش و نیم بود دراتاق و باز کردم لحظه ای سرتاپدنگاهی به ساعت ان

جلوی درکنار رفتم بطرف میز من رفت و نشست و گفت: چکار میکردی نظر گذراندم و از 

از برادرت شنیدم پریشب یکی تو شرکت بوده -برای چی؟– مات و چک میکرداطالع–

سرش و بعالمت مثبت تکان داد پرسیدم چیز خاصی کم نشده نگاهم کرد و گفت:تازه االن 

میخوام چک کنم جلو رفتم و گفتم:شعور خوب چیزیه وقتی خدا بین بنده هاش تقسیم  میکرد 

که ازش فاصله میگرفتم گفتم: تو ته صف بودی بهت نرسید کیفم و برداشتم و همانطور 

هرچند تورو نمیشه توصف آدما جا داد قبل از اینکه به دربرسم خطیبی و یاشار وارد اتاق 

دتون که بجاش تشریف آوردید بفرمائید اینم شاز به به آقای خطیبی بزرگ چه عجب–شدند 

شه بعد درو قول داده بودید یاشار گفت:آروم نیلوفر خانم االن یکی میرسه میشنوه زشت می

که تهمت  دبست گفتم:زشت حرفهای برادر شماست شرم و حیا که نداره هیچ همینم مونده بو

دزدی هم بهم بزنه باعصبانیت بطرفش رفتم و گفتم:آخه پسره نفهم اراده کنم خودت و جدو 

رسیده به من  آبادت و هزار بار میخرم و آزاد میکنم اونوقت توی هیچی ندار تازه به دوران 

 دحاال بهت میفهمونم کاری میکنم به غلط کردن بیافتی خطیبی گفت: شایان چنمت میزنی ته

م بهم بگه چکار کنم مه به کسی هم اجازه نمیددهیچ جا نمیرم شرکت خو–لحظه برو بیرون 

درضمن بهتون هشدار داده بودم من و مجبور کنید هرکاری میکنم پس دیگه جای حرفی 

ببرید مابه کارمون برسیم دیشب به اندازه کافی از صحبتهای شما نمیمونه حاال لطفا" تشریف 

خطیبی گفت: توحرف دوخت درآورد و روشن کرد و به من چشم سیگاری  داستفاده کردم بع

دم اگه تینا چیزی یخواد بکن فقط دارم بهت هشدار میتوگوشت نمیره نه باشه هرکار دلت م
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گفت: ازت خواهش میکنم کار احمقانه پسر من  به من نگاه کرد و دبفهمه من میدونم و تو بع

و ندید بگیر و جلوی زنش حرفی از این اتفاق نزن ازامروز توقسمت فروش مشغول کارشو 

مثل باقی کارمندا هشت بیا چهار برو قسمت فروش هم طبقه پائینه کار مستقیمی بادفتر شایان 

نیلوفر جان حرفهای -ی بهترهبله اینطور–نداره فایلها همه میره حسابداری خوبه موافقی 

ال میشه حرفی به تینا نزنی سرم و خوب میشناسند حاتورو  شایان و نشنیده بگیر همه

بعالمت مثبت تکان دادم و از اتاق بیرون رفتم یک و ماه و نیم تمام شایان و ندیدم صبح که 

قع و هانی مو دم شادیبووارد شرکت میشدم تاساعت چهار که برم فقط توقسمت فروش 

میرفتند شایان ازاون اتفاق به بعد نه سرراهم سبز شد نه  دناهار یسر بهم میزدند بعد زو

تماسی با من گرفت کم کم به شرایط عادت کرده بودم یه روز صبح که مشغول کار بودم 

سیستم دچار مشکل شده اگه میتونی یسربیا باال نگاهی بهش بنداز شادی تماس گرفت و گفت:

به محبی گفتم:میرم  اعت کارخودم طول کشید تمام که شده پا میکنه نیم سشایان بفهمه شرب

دم دم وقتی وارد سالن شباال کاری داشتید فقط با همراهم تماس بگیرید سعی میکنم زود برگر

رو بست و دراتاق شایان هم بسته بود درو زدم و وارد اتاق شدم شادی دهمه جا آروم بود 

ه بود کال" اطالعات دم تمام برنامه ها قاطی بهم شمیزش نشستخدا عجله کن پشت وروگفت: ت

نه –ی دنبال چیزی میگشتی دشادی جان چه بالیی سر این کامپیوتر آور–د جابه جا شده بو

د فکر کنم ویروس گرفته  راستش یه هفته است هی دم همینجوری بودا صبح که اومبخ

زیاد مهم نیست یکم طول میکشه –ه فعه قاطی کندبرنامه ها جابه جا میشه فکر نمیکردم ی

چرا بابا از روزی که تورفتی کارها بین ماسه تا –ولی درست میشه کارخاصی که نداری 

چی شد پس چرا مراسم –تقسیم شده بنده خدا تو چی میکشیدی از دست این برادر دیونه من 

راسم میاد یه چرا بابا ولی هردفعه که اسم م–نگرفتند مگه قرار نبود سرماه ازدواج کنند 

اتفاقی می افته اصال" انگار جوردرنمیاد ازدواج کنند هانی گفت: عروس بد قدم یعنی این 

همه که مثل تونمیشن نرسیده طرف زندگیش زیرو رو بشه لبخندی زدم و گفتم: عروس خانم 

دت آره خانم ولی چرا خو–شادی گفت: بهت خبرداد  ده بود خونه مادیشب نامزدت اوم

این چه حرفیه عزیزم چرا همچین فکری –ترسیدم قبول نکنی و بهانه  بیاری –حرفی نزدی 

بفرما خانم درست شد فقط بزار اون جریان مال قبل بود –بخاطر جریانت با شایان -کردی

امروز نتایج و اعالم میکنند اصال" دل –چه سایتی -من سایت و چک کنم بعد به کارت برس

یونه میشم  هانی دنگو شادی همین جوری دارم -ه چی؟نیلوفر اگه قبول نش–تو دلم نیست 

پس چرا طول کشید جیغی از شادی کشیدم و گفتم: قبول شده قبول شده شادی  دگفت:چی ش

معماری همون که –جلو گفت: مبارکه حاال چی قبول شده  دبغلم کرد وتبریک گفت هانی اوم

الن کل شرکت و شیرینی چشم همین ا–دوست داشت شادی گفت: یه شیرینی افتادیم خودش 
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 دبایرو باز کردم هانی گفت: قبول نیست بایه شیرینی میخوای سرمون شیره بمالی دمیدم 

باشه عزیزم امشب همگی شام مهمون من هرجا دوست داشته باشید به پسرا –سور بدی 

خبربدید برگشتم از اتاق بیرون برم که محکم خوردم به شایان که پشت سرم بود  بازوهام و 

گرفت و گفت: آخ یواش چه خبرته ..............بعد نگاهم کرد و گفت: به به مامان کوچولو 

بعد بازوهام و رها کرد لحظه ای به هم خیره  اشتم چند ثانیه قدمی به عقب برداز این طرفا 

علیک سالم تشریف داشتید شادی –م این من بودم که نگاه از او گرفتم و سالم کردم دیش

م و گفتم نیم به اونگاه کرد یگه ادامه نده دشایان  دنیلوفر شیرینی یادت نره باعث شباگفتن 

نه صبر میکنم اول علی –ی بهش زنگ بزنی ساعت دیگه برمیگردم هانی گفت: نمیخوا

یفم و برداشتم و از شرکت باهاش تماس بگیره از کنار شایان گذشتم و به اتاق کارم رفتم ک

دم توشیرینی فروشی بودم که علی تماس گرفت و خبر قبولی نازنین و داد به روی بیرون ز

ر سرم شلوغ دخبردادید اینقخودم نیاوردم که فهمیدم ازش تشکر کردم و گفتم: ممنون که بهم 

واقعا" ازتون ممنونم  -........-بود که فراموش کرده بودم امروز نتایج و اعالم میکنند 

خدانگهدار شیرینی ها رو گرفتم و به شرکت برگشتم جعبه ها رو به مش رحیم دادم و 

زکنار م که شادی بلند صدام زد نگاهش کردم با دست اشاره کرد برم اونجا ادخواستم برگر

برعکس همیشه خیلی خوب برخورد دفتر شایان گذشتم ووارد اتاق شدم تینا هم اونجا بود 

صورتم و بوسید و تبریک گفت شادی گفت: بردیا میگه زود بریم خیلی وقته دور هم  کرد

ه خوبه تینا گفت: قراره باش–میگه شش بریم -باشه شادی جان ساعتی هم گفت–یم دجمع نش

تینا گفت: –م و گفتم: بخاطر قبولی نازنین قراره امشب بریم بیرون دنگاهش کر کجا برید

لم براش سوخت گفتم: تینا جان ده تنها نیستیم دتنها میرید هانی گفت: نه عزیزم تعدادمون زیا

 ددوست داری توهم بیا هانی گفت: نیلوفر ایشون که تنها نیست نامزد داره بخواد بیاد نامز

نامزدش و که دعوت نکرد خودش و دعوت کرد –لمون و میگیره بداخالقشم میخواد بیاد حا

ه بود انداختم شادی نگاهی به شایان بعد به من دجیر جیرک نگاهی به شایان که کنار درایستا

ه به هانی نگا انداخت گفتم: تینا که مجرد نیست وقتی اون و گفتم یعنی با نامزدش بیاد بعد

 د دیگه االن جفتش کنارشه من دارمزمان مجردیش بوت مال کردم و گفتم: بدخلقی پسر خال

نه فکر کنم شوهرش –ی دد هانی گفت: به نازنین زنگ زمیرم قرارتون و بزارید خبرم کنی

–ر رو تو حساسه دونی خواهرت چقدبرنامه خاصی داره تینا گفت: چه ربطی داره توکه می

ی جان با بردیا تماس بگیر اره شاددعزیزم زندگیش مهم تراز حساسیتهایی که نسبت به من 

هانی گفت: کجا میخوای یرتر بیام درس و برام مسیج کن ممکنه کمی دبگو نیلوفر گفت آ

هانی جان ساعت چهار ونیم قراردارم  تینا گفت: راه افتادی نیلوفر نگاهش کردم –بری 

 دچن دوگفتم:یه قرار کاری تو شرکت پدرمه هانی گفت: راستی کارت با عموت به کجا کشی
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د انجام بدم نگاهی تا کاره که بایدیگه  میرم چندامروز مشخص میشه من –سهم مال تو شد 

وشیم انداختم یه مسیج از شایان بود )مراقب باش موقع بیرون رفتن دوباره به من به گ

نه عزیزم یادت نره حتما" با بردیا تماس –نخوری نامزدم پیشمه(شادی گفت: از نازنینه 

هنوز نه -.......-ممنونم -......-سالم –تاقم رفتم و باعلی تماس گرفتم بگیر خداحافظ به ا

نه نه میخواستم زنگ بزنم تبریک بگم گفتم -.......-میخواستم ببینم برای امشب برنامه دارید 

ر دنه نه مزاحمتون نمیشم توشرکت پ-...-خوبه -........-برنامه خاصی داشته باشید  دشای

ند نزاشتم زنگ بزنند ولی قول یه سور و ازم دچرا همه باخبر ش-...........-قراردارم 

ممنونم -.......-برای امشب  اگه صالح بدونید-........-شماست گرفتند گفتم منوط به موافقت 

م دآدرس و مسیج میکنم خدانگهدار بانازنین تماس گرفتم و تبریک گفتم و بعد به کارم رسی

سیج بردیا رسید کارجلسه به دعوا کشید شش از شرکت بیرون زدم م که مدر بودتوشرکت پ

رفتم قرارمون شش بود  دبو و به خانه رفتم بعداز عوض کرن لباس به آدرسی که بردیا داده

م اما سعی کردم ظاهرم و حفظ کنم دند هنوز عصبی بودم همه بودولی من هفت و نیم رسی

عا" واق–وفر خانم چه عجب تشریف آوردید جلو رفتم و سالم کردم بردیا گفت: به به نیل

وباره بهش تبریک گفتم از بقیه هم دنازنین و بوسیدم و  شرمنده ام کارم طول کشید صورت

عذر خواهی کردم و نشستم بردیا گفت: خوشت اومد دیدی چه جای قشنگیه نگاهی به 

عمرا" اگه  ت اینجاستنتخاباصال" خوشم نیومد اگه میدونستم ااطراف انداختم و گفتم: 

خوب میشناسم گفتم:اینطور جاها وو گفت: نگفتم من خواهر زنم  ددم علی خندیموافقت میکر

دیگه سخت نگیر یه شبه بعدشم چهارتا نیلوفر جا به این باحالی سنتیه –رو تنها بیاید بهتره 

هانی گفت: روگردن تو که خیلی میشه گردن کلفت همراهتونه کسی نمیتونه چپ نگاه کنه 

کنه تویی تینا گفت:تا شایان هست نگران نباشید یه رد دعوا شه اولین نفری که فرار ب کحسا

نفره ده نفر و حریفه نگاهی به شایان انداختم و نتوسنتم جلوی خنده ام و بگیرم هانی گفت: به 

شایان میشه کتکهاشه آرش و بردیا بلند خندیدند شایان  دقول نیلوفر تودعوا تنها چیزی که عای

وباره شدت گرفته بود از صبح که بعد از این دوخت تپش قلبم دلبخندی زد و به من چشم هم 

ساعتها به چشمهاش خیره بشم زنگ گوشیم  دلم میخوادوباره مننقلب شدم دمدت دیدمش 

-بله بهترم -......-ممنونم -.......-سالم -.......-جانم –از فکر شایان بیرون بیام  دباعث ش

-............-مهمان , کی هست؟ -........-اتفاق مهمی نبود فراموش کردم پدرمن -......

-ممنونم رسیدن بخیر -..........-الو سالم –ید بله گوشی و بد-.........-رگشته؟ واقعا" کی ب

ن دادم ممنونم شما لطف داری بردیا گفت نیلوفر شهابه سرم و به عالمت مثبت تکا-.......

-......-به سالم کجایی تو-.........-ه ببینم الو شهاب دد و گفت: بکشیگوشی و ناقافل ازدستم 

خوبه بلند شو بیا به این -........-بابا قرار بود یه هفته ای بری شد بیست روز کار که نداری 
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بابا تعارف و بزار کنار آدرس و مسیج میکنم نیم ساعته اینجا باش -.....-آدرس همه هستند 

نه خداحافظ تماس و قطع کرد و گفت: بیا نیلوفر اینم شهاب -.......-ی شام نمیخوریم تا بیا

طور که به من بعد روبه شایان کرد و گفت: شایان تاحاال با شهاب برخورد داشتی شایان همان

وخته بود گفت: یک بار بردیا گفت: خیلی پسر باحالیه باید باهاش صحبت کنی تا چشم د

ا لب چید و گفت: نه بابا وره میزارید بردید پشت سرهمگم تینا گفت: معلومه یبفهمی چی م

وفر فداکار همش برنامه هامون و خراب میکنه هربار با این بنده خدا قرار میزاریم این نیل

نیلوفر یه جورایی فرار میکنه اون که نمیاد این خانمها که بهش وصلند نمیان همش سه تایی 

ت: این مامان کوچولو بیرون رفتنهای تنهایی و و گف دیا چهارتایی اومدیم شایان نیشخندی ز

که باکسی بره  که  به بودن درجمع ترجیح میده نازنین گفت: آدم تنها بیرون بره بهتره از اینه

و به من چشم دوخت نگاه ازاو گرفته وبه  دزبونش دراختیار خودش نیست شایان لبخندی ز

شد و گفت: من میرم بیرون شهاب که  ددوختم بعد به علی نگاه کردم علی از جا بلن ننازنی

اومد با اون میام دوباره به نازنین چشم دوختم وقتی علی کامال" از ما دور شد گفتم:چی شده 

نه نیلوفر من با اون –اختی دده تو به علی تیکه انش–نازنین سری تکان داد و گفت: هیچی 

عوا کردی آرش خندید و حاال چرا اینقدر رنگت پریده حالت خوب نیست یا د–چکار  دارم 

گفت: چیه علی بجای تبریک حالت و گرفته نازنین گفت: ولش کن بابا همیشه همینجوریه 

آخرت باشه راجع به شوهرت اینطوری صحبت کردی  باناراحتی گفت:  رحسوده گفتم: با

–اره مقصر تویی دمیدونم ولی حق –نیلوفر آخه توکه نمیدونی همش به تو حسودی میکنه 

بسه دیگه نازنین من تورو خوب میشناسم سرمن که نمیتونی کاله بزاری  داری با –نیلوفر 

این کارها زندگیت و خراب میکنی فراموش نکن دیگه تنها نیستی که مثل بچه های شیر 

خوار به من میچسبی االن باید حواست فقط به علی باشه خوب میدونی چقدر بهت عالقه 

شوهرته امیدوارم بتونی اینا رو از هم تفکیک کنی با این داره نازنین من خواهرتم ولی اون 

سری –ه میزنم تو دهنش دبیخود کر–رفتارت کاری میکنی آخر مانع رفت و آمدت بشه 

د گوشات و اهری که دارم چی فکر میکردم چی شتکان دادم و گفتم: خوش بحالم با این خو

ه بعد بینتون پیش بیاد برای باز کن ببین چی بهت میگم کوچکترین مشکلی از این لحظه ب

همین که –اما –نمیارم حاال برو بیارش  تممنازنین اس همیشه قیدت و میزنم به جان خودت

د باش  بلند شد که بره گفتم: نازنین معذرت خواهی یادت نره  هانی بعد از رفتنش گفتم زو

خدا براش یه  بابا بنده-برای چی؟–گفت: قبل از اینکه بیای حال علی بنده خدا رو گرفت 

سرویس خریده بعنوان کادوی قبولی نه گذاشت نه برداشت گفت مطمئنم اونی که نیلوفر 

رآوردم هانی دجعبه جواهر و  ال تو حاال براش چی گرفتی از کیفمخریده خیلی بهتره از م

 نه نمیدونست بچه–ونست چی براش گرفتی دگفت: وای محشره نازنین حق داره از قبل می
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دم ینه نم–ی ددو نزنین تینا گفت: یعنی نمیخوای بهش بباشه حرفی از این کاها حواستون 

کارم زیاد بود فراموش کردم چیزی بگیرم یکیتون بزاره تو کیفش یه وقت نازنین نبینه  میگم

خواهرشی نمیفهمم علی چرا باید به تو حسادت کنه تو نمیشه من بردیا گفت: اینجوری که

ید آرش گفت: بزارید برای بعد دارن میان بحث و عوض کنید دارهرکدوم جایگاه خودتون و 

شد االن هم با  کرد تموم دبابا کجایی عق–نه –از هستی خبرداری هانی گفت: راستی نیلوفر 

ونستی  سرم و بعالمت مثبت دشوهرش رفته دبی لبخندی زدم و گفتم: مبارکه آرش گفت: می

آرش نگاهی بهم انداختند آرش گفت:مگه مادرت بهم خبر داد هانی و –ازکجا –م دتکان دا

برای چی اومده –آره اومده بود شرکت –دی درم بازم باهاش حرف زبعد از دعوات با ما

نه عزیزم –اگه قرار بود شماها بدونید بهتون میگفت هانی گفت: راجع به من بود – دبو

باناراحتی به بردیا گفت: بچه ها شهاب اومدتمومش کنید   شایان اخمهاش و کشید توهم و 

و سالم به همگی با پسرا دست داد –وخت دپشت سرمن نگاهی انداخت و بعد به من چشم 

و روبه روی شایان نشست و گفت:به به جناب مدیرعامل هم که حالشون و پرسید و کنار من 

ید و گفت: یه بار دشهاب خن داینجا تشریف دارند بردیا گفت: انگار همدیگر و خوب میشناسی

 دپس بادمجان پای چشمت کار شایان بوراومد آرش خندید و گفت:دحسابی از خجالتمون 

اوهم خندید و به من چشم دوخت  و گفت: چه عجب خانم ماشما رو بیرون دیدیم حاال 

روبه نازنین کرد شهاب –گاه شنردیا گفت: سور قبولی نازنین تودامناسبت امشب چیه ب

ستش و دور شانه نازنین حلقه دید علی دگم نازنین خانم حاال چی قبول شوگفت: تبریک می

و گفت: از نازنین یاد بگیر صبح  داوه چه عالی بعد به من نگاه  کر–کرد و گفت: معماری 

نتایج اعالم شده شب سور داده تونمیخوای بعد از دوماه به ما سور بدی آرش گفت: چه 

ش و از تنش درمی آورد گفت:به چه پسرعمویی سوری مگه خبریه شهاب همانطور که کت

دوختند شهاب با تعجب دونی نیلوفر فوق قبول شده همه به من چشم داره نیلوفر یعنی تو نمی

تید شایان گفت: فقط من دونسکدوم نمی تک تک بچه ها رو از نظر گذراند و گفت: واقعا" هیچ

نگاهم کرد و گفت: چرا نیلوفر  ه شهابهمه گفته قبول نشد میدونستم این مامان کوچولو به

ارم خوب کارا چطور پیش رفت به نتیجه دنه حوصله درس و ن–یعنی نمیخوای شرکت کنی 

از چند لحظه مکث گفت: آره بسته شد یکم طول کشید ولی همه چیز به نفع ما درسیدی  بع

–ر منه بردیا گفت:چی کاپیش رفت بعد نگاهی به دور و بر انداخت و گفت:بردیا کارتو آره 

دفعه پیش اینجا  ,آره بچه مثبت باحاله نه–اومدن اینجا  فقط تویی که عاشق اینجور جاهایی 

ع بیرون خندید وگفت: بیخود نیست هربار موقشهاب  د بیایم نیلوفر فداکار بهمش زدرار بوق

ن ناقافل برای نیلوفر کاری پیش میاد  از دفعه های بعد تواین کار و بعهده نگیر بردیا داوم

رید غذاش عالیه حاال انتخاب کنید بعد بهونه بیابلند شد و گفت: بابا اول غذاش و بخورید 
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بعد از سفارش غذا گوشی شهاب چند مرتبه زنگ خورد  اماهر دفعه قطع  مردم از گشنگی

ه شهاب زد و گفت: خجالت نکش جواب بده آرش گفت: بردیا تورو هم از شان د بردیا بهکر

م االن جفتم کنارم بود دشهاب لبخندی زد و گفت: من اگه از این کارا بلد بو راه بدر کرد 

ا زنگ میزنه مگه طالقش ندادی ناخودآگاه به شایان نگاه کردم ریگه چدماراله هانی گفت: 

وخت شهاب گفت:چرا خیلی وقته ولی بعد از چند ماه دم شچد تمسخر آمیزی زد وبه  من لبخن

اون مال زمانی –گفت: شما که دوسش داشتی  پس چراجوابش و نمیدی  شادیپشیمون شده 

بود که هنوز زنم بود نه حاال که یه مدت با یکی دیگه بوده حاال که دلش وزده  اومده سراغ 

–دیگه زنگ نزنه ت به سرش کن بردیا گفت: خوب دسدرد من نمیخوره  من این دیگه به

دیا گفت: معلومه  اینجوری دست برنمیداره بده یکی رصدبار گفتم زنگ نزن فایده ای نداره ب

این و بشنوه میره رد کارش گوشی شهاب دوباره زنگ به جات جواب بده بگه من زنشم 

یگه این دکی خورد بردیا گفت: نیلوفرتوجواب بده گفتم: نه این کار از من برنمیاد شرمنده ی

کارو بکنه  من نمیتونم دل کسی و بشکونم شایان باگفتن ولی تواین کار تبحرداری حرفم و 

اوگوشی قطع کرد به او چشم دوختم تاخواستم حرفی بزنم گوشی شهاب دوباره زنگ خورد 

شایان نگاه کرد موقعی که شام و آوردند شایان مسیج فرستاد )یه بار این  و خاموش کرد و به

باعصبانیت  (وکردی پس زیاد سخت نیست چرابرای معشوقه ات این کارو نمیکنیکار

چیزی شده ؟ به   –نگاهش کردم نیشخندی زد و صورتش و بطرف دیگه ای برگردوند 

شهاب نگاه کردم و سرم و بعالمت نه تکان دادم نگاهی به گوشی تودستم   بعد به شایان 

موقع –نگاهش کردم و گفتم: چی  دچیزی یادم افتاانداخت موقع غذا آرش گفت: نیلوفر یه 

گفت: چی شد رمزی  زدم و سرم و پائین انداختم بردیااومدن با پدرم صحبت کردم لبخندی 

حرف میزنید آرش خندید و گفت: بچه ها امروز یه صحنه باحال و از دست دادیم نیلوفر تو 

نیلوفر حرفی درنمیاد خودم از ند آرش گفت:ی و گرفته زده همه به من نگاه کردشرکت یک

میزاره نه  میگم بعد از جلسه امروز حاج صابر از نیلوفر خواستگاری میکنه نیلوفرم نه

حقش –برمیداره محکم  میکوبه تودهن حاج صابر بردیا گفت: چرا اینکارو کردی نیلوفر 

نه  م کهآرش بلند خندید و گفت: پدرم گفت حاجی بعد از کار نیلوفر میگه برای خودبود 

نطور که میخندید گفت: برای برای پسرم گفتم نیلوفر یکی دیگه میزنه تودهنش شهاب هما

وم باید این کارو میکرد پرو با چی زدیش بنده خدا مگه حرف بدی زده گفتم: بجای  من عم

اون لهجه غلیظیش میگه عزیز دلم مثل هفتاد سال عمری که از خدا گرفتم به عمرم کسی 

شهاب جدی شد و گفت: یعنی چی و وارنگ باشه قصد ازدواج داری مثل تو ندیدم رنگ 

نگفته بود که -رنگارنگ باشی مگه چطور برخورد کردی بردیا گفت: واقعا" اینطوری گفت؟

تورو میشناسیم همیشه  ری یدفعه این و گفت ما تقریبا" دوسالهنمیزدمش  هانی گفت:همینجو
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و زده شایان گفت:خانما آقایون زیاد به  تو کار خشک و جدی بودی آخه برای چی این حرف

ه  شایان به من ده بردیا گفت: پس چی بودرفتارش نبوخدانیارید منظور بنده   مغزتون فشار

تینا گفت:  ین حرف همه توصورت من نگاه کردندچشم دوخت و گفت: رنگ چشماش باا

مثل  آبیه ببینمت نیلوفر مگه چشم هم رنگارنگ میشه نگاهش کردم گفت: خوب این که 

ثرا" ایشون و با نه شما چون اکاا علی گفت: حق باشایهمیشه شایان توهم یه چیزی گفتی ه

رصورتی که هرزمان رنگ روسریش دمقنعه مشکی دیدید بنظرتون میاد رنگ چشماش آبیه 

چین یاد تینا دوباره گفت: به عمرم همو عوض میکنه حاله چشماش به همون رنگ درم

وم دست زدی بردیا گفت: مگه فرقی هم میکنه دشایان گفت: حاال با کچیزی نشنیده بودم 

شایان گفت: خیلی اگه با دست راست زده باشه چیزی نمیشه  ولی اگه با دست چپ زده باشه 

ست چپ نیلوفر خیلی قویه دکه یه ماهی درد میکشه آرش گفت: یعنی چی منظورت اینه 

ستش خیلی قویه بردیا بلند خندید و ده تو ندی کدستش نه کله قشایان لبخندی زد و گفت: 

گفت: معلومه از کله قند نیلوفر بی نصیب نبودی پس اون  زخم لبت جای کله قند نیلوفر بوده 

میکنه بنده ایشون همیشه دوبار پشت سرهم کار ست دآره شایان به من چشم دوخت و گفت: 

گفت: ولی از شوخی گذشته  خدا حاجیه االن غذاش و داره با نی میخوره همه خندیدند آرش

خیلی آدم خشک و قاطیعیه فهمم حاج صابر یپدرم میگفت یکی از دندونهاش شکسته من نم

با این آقا جلسه داشتم هیچ نمیتونستم حرفی بزنه سه مرتبه من -چه جوری حرفی بهت نزده  

د باید دادم اینقدر تو صورتم زل میزد تا عصبانیم میکرد حقش بووقت نفهمیدم چی تحویلش 

تمام دندانهاش وخرد میکردم درهرصورت به پدرت بگو من با این حاجیه دیگه کار نمیکنم 

: توکه میدیدی اینطوریه گفت بردیا چیزی هم تحویلش نمیدم چکشم جلوی چشمش پاره کردم 

درت نگفتی به جات سرجلسه بره علی خندید بردیا با تعجب نگاهش کرد و گفت: به چرا به پ

م  چشماش مثل دخترشه اگه مکه میخندید گفت : پدرخانعلی همانطور -لی چی میخندی ع

ند بعد از شام بردیا چند دقیقه رفت ما" ایشون و میپسندید  همه خندیدحت دایشون شرکت میکر

م و صورتم و دو بعد با قلیان برگشت نشست و گفت: نیلوفر غر نزنی یه شبه لبخندی ز

نگاهم کرد و سرش و بعالمت  خوبی نازنین –ماندم برگرداندم و رو صورت نازنین خیره 

ر سرده  رنگتم خیلی پریده مطمئنی دستش و گرفتم و گفتم:چرا دستات اینقدمثبت تکان داد 

–چیزیم نیست فقط خسته ام نگاهی به علی انداختم و گفتم: مگه ناهید  هرروز نمیاد –خوبی 

طر گفت: خستگی خانم من بخا ندی زد وپس برای چی خسته ای علی لبخ–چرا چطور مگه 

بیخوابیه این هفته اینقدر استرس داشته که اصال" شبها نتونسته چشم روهم بزاره  به نازنین 

وباره علی گفت: بخاطر نتیجه کنکور اخمی دنگاه کردم و گفتم: برای چی استرس داشتی 

روم کنی  بازم ر مهم نبود که یک هفته خواب و به خودت حدکردم و گفتم: نتیجه کنکور اینق
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تا نتیجه میترسید قبول نشه شما باهاش قهر کنید  در شما بوطعلی گفت: استرسش بیشتر بخا

ی برای من ددی نازنین تنها لبخندی زد گفتم: اشتباه کرآره نازنین توهمچین فکری کر–

زیر درس در ازسالمتی تو مهم تر از همه چیزه اگه اسرار داشتم قبول شی برای این بود که 

 درها مهم نبود خودت و به این روز بندازی امسال قبول نمیشدی سال دیگه اینقری نه اینکه ن

نه خوبم یکم استراحت کنم بهتر میشم علی گفت: میخوای بریم خانه –حاال بلند شو بریم دکتر 

آره علی خیلی خوابم میاد علی روبه بقیه گفت: شرمنده ما دیگه میریم وقتی علی مشغول –

نه  نیلوفر بخدا فقط –نین توکه مشکل خاصی نداری هان زبا بقیه بود گفتم: نااحافظی دخ

علی همه –به چیزی که احتیاج نداری –نه بخدا –توکه چیزی از من پنهون نمیکنی -خسته ام

وت و گرفتم بخاطر دم کادتوگوشش گفتم: فکر نکنی فراموش کرچی میگیره بغلش کردم و 

آره عزیزم –راست میگی نیلوفر –و ژورنال دیده بودی ن جواهریه که تشوهرت نمیدم همو

باشه قول میدم –بمونه بعدا" بهت میدم ولی بجان من قسم بخور جلوی علی حرفی نمیزنی 

رضمن نگران هزینه  های دانشگاهتم نباش همش و خودم داره عزیزم –حاال االن همراهته 

میدونم –خیالت راحت باشه نیلوفر اصال" از لحاظ مالی مشکل نداریم –پرداخت میکنم 

کن یکمم باسیاست اما بازم پیش علی حرفی نزن سعی  وست دارمدم اینطوری دعزیزم خو

تر عمل کنی علی دوست داره بخاطر همینم حسادت میکنه میخواد تمام قلبت مال اون باشه 

اه بابا کجا داره میره خوبه هرروز همدیگر و میبینید  به بردیا نگ–بهش بیشتر توجه کن 

ازنین جدا شدم و با د میخواد بازم بگو خندیدم و از نم هانی گفت:بردیا اگه دلت کله قندکر

نه تینا –دیه مرا از فکر بیرون آورد دعواشون جنگاهم آنها را بدرقه کردم شادی با گفتن 

از من ناراحته هانی گفت: بخاطر اینکه دعواش –گفت: ولی نازنین خیلی تو خودش بود 

خترش از دعواش میکردی شایان بجای من گفت:داولی بود که تو  رناراحته مگه بای دکر

وخت و گفت: داینکه بهش کادو نداده ناراحته نه چیز دیگه بردیا به شایان بعد به من چشم 

وتاخواهر و ددم تینا گفت: شایان توچه خوب این وفر باسرم گفته شایان و تصدیق کرآره نیل

که به من نگاه میکرد گفت: فقط نازنین و مامان کوچولو رو نمیشه شناختی شایان همانطور 

باهرکس یه جور برخورد میکنه البته بستگی به سن طرفم داره کال" مثل چشماشه شناخت 

م لبخندی دچرا گرفتم بخاطر شوهرش ندا–شهاب گفت: وقت نکردی چیزی براش بگیری 

 ؟هده خوب خانم مهندس کارت کمتر شزد وگفت:لقبی که شایان بهت داده واقعا" بهت میخور

تر شده بردیا گفت:به لطف منگاه گذرایی به شایان انداختم وگفتم: به لطف آقای خطیبی بله ک

 ددستش و کنار لبش گذاشت و گفت: یادم میایا کله قندت همه خندیدند شایان  آقای خطیبی

ت آزاد ندارم بعد از وق–ت چیه پس وقت آزاد بیشتری داری برنامرد میگیره شهاب گفت:  د

چه فرقی کرد قرار بود کارت کمتر شه بیافتی –شرکت آقای خطیبی میرم شرکت پیش عموم 
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گاه ثبت نام شنفکر کردم بخاطر همین نمیخوای دا نبال کارات اینطوری که بازم نمیتونید

یشه وگفت: اینطوری که هم دراحت نشه نمیتونم جایی برم لبخندی ز تا از نازنین خیالم–کنی 

پاسوز نازنین میشی نازنین سرخانه زندگیشه به فکر خودت باش شایان گفت: مشخصه 

ی این حرف و بزنی شهاب دستش و دنداری وگرنه جرأت نمیکر وشناختی از مامان  کوچول

از ترس –مگه چی گفتم آرش گفت: حاال چرا دهنت و گرفتی دهانش گذاشت گفت: جلوی 

او  بدون اینکه بهگفت: ولی از شوخی گذشته تصمیمت چیه  کله قندش همه خندیدیم شهاب

ر به دچه ق–ارم هیچ کاری نمیتونم بکنم د دنگاه کنم گفتم: تا زمانی که با آقای خطیبی قراردا

زیاد که نگفتم لحظه پایان قراردادت  مانده شایان گفت: نه سال و هفت ماه و دوروز درسته 

فتم: جالبه سختیش و من میکشم روز شمارش و رتش و از نظر گذراندم وگای زوایای صو

ر طوالنیه باعث شد نگاه از شایان گرفته دشما داری شهاب با گفتن:چرا مدت قراردادت اینق

درسته افقیه یه توافق بین من و نیلوفر شایان پیش دستی کرد و گفت: کامال" توو به او بدوزم 

-.....-سالم -...-بله –زنگ خورد  با نفرت به او چشم دوختم تا خواستم جواب بدم گوشیم

کجا ....چند لحظه از جا  فرمودیدالو لطفا" کمی بلند تر صحبت کنید -......-خودم هستم شما 

ر که دهمین جام هیچی نمیشنوم اینق–گفت: کجا نیلوفر  ند شدم و از تخت پائین رفتن بردیابل

م که دنشستم مشغول صحبت بووتا تخت اونطرف تر د  دد بفرمائیالو ببخشی–صدای تو بلنده 

شدم با وجود تمام اتفاقهایی که افتاده بود نمیدونم چرا  دوخته بودمتوجه شایان که به من چشم 

م تازه تماس و قطع کرده دهر وقت نگاهش میکردم کشش عجیبی به او درخودم حس میکر

کردم یه پسر سرم نگاه  خانمی مرا از فکر بیرون آورد به پشت–بودم که یه نفر با گفتن 

سبزه چشم و ابرو مشکی وقتی دید نگاهش میکنم اومد نزدیک نشست  و گفت: قالت گذاشته 

من همه جوره درخدمتم محکم تودهنش کوبیدم و گفتم:خفه شو پسره احمق هنوز حرفم تموم 

نشده بود که شایان و مقابلم دیدم یقه پسره  رو گرفت از جابلند کرد باسرتوصورتش گذاشت 

دا کردند شهاب یا و آرش به زور شایان و از او جمشت هم به شکم و پهلوهاش زد بردچندتا 

کنارم ایستاد وگفت: مگه چی بهت گفت این اینطوری قاطی کرد نگاهی به پسره انداختم  داوم

تا خواستم حرف بزنم چند نفر رسیدند و بطرف شایان  دکه سرو صورتش غرق خون بو

ند اینها یر شدند باقی افرادی که آنجا بوداو رفت و همه درگحمله کردند شهاب فورا" بطرف 

ایان نگاه شمرا گرفت و بطرف تخت برد  موقع نشستن به رو از هم جدا کردند تینا دست 

وگرفت و  کردم یقه لباسش پاره شده بود صورتش از عصبانیت سرخ سرخ بود شادی دستم

دی بلند شید راه بیافتید بار آخرتونم نیلوفر چکار کرد شایان گفت: ساکت شو شا دگفت:چی ش

باشه تو این جور جاها پا میزارید موقع گفتن این جمله نگاهش به من بود بردیاگفت:مقصر 

 صبرکن کارت–بله –بردیا –اومدیم بهتره دیگه بریم  منم ببخشید نباید با دخترا اینجا می
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ت فاصله گرفتیم کارت دارم فورا" کیفم و برداشتم وبطرف او رفتم چند قدمی که از تخ

نزن زودباش  حرفشم–م حساب میکنم دنمیخواد خو–وبهش دادم و گفتم :رمز وکه داری 

یم آرش گفت: نزدیک اینجا یه نرسیده با اومدن بقیه همه از رستوران بیرون رفت تااین پسره

ه ناراحت نمیشید من میرم خانه سرم درد میکن خوب هست بریم اونجا گفتم:بچه ها اگه پارک

به یاآره برد–انه نیلوفر ماشین آوردی صله ندارم بردیا گفت: پس بریم  خحو ی گفت:منمدشا

ماشین نیاوردی لبخندی زد وگفت:نه از فرودگاه یسره رفتم  شهاب نگاه کرد  و گفت: توکه

شبتون خراب شد بردیا  دومیرسونم بچه ها ببخشی خانه نیلوفر گفتم: شما برید من ایشون

تفاقا"خیلی شب باحالی بود خیلی وقت بود یه دعوای جانانه ندیده بودم هانی خندید و گفت:ا

گفت: درعوض تا دلت بخواد ما هرروز از اینطور چیزا میبینیم شهاب همانطور که 

میخندیدگفت: اون بدبخت داشت از درد کله  قند نیلوفر به خودش میپیچید که شایان رفت 

کنید بدبخت حاجیه دندوناشم مصنوعیه حتما" نیلوفر سروقتش بردیا خندید وگفت: این و ولش 

وقتی زده تو دهنش تا دندونهاش اومده از دهنش بیافته یکی دیگه زده  دوباره رفته سرجاش 

این هیچ شانس آورده نیلوفر تنها بوده شایان اونجا بود که هیچ تمام استخوانهاش و شکسته 

بعد به دهایی که خوردیم تازه درد میگیره ت و لگشمریم که االن گرمیم یکم دیگه جای بود ب

شایان نگاه کرد و گفت: خودمونیم بگو ببینم برادرزن جان وقتی میخواستم جدات کنم از 

قصد من و میزدی یا همینجوری دستت به من میخورد آرش بلند خندید و گفت: یکی به اونا 

که هنوز ناراحت بود نظیرت تشویقت میکرد شایان  یقه بیر سلیکی به تو داشت بخاط میزد

گفت: ناخواسته بود شرمنده چیزیت که نشد  بردیا دستی روشانه شایان گذاشت وگفت:االن 

شادی گفت: ظرافت گرمم چیزی حالیم نیست ولی فکر کنم چند تا از دنده هام و شکستی 

دیا سری تکان داد و میشکنی برهم  تهای برادر من نزار تورو فوت کننخودت و پای مش

یدم میرفتی جلو دوتا میزدی ف برادرشه  شادی گفت: فکر نکن ندمن و باش طر:زن گفت

رنگیه خانم ید وگفت: این از زدفورا" می اومدی پشت این سه تا قائم  میشدی بردیا خن

رد نکنه میشدند رو ایناخالی میکردند ولی دست برادرت د انی کهضربه رو من میزدم عصب

شایان دوباره از او عذر خواهی سید شایان از خجالتم دراومد ست اونا به من  نرهرچی د

ارش دست  ه کرد بروند شایان با شهاب وبردیاکرد و تینا چشم دوخت  و با سر به او اشار

ی نگاه کرد وگفت: بابا گفت امشب مهمان  داریم بیای خانه شادی گفت: پس منم دداد وبه شا

بعد گونه مرا بوسید و گفت: فردا میبینمت خداحافظ عزیزم شایان  شما میام خداحافظ با 

اج نکنی ین رفت آرش گفت: نیلوفر توتا ازدوسرتاپای مرا نگاهی انداخت و بطرف ماش

ینقدر روتوحساسه اه نیلو شایان بدجورشایان دست از سرت برنمیداره هانی گفت: حق با آرش

اما –ت: تینا نامزد شایانه  باسر تائید کردم شهاب گف اسش به تو به نامزد خودش نیستکه حو
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دستی توموهاش اون که با .....شهاب حرفش و نیمه تمام گذاشت همه به او چشم دوختیم 

ایان توسرمن خورده خوب خوشحال شدم دیدمتون شت: فکر کنم یکی از مشتهای کشید و گف

د ممنون شب خوش بردیا نگاه معنی داری به من انداخت و گفت: بزم خوبی بوشب بخیر 

از خداحافظی وقتی سوار ماشین شدیم گفتم: راجع به تینا چی میدونی لبخندی زد و گفت:  دبع

–اولین بار بود میدیدمش نگاه گذرایی به او انداختم و گفتم: دروغ تابلویی بود با کی دیدیش 

م این کار من آد–چرااینقدر کنجکاوی میکنی میخوای به شایان بگی تا نامزدیش و بهم بزنی 

–بزنه  دی اینا همینجوری رو هوا هست نیاز نیست کسی بینشون و بهمزمدرضمن نانیستم 

–م ولی فکر کنم مال تینا باشه من تو دست آرش دید –نیلوفر اون دفتر شعر مال کی بود 

ولی من چندتاش و خوندم خیلی قشنگ بود حتما" نگاهی بهش –نه –شعرهاش و خوندی 

نی خودت متوجه بخو–شعرها دلیل خاصی داره   برای خواندن اون تاکیدت ؟چرا–بنداز 

چرا اینجا  لبخندی زد  وگفت: میرم –من پیاده میشم میشی حاال اگه ممکنه اینجا نگه دار 

ممنون همین جاست  تو هم –رس و بگید میرسونمتون دآ–منزل پدرم خیلی وقته ندیدمشون 

یه مسیج فرستادم )بخاطر کار امشبت  نشایا دم  برایسته ای خداحافظ وقتی به خانه رسیخ

اگه تو نبودی ادبش کنی تا چند روز اعصابم داغون بود بازم ازت ممنونم و ازت ممنونم 

البته شرمنده (بالفاصله تو جواب زد )نیاز به تشکر نیست وقتی تورو ادب کردم تشکرکن  

ما" باید دوره بیافتی و ت حتنمیتونی مثل آدم بشینی تو خون هرجا میری دردسر همونجاست

م گرفت تافردا که به خدمتت برسم ( خندجشن بگیری بهتره امشب و خوب استراحت کنی 

شایان به شرکت  نوشتم )خیلی پرویی بشر جنبه  تقدیر و تشکر و نداری ( صبح همزمان  با

رسیدم هنوز از ماشین پیاده نشده بود که به اتاقم رفتم و درو بستم همش خداخدا میکردم 

سراغم نیاد اصال"  حال جنگ و دعوا با اون و نداشتم خوشبختانه نه اون روز بلکه تا یک 

و گفت:سیستمم  دازده بود که هانی زنگ زبری ازش نداشتم  پنج شنبه نزدیک یهفته هیچ خ

بهم ریخته میتونی بیای باال چون کاری نداشتم فورا" به اتاق او رفتم لحظه ای صفحه 

رست نمیشه نگاهش کردم و گفتم: چرا اینجوری شده دمانیتور و نگاه کردم هانی گفت:چیه 

ریخت شادی گفت: مثل مال من " بهم الوسه روزه اینطوریه ولی امروز کددونم بخدا نمی–

وبیداد کنه  دخدا یه کاریش بکن االن که شایان برسه داوروگفت:تروس گرفته هانی شده وی

ختره نمیتونست جلوی دهنش و بگیره باید شربه پا میکرد گفتم: دکلی کار مونده این 

دوتا همش باهم جنگ  این آره بابا از روزی که از رستوران اومدیم–منظورت تیناست 

گیر داده به تو چه ربطی داشت پسره  آره تینا-من ؟–سر چی آخه شادی گفت: سرتو –دارند 

همش با هم درگیرند هانی گفت:من که به نیلوفر چی گفته جزتو کسی نبود ازش دفاع کنه 

باشن هم شر به پا میشه هم اینطوری  گفتم هرجا میریم باید خودمون باشیم این دوتا که
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اون یکی  آره ولی طول میکشه توبرو پشت–میشه حاال میشه  کاریش کرد  ردسر درستد

چکار میکنم وقتی نشستم درست دوساعت و نیم طول کشید تا  سیستم کارتو بزن تا ببینم

شد دراتاق باز شد و شایان وارد اتاق شد سرش  تونستم مجدد راه اندازی کنم وقتی کارم تموم

 و گفت: هانی اینا رو زود بزن الزم دارم داومد جلوی میز ایستا دتو برگه های تو دستش بو

رولبش نشست  دهانی  سرش و بلند کرد و به من چشم دوخت لحظه ای لبخن نیلوفرم نه من–

سرکارت  دجا چکار میکنی مگه االن نبایجدی به خودش گرفت و گفت: تو این اما زود قیافه

ه برمیگردم سرکارم دکارم وانجام دادم یه کاری داشتم اومدم اینجا دیگه کارم تموم ش–باشی 

شرکت بی درو پیکره دیگه آره کسی باال سرت نیست هرغلطی دلت هرکی هرکیه دیگه –

میخواد میکنی شادی گفت: بسه شایان این چه طرز حرف زدنه از پشت میز بلند شدم که از 

م جلوی چشمم نباش فراموش نکن دگرفت بطرف خودش کشید و گفت: بهت گفته بو بازوم

د انداختم او فشار محکمی به دستم خودت شروع کردی نگاهی به بازوم که تو دست شایان بو

ن را رها کرد بطرف هانی رفتم نزدیک گوشش گفتم: این چند روز بدون اینکه شایان ودادوا

م دبقیه چه جوریه هیچ کس چیزی نفهمه خو یتو اتاقها بچرخ ببین وضعیت سیستمهابفهمه 

واست بری سر دلت خ نه خاله نیست هروقتبیا برو بیرون این جا خو–باهات تماس میگیرم 

کار من مجانی به کسی حقوق نمیدم لبخندی زدم و گفتم: پولت و نگه دار الزمت میشه من 

ه تینا جونت خرج لوازم آرایش و دفتر دنیازی به حقوقی که تو میدی ندارم مال منم ب

این چیزا بشه بهتره از اینه که شعرهای عاشقانه اش کنه درو باز کردم که برم گفت:خرج 

نداخت وگفت: االن خیلی هل بشه نگاهش کردم ابرویی باال ام متاشینی با آدخرج شب ن

خوشحالی باعث شدی زنش وطالق بده وبا تو روهم بریزه جلو رفتم و محکم تو دهنش 

ات غرق  کوبیدم وگفتم: از اونجایی که خیلی احمق تشریف داری میزارم تو این افکار ابلهانه

ماشینم زدم تازه سوار  سرساعت چهار از شرکت بیرونباشی فورا " از اتاق بیرون رفتم 

من تو شرکت پدرمم شادی جان کارش –کارت داره ت: شایان شدم که شادی تماس گرفت گف

احافظ اون روز فقط یک دارم خدبمونه فردا امروز اصال" حوصله اش ون-.......-چیه 

برام سنگین بود به اندازه کافی رومن شناخت  خیلی ساعت تو شرکت بودم حرف شایان 

پیداکرده بود انتظار نداشتم همچین فکری راجع به من بکنه ماشین و گوشه ای پارک کردم و 

نگاهی به ساعت انداختم درعین پیاده راه افتادم وقتی به خودم اومدم همه جا تاریک شده بود 

دم ساعت شد دو وقتی به خانه رسیدم از یک گذشته بود تا ماشین و پیدا کر ناباوری ساعت

کجا بودی نیلوفر چه اتفاقی – دن نشسته بودند پدرم هراسان بطرفم اوملپدرم و شهاب تو سا

ه دخترم حرف بزن سرم و به سینه اش چسباندم و دافتاده چرا گوشیت و جواب نمیدی چی ش

 دتو ماشین مانده بو گفتم: معذرت میخوام اصال" حالم خوب نبود الزم بود تنها باشم گوشیم
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مهم –چی شده که اینقدر پریشونت کرده  –من و ببخشید قصد نگران کردنتون و نداشتم 

ر مهمان دارید  او به پشت سرش نگاه کرد شهاب اومد جلو سالم کرد سرم و انگانیست 

د ستم وگرفت و کنار خود نشاندپدرم انداختم پائین و گفتم: سالم آقا شهاب بفرمائید بنشینید 

چند ثانیه ای درسکوت سپری شد تا پدرم با پرسیدن با شایان صحبت کردی سکوت و 

م دی زنگ زدراستش وقتی دیر کر–شکست نگاهش کردم وگفتم: نه مگه کارم داشت 

این جا – دشرکت سراغت و گرفتم اما اظهار بی اطالعی کرد تانیم ساعت پیش هم اینجا بو

درمن دیروقته پ–یه زنگ بهش بزن بگو اومدی بلند شو  دنگران شده بو–چکار میکرد 

لطفا" از این به بعد تحت هیچ شرایطی با شایان تماس و دیگه ندارم  اصال" حوصله شایان

بهتره برید استراحت کنید  نگیرید دوست ندارم درجریان مسائل ما قرار بگیره دیگه

آقا شهاب حالم اصال" خوب نیست شب  دنم خسته است بعد بلند شدم و گفتم: ببخشیمهمانتو

م که شایان تماس گرفت قطع کردم بعد از چند دقیقه دبخیر تازه رو تخت دراز کشیده بو

مسیج زد )با هرکی قرار میزاری قبلش به پدرت خبر بده که برای پیدا کردنت اینطوری 

ح ساعت هشت که زود خوابم برد صبوره نیافته ( گوشی و خاموش کردم اینقدر خسته بودم د

وارد اتاق شد اشاره تم با تلفن صحبت میکردم که تینا وارد شرکت شدم نزدیک چهار بود داش

کردم بشینه اما همانطور ایستاد و نگاهم کرد گوشی و که قطع کردم گفتم:کاری داشتی  نه 

همه برگشتند  گذاشت نه برداشت گفت: توچی از جون شوهر من میخوای بقدری بلند گفت که

من باید این و از تو بپرسم برا ی چی صورت شوهر من -چی شده تینا ؟–ا چشم دوختند به م

ه قندت باشه لو ک واز کی بپرسم این فقط میتونه کارت–شوهر تو از من میپرسی –زخمه 

ه این بالرو ددستم و نشانش دادم و گفتم: میبینی که چیزی توش نیست بروببین باکی درگیر ش

ت کارتو بوده لبخندی زدم و گفتم: بنده خدا خواسته دست به سرت  خودش گف-سرش آوردند  

کنه من یه هفته است شوهرت و ندیدم بعدشم من دیونه نیستم که یکی و همینجوری بزنم 

لیل و دش و نمیدونه و زبون درازی داره توهم بار آخرت باشه بدون داونی و میزنم که ح

 خورد نمیکنم حاال زودتر برو کلی کار دارم مدرک من و متهم کردی دفعه دیگه اینطوری بر

–بله بفرمائید –به اندازه کافی وقتم و تلف کردی آقای محبی فاکتورهای فروش آماده است 

اق بیرون  االن برمیگردم این و گفت و از ات–یگه چیه دنیلوفر به تینا نگاه کردم و گفتم: 

خواستگاری آقای خطیبی و  جریانو آورد و گفت: فکر کنم  شرفت محبی برگه های فرو

زی به این کار ندارم از خدامه من نیا–میخواد اینطوری مانع کار کردنتون بشه ما شنیده ازش

از اینجا برم اما این پدرو پسر دست از سر من برنمیدارن  من اینا رو میبرم امور مالی 

برگشتم درحال  م بعد به اتاقمدحواستون باشه زود برمیگردم  نیم ساعتی تو امور مالی بو

خواندن  رسیدها بودم که صدای شایان مرا به خود آورد سرم و بلند کردم شایان و تینا کنار 
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میزم ایستاده بودند دور لب شایان کامال" کبود بود ناخودآگاه خندیدم و سرم  و پائین انداختم 

و گفتم: من  تینا باناراحتی گفت: بایدم بخندی بگوببینم بین تو و شایان چیه نگاهش کردم

کارمند این آقا محسوب میشم ایشون هم مدیرعامل این شرکت گفت: من نگفتم سمتتون برام 

اشه صدات و گو میخوام بدونم چه رابطه ای  با شوهر من داری گفتم:اوال" بار آخرت بب

ما" شوهر تو کی هست که من بخوام باهاش رابطه داشته باشم یا برای من باال بردی دو

نداشته باشم این شایان شایانی که میکنی برای تو شایانه برای دختری مثل من بحساب نمیاد 

شایان نمیخوای حرف بزنی مگه نگفتی کار نیلوفره پس چرا ساکت –چه برسه  به رابطه 

ه شایان چشم دوختم گفتم: و ب هنت لبخندی زدمتومگه نگفتی نیلوفر دیروز زد تو دی دایستا

ت میز بلند شدم کنار شایان رفتم و لحظه ای نگاهش کردم شاین و گفتی از پ زدتماشمابه ن

اگه میگه  و بعد پشت سر تینا ایستادم وگفتم: اوال" کار من نیست دوما" کار من نیست سوما"

 گفته باشه که این بال رو سرش آورده دلیلش و هم گفته باید یه چیزیکار من بوده پس حتما" 

رسته بعد شانه هاش و تو دست گرفتم و گفتم: اما تینا جان من فکر نمیکنم کبودی دباشم 

صورت شوهرت کاریه تو دهنی ساده باشه بعد به باقی کارمندها نگاه کردم و گفتم: بنظر 

ا دقت به صورت شایان شما من میتونم با یه پشت دستی این بال رو سر این آقا بیارم همه ب

دوباره لبخندی زدم و گفتم:میبینی تینا جان هیچ کس دوختند نگاه کردند و بعد به من چشم 

باورش نمیشه اما ازاون جایی که تو خیلی ساده ای حرف این آقا رو باور کردی بعد به 

دستهاش  از این به بعد از کسی مایه بزارید که حداقل یو گفتم:آقای خطییبردم شایان نگاه ک

بعد هر دو دستم و نشانش دادم  دستاش وتو جیبش  یکم قوی باشه نه مثل دستهای من ظریف

کرد و گفت: پس باالخره انگشترت و درآوردی نگاهی به دستم انداختم و گفتم: گمش کردم 

 دیگه مجردآی آی آقای خطیبی خوب نیست اینقدر با دقت به دستای دختر مردم نگاه کنی 

م سفت و سخت حواسش بهت هست حاال اگه کارتون تموم شد دیگه نیستی نامزدت

میتونیدتشریف ببرید تینا زد زیر گریه و از اتاق بیرون رفت رفتم جلو روبه روی شایان 

ایستادم و گفتم:به نفعته دنباله اش و نگیری وگرنه به تالفی حرف دیروزت چیزی میگم 

" از اتاق بیرون رفت آقای محبی زندگیت زیرو رو شه پشت میزم نشستم شایان فورا

این شکلی نمیشد نمیفهمم چرا گردن شما انداخته گفت:شما ده تا مشت هم به این آقا بزنی 

که  لنگاهش کردم گفت: این آقا هنوز دلش از تو پره او خانم حق وردی گفت:اما من میدونم

شتی حاال بهش جواب رد دادی دوم کارت و تغییر دادی و دستش و تو پوست گردو گذا

میخواد یه جوری سرت تالفی کنه این حرف و به نامزدش زده از بچه های باال شنیدم از 

 قرارهاش پشت سرهم بهموقتی توبه این قسمت منتقل شدی بیشتر کارهاش بهم ریخته 

دیروز آقای یاری میگفت فاکتورها به نصف رسیده شرکت تودست  تو میچرخید میخوره 
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نفر و هم زمان انجام میدادی منم بودم از لجم این  دخورد توکارچنیدفعه کشیدی کنار زمین 

کارو میکردم هم دختر مورد عالقه اش و از دست داده هم کارمند خوبش و محبی گفت: با 

اینکه تمام حرفهاتون و قبول دارم اما نمیفهمم آقای خطیبی چرا باید این حرفها رو به 

لت داره یا از این دختره بدش میاد و میخواد از حق وردی گفت: معلومه دوحا نامزدش بزنه 

باشه اگه نظر من و  شرش خالص شه یا میخواد موسوی و اخراج کنه میخواد بهانه داشته

بخواید اولی بیشتر صدق میکنه وای ساعت چهارونیم شد من امشب مهمان دارم نمیتونم 

بله تو –میبرید  ت: تشریفرفتن او من هم بلند شدم محبی گف داضافه کار بمونم خداحافظ بع

نه میمونم -شرکت پدرم قرار مهمی دارم فکر نمیکنم کاری مونده باشه شما هم تشریف ببرید

باشه من رفتم خدانگهدار  از در شرکت که بیرون رفتم چشمم به شایان –نشده  کارم تموم

–نگ خورد وتینا افتاد که کنار ماشین من ایستاده بودندو حرف میزدند همان لحظه گوشیم ز

نه تازه اومدم بیرون درماشین و زدم تینا -....-ممنونم شما خوب هستی -....-سالم -..-بله 

 آقا شهاب امروز نمیتونم قرار مهمی دارم اگه-......-الو گوشم باشماست –بازوم و گرفت 

چهار  باشه-.......- ارهدنه ایرادی ن-......-ایراد نداره بمونه فردا بعد از چهار جلوی شرکت 

خواهش میکنم خدانگهدار نگاه گذرایی به -......-چشم ماشینم نمیارم -.......- مو ربع منتظر

شایان که باخشم به من چشم دوخته بود انداختم و روصورت تینا ثابت ماندم گفتم: تینابازوم 

چیز مهمی نیست کبود شده –درد میکنه فشار نده دستش وانداخت و گفت:چرا مگه چی شده 

خیلی خوب -.....- سالم آرش-...-الو –کارم داشتی گوشیم دوباره زنگ خورد ببخشید خوب 

م و دیگه اونجام سرشون و گرم کن خودنه نه اومدم بیرون بیست دقیقه -...-دارم میام 

میرسونم خداحافظ  ببخشید تینا جون قرار مهمی دارم سوار ماشینم شدم و به سرعت از 

م میخواست تیکه  تیکه اش کنم دختره وقیح باشه لم که ددبو بقدری عصبانیاونجا دور شدم 

 آقا شایان تالفی میکنم آبرو برات نمیزارم  اون روز شایان چند مرتبه تماس گرفت اما

که هانی تماس گرفت و  دفاق گذشت دم دمای رفتنم بوجوابش و ندادم سه روز از اون ات

ارم فورا" به اتاق رفتم گفت: شادی سر شایان و گرم کرده برو دگفت: زود بیا کارت 

آره  بابا دوروزه یاری گفته اما امروز وقتی –مطمئنی –حسابداری سیستمش ویروسی شده 

باشه فقط حواست باشه دوباره سروکله شایان پیدا –یدمش گفت سیستم به کل قاطی  کرده د

بیرون  دتینا اوم دحظه دراتاق شایان باز شباشه برو از اتاق که بیرون رفتم همان ل–نشه 

سرتاپام و نگاهی انداخت و گفت: چرا اینجایی اخمی کردم و گفتم: کار داشتم از کنارش 

راستش چند –سالم چی شده آقای یاری –سالم خانم موسوی -گذشتم و به حسابداری رفتم

چی سر جاش نیست روزه برنامه ها بهم ریخته امروز که اومدم بکل سیستم بهم ریخته هی

قای خطیبی خیلی هاش پاک شده نمیدونم اگه آ–پشت میز نشستم و فایلها رو چک کردم 
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 دنگران نباشی–بفهمه چکار میکنه باور کنید کار من نیست یکی باید دست کاریش کرده باشه 

من تمام فایلها رو روی فلش ریختم –بله –دیروز گفتم یسری اطالعات میخوام یادتونه 

زود درست میشه فقط خودتون فردا باید مرتبش کنید زیاد نمیتونم بمونم  دباشینگران ن

حتما" از جونم که –میترسم خطیبی برسه موضوع و بفهمه درضمن چیزی به کسی نگید 

کامپیوتر و ریست کردم و از اول برنامه ها رو نصب کردم فایلها رو هم ریختم سیر نشدم 

فعه دیگه  ممکنه ن باشه به هیچ کس این کدو نگید دستوبرای سیستمش کد گذاشتم و گفتم:حوا

خورد  وضع بدتر از این بشه من دیگه میرم پشت در که رسیدم در با شدت باز شد و به من

دستم و  دببخشی–رباز کردنه د:چه خبره این چه  وضع دم و گفتمستم و رو پیشانیم قرارداد

ز شما هیچ کس اینطوری وارد جایی برداشتم و به شایان نگاه کردم گفتم: حدس میزدم ج

و گفت: توکه باز اینجایی مگه کار نداری به ساعت اشاره کردم و  نمیشه ابرویی باال انداخت

گفتم: میبینید که از ساعت کارم خیلی گذشته لطف کردم ماندم به کارهای شرکت شما برسم 

اتاق شد چشم دوختیم اونگاهی به من  دو به تینا که واردشایان  هر–دیگه تمام شد دارم میرم 

خبره نیلوفر اینجا چکار میکنه چکارش داشتی به  بعد به شایان انداخت و گفت: این جا چه

فاکتورهایی که آوردم صبح اول وقت برام بیارید  دیاری نگاه کردم و گفتم: لطفا"رسی

باشایان چکار – خداحافظ اومدم برم تینا گوشه مانتوم و گرفت وگفت: صبرکن نگاهش کردم

با آقای یاری  ن جا حسابداریه نه دفتر مدیر عامل یم روشانه اش و گفتم: خرگوش اداشتی زد

کار داشته باشم یا میرم دفترش یا باهاش تماس میگیرم   کار داشتم نه با شایان شما با ایشون

ین آقا دفترش رفتم نه تماسی باهاش داشتم چون کار من به ا که خداروشکر خیلی وقته نه

ه بعد به شایان نگاه کردم وگفتم: چکار اال از جلوی در برو کنار دیرم شدمربوط نمیشه ح

و حرف میزنند این و گفتم و اره آبرو برات نزاشته همه راجع به تدر بهت شک دکردی اینق

اق بیرون رفتم از صدای دادی که سرتینا زد لبخندی برلب آوردم اون روز چون کار از ات

شتم زود از شرکت پدرم بیرون زدم و به خرید رفتم آخر هفته عروسی بردیا و ادزیادی ن

م سه تا پیراهن شیک خریدم و به خانه دولی من هنوز هیچ لباسی تهیه نکرده بوشادی بود 

م که یه مسیج از شایان رسید )حال خواهرت چطوره دشرکت شده بو درفتم صبح تازه وار

ارد اتاقش شدم تینا باالرفتم بدون اینکه در بزنم وطبقه (اینقدر عصبانی شدم که فورا" به 

شایان هم زونکنی در دست داشت تینا گفت: چه خبرته چرا اینجوری  دپشت میز نشسته بو

م و گفتم: منظورت دتوساکت باش باتو کاری ندارم روبه روی شایان ایستا–میای تو اتاق 

لبخندی زد و گفت: مامان کوچولو بگو ته من و بازی نده چی تو سر–!!!متوجه نمیشم -یه ؟چ

: چی توبهش مسیج ه بودی چی بود تینا اومد جلو گفتمنظورت از مسیجی که زد-چی شده؟

–ره بهتره شد فت:آهان راست میگه حال خواهرت چطوزدی گوشیم و بطرفش گرفتم تینا گ
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رفتیم حال پدرشایان بد شد چی میگید شما  نازنین مگه چیزیش شده تینا گفت: دیروز 

سرش و   ؟شایان نگاه کردم و گفتم: راست میگه درمانگاه به خواهرت سرم زده بودند  به

دیروز بعدازظهر باهاش حرف –بعالمت مثبت تکان دادوگفت: چند وقته ازش خبر  نداری 

فکر نمیکنم شوهرش خانه باشه  -سه چهار روز  –دیش چند روزه ن–زدم حالش خوب بود 

رفته بود داروخانه اون و ندیدم با خواهرت حرف –ی لی حرف زدبا ع–االن برو ببینش 

بدنم لمس شد  زدم گفت چیزی به تو نگیم  بقدری از شنیدن این حرف شوکه شدم که تمام

حتما" موضوع مهمیه که از من -از چی ؟–میترسم –نمیخوای بری ببینیش –همانجا نشستم 

اگه گفته بود حتما" بهت میگفتم –گه راستش و میگی دی–نه –پنهان کرده حرفی به تو نزد 

حتما" با شوهرش –ولی خیلی الغرتر شده بود رنگشم خیلی زرد بود کال" مثل همیشه نبود 

معلوم بودحسابی گریه کرده شوهر –ه رو گفت نگاه کردم لمشکل داره به تینا که این جم

بابا چی میگی  نه–رتش کبود بود ره با شایان نگاه کردم و گفتم: صوخواهرت دست بزن دا

تینا گفت:تواز کجا میدونی  این حرفها نیست حتما" مشکل دیگه ای داره  لتو تینا علی اه

نکنه با نازنین هم رابطه داشتی بلند شدم داد زدم خفه شو دختره احمق یه بار دیگه اسم 

ر حقیر و دخواهر من و بیاری دندونات و خرد میکنم همه رو به چشم خودت میبینی چق

من جنازه خواهرم و هم رو دوش یکی مثل نامزد تو نمیزارم بعد به شایان نگاه کردم  کثیفی

و گفتم: دهن زنت و گل بگیر وگرنه بالیی سرش میارم......حرفم وباگفتن مثال" چه غلطی 

 میخوای بکنی برید به تینا نگاه کردم و گفتم: غلط و خودتو جدو آبادت میکنید بعد به شایان

درو باز کردم هنوز به وسط یسوزه گیر چه افریطه ای افتادی م لم براتدتم: نگاه کردم و گف

اومد یه بی پدرو مادر مثل تورو میگرفت  داد زد خوب بود می م کهدسالن نرسیده بو

د شایان اومدند و دور ما جمع شدن اشون بیرونقاشادی و هانی بقیه کارمندا از اتای تینا دبص

فت: خفه شدی پس چرا حرف نمیزنی بدبخت و به من نگاه میکرد تینا گ دوی درایستاده بولج

مه میدونند چشمت دنبال شرکت شایانه لبخندی زدم و گفتم: چقدر ابلهی دختر اگه شایان ه

یی من نمیشه بدبخت و آباد گدا گشنت و جمع کنی یک صدم دارادو ثروت کل ج وشرکتش 

عمه ات  ره خودت و با زور به پسدنبال این چیزاست تویی وگرناونی که چشمش 

نمیچسبوندی خواستم برم که گفت: اگه راست میگی چشمت دنبال این شرکت نیست چرا از 

این جا نمیری همانطور که بطرف در میرفم گفتم از شوهرت دلیلش و بپرس  به اتاقم رفتم 

ن دفعه د مریضت و جمع کزمناگوش کن آقای خطیبی این –الو –و با همراهش تماس گرفتم 

دیگه بخواد آبروریزی راه بندازه آبرو براش نمیزارم هرچند اون بی آبرو معنی آبرو رو 

این دختره دست بردار –نمیفهمه گوشی و قطع کردم حق وردی گفت:چی شده خانم موسوی 

اون دفعه من –ای بابا عجب آدمیه این دفعه چی گفت –د خطیبی زمنا–کی و میگی –نیست 
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شمت دنبال میبنده بچه پرو میگه تو چ این بار شرکت و به پای منو پای نامزدش بست 

این –اصال" خوب نیست اصال" حوصله ندارم حالم –حاال کجا میری –رکت شایانه ش

 دا برم متاسفانه قراردااساسیش اینه که من از اینج–جوری که نمیشه باید اساسی حلش کنید 

از اینجا  داتفاقا" تو نبای–تم هیچ جوری از دست خطیبی و پسرش خالصی ندارم ده ساله بس

اگه بری همه میگن حق با این دختره بود بمون و حالش و بگیر یه بار محکم حرفت و بری 

م تاحاال هزار باره تیکه پاره اش کرده بودم خیلی دبزن و دهنش و جمع کن من جای تو بو

خداحافظ  تی ارزش حرف زدن هم نداره من میرمدختره حاین –خانمی کردی حرفی نزدی 

گرفتم با کسی درو باز نکرد با نازنین تماس به خانه نازنین رفتم ولی هرچی زنگ زدم 

 دخری-.....-ممنونم خانه نیستی -.....-ت چطوره لسالم عزیزم حا–اد داولین زنگ جواب 

المتی حاال مطمئنی که حالت واقعا" خوب به س-......-این ساعت مگه علی سرکار نیست 

چرا -.....-لم خیلی برات تنگ شده دنه همینطوری نازنین امشب بیا ببینمت -........- خوبه 

-........-باشه عزیزم برو خوش بگذره -.....-؟مادرشوهرت  خانه-..............-نمیتونی 

افظ حمت نمیشم خداحباشه عزیزم برو مزا-........-نازنین مطمئنی چیزی ازم پنهان نمیکنی 

-بله –دم شب تازه میخواستم بخوابم که شایان تماس گرفت بی هدف تو خیابانها پرسه میز

حالم خوب -.......-نامزدت اجازه گرفتی زنگ زدی  زا-.....-امرتون -.....-سالم -....

م چه  میدونم گفت رفتم خرید بهش گفت-.....-بله رفتم ولی نبود -......-نیست کارت وبگو 

شب بیا اینجا گفت خانه مادرشوهرش دعوته ولی مطمئنم دروغ میگفت  آقای خطیبی 

خواسته باشه پنهان کنه علی حرفی به من  اگه نازنین-.......-واقعا"به شما چیزی نگفت 

نه زنگ نمیزنم منتظر میمونم ببینم خودشون کی حرفی میزنند شما کاری با -......-نمیزنه

یخواد نامزدیت بهم نخوره لت مد ن آقای خطیبی جلوش و بگیر اگهببی-.......-من داشتی 

مایلی امتهان کن دیگه هم به من  دخیلی کارا ازم برمیا-........-جمع و جورش کن وگرنه 

صبح  زنگ نزن حوصله نامزد بی آبروت و ندارم تماس و قطع کردم گوشیم خاموش کردم 

ه سروکله تینا پیدا شد دوتا پرونده تو دستش بود به شرکت رفتم تازه نشسته بودم کساعت ده 

بود رومیزم گذاشت و گفت: زود کارهاش و انجام بده الزم دارم نگاهی به پرونده ها انداختم  

اینا وظیفه تو نه   من داد زد من میگم وظیفه تو چیه حاال  و گفتم: اینا  ارتباطی به من نداره 

از اتاق بیرون رفتم ضربه ای به دراتاق شایان  زود باش بلند شدم پرونده ها رو برداشتم و

پشت میزش نشسته بود  دستش و به چانه اش زده بود و به مانیتور نگاه زدم و وارد شدم 

میکرد جلو رفتم و پوشه ها رو روی میز کوبیدم بدون اینکه نگاه کنه گفت: دیگه چی شده 

اگه به خودت زحمت بدی سرت و برگردونی میبینی من نیلوفرم سرش و بطرفم –تینا 

میخوام ببینم تو شرکت تو من –چرخاند لحظه ای نگاهم کرد و گفت:  تواینجا چکار میکنی 
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میخوام –چکاره ام  کامال"  بطرفم چرخید و گفت: بعد از سه سال تازه میپرسی کارت چیه 

شرکت چیه فقط بلند بگو نامزدت بشنوه شایان به تینا  بدونم درحال حاضر سمت من تو این

خوبه پرونده ها رو برداشتم –دیریت فروش بعهده تو حاال چی شده و گفت:م نگاهی انداخت

بطرف تینا رفتم و گفتم: شنیدی دیگه اینا ارتباطی با من نداره بجای اینکه از زیر کار 

ه مثل تو بی کار ار تا کار سرم ریختدربری برو به  کارت برس دیگه هم مزاحم من نشو هز

نا گفت: برام مهم نیست کارت چیه وقتی من میگم اینا رو بزن میگی چشم و االف نیستم تی

بعد به تینا نگاه یه ه ابلند خندیدم و به شایان نگاه کردم  و گفتم: چی کار کردی فکر کرده کار

ه به توی جوجه تینا گفت: شایان کردم و گفتم: این که مدیرعامله از من چشم نشنیده چه برس

نیتور م دوختم اما او نگاهش به صفحه ماپس چرا الل شدی حرف بزن دیگه به شایان چش

بسه دیگه تینا مگه نمیبینی کار دارم مشکلتون و خودتون حل –بود تینا دادزد شایان باتوام 

بهم ریخته –کردم م چرخاندم و به شایان نگاه دکنید کمی جلوتر رفتم و مانیتور و بطرف خو

تینا اومد جلو گفت: فقط فایلها جابه جا شده ویروس چیه بعدشم به –ویروسی شده  فکر کنم 

اره زود از اتاق شوهر من برو بیرون بار آخرت باشه تو اتاق شوهر من پا دتو ربطی  ن

ور نگاه دیگه ای به مانیت گذاشتی شایان لبخندی زد وگفت:شنیدی که تو اتاق شوهر این نیا 

ود گفتم: به نامزدت بگو این بار هیچ یه بار دیگه بانداختم همانطور که نگاهم به مانیتور 

سمت من پیداش شه بخواد دستور بده از شرکت پرتش میکنم بیرون  تینا خندید و گفت: تو 

من همه کاره شرکتم  چشم و گوش –غلط میکنی توکی هستی که بخوای این کارو بکنی 

جلو گفت: بسه دیگه نیلوفر برو سرکارت  دز خودش بپرس شایان اومنامزدتم میگی نه ا

سری تکان دادم واز اتاق بیرون رفتم اما هنوز چند قدمی نرفتم  بودم که تینا اومد جلو من و 

بطرف خودش چرخاند و گفت: کجا حرف زدی وایسا جوابت و بشنو دست به سینه ایستادم 

ه چی شده  تینا باز که قیل و قال راه انداختی  تینا دیگد جلو گفت: وگفتم: میشنوم شادی اوم

شم و چگو منظور این دختره از همه کاره چیه  بگو ببینم یعنی چی دادزد شایان بیا ببینم ب

گوش تو حرف بزن هانی گفت: بسه دیگه تینا شورش و درآوردی هرروز یه چیزی 

سرچوب میکنی جنجال راه میندازی قبال" شایان بود حاال تو بابا اینجا شرکته محل کاره 

نگاه  به شایان–موسوی  خانم–جمع کن این بساطت و برونیلوفر جان برو به کارت برس 

هرچی بگه حرف منه تمام کارهایی که بهت میسپاره فورا" خانم ارجمند از امروز –کردم 

دیریت فروشه نه مشاور مدیرعامل ره به طبقه باال بیای شما کارت مانجام بده لزومی ندا

 دسعی کن وظیفه ات و درست انجام بدی از زیرکارهم درنرو زدن دوتا پرونده زیاد زیا

طیبی من این کارو  نمیکنم من کارم شرمنده آقای خ–ه کربع وقت تو رو میگیره انجامش بدی

نفر دارم نظارت میکنم تمام قسمت فروش رو من سی مدیریت قسمت فروش روکار 
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میچرخه یه لحظه نباشم کار لنگ میمونه تینا گفت: فکر کردی کی هستی میگی انجام نمیدم 

یه جوری میگه قسمت فروش و من میچرخونم هر کی ندونه میگه چه کار شاقی میکنه 

تا بعدازظهر با تلفن درحال حرف زدنی کار دیگه ای میکنی بگو لبخندی زدم  و گفتم:  صبح

روزی که وارد شرکت شدی راجع به کار قبلی من هم همین و گفتی ولی میبینی که بعد از 

رفتن من کار بین سه نفر تقسیم شده باز سروقت کارا حاضر نیست از وقتی من رفتم 

دها کنسل شده فکر میکنم  الزم نیست اینا رو بگم هرکسی کارتون به نصف رسیده قراردا

که من و میشناسه میدونه کارم چه جوری بوده نیازی نیست دراون رابطه حرفی بزنم اگه با 

برعکس اونی که کاش حداقل کار بلد بودی دلم نمیسوخت –چیز دیگه ای مشکل داری بگو 

ه آدمای بی اصل و نصب بودند فکر میکنی از وقتی تو از این قسمت رفتی هرشرکتی ک

پاشون بریده شد تاتونسته بودی با اشوه گری و زبان بازی آدم برای خودت جمع کرده بودی 

میریزه بیرون شایان  دهانی گفت: شایان این دختره رو جمع کن ببر هر چی از دهنش درمیا

و دخالت نکن این تینا گفت: هانی تنداره  لبخندی زد و گفت: دعوا زنانه است ارتباطی به من

ه زنک بازیها رو بزار کنار لموضوع ارتباطی به تو نداره هانی گفت: بسه دیگه این خا

باشه کل شرکت میخوابه  نند نیلوفر نوکارت شده گیر دادن به این بنده خدا بیچاره همه مید

حرف بزنی میگم شایان اخراجت  دتینا گفت: هانی تو حرف نزن توخودت اینجا کارمندی زیا

چیه من میرم تو  ونیدکنه هانی گفت: فکر کردی من مونده کار اینجام نخیر خانم اصال" می

نت چیزی طول نمیکشه درشرکت و تخته کنند هانی به اتاقش رفت تا بمون و این شایا

وسائلش و برداره  به تینا نگاه کردم گفت: همین و میخواستی این از کار بی کار شه لبخندی 

ز همین االن با دوبرابر حقوق توشرکت من استخدامه تینا گفت: هرکی زدم وگفتم: هانی ا

عزیزم شصت و هفت درصد –هست بعدشم شرکت بابات نه خودت  ندونه میگه چه شرکتی

سهم اون شرکت به نام منه پای تمام قراردادها تا امضا من نباشه اعتباری نداره توهم بهتره 

یسری اختیارات به تو داده  ازینامزد تو برای لج بد اینقدر منم منم نکنی اینجا همه میدونن

کنه به شایان نگاه مثال" با کی لج بازی می–مال این حرفها نیستید  وگرنه نه خودت نه کارت

 خوب توجیحش کن وگرنه  مجبور میشمدست نامزدت و بگیر ببر دفترت کردم و گفتم: 

 دکارمندا رو جمع کنم یه بار برای همیشه همه چیز و برای همه توضیح بدم خانم ارجمن

د و هم بزن فقط عجله د کارایی که مال هانی بوی اون دوتا پرونده رو بزن بعدتوجیح که ش

راستی بعد از  فاکتور آماده نباشه قرارداد فسخ میشه  مزدت نیم ساعت دیگه قرار دارهکن نا

شوهرت کارهای اونم میافته گردن تو خودت و برای یه کار بیست وچهار عروسی خواهر 

ساعته آماده کن البته فکر نمیکنم کسی  مثل تو توانایی بیشتر از یک ساعت کار مفید و 

 داشته باشه موفق باشی نامزد مدیرعامل از برابر صورتهای خندان کارمندا  گذشتم و بیرون
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قتی اومد بهش گفتم : امروز استراحت کن از فردا صبح رفتم  جلوی درمنتظر هانی ماندم و

ساعتی از اون ماجرا گذشت مشغول انجام دادن کارها بودم که  بیا شرکت پدرم مشغول شو 

قرارداد فسخ شد نگاهش شایان وارد اتاق شد پوشه ای رومیز کوبید و گفت: خوشحال باش 

که بعهده من گذاشتید به نحو ای کردم و گفتم:این موضوع چه ارتباطی به من داره وظیفه 

ادزد نمیخواد کارتو به دانجام دادم اگه تو این زمینه خبطی ازم سرزد میتونید گله کنید  احسن

شرمنده آقای خطیبی میبینید که –رخ من بکشی اگه صبح کارو زده بودی اینطوری نمیشد 

روز  دصوص این چنسرمن به اندازه کافی شلوغ هست خواهش میکنم بار اضافه نباشید اللخ

و کارشون و من دارم  وری دوتا از کارمندها توی مرخصینکه اصال" حوصله ندارم همینط

انجام میدم پس این و بدید نامزدتون بزنه حاال اگه کار دیگه ای ندارید میتونید تشریف ببرید 

کارمند و گفت: من تینا یا بقیه نیستم که بگی چکار کنم چکار نکنم تومشتش و رومیز کوبید 

منی نه من کارمند تو شادی نیست هانی هم که به لطف تو و تینا گذاشت رفت تینا هم قهر 

ساعت دیگه کرد من موندم دست تنها  سیستمم که ویروس گرفته خودم نمیتونم بزنم یک 

ید دکارتون انجام ب ار ندارم شما میتونید بفرمائید فتم: من با سیستم کقرار دارم بلند شدم و گ

نگاهم کرد و گفت: میگم بشین بزن عجله دارم  پرونده ها رو از رومیز برداشتم و  خیره

م از کنارش بگذرم که گفت: دگفتم: میبینید که کلی کار دارم اصال" وقت این کارو ندارم اوم

خواهش میکنم نیلوفر این قرارداد خیلی برام مهمه فقط تواز عهده اش برمیای لطفا" انجامش 

روی میز گذاشتم و گفتم: حاال شد تشریف ببرید  زدم براتون میفرستم نفس  بده پوشه ها رو

و ر راحتی کشید و گفت:ممنون و از اتاق بیرون رفت آقای محبی گفت:این پسره مغرور

خوب  وادار به التماس کردی این طور موقع هاست که قدر یکی مثل شما رو میفهمه حق 

صحنه رو ببینه محبی خندید و گفت: اگه بود سکته ن یوردی گفت: جای نامزدش خالی بود ا

نگاهی به پیش فاکتورها انداختم خیلی از اطالعات درش دستکاری شده بود نیمی  دکرده بو

قدیمی نیمی جدید بود توضیحات درست و وارد کردم کار که تمام شد آقای یاری وارد اتاق 

 دا آماده است همراهتون ببریهه شما کار داره گفتند اگه پروندوگفت: آقای خطیبی با  دش

بگید کارم زیاده کار پرونده رو بطرفش گرفتم و گفتم: این پرونده فورا" به دستشون برسونید 

دید عد به من نگاه کرد گفتم: متوجه شدارند خودشون تشریف بیارند اوباتعجب به محبی ب

یگه داری زیاده آقای یاری بفرمائید او از اتاق بیرون رفت حق وردی گفت: دخترجان د

مهم نیست به کارتون –یه چیزی بارت میکنه  دفعه بعدروی میکنی یه بار خواهش کرد 

کار -....-بله آقای خطیبی –با همراهم تماس گرفت  دقیقه نگذشته بود که شایان دچن دبرسی

شوهر خواهر من اون جا -..-کی؟-...-شنیدم منم عرض کردم کارم زیاده -...-دارم امرتون 

ادم م که حتی یه کردلاومدم اومدم  فورا" به طبقه باال رفتم اینقدر عج-.....-میکنه  چکار
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چشم  کردند شایان سری تکان داد و به علیرفت دربزنم شایان و علی هردو بطرفم نگاه 

و جلو رفتم علی بلند شد وسالم کرد لحظه ای نگاهش کردم و گفتم: سالم  رو بستمددوخت 

انداخت نگاهی به شایان بعد به او انداختم و گفتم: ستم سرش و پائین ئید روبه روش نشبفرما

به اندازه کافی این چند روز سکوتتون و تحمل کردم وقتشه دیگه حرف بزنید نگاهم کرد 

گفتم:چه اتفاقی افتاده لبخندی زد و گفت: اتفاق مهمی نیافتاده با دلخوری گفتم: مهم نیست که 

یام درو باز نمیکنه مهم ز من پنهان کرده مهم نیست وقتی منازنین یک هفته است خودش و ا

زیادی حساسیت به  نیست نازنین باور کنید مهم–نیست یه خط درمیون جواب تلفنهام  میده 

راستش برای نازنین یه مشکلی پیش اومده با نگرانی به -و چی شده علی آقا؟بگ–خرج میده 

 فقط بگو چی شده -خدا نیلوفر خانم آروم باشید رنگتون حسابی پریدهوروت–او چشم دوختم 

شد وگفت: من تنهاتون میزارم تا.....علی دستش و گرفت و گفت: نه شایان جان  دشایان بلن

خدا  حرف وروبمون شایان به من نگاهی انداخت و نشست گفتم: چه بالیی سرنازنین اومده ت

وانم استفاده کرده شایان گفت: حرف بزن علی االن سکته ه از تمام تلاین جمبزن  برای گفتن 

با  بخدا ناخواسته بودیک هفته است نیلوفر خانم  -چی؟ –نازنین ...نازنین بارداره –میکنه 

انه برم کارش شده گریه زاری میگه اگه نیلوفر بفهمه دیگه من قهر کرده حتی نمیزاره توخ

خودش و قائم کرده  ا درس نخونم  از ترسه کهاسمم نمیاره میگه از قصد این  کارو کردم ت

ید حروم کرد گفتم: میدونی یک هفته چی به من گذشت شماها خواب و خوراک وبه من

- ه شما چرا؟داصال" توقع نداشتم نازنین بچگی کرمیگذره  اصال" فکر کردید چی به من 

م و گفتم: بسه دیگه نیلوفر خانم باور کنید من خودمم شوکه شدم بخدا ناخواسته بود بلند شد

علی آقا من چی میگم شما چی میگی خدا میدونه چه فکرهایی از سرم گذشت مثل دیونه ها 

بخاطر چی یه پنهان کاری شماها راجع به من چی به بقیه میپریدم و با همه جنگ میکردم 

ه یعنی شما مخالفتی با بچ–فکر کردید اون بچه است شما چرا زودتر با من درمیان نگذاشتی 

این یه موضوعیه که به خود شما دونفر مربوطه میشه نه من علی آقا –دار شدن مانداری 

یعنی –نمیدونم -حالش چطوره ؟–نه خودمون خو–وباره نشستم و گفتم: نازنین االن کجاست د

نه بزارم میگه تو بخدا یه هفته است نزاشته پام و خو–چی که نمیدونی مگه شوهرش نیستی 

وای – !!ی داشتیحاال واقعا"  همچین قصد–میخواستی من و خواهرم و از هم جدا کنی 

نیلوفر خانم چرا من باید این کارو بکنم هیچ وقت حتی فکرشم از سرم نگذشته حاال بنظرتون 

انشگاه ثبت نام میکنه دومه لخوب مع–درسشو –نمیشم چی و چکار کنید  متوجه–چکار کنیم 

م اول و میخونه ترم دوم و مرخصی میگیره ترم دوم میخوره با تابستان برای بعدشم تر

 چرا نشه مگه–یعنی میشه –پرستار میگیریم هم درسش ومیخونه هم به بچه اش میرسه 

نه چرا مخالف باشم من از خدامه نازنین درسش و بخونه –اینکه شما مخالفتی داشته باشی 
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زدم و گفتم: خوب مبارکه ولی خواهشا" دیگه این کارو  لبخندی ولی بچه هم دوست دارم

زده نگاهی به ساعت انداختم و گفتم:  لنکنید این چند روز اینقدر راه رفتم که کف پاهام تاو

خوبه بهتره حرفی هم –نه جرأت نکردم –نگفتید میاید اینجا  بعدازظهر میرم پیشش بهش که

راحتی کشید گفت: وای نازنین بقدری من  م باهاش حرف بزنم  علی نفسدتاخو  بهش نزنید

و ترسوند که گفتم االن مجبورم میکنید طالقش بدم سری تکان دادم و گفتم: یعنی من اینقدر 

وای نه این چه حرفیه بخدا منظورم  شایان گفت: کم نه علی گفت: بدجنس بودم خبر نداشتم

ین چیزی ازتون نمیخوام متوجه منظورتون شدم خیالتون راحت من هیچ وقت همچ–این نبود 

من برای اینکه کارشماها به اونجا نکشه غیرقابل تحمل ترین موجود روی زمین و دارم 

د و باناراحتی به من تحمل میکنم فقط به این دلیل که شماها به مشکلی نخورید شایان سرخ ش

نازنین  دیگه تشریف ببرید سرکارتون و نگرانمیتی ندادم و بلند شدم و گفتم:چشم دوخت اه

نباشید خوشحال بلند شد و باشایان دست داد از من تشکر کرد و از اتاق بیرون رفت  هم

خواستم از اتاق بیرون برم که از مقنعه ام گرفت کشید و درو بست با این کارش باعث شد 

بطرفم اومد و گفت: مقنعه ازسرم دربیاد مقنعه ام و درست کردم وگفتم: چکار میکنی دیونه 

حملم باشه از امروز که غیر قابل ت–آره لبخندی زدم و گفتم:نیستی  ؟بل تحملممن غیر قا

ه دستگیر هرکاری دوست داری بکن من کلی کار دارم–ن و نشونت میدم دغیرقابل تحمل بو

درو گرفتم که دروباز کنم چیزی یادم افتاد  نگاهش کردم و گفتم: میشه یه نگاهی به سیستمت 

نگاهم کرد  ه هرطور مایلی بطرف میزش رفتم  و نشستم با حیرتباش-نخیر نمیشه  –بندازم 

نمیدونم -مثال" چی؟–اهمیتی ندادم صفحه رو نگاهی انداختم و گفتم: چیز مهمی توش داری 

جلوگفت:یه چیزایی هست ولی....نگاهش  دمویسری اطالعات که کنجکاوی و تحریک کنه ا

نکن  یدختر فضول–اضح حرف بزن آقای خطیبی لطفا" و–شخصیه -کردم وگفتم: ولی چی؟

–هرجور مایلی اگه فردا اطالعاتت دست بقیه پخش شد دلخور نشی –گفتم شخصیه 

چی  یآره برا–من کاری نمیکنم حاال فلش داری –منظورت چیه میخوا ی چکار کنی 

کشوی اوله بردار –زود باش حوصله چرندیات اون و ندارم تانامزدت نرسیده –میخوای 

رداشتم وکلیه اطالعاتی که تو سیستمش بود روش ریختم و گفتم: بیا بشین فورا" فلش و ب

ببین آقای خطیبی من یک ماهه –برای چی باید این کارو بکنم –فورا" مواردت و حذف کن 

میگم بکنی این فلش پیش  که یشرکت و زیر نظر گرفتم یه اتفاقهایی داره میافته به نفعته کار

عواقبش متوجه هر اتفاقی بیافته  داشتی کاری که گفتم بکن نه کهمن میمونه  شما هم دوست 

توچرا شرکت من و زیر نظرداشتی اصال" به چه حقی این کارو کردی لبخندی زدم -خودته

چشم دوخت که  ابرویی باال انداخت و به من–ه دو گفتم: بیخود نیست تینا ازتو خوشش اوم

یکه بارم هی هرچی نمیگم توهی ت–وشش آید دیوانه چو دیوانه ببیند خ–یعنی متوجه نشدن 
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ولی یه چیزی  نداختم و گفتم:میل خودتونه هرکاری دلت میخواد بکنمیکنی گره ای به ابرو ا

به ضررت باشه حذف کن حتی اطالعات چیزی که ممکنه هر نندازی میگم بهتره پشت گوش

یتونم این کارو حذف نشه دست کاری شه نمیتونید من م یمالی شرکت بهتره اطالعات مال

ببین آقای خطیبی به من اعتماد کن مطمئن باش –این کارو بکنم  دنیلوفر چرا بای–بکنم 

کاری نمیکنم به ضررت باشه فقط همین قدر بدون که یه نفر راه افتاده توشرکت داره تمام 

کی این کارو –سیستم ها رو زیرو رو میکنه دنبال چیه نمیدونم ولی قصدش فقط خرابکاریه 

چه نفعی به حال تو داره –هنوز مطمئن نیستم ولی میخوام سرازاین کاردربیارم –یکنه م

ه چشمانم بنگاهش کردم دلم میخواست راستش و بگم اما نمیتونستم ابرویی باال انداخت و 

اصال" –پس چی شد خانم مارپل –ن یوباره تپش قلبم شدت گرفت سرم و انداختم پائدزل زد 

وستم دوست داشتی این کارو بکن دیگه به من ربطی نداره دی ونی چیه آقای خطیبدمی

به چی چشم تیله ای  نگاهش کردم و گفت: به جهنم –نداشتی که  به .....حرفم و خوردم 

ش من  میمونه لبه میز نشست و این پی–من  خندید و گفت: خیلی پرویی دختر فلش وبده

طور که همانولی من مثل شما فضول نیستم  یدشخبب–میخوای ببینی چی قائم کردم گفت:

 که داشت زنگ میخورد انداختم بعد میخندید گفت: پس برای چی میخوای  نگاهی به گوشیش

کار -.-علیک -.-الو –به او چشم دوختم گوشی وبرداشت وگفت: هووته بزار ببینم چی میگه 

انتظار داشتی -...-چی میشه  حاال ببینم-....- منمیتونم بیا قراردارم-....-دارم حرفت و بزن 

نخیر وقتی تومیزاری میری -باشه  جز نیلوفر کی هست که به فکر من و شرکتکی بزنه 

نیلوفر از فرصت استفاده میکنه تا خودش و تو دل من جا کنه  ومهلپشتم و خالی میکنی مع

نیلوفر  حقته بهت گفتم –روصندلی افتادم  و فشار داد بلند شدم دستش و گذاشت رو شانه ام

مارخوش خط و خالیه خودت گوش نکردی ازم خواسته شام ببرمش بیرون احتماال" با نیلوفر 

 رشم شب نیست ممکنه باهاش برم خانهکار بزرگی برام کرده حقشه براش تالفی کنم پد برم

–مگه دروغ گفتم –چرا این حرفها رو زدی –گفت: قطع کرد شون  الو .الو  بلند خندید و 

خوشم میاد هرروز –خوشت میاد هرروز تو شرکتت جنگ و دعوا باشه وآبروریزی بپا شه 

با آبروی توبازی شه نمیدونی وقتی تینا جنجال بپا میکنه و همه رو جمع میکنه چه لذتی 

–میبرم  بهت گفته بودم خردت میکنم دارم همین کارو میکنم و تو هیچ کاری ازت برنمیاد 

یعنی چی –میشم مثل خودت مهر تائید به حرفهات میزنم –؟مثال" –د چرا یه کاری ازم برمیا

چی؟ بلند شدم و گفتم: من و سرلج  با من-اینکه باتو..........–چی –میگم حقیقت داره –

میزنم خواستم برم دستم و گرفت و گفت: از تو برنمیاد حاضری وقید آبرو و گرنه ننداز

چون تومن و –میدونی چرا این کارو میکنی  تو که این و–خودت و بکشی اما آبروت نره 

ارات دقیق بشی دستم و ول کن یکم اگه تو ک–شکستی من عاشقت شدم ولی تو چکار کردی 
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د بهت دادم گفتم دستم و ول کن  دستم و رها کرد و بلند شد و گفت: میفهمی چرا جواب ر

ت ندونستی دتوجواب رد دادی چون از خود راضی و مغروری من و تو حد و اندازه خو

خرد کردی ثروت  و داشته هات وبه رخم ال ها میپری توهمیشه من اتوبلند پروازی و باال ب

کشیدی تواصال" من و قبول نداشتی تواز من متنفر بودی چون از همون اول میدونستی 

ت میخواست بهت لعاشقت شدم به من بی محلی میکردی تا من و دنبال خودت بکشونی تود

خطیبی و مرگ خطیبی ودرد میبینی تو حتی عارت میشه اسم –ای خطیبی آق–التماس کنم 

نیلوفر کاری میکنم آرزوی مرگ کنی جوری آبروت و میبرم نتونی من و به زبان بیاری 

سربلند کنی تومن و دست انداختی میدونستی بهت عالقه دارم سکوت کردی تا اینطوری به 

افتم ینمت یاد عذابهایی که بهم دادی میمن بخندی  سیگاری روشن کرد وگفت: هربار میب

می مثل تو همون بهتر تو تخیالتش غرق باشه راجع به جریان خیلی حقه بازی دختر گفتم: آد

نامزدت چیزی نگو تا کارم تموم شه فلش و میبرم اطالعات و چک میکنم دست  سیستم به

ایجاد نکنی تا متوجه د تغییر ده باشه با فایلهای شخصیت کاری ندارم سعی کن زیاشکاری ن

کلید شرکت وهم میخوام  من میرم سرکارم فاکتورهایی که که تو جریان و فهمیدی  نشن

دست کاری  خواسته بودی آماده است  بهتره هروقت تینا چیزی و میزنه چک کنی اطالعات

دی چه غیر عمد کارتو تا حد زیادی پائین آورده بازم تاکید میکنم به تینا شده بود چه عم

خاطر من و آبروم بخاطر خودت و زحمتهایی که داری میکشی براین رابطه حرفی نزن نه د

 دفلش و از رومیز برداشتم و از اتاق بیرون رفتم تازه نشسته بودم که سروکله تینا پیداشد اوم

میکنی از نبودم استفاده کردی رفتی سروقت  یکثافت معلومه چه غلطی دار جلوگفت: دختره

دید نیستم  لتوخفه  شو این آشغا–ی گفت: درست صحبت کن خانم ارجمند شوهرم آقای محب

دلبری کنه اون  میخواد کاری کنه بشه همه کاره فورا" رفت سراغ شوهر من تا براش 

کنه شایان با اون ازدواج کنه حق وردی گفت: تویا خیلی احمقی  یشرکت میخواد کار

سراغش اینقدر بهش  دوهر تو اومیاخودت و به حماقت زدی این بدبخت سرکارش بود ش

التماس کرد تا قبول کرد کاری که وظیفه تو بوده بزنه اونوقت  تو بجای تشکر اینا رو 

دوخت وگفت: دروغ میگید همتون دست به اباورانه به من بعد به آنها چشم تحویلش میدی اون

حرف  دتااومختره بیزاره محاله بهش التماس کنه حق وردی  از این د شایان یکی کردید 

بزنه گفتم : یه لحظه اجازه بدید  به تینا گفتم: من اگه اینجام اگه دارم با تمام توهینهای تو و 

فقط بخاطر قراردادی که با شوهرت دارم  شوهرت به کارم ادامه میدم فقط  یه دلیل داره اونم

ه کار کنم  یگدم لنگه ولی من مجبورم برای یکی دوگرنه از خدامه از این جا برم شرکت خو

از اینا گذشته نازنین من تمایلی به کارتو این شرکت ندارم  هم کار کنم هم آبروم بره بجان

چیه بعدشم نامزد تو  تزاره خوب پس دیگه باال پائین پریدنیتومگه نمیگی شایان از من ب
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ربیارم  مفت چنگت ارزونیت تینا اومد دهمچین تحفه ای نیست که من  بخوام از چنگت 

بعد اگه طرف شوهر من پیدات شه روم ایستاد و گفت:گوشات و باز کن از این به روبه 

دونم چه بالیی سرت بیارم حق حرف زدن با شایان ونداری حق اینکه پات و از این طبقه می

میدم یکی از مستخدمها برات بیاره شماره شایان و از  دبیرون بزاری نداری کاری بو

جوری باهاش تماس بگیری فهمیدی بخوای حرفهام و حق نداری هیچ گوشیت حذف کن 

 دنشنیده بگیری روزگارت وسیاه میکنم  کیفش و برداشت و رفت وقتی تینا وارد اتاق شده بو

شنیدی دیگه خیالت راحت همه -......-الو –م  تا حرفها رو بشنوه دشماره شایان وگرفته بو

امه بدی تماس و قطع کردم و دای اچیز داره باب میلت پیش میره برو ببینم تا کجا میخو

محبی گفتم: لطفا" از این به بعد اگه اتفاقی از این قسم افتاد بهتره جانب داری من و  روبه

بی کارتون کنند حق وردی گفت: باید میزدی تو دهنش چرا نکنید میترسم بخاطر من از کار 

دشه جلوی سر نامز خانم مقصر نیست همش زیر این–اجازه دادی این حرفها رو بهت بزنه 

باورش  دکس دیگه ای هم جز تینا بودروغ تحویلش داد هرخودم زنگ زد به این خانم کلی 

رساعت سکارتون برسید  روز همه چیز مشخص میشه لطفا" به مهم نیست باالخره یه دمیش

شایان مسیج فرستاد )بهت تبریک  زدم تازه سوار ماشین شده بودم که چهار از شرکت بیرون

تو بیست و پنج سالگی مامان بزرگ شدی یادت نره باید یه سور ویژه به من بدی چون میگم 

 یژه طلب من فقط من و تو فردا شب ساعتعلی خواستم بیاد شرکت پس یه شام ومن از 

فتم مت میبینمت (پسره احمق گل و شیرینی گرفتم و رهشت تو رستورانی که سری پیش برد

رو باز کردی که هیچ دن الاگه همین ا–نه نیستم فت خوتم گنه نازنین باهاش تماس گرفخو

رو بستم سرو دیگه هیچ وقت من و نمیبینی بالفاصله درباز شد وارد خانه شدم و دوگرنه 

ورت نداشت  بغلش کردم با صدای وضعش نامرتب بود خانه بدتر از خودش رنگ به ص

دی  من آرزوم زم پنهان کرکشیدم و گفتم: چرا ا ستی توموهای پریشانشدند زد زیر گریه بل

خورم چون همیشه فکر میکردم همچین خبر مهمی و به دلبچه تو رو ببینم ازت دلخورم 

لگیرم ازت نازنین خیلی دلگیرم داولین نفری که بدی منم نمیدونستم اینقدر برات غریبه شدم 

ه بفهمم  میگم باید دی اگفکر کر,چرا –میان هق هق گریه اش گفت: میترسیدم بهت بگم 

خوش انصاف یک هفته این بال –نه بابا میترسیدم دیگه نخوای من و ببینی –طالق بگیری 

ر بچه گانه فکر میکنی بیا بشین ببینم  حاال چرا باعلی قهر دآوردی آخه چرا اینق رو سرم 

 نم حقحقشه وقتی من یه هفته تو رو نتونستم ببینم او–کردی چرا اون و آواره  کردی 

دم و گفتم: وای از تو نازنین خوب آبغوره نگیر دیگه بسه بگو نداشت من و ببینه لبخندی ز

چرا نه تو دیگه تنها  نیستی باید به فکر اون وروجکم باشی امشب –نه -ببینم چیزی خوردی

ر و دوش بگین اینجا رو جمع میکنم تو هم برو  تا مالو جشن میگیریم با هم میریم بیرون حا
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حوصله ندارم نیلوفر  دستش وگرفتم و –خوام شوهرت ژولی پولی ببینت رس نمیبه خودت ب

برو دیگه بطرف حمام  هلش دادم مانتوم و بلند کردم و گفتم: زود باش کاری که گفتم بکن 

درآوردم و گوشه ای گذاشتم و شروع به تمیز کردن خانه کردم کار من که تمام شد نازنین 

فیت عا–دور و برانداخت و گفت: دستت درد نکنه چه تمیز شد هم از حمام درآمد  نکاهی به 

هپلی شدی –م دحمام نرفته بو دند خندید وگفت:یه هفته بوباشی توهم تمیز شدی عزیزم بل

بله دلشم بخواد آش –دلشم بخواد –دیگه بنده خدا علی که مجبوره اینجوری تحملت کنه 

به –نه برای چی خو–نه برم خو ستی به سروصورتت بکش منمدیگه برو یه دشه کشک خال

ه میشم فقط زود باش للباسهام اشاره کردم و گفتم: میخوای اینجوری بیام مثال" دارم خا

اون شب  بعداز  دم وخداحافظی کردم صورتش و بوسیشوهرت اینطوری نبینت من رفتم 

خوابم برد صبح یه لباس شیک پوشیدم و  دم که زودبرگشتن از رستوران اینقدر خسته بو

تو محیط کار با شال و چنین لباسی ظاهر میشدم بجای  سرکار رفتم اولین مرتبه ای بود که

چرا –بله –شایان با اتاقم تماس گرفت  دماشین خودم با ماشین پدرم رفتم  نزدیک یک بو

کی –داری بیا باال مهمان –جا گذاشتم امرتون –هرچی زنگ میزنم گوشیت و  جواب نمیدی 

گوشی وگذاشتم و بلند شدم ضربه ای به در زدم و واردشدم به محض ورود چشمم  هست الو

رو که بستم شهاب از جا دبود با حیرت به من چشم دوخت  به تینا افتاد که پشت میز شایان

یدیم لبخندی زدم و گفتم: سالم حالتون دبلند شد وگفت: سالم خانم چه عجب ما شما رو 

بفرمائید خودمم صندلی –تماس میگیرم جواب نمیدی  یاز صبح هرچ–وره چه بی خبر چط

ممنون –کناریش نشستم وگفتم: جا گذاشتم حاال چرا اینجا شب تشریف می آوردید منزل 

بیارید  تشریفاین چه حرفیه خوشحال شدم –تم  باید ببخشید که مزاحم کارت شدم کارت داش

لند شد و گفت: شایان جان خوشحال شدم شایان بلند شد با او اتاق من اونجا صحبت میکنیم  ب

ای خطیبی مزاحم شما شدیم هنوز ید آقشخبریم آقا شهاب بب–دست داد و به من چشم دوخت 

فکرکردم -نه چطور؟–جایی میخوای بری –بله –م که تینا صدام زد دد قدمی نرفته بوچن

اینطوری بیای شرکت گفتم حتما" عروسی ندیده بودم –چرا این فکر و کردی –جشن دعوتی 

یونه باشم  بخوام با دمحاله مگه با این سرو لباس  دعوتی  لبخندی زدم و کفتم:عروسی اونم

آبروی خودم بازی کنم که اینطوری برم عروسی هشت قراردارم چون از اینجا میرم شرکت 

کار ساده ترین محیط م سعی کردم بخاطر درم وقت نمیکنم برم خانه این شد اینجوری اومدپ

نداری  شایان سرتاپام و نگاهی انداخت و گفت: مهمانت سرپا  و بپوشم خوب سئوال دیگه ای

شهاب چشم دوخت شهاب درو باز کرد و  ایستاده برو دوباره نگاهی به لباسام انداخت و به

داحافظ کنار ایستاد تااول من خارج بشم بعد روبه شایان کرد و گفت: خداحافظ شایان جان  خ

تینا خانم  درو بست وقتی دوشادوش هم از اتاق شایان بیرون اومدیم همه با نگاهشان 
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دنبالمان میکردند وارد اتاق که شدیم حق وردی و محبی از جا بلند شدند و سالم کردند 

کرد  و گفت: من شهاب  لو با حق وردی هم خیلی گرم حال احوا دشهاب با محبی دست دا

ه شهاب انداخت لبخندی خانم موسوی حق وردی خریدارانه نگاهی ب وکیلمبینیم از اقوام و

بنشینید روبه روی شهاب نشستم  محبی گفت: آقا  دزد وگفت:از آشنائیتون خوشبختم بفرمائی

از آقای  دوگفت:هرکس برای دیدن ایشون میاد بای دخطیبی ایشون و دیدن شهاب لبخندی ز

ود حق وردی گفت: کاش این دختر منظورم این نبخیر جسارت نباشه –گیره زه بخطیبی اجا

االن از اتاق آقای خطیبی میان هردو نفرشون  ده ایه یه لحظه می اومد اینجا گفتم: ایشونافا

اینطور که  لم دیگه داریم  شهاب خندید و گفت:ایشون و دیدند محبی گفت:پس امروز یه فی

راستی صورتش چرا اونجوری رو صحنه نمایش اجرا میکنه میره ومه شایان هرروز لمع

شایان گفته کار نیلوفره اون زده تودهنم  ددیروز زنش گیر داده بودی گفت: بود حق ور

ون ده تا مشت هم بزنه اشهاب خندید وگفت: آره کارتو محبی گفت: شما  دیگه چرا این خانم 

چیزیش بشه باالخره هرروز باید دلیلی برای  له کوچکترینآقا با اون جثه ورزشکاری محا

آزار و اذیت این خانم پیدا کنند شهاب نگاهم کرد ازخنده چند لحظه پیش خبری نبود گفت: 

مهم نیست عادت کردم خوب گفتی با من کار داشتی  چند ثانیه ای درسکوت –اذیتت میکنند 

ت خوشایند نباشه اما حقیقت و گفت:ممکنه زیاد برا دگذشت بعد برگه ها رو از کیفش درآور

ابوس داشت نگاهی به برگه های پیش روم انداختم  انگار خوابم و چیزی و که میدیدم  ک

–م دد که هر لحظه بیشتر.....باشنیدن اسمم رشته افکارم پاره شد نگاهش کروحشتناکی بو

خت شده از کجا فهمید نفس کشیدن برام س–رون یکم هوا بخوری بهتر میشی یبلند شو بریم ب

جلو گفت:  دد حال اینکه جواب تینا رو بدم نداشتم اومنیلوفر  شهاب به روبه رو نگاه کر–

شدم پرونده رو  شایان  این پرونده رو فرستاد گفت  وقت کردی نگاهی بهش بنداز از جا بلند

یم نتم همانطور که کیفم و برمیداشتم گفتم : بمونه بعدا" بهش بگو شاگرفتم و رومیز گذ

ی میرم بیرون برمیگردم بریم آقا شهاب  باشهاب از ساختمان  شرکت بیرون رفتم ساعت

خوبی –دش نشست وفورا" ماشین وبحرکت درآورد د خوم بعشرماشین و باز کرد تا سوار د

فکر نمیکردم تا این حد غافلگیر بشی خودت ازم –نیلوفر  سرم و بعالمت مثبت تکان دادم 

تم فقط یه حدسه اینطوری بهت نمیگفتم  به زور لبخندی زدم خواستی پیگیری کنم اگه میدونس

اما همش  در شایان یه چیزایی دستگیرم شده بودو گفتم: حدس نبود تو صحبتهای عموم  با پ

اخدا میکردم دروغ باشه که ....حاال میخوای چکار کنی؟گفتم: فعال" هیچی چون فکرم دخ

نه نه اون نباید چیزی –ای به نازنین بگی میخو–کار نمیکنه فقط میدونم االن زمانش نیست 

نازنین بارداره خندید و –چه شرایطی –ن که شرایط ویژه ای داره البفهمه اللخصوص ا

اینطوری –نازنین سنی نداره  دگفت: واقعا", تبریک میگم پس داری خاله میشی ولی زود نبو
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نگو نمیدونم یه چیزی هست –نمیدونم -نیلوفر شایان چرا اذیتت میکنه  –تر بزرگ میشه ودز

که تو سکوت کردی فقط بخاطر عالقه ای که داری که نیست  زهر خندی زدم  و گفتم: نه 

استفاده کرد باهام قرارداد  که میتونه زندگی نازنین و ویران کنه  از همون دارهاون یه آتوی 

گذریم راجع به ب-چه آتویی –ی عذاب دادنم از همون استفاده میکنه اده ساله بست حاال هم بر

ازت –آره هرچی که بخوای توی این چندتابرگه نوشتم –این مورد به نتیجه قطعی رسیدی 

دم آروم و قرار نداشتم کردی از روزی که این موضوع رو شنیر حقم دممنونم لطف بزرگی 

نمیتونه خوشحال بشه اما  وم آدم از شنیدن دروغ کهدهیچ ک–حاالخوشحالی یا ناراحت –

م اما دلیل بی مهریش و به دنیستم چون تازه دلیل خیلی از بی مهری ها رو فهمیناراحتم 

این همه سال براش  تو خیلی خودت و درگیر نازنین کردی–رک کنم دنازنین نمیتونم 

زحمت کشیدی عذاب کشیدی حاال بخاطر اون دوباره داری شکنجه میشی فکر نمیکنی این 

تنها چیزی که میبینی نازنینه و این اصال"  ظلم درحق خودته توخودت و فراموش کردی

ت چی چرا اینقدر به خودت بی اهمیتی چرا ست پس خودت چی آرزوهات چی آینددرست نی

نباید بگم چون برام مهمی  اجازه میدی بخاطر یه آتو تا این حد له بشی بخودت بیا نیلوفر

شق و عاشقی و گشت دی مثل یه مرده متحرک  دخترای همسن و سال توتازه بفکر عمیگم ش

و گذارشونن ولی تو مثل زنای مسن میمونی  نه که فکر کنی ظاهرت و میگم نه ظاهرت به 

م القا میکنه  زمانی خنده رولبته که حرف نازنینه دهجده ساله ها میخوره رفتارت اینطور به آ

 راه رفتنت بخاطر نازنین عذاب کشیدنت بخاطر نازنین حتی نفس کشیدنت بخاطر نازنیه

بپاشدت یکمم منافع خودت و در نظربگیر از  میترسم یه روز برسه نازنین بایه تلنگر از هم

ثل تو بعیده یکی مثل تینا خردش کنه گوشم با شهاب بود اما درعالم دیگه دختر مغروری م

-....-بله –ای غرق بودم باشنیدن صدای زنگ گوشیم نگاه از او گرفته و به گوشیم دوختم 

باشه به محض اینکه -......-خیلی واجبه  -.....-ارم تموم شه برمیگردم ک-...-امرتون 

–باشه خدانگهدار -.....-آقای خطیبی نیاز به تکرار نیست  متوجه شدم -.....-برگشتم میزنم 

حاال واقعا" –میشه من و برسون شرکت  میگه پرونده رو میخوانم اگهقرارداره –داره  کارت

اصال" حوصله جنجال –رای چی میخوای برگردی شرکت پس ب–فکر نکنم –کارش مهمه 

هنوز نه ولی میفهمم –فهمیدی کار کیه –هاشم بهم ریخته  ارم از طرفی سیستمددیگه ای و ن

راستی نگفتی با خانمت چکار کردی لبخندی زد و گفت: خانمم و خیلی وقته طالق دادم دیگه 

چرا یه فرصت –دام زنگ میزنه م سری تکان داد و گفت: مدتنهام خانم ندارم نگاهش کر

با احساسم بازی کرد میدونست عاشقشم ولی بازیم داد  دنمیتونم نیلوفر ب–ی ددیگه بهش نمی

نگه داشت و گفت:چرا  د  ماشین و جلوی شرکتخ کرذت میبرد تمام بدنم یلم از عذاب کشیدن

ون و دیکته درست مثل شایان حرف میزنی انگار تمام جمله های ا–اینجوری نگاهم میکنی 
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چرا مگه چکارش –آره –اون این حرفها رو به تو زد –کردی و داری تکرارشون میکنی 

د مقصر فقط زنا اتفاقی که میافته فکر میکنی ونی مشکل شما مردا اینه که هردمی–کردی 

هستند اگه یکم به خودتون و کاراتون فکر کنید میفهمید مشکل اصلی از خودتونه نه زنا 

د هم خودخواه هم از خود راضی  کارای خودتون و نمیبینید اما کافیه فقط یه همتون مثل همی

اشتباه از طرفتون و سر بزنه همون و چماق میکنید میکوبید تو سرش و تا آخر با همون 

عذابش میدید از ماشین پیاده شدم و درو کوبیدم وارد اتاق که شدم شایان پشت میزم نشسته 

الو –رفتم دست به سینه نشست و  سرتاپام و از نظر گذراند بود داشتم شماره شهاب و میگ

-...........-ست یه دیونه دیگه پر بود سرتو خالی کردم ببخشید داقا شهاب  شرمنده دلم از 

-یدمت بخاطر لطفی هم که کردی ازت ممنونم امیدوارم بتونم جبران کنم دخوشحال شدم 

ممنونم خداحافظ  کیفم و رو میز گذاشتم و بدون توجه به شایان بطرف محبی رفتم -....

لطف کنید تحویل آقای یاری بدید یادتون نره –بله خانم موسوی –وگفتم: کارا آماده است 

رفتم گفتم:لطفا" بلند شید اجازه ت: چشم بطرف میزم رسیدش و حتما" بگیرید  بلند شد و گف

و از اتاق  درآن حالت دید بلند شوداو که شایان  ددید به کارم برسم به  حق وردی نگاه کرب

کار داشتی یا تشریف برده بودی –جایی کار داشتم –کجا بودی –بیرون رفت و درو بست 

د م حاال اگه کنجکاویتون تموم شداروقت برای این کارا ن من–رستوران برای خوش و بش 

–م خوب نبود رفتم بیرون کسی متوجه نشه لحا–پرسیدم کجا بودی –شید به کارم برسم  دبلن

م دیه کاری بهش سپرده بو–ده تو که خوب بودی چی بهت گفت که بهم ریختی مگه چی ش

حالم چه کاری نگاهش کردم و گفتم: خواهش میکنم  من االن اصال" –خبرش و برام آورد 

خدا اینقدر با این سئوال کردنات بدترم نکن بلند شو برو تااین نامزد دیونه وروخوب نیست ت

بود که دراتاق با ضرب باز شد سری تکان دادم و از ه هنوز جمله ام تموم نشده دات نرسی

آی نیلوفر –اینجا چکار میکنید کنار پنجره رفتم و به بیرون چشم دوختم –میز فاصله گرفتم 

وام همه رو بیرون کردی با شایان تنها باشی که چی بشه  اومد جلو داد زد توچی از با ت

من و محکم بطرف  خودش چرخاند ادامه داد میخوای با شایان تنها جون شایان میخوای 

باشی که به چی برسی اگه لنگ موندی چرا با همون شهاب نمی پلکی محکم تو دهنش زدم 

گفتم: حاال جرأت داری حرف بزن تا همین جا خفه ات کنم و دستم و رو گلوش قراردادم و 

جلو گفت: ولش کن نیلوفر داد زدم چرا خفه شدی  داوم .پس چرا خفه شدی بگو دیگه شایان

الل شدی دختره کثافت فکر کردی منم مثل خودتم شایان گفت:داره خفه میشه نیلوفر  ....

به  میکشیش  تمومش کن حق وردی اومد جلو من و عقب کشید و گفت:ولش کن دختر االن

شایان نگاه کردم و گفتم: نامزد کثافتت و از این جا جمع کن یه بار دیگه چرند از دهنش 

م تینا دستش و رو گلوش قرارداد و چندتا سرفه کرد وگفت: ش نمیزاره ابیرون بریزه زند
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ندی بطرفش کشی به مراد دلت برسی ولی کور خوروانی احمق بی شعور میخواستی من و ب

نگاه  جیغی کشید و از اتاق بیرون رفت به شایان ؟رفتم و گفتم: انگار نمیخوای خفه شی نه

ا عصبانی میشی حق داره میخواد ربخندی زد وگفت:چلکردم وگفتم:از اینجا برو بیرون 

دش و از چنگ یکی مثل تو دربیاره خودمونیم االن که اون نیست چرا دست  زمنا

نه منم بی خیال شدم حاال که  برنمیداری من یه زمانی ازت خواستگاری کردم توهم گفتی

ارت داره من و با نامزدم درننداز برو سرکیگی پشیمون شدی  دیگه فایده ای ننامزد کردم م

پیش فاکتورها آماده شد بده یکی بیاره باال باز بلند نشی خودت بیاری هاج و واج بیرون 

ن این حرفها اونم از دشنی ودند و به من نگاه میکردندرفتنش و نظاره کردم همه جمع شده ب

زبان شایان دیگه جای هیچ شک و شبه ای باقی نمیگذاشت حق وردی گفت: چرا گذاشتی 

درمانده نگاهش کردم و گفتم: دیگه –بگه چرا از خودت دفاع نکردی  هرچی دلش میخواد

چی میگفتم هرچی هم بگم بی فایده است اون خوب بلده نقش بازی کنه محبی به اونایی که 

 شده بودن نگاه کرد وگفت: اینجا چرا ایستادید برید سرکارتون درو بست و گفت: خانمجمع 

ن پسره رو باور کنند لبخند تمسخر آمیزی زدم تت باعث میشه همه حرفهای ایموسوی سکو

و گفتم: قصد خطیبی اینه که آبروی من  حاال باور نکردند پشت میزم نشستم و گفتم: نه که تا

میگه –محبی گفت: آخه چرا مگه چکارش کردید  و ببره تا این کارو نکنه دست برنمیداره 

الل بیخودی مگه ازدواج چه استد–داشتی دستم بندازی  دچون بهم جواب رد دادی قص

بود یه چیزی اینی که برای یه  دزوری میشه هیچ آدم عاقلی همچین کاری نمیکنه آخه اگه مر

چه ها که نکنه  جواب رد داره این کارو میکنه فردا تو زندگی با کوچکترین مشکل ببین

انه ستت درد نکنه چه تو دهنی جاندو مامان کوچولو لا–دم رو آیفون گوشیم زنگ خورد ز

ه بگم امشب اگه سرساعت رستوران نباشی به تینا دای بهش زدی خونش بند نمیاد تا نیوم

چیزی میگم گوشت  و بگیره از شرکتت بندازت بیرون گوشیمم باید رومیزت جامونده باشه 

یه وقت  ی و حق وردی نگاه کردم محبی گفت:بده یکی برام بیاره تماس که قطع شدبه محب

.پیش فاکتورها رو بگی ازش برمیاد احتماال" نقشه جدیدشهچی نری هرسرقراری که گذاشته 

زدم کارم که تموم شد چشمم به گوشی شایان  افتاد یه مسیج از تینا بود )باز که غیبت زد من 

حالم خوب نیست میرم خانه (یه فکر مثل برق از سرم گذشت با گوشی شایان یه مسیج با این 

ماندنی فقط  دمامان کوچولو امشب میبرمت یه جای عالی و بیاعنوان زدم )برای جبران کار 

آدرس و نوشتم و ارسال کردم (این مسیج و  دباش گوشیتم خاموش کن بع ارأس هشت اونج

مسیجی که تینا زده بود پاک کردم گوشی و پیش فاکتورها رو به محبی دادم و گفتم: لطفا" 

بیرون زدم  ائلم و برداشتم و از شرکتبهش بگید حالم خوب نبود رفتم  وس  دزحمتش وبکش

لبخندی زدم و از کنارش  دجلوی در با تینا روبه رو شدم کنار لبش بدجور پاره شده بو
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ایان تماس شور شدم دنگاه میکرد کمی که  دم هنوز ایستاده بودگذشتم وقتی سوار ماشین ش

و بگو نه چرند بگو گفتم کارت–الو -......-قرارداری –کارتو بگو –کجا رفتی –بله –گرفت 

نه چرا باید ناراحت باشم –ی ناراحتی ددیگه آروم باش چیه جلوی همکارات ضایع ش دنش–

چی –نه عزیزم پس نشنیدی –روغ میگی دن هم تو رو  همه میدونند تو اونا هم من و میشناس

نداره  دایرا–راجع به تو صحبت میکنند بیا ببین چی میگن  شدی نقل مجلس همه دارن–و 

هنوز نرسیدم تاخرد شدنت خیلی مانده –ار بگن خوبه حداقل تویه نفر به مراد دلت رسیدی بز

 دزخم صورتتون بلن–ازچه نظر –ید مثل هم دهرکار دلت میخواد بکن نامزدتم دیدم حاال ش–

زخم م حاال باورش میشه دلم خنک شد خیلی وقت بود منتظر این صحنه بودخندید و گفت: 

نه یادم هست امیدوارم کلکی توکارت نباشه –ب قرارو که یادت نرفته لب من کارتو بوده خو

آره میام –با دوست دخترم دوساعتی تنها باشم میای که  قول میدم بدون کلک باشه  میخوام–

یدی دمامان بزرگ راستی خواهرت و  دببخشی آفرین دختر خوب آخ–یعنی چاره ای ندارم 

باز جای شکرش باقیه اون خوبه البته اگه تو عاقل باشی –خوب –حالش چطور بود –آره –

من قول –بانازنین کاری نداشته باش بزار زندگیش و کنه  خطیبیآقای –اون خوب میمونه 

دادم نیلوفر به جان خودت با خواهرت کاری ندارم البته تا زمانی که تو باب میل من رفتار 

–ه نامزدت حرفی نزنی بنازنین یه وقت راجع به موضوع –جانم –آقای خطیبی –کنی 

نمیدونم فعال" که همین جوری بی هدف دارم –بخاطر خودمم که شده نمیگم داری کجا میری 

فکر کنم قهر –ت میرسه حوصله اش و ندارم یوندیگه قطع کن االن نامزد دمیچرخم حاال 

ی حق داره یش ولی وایسادی نگاه کرددپس باتو با من دیگه گفت باید میز–باتو –ده رفته کر

گمش  گفتی  من بزنی توکه م یکی هم با کله قندت بهدم ترسیدلی جرأت نکرد میزدمت وبای

نه با اتفاقی که –پنج شنبه که میای –بله –نیلوفر –اش کردم دحاال که میبینی پی–کردی 

بنظرت ربطی نداره –اتفاق امروز چه ربطی به جشن داره –امروز افتاد دیگه نمیتونم بیام 

نه  –توبیا نمیشه خودم با تینا صحبت میکنم –خوشت میاد توجشن خواهرت جنجال بپا شه 

نمیخواد به خودت زحمت بدی نمیام اصال" حوصله جشن و شلوغی و –میگم تینا نیاد –نمیام 

سه بیخود وقتی میگم میای یعنی میای گفتم اون روز اتفاقی نمیافته حاال هم بجای پر–ندارم 

–گفتم بلند شو بیا –خیلی پرویی –شو بیا اینجا تینا که نیست حداقل توبیا تنها نباشم  دزدن بلن

داحافظ.تماس و قطع کردم میشم شب میبینمت خ درمشرکت پ دیگه دارم واردنمیتونم 

توشرکت کارم خیلی زیاد بود ولی هفت زدم بیرون خودم و به رستوران رساندم پنج دقیقه 

له اش که تینا سرک دتازه نشسته بو دده بویوارد شد حسابی هم به خودش رس به هشت شایان

 -فهمیدم حسابی عصبانیه شماره اش و گرفتم  ددش گرفته بواز قیافه ای که به خو پیدا شد 

ستی این بود قول و قراربدون کلکت  انتظار داری اینطوری حرفهات و باور کنم فقط خوا
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دم که حسابی شر ت و با نامزدت ببینم اگه دیرتر رسیده بونمن و بکشونی اینجا  شام خورد

–ت همین بود میخواستی تواین جا هم آبروی من و ببری د هرچند فکر میکنم نقشبپا شده بو

: مزاحمت نمیشم گفتمسرت و که بلند کنی من و میبینی شایان به باال  نگاه کرد –االن کجایی 

ونفره تماس و قطع کردم از پله ها دویژه ت و حساب کردم یه سور خوش باش درضمن میز

وخت اصال" حوصله نداشتم با دبه میز چشم  دپائین رفتم شایان نگاهی به من انداخت و بع

مونی بود از یر میام نگران نشی تومسیرم یه سیسدرم تماس گرفتم و گفتم: جایی کار دارم دپ

واتفاقهایی اون روز و  شایاندیگه مغازه شدم و نگاهی انداختم  دهتر بود واربیکاری ب

وقتی رسیدم ساعت از  ددم کلی اسباب بازی و لباس گرفتم ماشین پر شده بوفراموش کر

 لعلی و نازنین اونجا بودند علی با دیدن وسائل کمک کرد آنها را به داخ دیازده گذشته بو

و دور  لو همه وسائ دنشسته بو ده شده بودذوق ز لکلی از دیدن وسائ بردیم نازنین که

علی خندید و گفت: از االن خیلی زود بود هنوزم مشخص نیست بچه چیه دخودش چیده بو

من که هنوز چیزی نگرفتم هنوز کلی وسائل مونده – در زیادچرا این کارو کردید اونم اینق

وقتی وارد اتاق صبح اونشب تا  دیر وقت با علی و نازنین راجع به  وسائل صحبت کردیم 

م وکیفم و رومیز دلسوزانه نگاهم کردند سالم کرداتاق بود محبی و حق وردی شایان تو  شدم

خودت و –کدوم کار آقای خطیبی –ی دگذاشتم بلند شد درو بست و گفت:چرا اون کار وکر

یگه دبسه –ته دبازی جدی–نا مسیج زدی که بیاد سر قرار یبه نفهمی نزن چرا بجای من به ت

مسیج زدی قرار گذاشتی جز تو از هیچ  داینجا جا مونده بویروز وقتی گوشیم دتوی احمق 

م اگه کار من بوده لاین کارو میکردم برفرض محا دچرا بای–کس همچین کاری برنمیاد 

م سرقرار حاضر شم برو آقای خطیبی دیگه دستت رو دم خودشما احمق نبو لر به قوداینق

اگه کار تو نبود – ددا با من بوشده تومیخواستی جلوی اون جماعت آبروی من و ببری که خ

تر از همه از شرکت رفتم حاال لطفا" دواز من میپرسی من که دیروز ز–کی این کارو کرده 

ای  ه ندارم لحظهدیگیدا نشده که حوصله اون یه نفر و دتون سرکله اش پزاز اینجا برید تانام

ت دراتاق و بست شد بیرون ونگاهی انداخ دو از اتاق بیرون رفت محبی بلن دنگاهم کر

یروز آدرس و برای زنش مسیج کردم دخندی زدم و گفتم: چی شد خانم موسوی لب وگفت:

م و نشان دگفتم بیا سرقرار چون من و تهدید کرده بود خودمم رفتم البته رفتم طبقه باال خو

هردوخندیدند محبی گفت: معلومه حسابی حالش  گرفته شده تازه دادم و بعد زدم بیرون 

اهی به زخم لبش انداختم و سرم و از شد و سرو کله تینا پیدا شد نگراتاق بدبودم که  نشسته

پرسیدم -شایان کجاست نگاهش کردم وگفتم: نامزد تو از من میپرسی–به کارم گرم کردم 

حتما" رفته پیش اون یکی زنش من چه میدونم خانم خوب زنگ بزن بهش –شایان کجاست 

حاال من باید –نده دیشب رفته بودیم بیرون دست من مو هگوشیش پیش من–ببین کجا رفته 
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اختم دبه من گفتن اینجاست دورو بر و نگاهی ان–چکار کنم بگردم شوهرت وبرات پیدا کنم 

ه باشه دواقعا"گوشه کناری افتا دوگفتم:من که این آقا رو نمیبینم ببخشید شما ها نگاه کنید شای

-..-ولا–رفت با اتاقش تماس کردم  بیرونخودت و مسخره کن این وگفت و از اتاق –

دمایی من میگیری  شماها دیگه چه جور آ گوشیت دست زنته اونوقت اومدی سراغش و از

ده د خبر خوش گذرونی دیشب و به من ببله اینجا بود البته فکر کنم اومده بو-.......–هستید 

آرامش گذشت تا ساعت ساعتی در دگوشیت و گفتم باهوش چن-......-چکش کن  داوم-......-

اینجا -........-منظورتون کیه -....-چی شده -...-د یبفرمائ–دونیم که شایان تماس گرفت 

رف اتاق شایان طه بلاشتم و با عجدم گوشیم و برداومدم ...گفتم اوم-.........-چکار میکنه 

اتاق شایان رفتم  و سالن بود با دیدنم گفت: اینجا چکار میکنی بدون توجه به او بهرفتم تینا ت

راتاق باز شد تینا دآروم باش نیلوفر –رو بستم جلو رفتم و گفتم: برای چی اومدی اینجا دو 

گفت: شایان این دختره باز...........یه لحظه به ماسه نفر نگاه کرد و بعد روصورت  داوم

یرون تینا برو ب–به من چشم دوخت و گفت:مادرته نیلوفر  دمادرم خیره ماند وسالم کرد و بع

ایان به تینا شدادزدم مگه کری گفتم برو بیرون بعد با عصبانیت به شایان نگاه کردم  چی؟–

رد بره بیرون بعد از رفتن او مادرم گفت: توبا من مشکل داری ک نگاه کرد وبا سر اشاره

نیلوفر مرد به –نیلوفر –زود از اینجا برو نمیخوام ببینمت –چرا سرمردم خالی میکنی 

یه لحظه بشین بزار............دخالت نکن آقای خطیبی تو هیچی  شایان گفت: سالمت

دم و گفتم: دفعه پیش گفتم رنمیدونی پس سعی نکن جانب داری کنی بعد به مادرم نگاه ک

متوجه نشدی کیفش و برداشت و گفت: باشه توهنوزم مثل زمان بچگیت  رپیدات نشه اما انگا

نمیشینم میخوام نازنین و ببینم میرم  اما ساکت داری  ه شق و یدنده ای هرجور دوستلک

چکا ر کنم یا توکی هستی که به من بگی –یک نازنین بشی دحق نداری نز–سراغ خودش 

برو بیرون اوبا –ه نکنه فکرکردی واقعا" مادرشی م دخترم و ببینم چیدچکار نکنم من اوم

میکنی مثال" مادرته نگاهش کردم ناراحتی از اتاق بیرون رفت شایان گفت: توچرا اینطوری 

که کشیدم میافتم آقای خطیبی  یوگفتم:دیدن اون مثل شکنجه است میبینمش یاد بدبختی ها

دیگه نزار پاش و اینجا بزاره خواستم از اتاق بیرون برم که پشیمون شدم بطرفش رفتم و 

میگی دیگه  و  راستش–نه –گفتم:شما که یه وقت شماره ای آدرسی از نازنین بهش ندادی 

د بار بگم باخواهرت کاری ندارم ولی پیدا  کردنش برای مادرت کاری لبخندی زد وگفت:چن

باشه توچرا  این کارو کرده الممکنه تا حا دنداره کافیه یکی وپشت سرت بزاره هرچن

ولی من میدونم میترسی مادرت –نمیدونم –ت باهم روبه رو بشن نمیزاری مادرت و خواهر

–چرا هست تو میترسی نازنین و از دست بدی –نه اینطور نیست –بکنه  دله از توو ببین

دی قضاوت کنی من از عکس العمل میچطور به خودت اجازه ساکت شو توهیچی نمیدونی 
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نازنین میترسم نه از اینی که  تو گفتی نمیخوام چیزی که چند سال براش زحمت کشیدم 

درمیاد اللخصوص االن که حالشم اصال" خوب یدفعه بشکنه  نازنین خیلی حساسه زود از پا 

تواز چی میترسی نیلوفر -از زایمانش  وگرنه  ..... اید این اتفاق بیافته حداقل تا بعدنیست نب

یم تینا اومد جلو دچرا واضح حرف نمیزنی  با باز شدن در هردو به اون طرف نگاه کر

هیچ شباهتی بهش نداری اینجا ر شبیه نازنینه ولی تو اصال" دگفت: وای نیلوفر مادرت چق

چکار میکرد شایان گفت: این خانم مهندس سماواتی مدیر عامل شرکت زمین شناسانه برای 

تینا نگاهم کرد وگفت: پدرو مادرت هرکدوم شرکت جداگانه ای  دگرفتن فاکتورهاش اومده بو

جای کارت  دارند تو اومدی این جا کار میکنی دیدی یه چه جوریه اینا شرکت–بله –دارند 

میلنگه نگاهی به شایان و بعد به او انداختم و گفتم: چون عاشق مدیرعامل اینجا شدم بهتر 

دیدم اینجا کار کنم تا هم خودش هم نامزدش هرلحظه جلوی چشمم باشند همانطور که بطرف 

در میرفتم گفتم: دختره احمق بعد از این همه مدت تازه میگه لیلی زن بود یا مرد کار شرکت 

وباره مادرم اومده بود دزود تمام کردم و بیرون زدم و به شرکت پدرم رفتم و بهش گفتم: و 

اسم مادر و به یکی مثل –نیلوفر جان بهتر بود خودت آدرس و میدادی هرچی باشه مادره –

–نیلوفر بخدا گناه داره – داون نچسبون اگه معنای این اسم و میدونست این کارها رو نمیکر

نه اونشب اصال" نه اون من حالم خوب نیست میرم خو مش کن گناه و من دارمخدا تمووروت

خوابم نبرد صبح طبق روال به محل کارم رفتم ساعت نزیک پنج بود ومن هنوز توشرکت 

جلوی پنجره ایستاده بودم که صدای شایان باعث شد نگاه از بیرون گرفته به او بدوزم  بودم 

وز تو شرکتی شانه ای باال انداختم و نشستم روبه روم درو بست اومد جلو و گفت: چرا هن

نشست و گفت: مگه نمیخوای بری حاضر شی  نگاهش کردم وگفتم: حاضر بشم اونوقت 

فرقی هم نمیکنه  دآره یادم رفته بو–شادیه  انگار یادت رفته امروز عروسی–برای چی 

و خواهرت تماس بلند ش–دم چرا حوصله نداری  فقط نگاهش کر–حوصله ندارم نمیام 

نه دیده ماشین ه چرا گوشیت و خاموش کردی رفته خوآر–به تو زنگ زد –گرفت نگرانته 

م حاضرشو بیا شب منتظرتم پوزخندی زدم و نه زودودت نیستی نگران شده بروخوهست خ

 دجلوی فامیل هم خردم کنی بلند شد و گفت: بسه زو گفتم:چیه شرکت بس نیست میخوای 

از نامزدت اجازه گرفتی یه وقت دعوات نکنه لبخندی –باش راه بیافت سرراه میرسونمت 

شما – باش منم عجله دارم دیت داری حاال زوفت: توقبل از اون بودی پس تو ارجعزد وگ

شو بگو چشم بلند شدم و کیفم و برداشتم و راه افتادم  دننیلوفر گفتم بل–م میرم دبرو من خو

د توجهی نکردم و نشستم من و به ی از مستخدمین من و شایان و دیموقع سوار شدن یک

ه چی–دیر هفت و نیم تاالر باش اونجا میبینمت د وبه ساعت نگاه کرد و گفت: دیر نه رسانخو

تینا بخاطر -نیلوفر نگاهش کردم  –هیچی همینطوری خداحافظ -نه چطور ؟–جشنتون قاطیه 
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ف خانه رفتم موقع بستن در نگاهش کردم آرنجش رو بستم و بطردصورتش نمیاد حتما"بیای 

و نگاهم میکرد براش  دو چانه اش و به دستش تکیه داده بوو به تکیه گاه صندلیش زده بود 

مسیج زدم میام نگاهی به گوشیش انداخت و بوق ماشین و دوبار به صدا درآورد و رفت 

کردم و گونه اش و بوسیدم  نازنین جلوی در منتظرم بود سرتاپاش و نگاهی انداختم و بغلش

یر اومدی تو خندید و گفت: توچرا اینقدر د و گفتم:مثل ماه شدی شیطون امشب جشن شادیه نه

المون  همه با هم بریم خوبه بار شد اون بیاد دننه قرموند خو–بود علی کجاست  دکارم زیا–

وای نیلوفر هنوز که چیزی نیست برو دیگه –شیطونکت چطوره  آره عزیزم خوبه حال–

یه چیزایی گرفتم ولی نمیدونم کدوم و –زود باش حاضر شو راستی لباس چی میپوشی 

خسته ام نازنین اصال" حوصله جشن –یعنی چی نمیدونم توکه اینطوری نبودی –بپوشم 

دم من و یدمش دید ماشین نیاوردنه عزیزم چند دقیقه پیش –باشایان دعوات شده –وندارم 

باشه برو چیزی میخوری –حاضر شم  آره حاال اجازه میدی برم–فقط همین نیلوفر –رسوند 

د ربع از خانه بیرون رفتیم هشت بو وش گرفتم  و آماده شدم هفت ودیه لیوان آب فورا" –

نفری  درست روبه روت (شایان و آرش و چندشایان مسیج زد )کجایی(درجوابش زدم )

ست دو بطرفمان آمدن  از آنها جدا شدن آرش  ده بودن شایان به همراهجلوی درتاالر ایستا

نازنین حوصله اش و –صبر کن نمیبینی شایان داره میاد –نازنین و گرفتم وگفتم:بیا ما بریم 

چیزی شده نیلوفر خانم  به علی که پشت سرمان ایستاده بود نگاه –ندارم نمیای خودم برم 

سالم سرم و برگردوندم و به شایان –م که نمیتونم سرپا بایستم ر خسته ادکردم و گفتم:نه اینق

ممنونم خوش آمدید  شایان با پدرم و علی –سالم آقای خطیبی تبریک میگم –وختم دچشم 

د افتاد به علی که به شایان چشم دوخته بونگاهم دست داد و حال نازنین وپرسید یه لحظه 

خواهرت  لد بعد گفت: نازنین حاخیره شزنظر گذراند و رو صورت من سرتاپای اورا ا

خوب نیست برید داخل سرپا نایسته بهتره از کنار نگاه کنجکاو شایان گذشتم و به قسمت 

نمان کلی قربان صدقه مان رفت با ه همان جلو نشسته بود به محض دیدبانوان رفتم  عم

و تبریک به آنها با از حال واحوال  دم بعییدبش کردیم تا به شادی و بردیا رس فامیل خوش و

فامیل شادی هم سالم علیک کردیم و نشستیم هانی هرچی اسرار کرد بلند نشدم ولی نازنین با 

ایی مرا بخود آورد به صندلی کناریم دم که صدکریاو برای رقص رفت داشتم به آنها نگاه م

امشب نمیای ه بودم ممنون شنید–به به نیلوفر خانم خوش آمدید – دکردم  تینا نشسته بو نگاه

م طاقت تنهایی و نداره این طور جشنها  اصال" دبه درخواست شایان اوم–تغییر عقیده دادی 

که بیام  لبخندی زدم و بطرفی که  دجذابیتی نداره همه از هم جدا هستند اسرار شایان بو

–امروز تا کی تو شرکت بودی –نه خسته ام –تونمیخوای برقصی –چشم دوختم  دنازنین بو

ا شروع نکن تین–رفته بودی اتاقش –یدم دآره –شایان وهم دیدی –اری در ساعت اتا آخ
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شد رفت چشمم به گوشیش افتاد که رومیزجا گذاشته بود  دخندید و بلن اصال" حوصله ندارم

یکیش زده  دوط به شایان بودوتا مسیج آخر مربکسی حواسش نبود مسیجها ش و چک کردم 

ا کنی من میدونم تو اون یکیش که قبل دبود حق نداری طرف نیلوفر بری  بخوای سرو ص

زده بود مامان کوچولو وقتی فهمید  داز این بود درست زمانی بود که مرا به خانه رسانده بو

ار خوش خط  و خالیه ی و بهم میزنم  من و با اون تنها نزار مداره میاد نیای نامزدنمیای 

م دم بحال خولونش رامم میکنه زود اینجا باش منتظرم گوشی و رومیز گذاشتم دعه با زبیدف

نیلوفر –م میخواست فرار کنم صدای آهنگ مثل پتکی بود که برسرم کوبیده میشد لوخت  دس

تنها –کنارم نشست و گفت:چرا  تنها نشستی دخترم  دداندم مادر شایان بوجان سرمو برگر

جدی   هنکن–توچرا نمیری خندیدم وگفتم: از من دیگه گذشته –تند وسط ن رفالنبودم بچه ها ا

شده مامان بزرگ شدی خندیدم گفت: تبریک میگم انشاءهللا صحیح و سالم دنیا  جدی باورت

بد نیستم  سری تکان داد وگفت: از شادی و هانی شنیدم این –بیاد خوب خودت چطوری 

جبورش کرد هنوز پدرش ماون دوست داره  دوتا چه بالیی سرت میارن ولی بجان شایانم

نه پیداش نمیشه مدام گوشیش و خاموش ست تینا فرار کنه خوددلش پیشته برای اینکه از 

میکنه  لبخندی زدم و گفتم: ولی تو شرکت که اینطوری نیست یسره بهم میچسبند مدام با هم 

ه به تینا عالقه داره یه بنظر من کشماها درجریان کارهاش باشید  دنمیخوا دمیرن شای بیرون

رش کرد و گفت بعد ولی شایان مجبو دنمونه اش امشب تینا هیچ جوری راضی نمیشد بیا

دنبال ماشین عروس برن تنهاست حتما باید باشه  زیاد فکرش ونکیند کم کم جشن که میخوان 

چی بگم من که سردر نمیارم اگه چیزهایی که میگی راست باشه –رابطشون گرم تر میشه 

پس چرا شایان از خواب وخوراک افتاده شبا مثل روح سرگردان از اینطرف به اونطرف 

تش به دس ر جان من پسرم و خوب میشناسم وقتی چشمش چیزی وبگیره محاله تادما میره نه

داره اونم اینه که خیلی کینه ایه هیچ  دق خیلی بالایان یه اخاره فقط میترسم شدنیاره دست بر

ش میمونه  مراقب باش نیلوفر جان میترسم این دیکنه تمام حرفهاش یاچیزی و فراموش نم

نیلوفر – دم و گفتم:حواسم هست شما نگران نباشیدعشق  نافرجام کار دستت بده لبخندی ز

تومیدونی سر –بله بفرمائید –جان میخوام یه چیزی ازت بپرسم جان نازنین راستش و میگی 

–داختم پائین وگفتم : کار منه با تعجب نگاهم کرد و ان صورت شایان و تینا چی اومده سرم

پسرت چیز نامعقولی ازم خواست زدم تو دهنش تینا هم  دست خودم نبودببخشید ولی اصال" 

به   ددستم بوشتر و نشانش دادم وگفتم: این تو انگ دا اونم همین کارو کردم بعببهم تهمت زد 

بگو نیلوفر –بگذرید شهین خانم –چی ازت خواست –صورتشون خورد اونطوری کبود شد 

آره بجان –حرفی بهش نزنی  قول میدید–ترخدا به من بگو ببینم پسرم داره چکار میکنه 

پشت  د.ز....میگه توهم کنار تینا باید با من باشی وگرنه.–خودش قسم میخورم  حرفی نزنم 
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ه آبروم و دکر ه تقریبا" هرروز داره تکرار میکنه قصدلب–ستش و گفت: شایان این و گفت د

تو شرکت ببره تا این کارو نکنه دست برنمیداره هرچند تا همین جاشم به لطف این دوتا از 

نه فایده ای نداره لطفا" به کسی –میخوای با پدرش حرف بزنم –خجالتم نمیتونم سر بلند کنم 

به حرفی نزنید امیدوارم خودشون از این بازی خسته بشن و دست بردارند حاال هم بهتره 

بلندشد و رفت شایان زمانی که مادرش مادر شایان بعد از عذر خواهی –مهمانهاتون برسید 

چرا جواب - بله –ومرتبه تماس گرفت که قطع کردم گوشیم دوباره زنگ خورد دبود 

-قطع نکنی -دات و نمیشنوم باشه بعدا"  دا زیاده صاین جا سرو ص–گوشیت و نمیدی 

یعنی –کتر دمیخوای بریم –چیز مهمی نیست –ت شده چرا حالت خوب نیست چ-.......

چیه چرا اینقدر عصبی هستی نکنه –اینقدر بدبخت شدم که تو بخوای من و دکتر ببری 

میدونم اومده حواسش به این مار خوش خط و خال –بخاطر تیناست باور کن قرار نبود بیاد 

خاطر اون یا تو نیومدم که من ب باشه حضور اون به اندازه سرسوزنی برای من اهمیت نداره

مدم اون موقع که بخاطر شماها بخوام ناراحت بشم و بزارم برم من به درخواست بردیا او

مسیج زد شادی گفته حتما" بیای نیای دیگه باهات حرف نمیزنم منم اون  من رسوندی بردیا

گوشیم و مسیج و برای بردیا زدم اشتباهی برای تو ارسال کردم راستی شهاب اومده  .الو 

م که دمنتظر مصیبت دیگه ای باشم ولی اینقدر ناراحت بودرومیز گذاشتم باحرفی که زدم بای

م بردیا موقع دتا آخر جشن صبر کر داگه حرف نمیزدم خفه میشدم به هر ترتیبی بو

وساعتی با داز جشن یکی  دخداحافظی گفت:شهاب گفت بیا باهم بریم انگار بچه ها قراره بع

بریم بیرون ببینم چی میشه زودتر از  دونم حاالبزارنمی–باهاش میری یانه  هم باشن حاال

ش اولین نفری بود که متوجه ما شد با اومدن د با نازنین وهانی بیرون رفتیم آرامادعروس 

 قرار و گفت یشهاب وقتبا شهاب حسابی گرم گرفتم  قیه هم بطرفمان آمدند ازلج شایاناو ب

ستش و گرفتم دبه نازنین نگاه کرد  دعلی اول به من بع نازنین گفت: من و علی که نمیایم

ت تهوع دارم نمیتونم لت خوب نیست توگوشم گفت:حالر رنگت پریده حادوگفتم: چرا اینق

نازنین تمام بدنت یخ کرده چرا لج –نه استراحت کنم خوب میشم –بریم دکتر –سرپا بایستم 

من جایی نمیرم بریم خانه علی آقا –تم استراحت کنم بهتر میشم تو برو نیلوفر گف–میکنی 

نمیتونم سرپا  همین جاست نازنین گفت: علی سوئیچ و بده من–کردی  ماشین و کجا پارک

ستم و گرفت وگفت: بزار اون بره تو بیا علی د یبایستم توهم زود بیا خواستم باهاش برم هان

خودت باش نگران  یداوم سرکاری حداقل یه امشب و براگفت: شما برو نیلوفر خانم شما م

ده شما باشی میریزه ماال" یکی چیزی گفته که ناراحت شنازنین نباش حواسم بهش هست احت

رم گفت:حق با علیه توبا بچه ها برو دتوخودش حرفی نمیزنه اونطوری حالش بدتر میشه پ

باش بریم  اشی یکمم به فکر خودتاینقدر نگرانش ب دنیلوفر خواهرت دیگه بچه نیست نمیخوا
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علی تا خواستم حرفی بزنم شهاب گفت: حق با پدرته بزار خودش مشکلش و حل کنه نتونه 

مطمئن باش به خودت میگه علی گفت: وقتی خوابش برد بهتون زنگ میزنم نگران نباشید 

 هانی دروردن بوقی از کنارمان بحرکت درآوخداحافظ همگی علی ماشین و با صدا درآ

تینا امشب -چی؟ دشای-...... یدگفت: اون که خیلی سرحال بود یدفعه چرا اینطوری شد شا

به شایان نگاه کردم و گفتم: دعا کن کار اون شایداون حرفی زده  دیسره به نازنین چسبیده بو

کاری ن خندید وگفت:این تو این تینا هرنبوده باشه وگرنه زبانش و از حلقش میکشم بیرو

یگه راه بیافت  ماشین عروس میخواد حرکت کنه بچه ها آدرس و دن حاال دوست داری بک

کجایی عمه بیا دیگه –بله –پشت سرمان نگاه کردیم  مسیج میکنم  شایان عمه  همه به

شما  باشه–جلوی درتاالر  میخوایم حرکت کنیم تینا داره میاد بیرون گفت ماشین و بیاری

نگاهی انداخت چشمی چرخاند و رفت هانی گفت: دیدی چه  بفرمائید  عمه شایان سرتاپام

جوری نگاهت کرد انگار هووش و دیده شایان لبخندی زد و همانطور که از ما فاصله 

من با تو نمیام  برگشت گفت:چی –ش بیا نیلوفر فت گفت:هووی دخترش و دیده نه خودمیگر

د قدمی با ما فاصله نداشت بلند شما برو من حوصله نامزدت و ندارم یدفعه تینا که چن–گفتی 

اینطوری انگار نوکر باباش و صدا میزنه  داد زد شایان بیا دیگه خسته شدم هانی گفت: نگاه

یگه تا دیا باشهاب برو  میادبا ما داره هوار میکشه آرش گفت :  تو برو شایان نیلوفر یا 

دیا کلی سفارش کرده نیلوفر بر نیومده شایان سری تکان داد و رفت شهاب گفت: بیا بریم

از اینجا میریم به آدرسی که شایان  دآرش گفت: خوبه فقط حواستون باشه بع–تما" باشی توح

میفرسته حواستون باشه نزارید برید یه امشب بیاید دور هم باشیم  باشه نیلوفر میای دیگه 

فتم هاب بطرف ماشینش ریا نیلوفر ماشین یکم جلوتره با شب  دشهاب گفت: میارمش بری

باشه حرکت کن  به -....-کجا بیام -....-جانم بردیا –یم گوشیم زنگ خورد دسوار که ش

ت: باشه شهاب شهاب نگاه کردم و گفتم:میگه شما کنار ماشین ما باشید سری تکان داد و گف

رد وقتی از کنار ماشین شایان گذشت شایان با دلخوری به من نگاهی ماشین و بحرکت درآو

با منی  به شهاب نگاه کردم و گفتم:نه نه با –پسره وقیح –ورتش وچرخاند انداخت و بعد ص

ودی یه امشب از فکرش بیا بشما نبودم خندید و گفت:باشه چرا رنگت پرید فهمیدم با شایان 

خوب اینم آقا –نه –بیرون و از این ساعتها استفاده کن خوب با موسیقی که مخالف نیستی 

درآورد  بردیا دستی تکان داد و حرکت کرد ساعتی مشغول  داماد شهاب بوق ماشین و بصدا

محض جدا شدن از آنها شهاب  گشت زدن تو خیابانهابودیم تا به خانه بردیا رسیدیدم به

حاال که دست -........-من نیلوفرم  –گوشیش و بطرف من گرفت و گفت:شایانه جواب بده 

دم وگوشی و بطرفش اس و قطع کرمسیج کن تم-..-ت نزده منه کارت و بگو تانامزدت کتک

–نگران نازنینم –م اینقدر تو خودت باشی دچرا اینقدر عصبانی هستی ندیده بو–گرفتم 
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وقتی پای نازنین وسط میاد ناخودآگاه همه چیز و فراموش –اره دمطمئنی دلیل دیگه ای ن

فایده –خوب –آره –باهاش حرف زدی –هنوز زنگ میزنه –میکنم خوب چه خبر از مارال 

باز اگه با یکی دیگه ای نداره نیلوفر هرکاری میکنم نمیتونم کاری که کرده  فراموش کنم 

ی روزه دارم فکر میکنم ولی هیچ جور دم ولی االن اصال" نمیتونم چندقبول میکر دد شاینبو

کرد و  ندم به من نگاهجاست آدرس و خورس کراضی نمیشم خوب اینم شایان بخون ببینم آد

رمون یه باغ بود اینطوری که فقط یک ساعت طول میکشه برسیم ویالی کی هست گفت: قرا

من اطالعی ندارم این پسره عقل درست وحسابی نداره چرا قبول کردید گفت: من همراهتم -؟

ون اینکه نگاهم کنه گفت :از دنترس مثل شیر مراقبتم خندیدم و گفتم: از چی باید بترسم  ب

ت و باهاش حفظ کن نیلوفر این پسره حالت طبیعی نداره فاصل رگی مثل شایان باید ترسیدگ

ونم قصدش چیه دخودش خیلی نگرانتم مشخصه میخواد بازیت بده ولی نمی زشم بدتر ادنامز

نیلوفر اونا –زیاد توکارای شایان خرد نشو این همینجوریه مادوتا  از پس هم برمیام –

ر وقت با موکلهام میخوام صحبت کنم من ه–صدنفر هم باشن برام فرقی نمیکنه -دونفرند

م دکه من متوجه نش لحظه چیزی گفته  باشن ممکنه اون-چرا؟–صداشون و ضبط میکنم 

م وقتی مطمئن شدم بعد کارم و شروع میکنم بهت دضبط میکنم یکی دومرتبه گوش می

اک نکن پسفارش میکنم هر وقت باشایان و نامزدش حرف میزنی همین کاروکنی ولی 

بعنوان  پیشنهاد جالبیه همین کارو میکنم  ماشین شایان–مطمئنم یه روزی به دردت میخوره 

میکرد تقریبا" چهل و پنج دقیقه توراه بودیم تا به محل مورد  راهنما جلوتر از بقه حرکت

که شهاب گفت: فک و فامیل شایانند  دوتا ماشین دیگه هم بودیم غیر از خودمون دنظر رسی

هانی بطرفمان آمدند هانی گفت: اینجا ویالی شایانه اولین باره گذاشته کسی پاش و  آرش و

شایان که به ما  نیلوفر همه به–اینجا بزاره فکر میکنم بخاطر تو که همه رو اینجا جمع کرده 

م نگاهی به شهاب انداختم و از ریه لحظه بیا کارت دا–بله – دوختیمم شچ دنزیک میش

فقط یه ارم ظر خاصی ندن–اینجا چطوره  رته فاصله گرفتیم گفت: بنظشتم کمی ککنارش گذ

بسه دیگه نیلوفر من و بیشتر –که چی بشه –نی یدوست داشتم اینجا رو بب–سئوال چرا اینجا 

ت کنم به اندازه کافی بخاطر همراه نکن کاری نکن جلوی همه اینها لهاز این عصبانی 

ببینم انتظار داشتی بیام تو ماشین تو تا به تیکه –شدنت با این پسره اعصابم و بهم ریختی 

ن آره جون خودت میتونی اال–کش میکردم دومدی اگه می–های نامزد احمقت گوش کنم 

هیچ کدومتون نمیزارم هرچند فکر  یی بگه آبرو برادکش کن بخدا جلوی اینا به من چیز

–چکار میکنی دیونه –نمیکنم داشته باشید اومدم برم دستم و گرفت و بطرف خودش کشید 

از از نبود من استفاده نیلوفر تو که ب–خدا لعنتت کنه جلوی دهنش و بگیر –خبره  اینجا چه

هیس..گوش کن دختر عمه خطیبی صدات باال بره یا حرف زیادی -. ....دم وزمکردی و نا
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از دهنت بیرون بیاد جلوی همه سکه یه پولت میکنم پس حواست و جمع کن شیرفهم شد 

–ازشون فاصله گرفتم و پیش بقیه رفتم آرش گفت: چی شد این پسره چرا اینجوری کرد 

اومدند هانی گفت:نامزد بازیتون  و تینا بطرفمون هیچی نگو آرش بزار امشب بگذره  شایان

چشم بفرمائید بعد به من نگاه کرد و –تموم شد درو باز کن پاشنه هام بلنده نمیتونم بایستم 

چشمکی زد وگفت: اینجا باب میل تو مامان کوچولو بیا  نگاهی به ساعت انداختم و گفتم: 

ونه امشب دبهانه نیار میدیر وقته من دیگه برمیگردم پدرم نگران میشه  لبخندی زد و گفت: 

نجا میمونی هانی برو برادرت و صدا کن هانی همانطور که بازوی آرش و میگرفت یا

میان شایان گفت:اونم یاشار بیاید اونا هم خودشان میان بیا  گفت:منتظر یاشارند خودشون

ای هستی  این وگفت  ی تو دیگه چه عجوبهدمامان کوچولو توچه جوری اون کفشها رو پوشی

ده شربپا میشه شهاب گفت:مشخصه حال طبیعی فت آرش گفت: این اینطوری ادامه بر و

نداره سربه سرش نزارید اگه خواست به این روش ادامه بده میریم هانی گفت: بااومدن 

یم ویال یک طبقه بود راه بقیه وارد ویال شدیگه جرأت نمیکنه خیالتون راحت بیاید همدیاشار 

این کنار شهاب نشستم  هانی اومد جلو گفت: نیلوفر جان  داشت چیدمان فوق العاده شیکی

تعریف شما  سالم پس نیلوفر خانم شمایی –سالم خوشبختم –د دوتا برادرای منن حامد و حمی

یاشار و نگار هردو  سالم به همگی – هانی جان لطف دارن–رو زیاد از هانی میشنویم 

د وگفت: میشه یه لحظه تشریف بیارید  کرد از خوش و بش به من نگاه ند بعبطرفمون اومد

یان چیه شنیدم دوباره اذیتتون اشار از سالن بیرون رفتم گفت: جرا یبله ب-کارتون داشتم  

آقایاشار خواهش میکنم بخدا دیگه اعصابم کشش نداره چیزی نگید بزارید -رسته دده کر

کار  راه بندازه بعدشممیترسم لج کنه و جلوی بقیه آبروریزی ن جنجال تموم شه وامشب بد

ش پیدا نشده بریم  داخل وارد امشبش دربرابر کارهای دیگش چیز مهمی نبود حاال تا سروکل

سالن که شدیم شایان با سینی شربت بطرفمون اومد لیوانی برداشت و بطرفم گرفت و 

 ددم و کنار هانی نشستم یکربعی گذشته بومیاره  لیوان و گرفتم  و تشکر کرگفت:سرحالت 

-الو سالم – گ به من چشم دوختندای زندکه گوشیم زنگ خورد چون همه آروم بودند با ص

علی آقا راستش و -.............-االن حالش چطوره-........-ممنونم خیلی وقته منتظرم -.....

-......-د نه اصال" بفرمائی-........-خوب -........-قسم نخور باور کردم -.......-میگی دیگه 

زه نازنین حالش خوب بود محاله باید چیزی ور ودمگه بحث یه روز -.......-نمیشم  متوجه

شنیده باشه یاکسی کاری کرده باشه وگرنه موضوع ازدواج من و اینکه جواب مثبت دادم یا 

درجریان نه نمیتونه اون و بهم بریزه همه میدونند اگه قرار باشه کاری کنم اول نفری و که 

-م اونا اونجا بودن دباور کنید من خودمم خبر نداشتم وقتی رسی-.........- هدم نازنینقرار می

باشه علی آقا دیگه پیگیرش نشو -.....-نه من این و خودم براش تعریف کردم -...........
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دار شه جریان و تعریف ز اصل داستان طفره بره صبح که بیمطمئن باش اگه خواسته ا

خیالم با وجود شما  ممنونم -.........-د اینکه ببینه سئوالی ازش نمیپرسی میکنه البته به شرط

تم: خوابیده گفت:بهتره شده؟ نگاهش کردم و گف . شهاب  بزرگوارید خدانگهدار-...-راحته 

ونی وقتی دآخه تو از کجا میولی مطمئنم تا خود صبح خواب به چشمش نمیاد تینا گفت:

به  یگه چیه نکنه شوهر خواهرت دروغ زیاد میگه ده دبیمیگه خوابیده حتما" خوا شوهرش 

وما" شوهر ددم دم بزرگش کراو چشم  دوختم و گفتم: اوال" از اونجایی میدونم چون خو

ده حاال دروغ میگه نازنین خودش و بخواب زخواهر من محاله دروغ بگه من نگفتم علی 

بت میکنم شماره نازنین و ثادر رو نازنین شناخت دارم بهت برای اینکه تومتوجه بشی چق

–سالم نیلوفر جان –سالم عزیزم –جانم –گرفتم و زدم رو آیفون با اولین زنگ جواب داد 

نه فکر -چرا مگه چیزی شده  –نمیخوام علی صدام و بشنوه –چرا  آروم حرف میزنی 

شب توهم بخیر گوشی و که قطع –باشه پس بعدا"  صحبت میکنیم شبت بخیر –میکنه خوابم 

د گفت:کاش شرط بسته م حامدست زدن کردن نگاهشون کرددم برادرای هانی شروع به رک

هانی پشت چشمی نازک کرد و  م گفت:من عمرا" با نیلوفر شرط ببندد شد و بودید تینا بلن

گفت:برای اینکه میدونی بازنده میشی یه  مسیج رسید از بردیا بود ناخودآگاه بلند خندیدم  

ت ه کردم و گفتم: میشه یه لحظه گوشیمعذرت میخوام به شهاب نگا– ددوختنهمه به من چشم 

ادم  گوشی و بطرفش گرفتم  و گفتم: ا" بفرما خانم کارم و که انجام دحتم–ی دو به من ب

ممنون گوشیم و به هانی دادم و تو گوشش گفتم:ببین چه پسرعمه دیونه ای دارم بلند خندید و 

داری دختر نیلو شایان و روم نمیشه –حرف نزنی هانی –گفت: عجب رویی داره این پسر 

لبخندی زدم و  دتوهم و به من چشم دوخته بو دنگاهی به شایان انداختم اخمهاش و کشیده بو

 آره چطور براش زدم شادوماد نزدیک ویالست –نگاه از او گرفتم آرش گوشیت پیشته 

دیونه دنبالم میاد مسیج و خوند  درو باز کن خودم برم اینبدون اینکه کسی متوجه بشه برو 

و بلند شد شایان گفت: کجا آرش  و با تعجب به من نگاه کرد و نگاهی به ساعت انداخت

گفتم: االن میاد برو آرش جان تینا گفت: اگه اتفاقی افتاده خوب به بقیه هم بگید  لبخندی زدم 

مسیج بردیا رو خواند فت و که دوست داری بدونی بیا خودت بخون گوشیم و گرو گفتم:حاال 

وباره بخوان  وقتی متن و دوباره خواند بلند خندید و گفت: وای د–یعنی چی متوجه نمیشم –

هانی گفت: نه –بخونیم  ده ما همب فت: باباگ داین پسره دیوانه است کی این کارو میکنه حمی

میشید   متوجه چه معنی داره مسیج یه دختر و پسرا بخونن چند دقیقه صبر کنید خودتون

در آقا ا شهاب کنجکاو شدی گفت:میشه اینقده بود خندیدم و گفتم:چیه آقشهاب به من خیره ش

من نبندی هانی گفت: باالخره اسم یا پسوند میخواد یا پیشوند حمید که شیطنت از   به اسم

و  دداری شهاب پیشانیش و پاک کرد گفت: شهاب جون چطوره دوست سرو روش میباری
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طوری شرمنده ام میکنه بعد تکیه داد و گفت: راستش آره خیلی کنجکاو شدم گفت: دیگه این

ما اومدیم سالم به همگی  همه بلند شدند و به بردیا و شادی چشم –شرمنده یکم تحمل کنید –

برادر زن جان اومدیم ماه عسل  –دوختند شایان جلو رفت و گفت: شما اینجا چکار میکنی 

شهاب و آرش خندیدند  آرش گفت: عجب آدم زرنگیه از زیر یه ماه عسل درست و حسابی 

وگفت:من فکر میکردم برادر من دیونه است نگو پسر عمه تو  درمیره شادی من و بغل کرد

و سینه نگو شادی جان بردیا لنگه نداره بردیا دستش و ر–دسته کمی از برادر خودم نداره 

ختر دائی گلمم هستم خوب چرا ساکت  نشستید  حمید داش گذاشت و خم شد و گفت:مخلص 

ستی سوتی جیغی دامایم ا چقدر بی ذوقید مثال" ما عروس دباب–گفت:چکار کنیم آقا داماد 

ست زدیم  بردیا دست شادی و گرفت و گفت:بیا عزیزم ما که دکشی چیزی همه براشون دخو

نفهمیدیم بیا بچه ها دوباره برامون جشن گرفتند شایان اینجا هیچی هیچی از جشن امشب 

شادی گفت: برو دیونه اینقدر من نداری یه چیزی بزار برادر زن جان بیا شادی بیا برقصیم 

ندی دیگه نا ندارم آرش توگوش شهاب چیزی گفت که هردو با صدای بلند خندیند وصو  رق

شو نشست  بردیا گفت: شایان چرا نشستی بلند  اومد صندلی کناری منشایان ضبط  و زد 

–من از این کارا بلد نیستم –ی ددم بلند نشدیگه ببین یادم میمونه ها تو تاالرهم هرکاریت کر

پس عروسیت میخوای چکار کنی هانی گفت: تونمیخواد نگران عروسی این باشی تینا بجای 

ببینه  دداشت تمرین میکر و گفت:پس امشب دکل مهمانهای اون شب میرقصه بردیا خندی

م دیدی که همین گرم کرد ه تینا گفت: بده جشنتون ومیتونه تمام ساعت جشن و  سرپا باش

تا یه بار بلند شد بردیا نگاهم کرد و گفت: ایراد نداره نیلوفر  ت و کلی اسرار کردنددختر عم

مردانه خودم تو  باهمه فرق میکنه قول میدم تو عروسیش از اول تا آخر چه توزنانه چه

ند  موقع بدم یه ماکسی برات بدوزهمش وسط باشم شادی خندید و گفت: یادم باشه تا اون 

شایان گفت: بزار اول خواستگارش پیدا شه بعد برای جشنش برنامه ریزی کنید آرش 

ی دی و که امشب دیدگار داره یکی از یکی بهتر بردیا گفت: سعیر تا خواستگفت:نیلوفر هزا

خوب –همه به پاش بلند شدند همون کله گندهه دهمونی که وقتی وارد ش–سعیدی کدوم بود –

نیلوفر آره سامان پریروز برای خواستگاری از –سامان –پسرشم که همراهش بود دیدی –

د و گفت:جواب دادی آرش گفت:از اونجایی که کر شایان به من نگاه نه شونرفته بود خو

رد  میکنه بردیا گفت: نیلوفر  همرها زیاد داره طبق معمول این ونیلوفر از این قسم خواستگا

ولی سامان دست بردار نیست امشب دوباره با دائیم صحبت کرد قرار شد یه بار  درد کر

وامگه –از شوهرت بپرس عزیزم –هانی گفت:نیلوفر چه جور پسریه خوشگله دیگه بیان 

باور کن دقت نکردم االن –یگه دبگو  ونمدبرای اون خواستگار اومده میخوام نظر تورو ب

چرا جواب رد دادی -صدای آروم و دلنشینی  داشت–صداش قشنگه –ا ش توذهنمه دتنها ص
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اشم که میگی خوب بود لبخندی زدم و سری تکان دادم تینا گفت:نیلوفر واقعا" دحیف نبود ص

دقت نگاه کردم  م و گفتم: من به تنها کسی که بادی یا روت نمیشه بگی نگاهش کردقت نکرد

دلیلش ه تینا سرخ شد همه به من چشم دوختند لبخندی زدم و گفتم:نا گفته نماند دتو بو دنامز

اره تو چشماش زل بزنی اگه غیر از این باشه دتو وقتی حرف میزنه انتظار  زدماینه که نا

کردم و ق نمیکنه  به شایان نگاه دمیگه نسبت به حرفهام به توجهی این تنها راجع به من ص

به همه صدق نمیکنه تواینقدر ته راجع همینطوره الب– لگفتم: اینطور نیست جناب مدیرعام

کرد به کسی نگاه  کنی البته تقصیری هم نداری کال" شخصیتت مغروری که  باید وادارت 

اینطوریه از باال به بقیه نگاه میکنی آرش گفت: نیلوفر اصال" اینطور نیست که تو میگی 

با شیطنت گفت:شایان خبریه کلک تینا گفت: وایعنی چی  دن حمیدکر ددی هم تائیبردیا و شا

اره حمید خندید و گفت: چرا ولی غلط نکنم  گلوی پسرخاله ما پیش دونید نامزد دمگه نمی

ونید شایان هم یکی از دایشون گیر کرده اینطور نیست بردیا بلند خندید و گفت: بابا مگه نمی

ه که اونم رد کرده تینا لب چید و بلند شد رفت گفتم:لطفا" بحث و دوخواستگارهای نیلوفر ب

" نیلوفر هنوز به من ازید به جون هم شایان گفت:اوالاالن این دوتا رو میند دکنی عوض

ی حتی اگه دکر دگه نامزنیلوفر خبرداره آرش گفت:توکه دی دوما" تینا از جریانجواب نداده 

و گفت: من برعکس شما فکر  دفیه شایان سری تکان داجوابت و نداده باشه جریانتون منت

شدم و  دمیکنم اینطور نیست مامان کوچولو  نگاهش کردم چشماش حالت عجیبی داشت  بلن

هانی گفت: کجا میری نیلو شایان گفت: آهنگ به وجدش یر عامل همی جناب مدگفتم: توتو

اری برای چی میخوری که به آورده همانطور که بطرف در میرفتم گفتم: توکه جنبه اش و ند

م و گفتم: ددم نگاهش کر:چی میگی نیلوفر من که چیزی نخوراین حال بیافتی  شایان گفت

د خندید و ی چون حال طبیعی نداری بلندپس با عرض شرمندگی باید بگم یه چیزی کشی

درسته سیگار میکشم ولی اهل چیزی نیستم تورو که میبینم اینطوری میشم یاشار گفت: من 

هاب نگاه شصال" امشب حال عادی نداری به یگه شایان حق با نیلوفرخانم تو اگفت: بسه د

ت:تشریف داشتید زوده و گفت: میرسونمت بریم شایان گف ددم و گفتم:شما میمونی بلند شرک

صبر  کن نیلوفر پات و بزاری –اندازه کافی پذیرایی شدم خداحافظ  ممنون به-هنوز سرشبه 

دهنش گذاشت و گفت: دستش و  رو بیرون زنگ میزنم به علی با غضب بطرفش رفتم 

ه نزنی شوخی کردم بشین امشب و بهم نزن اومدن اینجا مناسبت داره لطفا" دهنوز خوب نش

ست دبمون بردیا گفت: شایان نگفته بودی  کبودی صورتت کار نیلوفره  شایان نشست و با 

ت به لطف کله قندش دمار از ه یعنی منم بشینم  گفت: ماشاال دختر عمدلیش زد که صنب

ار گفت: بااین فورا" میکوبه تو دهنم نگ دروزگار من درآورده نمیزاره حرف از دهنم دربیا

اش تینا فقط طی یه مراسم دزن دا–دو به دست نیلوفر نوازش شدید حساب زن و شوهر هر
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من اعالم شد اونم به انتخاب پدرشوهرت پس زن من نیست خوب  دخواستگاری بعنوان نامز

بهتره شادی گفت: شایان من خیلی خسته ام باالخره میخوای بگی از این بحث بیایم بیرون 

مناسبت امشب چیه یا نه شایان بلند شد و گفت: میگم صبر کن تینا روهم صدا کنم  موقع رد 

هانی من امشب نمیمونم میای یا میخوای مکی زد و رفت آرش گفت: شدن از کنار من چش

د من اصال" تحمل رفتار زننده شایان و فت: منم نمیمونم قرارمون این نبوبمونی  شهابم گ

گفت: من هیچ  دکه برعکس چند  دقیقه پیش چهره کامال" جدی به خود گرفته بو دندارم حمی

یاشار سری تکان داد  سهم چرا اینجوری شده آدم ازش میتردوقت شایان و اینطوری ندیده بو

 دده کسی بود که هیچ کس نمیفهمیدر عوض شا اینقنمیدونیم چرو گفت:بخدا خودمونم موندیم 

تودلش چی میگذره حاال هرچی اون تو میگذره به زبان میاره بردیا گفت: نیلوفر اون داشت 

دیا ..به صدای شایان بر نگ میزنه جریان چیه  چرا گفت به علی ز دکرتورو تهدید می

باش همه به شایان و تینا  دحرفش و قطع کرد بیا  دیگه قهر نکن فعال" که تو نامزدمی زو

وباره از سالن دبرو بشین  تا مناسبت امشب و بگم  تینا نشست و شایان –وختند دچشم 

دستش بود نگاه کردم  سری تکان دادم و کنار شهاب  وقتی اومد به کیکی که تو بیرون رفت 

ارک همه نگاهی به گفت: اینم از مناسبت امشب تولت مبنشستم کیک و مقابل تینا گرفت و 

ست زدن کردم هانی گفت: چرا دست میزنی خندیدم دهم انداختن لبخندی زدم و شروع به 

با جشن و شام عروسی  وگفتم:آدم زرنگ به پسر خاله شما میگن سروته تولد نامزدش و

م فقط بخاطر دمحفوظ البته بجای شام ناهار می شدتول و گفت: شام دخواهرش هم آورد خندی

ی سی میزنی  خوب تینا شمع و فوت کن شدونم شبها لب به غذا ندتو مامان کوچولو چون می

یی شایان نگاه گذرا دباش دیگه تینا شمعها رو فوت کرد اما کسی جز من دست نز ده زولسا

رفت وروبه  دادرآورد و به دست تینا دبه من انداخت و از تو جیبش جعبه طالیی رنگی 

تینا نداشت اوکه انگار   لروش نشست یه زنجیر و مدال بود که اصال" سنخیتی با سن و سا

تودنیای دیگه ای بود مثل بچه  ها از دیدن کادوش خوشحالی میکرد نگار گفت: کاش حداقل 

آره فقط توبرام –برای تینا مهم منم مگه نه تینا –ماهم یه چیزی میگرفتیم  ادیددقبلش خبر می

بیچاره  د میکرد و اون اصال" حالیش نبودمهمی دلم براش سوخت شایان باکارش اون و خر

و  داشتم اخم کردشدم و کیفم و از کنار شایان بر دبلن داصال"متوجه رفتار زننده شایان نمیش

ت مبارک درآورم و بطرف تینا رفتم و گفتم:تولدجعبه ای از کیفم م  دپشتم و کر ؟گفت: کجا

د لونستی تودوارم خوشت بیاد جعبه رو گرفت و گفت: تومیدگفتم: امی دبهت زده نگاهم کر

روز پیش که نامزدت تلفنی کیک سفارش میداد  دمنه  همانطور که سرجام نشستم گفتم: چن

که  داین شونستم همچین کاری میکنه دوقت شناختمش می دم ازاونجایی که تواین چندشنی

درهر صورت دم که غافلگیر نشم فتم هرروز تو کیفم میبردم می آورهمان روز این و گر
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چشم دوخت آروم تو  دو به شایان که سرخ شده بو دد شهاب لبخندی زامیدوارم خوشت بیا

و از  دستبندتینا  دم اومحالش و گرفتی خوش بداشت تورو تحریک کنه خو دگوشم گفت: قص

وشحالم خوشت اومد حاال تا آره عزیزم خ–ر قشنگه سلیقه خودته دو گفت: چق درآوردجعبه 

و گفت:من که اصال" جا ندارم  خیلی هم  دش دوابیدند کیکت و تقسیم کن شادی بلنهمه نخ

شو دیگه خوب حاال من کجا بخوابم بلند –چهار تا –اره دتا اتاق دخسته ام شایان اینجا چن

یونه توکه مثل من از صبح تو آرایشگاه دبرو –شادی میخوای بخوابی –شایان من خسته ام 

داشتی نصفه شبم که من  کشوندی اینجا آدم عاقل کاری که تو توتاالرهم که دست برننبودی 

د اولین قهر بعد از  شروع زندگی هانی گفت: بردیا فکر زندگی شیرین میشو–کردی میکنه 

نت و نشون دادی بقیه حداقل ه از همون روز اول زندگی مرد بودنفری هستی ک کنم اولین

بابا من که کاری نکردم گفتم -دبعد شروع میکننروزی خودشون و زن زلیل نشون میدن  دچن

نستم اینقدر از برادرش نه  داداشش نمیدووستاش باشه گفتم میارمش خوددلش میخواد با 

ریز  برو ساک و بیار لباسم و عوض کنم با به صدا مزه ن–نه نمی آوردمش فراریه وگر

..سالم قربونت بشم  هنوز -جانم نازنین –درآمدن گوشیم نگاهها بطرف من چرخید 

پس -.....-لیل ناراحتیت و بگی دمگه زنگ نزدی -........-گوش میکنم -.....-نخوابیدی 

چیزی که  –نشم حاال بگو باشه قول میدم ناراحت -......-چرا قسم میدی -.......-حرف بزن 

ام از ته چاه دراومد همه با دقت نگاهم دانگار ص  ؟برای کی نازنین– درم نمیششنیدم باو

ه نشستم گفتم: چی لر بیرون رفتم و رو اولین پدبچه ها از  ددم و گفتم: ببخشیدند بلند شمیکر

نزدیک -...........-دارم سئوال میکنم عزیزم ناراحت نشدم -......-مادرت افتادی  شد یاد

یروز که نیست قبول دارم سخته اما چه میشه دوازده ساله این اتفاق افتاده موضوع امروز د

باشه بعدا" حرف میزنیم دیگه گریه نکن و بگیر بخواب -........-نه بگو -.........-کرد 

استم مامان کوچولو  نگاهی به سمت ر–خداحافظ باالخره از چیزی که میترسیدم اتفاق افتاد 

مشکلی براش پیش –چی شده؟ اخمی کردم و گفتم: شخصیه – دانداختم شایان کنارم نشسته بو

ا کاری که از تو برمیاد هاومده من میتونم کاری براش بکنم کمی صدام وباال بردم و گفتم: تن

اینه که با آتویی که داری زندگیش و خراب کنی کار دیگه ازت برنمیاد بلند شدم و به داخل 

 د وقتی نشستم هردو به من چشم دوختندجز شهاب و آرش کس دیگه ای تو سالن نبو  رفتم

بخوابید صبح میخوایم  دشی دبلن دم شایان گفت: از این حرفی درنمیاداما من به زمین خیره ش

منتظر تلفنم –بریم کوه شهاب گفت:ساعت داره میشه سه برو بخواب معلومه خیلی خسته ای 

 دبلند شدند و با شایان بطرف یکی از اتاقها رفتند چیزی نگذشته بوشما برو بخواب هردو 

به –وخت دو روبه روم نشست و به من چشم که شایان اومد چند تا ازبرقها رو خاموش کرد 

ر رنگ آبی به دچق–جیغ و داد راه میندازه  دت میایوندچی زل زدی بلند شوبرو االن نامزد 
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خوبه چشمای –رنگ چشمات هوش از سر من برده  تو میاد چشمات مثل شیشه  دیده میشه

ر توصورت دخوب نیست اینق–رنگی با تیله  ای فرق میکنه مامان کوچولو –خودتم رنگیه 

ببین من –دختر مردم خیره بشی لبخندی زد و گفت: توکه غریبه نیستی دوست دختر خودمی 

.آروم باش من که حرفی االن به اندازه کافی فکر بهم ریخته هست کاری نکن .............

نیلوفر مشخصه داری سعی میکنی ظاهرت و حفظ –چیزی نشده –نزدم بگو ببینم چی شده 

سرم و انداختم  ن چند دقیقه که خواهرت زنگ زد چشمات پرخون شده کنی به فاصله ای

میشه –م اتفاق افتاد فیلش یاد هنددوستان کرد فتم: باالخره از چیزی که میترسیدپائین و گ

و گفت: فقط همین  ده چشمانش را کمی تنگ کرمادرش و کرددلش هوای –ح تر بگی واض

 کی ,کجا؟ اون حالش خوب بود–مادرت باهاش حرف زده  دنیلوفر با توام میگم شای-.....

مادرش  دیا دگریه میکر دیدفعه بهم ریخت میگه وقتی مادر شادی اونطوری بغلش کرده بو

حاال میخوای چکار کنی حاال که خودش میخواد..........میترسم اخالقش رونازنین –افتاده 

یکی از این –تاثیر بزاره نمیخوام زندگیش خراب شه مادر نازنین اخالقهای بخصوصی داره 

مهم ترینش اینه که از بچه بیزاره یادم همون –هست یانه تونم حق با یاخالقهاش و بگو تا بب

که میگفت بچه چیه مانع پیشرفت و  هاش هنوز توگوشمدص دبو موقع دعواشون سرهمین

بچه دار نشه میترسم وقتی با نازنین روبه  دتشویقش میکر دیسخوشبختیه به هر کسی هم میر

نیلوفر چی داری میگی یه مادر هیچ وقت –رو بشه و ببینه بارداره کاری کنه بچه رو بندازه 

م ارو بکنه تو خیلی حساس شدی خندیدیگه  این کاین کارو نمیکنه دیگه به بچه خودش که نم

و سه سال هنوز نمیتونی یسری مسائل و  بعد از سی–سی و سه –سالته  دو گفتم: تو چن

ای خودش آمال و آرزوه لنباددرک کنی کسی که بچه رو تو سن نه سالگی میندازه  میره 

ت حاال لطفا" بلند شو مه چیه چی میگی تو رو همچین آدمی نمیشه واژه مادر گذاشبچه میفه

توچی از –بشین نیلوفر –باشه من میرم –کجا فرصت به این خوبی از دست نمیدم –برو 

من اهل این چیزا –نکه نخوردی –چرا به من گفتی یه چیزی خوردم –جون من میخوای 

واقعا" نداره یعنی برای تو فرقی نمیکنه با –باشی نباشی ارتباطی به من نداره –نیستم نیلوفر 

صورتت هنوز خوب  هخوب–کسی که  میخوای رابطه داشته باشی اهل چیزی باشه یا نباشه 

توچیزی نپرسیدی طبق معمول حرفهای –نیلوفر جدی پرسیدم –نشده وگرنه چکار میکردی 

ازه پنجاه ساله ها اماتوبه اند–و سالته هنوز نمیفهمی چی باید بگی سه سی  نامربوط زدی 

تومثل هیچ کدوم از دخترای  میفهمی و این میتونه اختالف سنی من و تورو از بین ببره 

همسن و سال خودت نیستی ولی فقط تنها اخالق خوبت همینه وگرنه کج خلق تندخو مغرور 

خوشبختانه دراین مورد هم با هم وجه اشتراک داریم پس خودخواه و از خودراضی هستی 

واقعا" نداره -ما اصال" مثل هم نیستیم برفرض محالم که باشیم چه ارتباطی داره–یم مثل هم
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دوستم –من متوجه نمیشم اگه میخوای چیزی بگی بهتره صاف بری سر اصل مطلب –

–ی دچرا جوابم و نمی–اونوقت جوابش و میدادم  دکاش شرایط جور دیگه  ای بو ؟داری

-دچی میگی تو من سئوالم چیز دیگه ای بو–تم من عاشق–بزار من یه سئوال ازت بپرسم 

اگه یه روز تینا بهت –قبل بود حاال سئوالت و بپرس  لو گفت:عشق منم ما دلبخندی ز

–اگه بشه مثل خودت چکار میکنی –منظورت و واضح تر بگو –خیانت کنه چکار میکنی 

شروع کرد تینا این بازی وخودش –چرا میخوای با آینده اش بازی کنی –برام مهم نیست 

رمه نه دلش کمه  من بهش گفتم اون انتخاب پحمقیه با اینکه سنش باالست ولی عقختر اد

وست  داشتم اما پذیرفت میبینی دد  گفتم یه زمان کس دیگه ای و قبول کربا این حال خودم 

مقصر خودشه نه من هرچی بود بهش گفتم چیزی پنهان نکردم ازاونجایی که درک درستی 

توکه دوسش نداشتی چرا قبول کردی تنها نگاهم –با آینده اش بازی کرد ی نداره از زندگ

اخراج شدن –پدرم گفت اگه راضی نشم تورو باید اخراج کنم –سئوالم جواب نداشت –کرد 

آقای خطیبی من گوشام –م تو بودی چطور میتونستم نپذیرم آیند–ت بود من مهمتر از آیند

ختری حاضر نمیشه همچین دا یه چیزی بوده وگرنه هیچ دراز نیست مشخصه بین تو و تین

ارو شکر عاشق نبودم دشاید من که خ–اگه آدم عاشق باشه این کارو میکنه –چیزی و بپذیره 

بعد چند وقت که عشق و ولی شنیدم میگن آدم عاشق کوره اون لحظه چیزی ونمیبینه اما 

نه  ولی –دید اونم چیزی نمی–آره –نازنینم عاشق شد –عاشقی از سرش پرید تازه بینا میشه 

ش بپرسی میگه اگه از–نه –ی دراین رابطه صحبت نکردمن شدم چشمهاش تاحاال با علی 

مرتبه  دنیم چدمن و علی تو یه دانشگاه بو–کجا باهم آشنا شدند –دم چه بالهایی سرش آور

گذشتم همه جوره تاد خان همیشه میگه من بجای هفت خان از هف دنازنین و اونجا دیده بو

تواون شرایط نمیترسیدی –ش بیان طمئن شدم اجازه دادم با خانوادردم وقتی مامتهانش ک

سید  بهش گفته بودم اگه از چی باید میترسیدم اون بود که باید میتر–ش مخالفت کنند خانواد

ر تبه رفتند اومدند تا راضی شدم فکنباشند محاله  موافقت کنم  شش مر ش باب میلمخانواد

میگم مغروری میگه نیستی این –کردی همین جوری خواهر مثل دسته گلم و بهشون سپردم 

از غرور بیش از حدته که اینطور برخورد کردی تو شرایط خاصی داشتی هرکسی نمیتونه 

منکر شرایطم نیستم  اما از خودم مطمئن بودم من آزاد آزاد بودم اما هیچ وقت –کنه تماداع

نده خودم و نازنین لطمه ای بخوره آسه رفتم آسه اومدم اولین بار که کاری نکردم که به آی

خانواده علی اومدن قبل از اینکه اجازه بدم حرفی بزنند شرایط زندگیمون و براشون گفتم به 

رم و دادم دتحقیق کنید بعد برای خواستگاری بیاید آدرس پدرو مارش گفتم تشریف ببرید دپ

درو همسایه فتم میتونید از مدرسه دانشگاه د غیر ازاون گور مایلید تحقیق کنیگفتم هرج

بعد از سه هفته   دتحقیق کنید بعد بیای لد اما اوهرجایی که به ذهنتون میرسه تحقیق کنی



 
277 

چه –وباره مراسم و بهم بزنم د ا شد برادرش با یه سئوال باعث شدوباره پیددسروکله شون 

آره از نظر –همین –رت کنار بیای درو مادپ دری تونستی با نبوپرسید شما چه جو-ئوالی؟س

رست تحقیق کردید پا دگفتم سری پیش گفتم وقتی  دیگه ای بودتوهمینه اما درنظر من چیز 

بازم –پیش بزارید اماانگار حرفم و جدی نگرفته اید سری سوم بعد از یک ماه آمدند 

ت از شرایط منظور–این بار چون شرایط محکمی نداشت ردش کردم –بیرونشون کردی 

معلومه که نه این –استی خانه مهریه باال یا چیز دیگه نخوازش –کارش –د محکم چی بو

مهم این بود یه کار مشخص داشته باشه نازنین هیچ وقت توزندگیش برای من مهم نبود 

چیزی کم نداشت که لنگ اینطور چیزا باشه اینطور چیزا هم خوشبختی نمیاره همین که 

اره چون دشتند برام اهمیت زیادی داشت  علی واقعا" به نازنین عالقه همدیگر و دوست دا

ر عالقه داشت هرچی سخت گیری میکردم بیشتر اسرار میکرد و هیچ چیزی ارزشش باالت

قصدت از –رفت یم نه بار سوم خسته میشد میزاشت ماز این نیست اگه دوسش نداشت باردو

–تویی که دنبالش بودی نه اون فقط همین بهش بفهمونم این –د این همه سخت گیری چی بو

اون موقع همش پانزده سالش  اما نازنینبودچرا عاشق علی –ت یعنی خواهرت دوسش نداش

بود تو دنیای اون این چیزا معنا و مفهوم مشخصی نداره چون عاشق بود دلش میخواست با 

ت بودند اینقد رسخت ردشاید اگه پدرو ما–علی باشه ولی من که نمیتونستم مثل اون فکر کنم 

شهاب یه رضایت نامه از –درت چکار کردی میکردند راستی سر عقد با رضایت پگیری ن

آره –چرا زنش و طالق داد اصال" زنش و دیده بودی – دطرف پدرم آورد سر عقد هم بو

چند مرتبه دیده بودمش هردو وکیل بودند بعد از ده سال زندگی عاشق یکی از موکلهاش 

پشیمون شده –پس چرا بهش زنگ میزنه –میشه اینقدر اسرار کرد تا راضی شد طالقش بده 

چرا مارو باهم –شهاب مرد آروم و عاقلیه با تو فرق میکنه –من بودم سرش و میبریدم –

ن و گفتم درضمن نمیکنم گفتی اگه تو بودی سرش و میبریدی تفاوتو مقایسه–مقایسه میکنی 

تو  اما اگه د هنوزم هست میخواست هم نمیتونست این کارو بکنه شهاب عاشق زنش بو

قرار نمیدی توهمه چیز و میخوای بودی این کارو میکردی چون مرزی بین عشق و نفرت 

–چیزی که میخوای تالش نمیکنی  به زور به دست بیاری و این نشدنیه توهیچ وقت برای

ارزشی هستی هرچیزی ارزش تالش نداره یه روزی تصورم این بود توموجود فوق العاده با

تا از  دمیشه به چن–ه ازت بیزار شدم ددت دست انداختن من بواما بعد که فهمیدم قص

 سی شده یه بارکه من و میشنا ماهطی این چند –آره حتما" –سئوالهای من جواب بدی 

وقتی –نه –ه وقتی حرفی میزدی اذیتی میکردی اعتراضی کنم دش–نه –امیدوارت کنم 

پس دیگه چی میگی من چون از –نه –میگفتی نیلوفر ازم متنفره شد یه بار تکذیب کنم 

عالقه ات خبر داشتم بارها سعی کردم بهت بفهمونم ازت خوشم نمیاد چه با بی محلی کردن 
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نمیدونم چرا  ی فورا" گفتم جوابم منفیه رتبه ازم پرسیدب صریح دادن چند مچه با جوا

دوست داری اشتباهت و گردن من بندازی توهم درست مثل تینا یی همانطور که تو بهش 

گفتی دوسش نداری منم به تو همین و گفتم وقتی میگی حقشه پس توهم حقته چون آدم عاقل  

ی پبش میری این وسط من مقصر این کارو نمیکنه پس توهم حقته چون درست مثل اون دار

تم خوب میدونی که اگه جریان نازنین نبود محال بود محال بود محال بود تو دنیستم خو

شرکتت بمونم توتازه بازی و شروع کردی همه جوره هم آبروی من و بردی همین امشب با 

نیست معلوم دم میکنی یدز من سرزده که تهدی خطایی االقا کرهمه برخوردی که داشتی به 

م شک میکردم بد داالن پیش خودشون چی فکر میکنند البته حق هم دارند منم جای اونا بو

بدون هیچ گناهی داری من و قصاص میکنی بجان نازنین  که اگه  لمدیر عامناب کردی ج

نداز از آتویی که منو سرلج ن–پای اون وسط نبود باهات کاری میکردم بری تارک دنیا شی 

–ی بمونم توهم کاری نکنی فراموش کردشرطت این بود من –عذابت بدم  نمدارم استفاده ک

دنت لذت میبرم ازسرخ و سفید شدنت از خرد شدنت از شینه ولی آتیشم زدی از عذاب ک

بردن آبروت لذت میبرم باید مثل من له بشی خرد بشی درست همان کاری که با من کردی 

هام و بزنم ممکنه  دیگه نتونیم با هم حرف خوب قصدم از آوردنت به اینجا این بود که حرف

دوباره بهت فرصت میدم فکرات و بکنی اگه جوابت مثبت بود که بزنیم پس خوب گوش کن 

واج کنی تو نمیزارم باکسی ارتباط داشته باشی حرف بزنی ازد هیچ وگرنه من میدونم و

نگشت نمات اخونت و میکنم  تو شیشه تا سرحد مرگ شکنجه ات میکنم آبروت و میبرم 

دختره دست از سرم برداره وگرنه تالفی اونم سرتو درمیارم کاری میکنم برو دعا کن این 

برای اینکه  –نت فقط لذت میبرم دمیکنم از ناچاری خودکشی کنی و من با دیدن عذاب کشی

م خودم و فدای اشتباه یکی دیگه نمیکردم بخدا دفر بودیونه ای احمقی روانی من جای نیلو

م......با گفتن بسه یاشار حرفش و قطع کرد کی داین دخترو اذیت کنی خواگه بخوای  شایان

چرا بسه میفهمی داری باهاش چکار میکنی اگه قرار بود آبروش –اومده بود که ما نفهمیدیم 

چرا میخوای تالش این همه سالش و به باد بدی چرا میخوای با زندگیش  دبره خیلی راهها بو

ت نکنی نمیخوام بینمون کدورتی لبهتره اصال" دخا-ش و تباه میکنی دکنی چرا آین بازی

م بفهم تو داری با زندگی دونفر بازی میکنی توبه دختر عمه خودتم رحم آخه آد–بوجود بیاد 

 نکردی حاال اون احمقه عاشقت شده نمیفهمه توچرا قبول کردی تواگه واقعا" نیلوفرودوست

وفر نمیکردی من نامزد نمیکردی دوما" این کاروها رو با نیلداشتی که نداری اوال" با تینا 

در تغییر کردی توکه اینجوری نبودی هم خودت و کوچک میکنی هم با موندم توچرا اینق

ار ومیکرد ر کن اگه یکی باخواهر خودت این کآبروی این بنده خدا بازی میکنی به این فک

کردم میزاشتم کارش و کنه ولذتش و اگه طرف و بازی داده بود کاری نمی–چکار میکردی 
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تودیونه ای شایان  شایان بلند شد و گفت: دیگه تمومش کن این موضوع شخصیه برو –ببره 

ی بدتر میکنم اصال" به همه بگو از این به بعد کافیه یه نفر از دبگیر بخواب یاشار ادامه ب

برو بزار ما حرفهامون و تالفیش و سر این مامان کوچولو درمیارم حاال این خانم دفاع کنه 

کاری خواهرم و سوء  شما برو بخواب آقا یاشار تاوان ندونم–بزنیم یاشار به من  نگاه کرد 

آفرین –استفاده این آقا رو من دارم پس میدم نمیخوام کس دیگه ای هم این وسط آسیب ببینه 

یخوره که دختر عاقل شنیدی برادر من برو  سری تکان داد و گفت: وقتی سرت به سنگ م

یگه فایده ای نداره فقط یه چیزی بگم داری راجع به این خانم اشتباه میکنی تواز چیزی خبر د

ی خبر بر کن ببینم منظورت چیه من از چص–آقا  یاشار خواهش میکنم بفرمائید –نداری 

وضعیت زندگیشه تمامش کن منظورم  و گفت: ندارم یاشار نگاهی به من انداخت

ه  بیشترش نکن شایان لبخندی زد و گفت:هر اندازه کافی سختی کشید نمیاد به خداروخوش

راضی و مغروره نیلوفر بلند شو بریم بیرون کمی قدم  ده چون از خودچی کشیده حقش بو

یر وقته شایان بزار بره استراحت کنه شایان بطرف در رفت و گفت: د–بزنیم کارتم دارم 

ست از سرت برنمیداره د: اینطوری نمیشه این و گفت زود بیای یاشار نگاهی به من انداخت

پس فقط –ر شما محاله دبرا دبا وجو–یگه ای کنیم کاش زودتر ازدواج میکردی دفکر  دبای

ونی دالیلی که میدبه  لراه او– اهاش ازدواج کنی یا ازش شکایت کنیدوتا راه داری یا ب

–اره شما برو بخواب خودم یه فکری میکنم دنمیشه راه دوم هم جز دردسر چیز دیگه ای ن

–بچه که نیستم حواسم هست –ی از داخل باغ بیرون بری ننیلوفر خانم یه وقت قبول نک

ر حالیش هست که من و داینق دنگران نباشی–یونه است میترسم یه بالیی سرت بیاره دشایان 

داشتم ع نچون اطال–د چرا لباستون و عوض نکردی–با این سرو وضع بیرون نبره 

رنیومده من برم ببینم در اومدیم خوب تا صداش قرارمارو بیاره اینجا ما هم که یسره از تاال

دیگه چی میخواد بارم کنه شب بخیر  وقتی از در بیرون رفتم به در تکیه داده بود و به  

 دو گفت: جنس چی بعد ز دجنسش بد بوده نه با تعجب نگاهم کر– دروبه رو خیره شده بو

باور کردم نگاهی به سرتاپام انداخت و –این چیزا نیستم  لخنده گفت: باور کن من اهزیر 

اقل حد–نه خالمه که لباسم و عوض کنم مگه خو–گفت: نمیخوای لباست و عوض کنی 

مانتوت و دربیار راحت باشی کفشهاتم که پاشنه هاش خیلی بلنده با اینا میخوای صبح بیای 

اما علی چیز دیگه ای میگفت از کوهنوردیت که  –ه بیزارم من و معاف کن من از کو–کوه 

و این پاشنه ها واقعا" هم  لجناب مدیر عامل با لباس مجلسی و این شا– دخیلی تعریف میکر

توکه م وگفتم:دبیای  لحظه ای نگاهش کر دبه من ارتباطی نداره بای–کوهنوردی جور درمیاد 

نمیخوای من ومجبور کنی هان میخوای  لبخندی زد و گفت:مجبورت نمیکنم خودت با 

–مدیرعامل –شایان –خطیبی –شایان –آقای خطیبی نمیام –میای –نمیام –رضایت میای 
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ام کن ولی من دختر من پرو و از رو بردی هرچی دوست داری صدعجب رویی داری 

–چرا –فعه دیگه من اینطوری جایی نمیام دباشه ی–وست دارم از کوه باال رفتنت و ببینم د

قبلش  دبای–نه نیست میخواست لباس برداری –امن بیام کوه دعقل کل بنظرت درست با 

اگه –دیگه چیه –صبر کن ببینم –بیام  دمیگفتی تازه اگه میدونستم اینجا ویالی تو محال بو

آقای –با اون  جوری دلیل توخیلی –این دیگه چه جور سئوالیه –اب بود میرفتی ل شهما

خانوادگی داریم  دمیشناسمش ثالثا" رفت و آم لها"سه ساثانیخطیبی اوال" اون وکیل منه 

ر باهم تفاوت سنی داریم شهاب سی و هشت سالشه  دی منو اون چقدرابعا" هیچ فکر کر

اری میگی تو چه جوری روت میشه به پای یکی دچی –نگاهش این ونمیگه –خجالت بکش 

ا دخوروت هشهاب این حرفها روببندی با اینکه زنش بهش خیانت کرده ولی هنوز عاشقشمثل 

اگه عاشق زنش نبود چی اگه ازت خواستگاری –این بحث بی پایه و اساس و تموم کن 

بهش چه جوابی میدادی  سری تکان دادم و گفتم: مطمئنا" جواب مثبت نمیدادم من  دمیکر

ه  با کس دیگه ای دوبلش پیش کس دیگه ای دکه زمانی با کسی ازدواج کنم حاضر نیستم  

رابطه داشته  بفهم اینقدر با این حرفها من و عذاب نده لبخندی زد و گفت:عذاب کشیدنت که 

عذاب به کنار مسائل شخصیمم به تو –برام اهمیتی نداره  مهم جواب سئوالم بود که گرفتم 

نم باهاش به آرامش  میرسم کسی که ارتباطی نداره من با کسی ازدواج میکنم که حس ک

باعث عذابم نباشه کسی که ازش متنفرنباشم کسی که بخودش اجازه نده برای رسیدن به 

یعنی من –نور م زندگی میکنم نه یه جوبگم با یه آدهدفش با آبروی کسی بازی کنه رک 

–نور پس بال نسبت جا–تقریبا" –یعنی تو تمام این خصلتهایی که گفتم داری –نورم جو

من –چه جوری جرأت میکنی به من این حرف و بزنی –بله آقای خطیبی –فر ووونیلو

ن تر از آبروم گرو–برات گرون تموم میشه –ن حرف حقیقت جرأت دارم دهمیشه برای ز

–ست از این کارا بردارم دلیل اینکه از من متنفری بگو قول میدم دتو–که به بازیش گرفتی 

با کلمات بازی نکن جریان تینا مال بعد از –همین که شنیدی – ؟چی–نا یت با ترابط

معلومه که مطمئنم انگار فراموش کردی من نه سال –مطمئنی – دخواستگاری من از تو بو

 دایران نبودم وقتی هم برگشتم اومدم شرکت  اومدن همانا عاشق شدن همانا من یک ماه بع

–کار کردم  برای جلب توجه تو همهم ورو دیدروز دوم که اومدم تیدم اماداز اومدنم تینا رو 

چرا همین –من تو رو شکنجه نکردم –ی همان ابتدا هم تشتیتم و شروع کردبله میدونم از

ن دست به این کارها نمیزنه توازهمو کارو کردی اصوال" اونی که عاشقه برای جلب توجه

نکردم  دیدی فرامو شروز اول کاری کردی ازت متنفر شدم هنوز اولین مرتبه ای که من و 

آخه مثل بقیه نبودی غرور از چشمات میبارید ولی دلیل –چرا چند دقیقه به من زل زدی 

لبخندی زدم  متدبنظرم خیلی آشنا بودی انگار یه جایی دیده بو داصلیش چیز دیگه ای بو
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–دم دیم تورو کجا دکجا من که تازه اومده بو–دی اما یادت نمی اومد ده بووگفتم: خوب دی

جا بودیم چون سلیقشون و درم و نازنین اونبازار مبل جمعه حدود ساعت دوازده بود با پ

الی که درحال داشتم رد میشدم تو رو درحه سوم طبقاول ازشون جدا شدم  هقبول نداشتم طبق

م شادی داشت به زور از مغازه بیرون می آوردت که خوردی به من جیغ و داد بودی دید

د ماهه دارم فکر میکنم من قبل از شرکت تو رو نیلوفر میدونی چن دی زد و گفت:وایلبخن

نپرسیدی از کجا باید میدونستم به –تر بهم نگفتی دکجا دیده بودم و یادم نمی اومد چرا زو

تمام مدتی که عاشق تو بودم به اون دختری -به چی؟–باید یه اعترافی بکنم -چی فکر میکنی 

خوش بحال من –ور نمیشد ده  چشماش از نظرم لحظ دم فکر میکردم یهبهش خورده بو که

پس بخاطر چشمای اون دختر عاشق من شدی آره بلند خندید و گفت: خوبه حاال خودت 

ون دختر هم من نبودم میزد یه دادم احاال اگه من به تو جواب مثبت می وای از تو–بودی 

د وگفت: سئوال روبه رو میشدی میخواستی چکار کنی کمی فکر کر روز دوباره باهاش

ونم اگه اینطور بود دسختیه چون تمام این مدت درکنار تو به اون چشمها فکر میکردم نمی

این اتفاق یه بار چکار میکردم اون روز دراوج عصبانیت اون دوتا چشم من و آروم کرد 

اون –ی اون وقت از کجا دمتوجه ش–ادم و گفتم:بله متوجه شدم ددیگه هم افتاد سری تکان 

ن روز به من افتاد برای یه لحظه مثل هموی وقتی چشمت دکه تو شرکت دعوا میکر روزی

ن شد که یه مشت جانانه دیدی هموچند ثانیه جز من چیز دیگه ای نمیوختی انگار دبهم چشم 

م حرفی دشک کرده بودم اما جرأت نمیکرآره درسته چند وقتی میشد –نوش جان کردی 

پس کال" آدم غیر –ت نمیگفتی بازم اعتراف نمیکردم اگه خود–ی دجرأت کر دچی ش–بزنم 

–دلت دنیایی داره و هر گوشه اش یکی نشسته –میگی چرا این و –قابل اعتمادی هستی 

ی البته عاشق من شدی دوتا چشم هم شدعاشق اون –نیلوفر اینطور نیست من عاشق تو شدم 

–عاشق من نشده بودی ش شده بودی پس تو ریکه اس دچون چشمام مثل اون دوتا چشمی بو

ن اولم عاشق تو ی و اینطوری برداشت کنی من از هموهموای نیلوفر از همین میترسیدم بف

اشتم خودت دکه شک  دشده بودم اگه به اون دوتا چشم فکر میکردم فقط به این خاطر بو

م نیست شما دیگه نامزد داری پس دونستن ندونستنش آقای خطیبی دیگه مه–بودی یا نه 

خوام روم به روت باز ینیلوفر نم–فرقی نمیکنی  لنمیکنه  توبرای من با یه مرد متاهفرقی 

پس لطفا" ادامه نده چون از سر شب به روز دستم و نگه –شه وگرنه چیزی میگفتم آب شی 

یگه این کارو نکن بیا این و از دستت دربیار یه دوای نیلوفر بخدا خیلی درد داره - داشتم 

گفتم:  ست چپ انگشتر انداختی دستم و نشونش دادم ودال" توچرا توچیز دیگه بنداز اص

ستم و گرفت و گفت: من پرش داره دمیبینی که جای حلقه  رو خالی گذاشتم پس ایرادی ن

یه لحظه آروم باش کارت دارم  با دست  تقال نکن–ستم و رها نکرد دمیکنم هرکاری کردم 
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نه آقای خطیبی این جاش تو –حلقه بود   دیگه از جیبش چیزی درآورد و روبه روم گرفت

میکنم ,علی به کنی همین االن زنگ میزنم  دنیلوفر بجان خودت بخوای ر-دست  تینا نه من  

نامردی خیلی –این کارو نیلوفر بازندگی خواهرت بازی نکن این فقط یه هدیه است همین 

و میکردم نه این کار اگه سوء استفاده گر بودم توموارد دیگه–داری سوءاستفاده میکنی 

تودستت  هقبقیه چی بگم نمیگن توتا دیشب حل مناسبت به آخه به چه–برای پذیرفتن یه هدیه 

قه رو موضوع ارتباطی به بقیه نداره حل این-نبود درعرض چند ساعت این حلقه از کجا اومد

خیالم  هبمونه تا وقتی این تودستت تتو دستم انداخت و گفت: میخوام برای همیشه  تو دست

آقای خطیبی جلوی اینا آبروم و نبر اگه بفهمند –چرا شنبه –باشه ولی بزار از شنبه –راحته 

این و تو دادی ..........باشه از شنبه این یه بار هرچی تو بگی اماپرونشی ها من مرد زن 

تو گفتی این –خوب منم که همین و گفتم –سعی کن دربرابر زنت ذلیل نباشی -ذلیل نیستم  

م مامان کوچولو من من کی از این حلقه حرف زد–قط یه هدیه است باز زدی زیر حرفت ف

یستم همین و تو میشی زن من اما..........حرفش و قطع کرد و تو چشمام گفتم زن ذلیل ن

ذلیل میشم دیگه اراده ای از خودم ندارم فکر  میشیخیره شده و گفت: اما هر وقت بهم خیره 

ه ام گرفت بیچاره نمیدونست چون فقط تو چشمام خیره میشی خند نستیمیکنم این و هم میدو

د همین بوتنها چیزی و که متوجه نشده بودم –به چی میخندی –م دمنم اسیر چشماش شده بو

من تا –ای من و میدیدی یاد کسی می افتادی می نکنه توهم وقتی چشپس چرا خیره میشد–

–  انگار همیشه سرمه کشیدی–مگه چشمای من چه جوریه –حاال چشمی مثل مال تو ندیدم 

آینه ای ازتو جیبم درآوردم و مم دقت نکردم دنه خو-تاحاال کسی بهت نگفته بود-چی؟ 

همیشه -آینه روگرفت وگفت:توهمیشه آینه همراه داری فش گرفتم و گفتم:حاال نگاه کنبطر

دقیق نگاهم کرد و گفت: توکم میترسی صورتت بهم بریزه آره بعد  گفت:اینقدرکه مغروری 

ختره داشته باشم  لبخندی زد و گفت: دآرایش میکنی چرا؟ گفتم: فکر نمیکنم نیازی به آرایش 

–خوابم نمیاد اما خسته شدم –ت خوب ساعت چهار و نیمه خوابت نمیاد مغرور بگیر اینم آین

ه این کفشها مال قدم ازمن؟ میخواستم تائید کنم که نگاهش پشیمانم کرد گفتم: پام درد گرفت

همینطوری که -توچه جوری با اینا راه میریزدن نیست نگاهی به کفشها انداخت و گفت:

من اینجوری قدت به -چی؟–داره  نیس:این کفشها هرچیزیش بد باشه یه حگفت–میبینی 

دیگه برگردیم –درعوض رو فرمم اینطور نیست –من کوتاه نیستم تو خیلی بلندی –میخوره 

آقای خطیبی وارد حاشیه –کلی زحمت کشیدم  تا به این فرم  رسیدم خوشت نمیاد نیلوفر –

و چرا سئواالت گفتم: وایسا برگشتم و گفتم: چی میگی ت–من خسته ام –وایسا سرجات –نشو 

از چی خجالت بکشم ازدختر مورد عالقه سابقم دارم -با خجالت بکشنامربوط میپرسی با

راجع به خودم نظر خواهی میکنم کجاش ایراد داره بگو دیگه برام مهمه هیکل من بهتره یا 
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وای از دست تو تا چند لحظه پیش شهاب بود حاال -پسر سعیدی-یگه کیه؟دسامان –سامان 

باورکن من اصال" درست و –اب من و بده یکم شد و گفت: جودشد پسر سعیدی کامال" نز

حسابی اون و ندیدم ساعت نه و نیم رسیدم خانه اونجا بودند رفتم لباسم و عوض کردم اومدم 

داشت از اعتبارش حرف میزد توپنج رش دشد یکربع به ده ده و نیم اونا رفتند نیم ساعت پ

یگه ای بیان کرد اما دقیقه حالش و گرفتم و ده دقیقه هم پسرش صحبتهای پدرش و جور د

–ن صحبت میکرد ازنوع حرف زدنش میشد شخصیتش و حدس زد یته مدفوق العا

متفاوتید توتند خویی ولی اون آرامش  خیلی باهم–شخصیتش چه جوری بود اون بهتره یامن 

خندیدم و گفتم:  جوگیر شنیده  دبا صدای بلن–توهم موج گیر شدی آره –درش موج میزد 

پسر سعیدی ببین آقای خطیبی گفتم:ر نه اخم کرد و گفت:انگاربدت نیومده م اما موج گیدبو

محکم گفت: –حتما" باید بگم -واون یه مورد–اره جزیه مورد ایط مدنظر من و دشر تمام

مستقیم نگاهش کردم و گفتم: آدم یه بار عاشق میشه نه صدبار یه لحظه حس کردم –حتما" 

من کی -توبه کی عالقه داری؟–چرا اینجوری شدی  االنه که قلبش ازحرکت بایسته  چی شد

اگه بخوای اینطوری برخورد کنی آخرین –حرفت و برنگردون –گفتم به کسی عالقه دارم 

ل من بشینه نه داین آدم نمیتونه اونی باشه که به  دبار که چیزی و بهت میگم  منظورم این بو

رش درست مثل تو دبگم رفتار پره باید رش اگه بهت برنمیخودبخاطر خودش بلکه بخاطر پ

مرا به درخت یه آدم خودخواه و از خودراضی درست برعکس پدرش از شانه هام گرفت 

قبول میکردی یه لحظه ازش ترسیدم  چهره اش  دچسابند و گفت: اگه پدرش مثل خودش بو

حالت خاصی داشت صداش میلرزید درست مثل دستاش توان حرف زدن نداشتم به خودم 

د داد زد چرا جوابم و دم رگ های پیشانیش برجسته شده بوجرأت دادم به چشماش خیره ش

یخواد چیز چرااماتودلت م–توهیچ جوابی ندادی –جواب یه سئوال و صدبار نمیدن -نمیدی

دیگه ای بشنوی حاال برو کنار میخوام برم شانه هایم را محکم تر فشار داد دستم و  روسینه 

اش گذاشتم و هلش دادم که برم مرا محکم بطرف خود کشاند یه دستش و دور کمرم حلقه 

کرد و با دست دیگه مچ دست راستم و نگه داشت  و گفت: تقالی بیخود نکن فقط خواستم 

نم خیلی کارا میشه کرد اهلش نیستم وگرنه کاری برای من نداره به این نگاه نکن بهت بفهمو

پس –که فوق العاده عصبیم اگه دوست نداشتم تاحاال هزاره باره یه بالیی سرت آورده بودم 

بخاطر همین سر تینا اون بال رو آوردی من و رها کرد و گفت: منظورت چیه اون که 

دمش پوزخندی زدم و گفتم: اونی که فکر میکنی منم خودتی صحیح و سالمه من هیچ وقت نز

دهنت و ببند حالم ازت بهم میخوره فکر میکنی همه –نیلوفر صبر کن –از کنارش گذشتم 

تو منظورم و بد دوباره دستم و گرفت و گفت: همانطور که بلند میخندید  کبکن مثل خودت

د نه دن ,کشتن یه همچین چیزی بواقص کرمتوجه شدی خانم خانما منظورم از بال زدن و ن



 
284 

ربیای میگم دکه از اشتباه  اونی که تو برداشت کردی نمیخواستم این و بگم اما فقط برای این

عزیز من آدم با اونی رابطه برقرار میکنه که دوسش داشته باشه وقتی غذایی میخوری که 

ه لب لباشی محاابی گرسنه ازاون غذا بیزار باشی حتی اگه حس دوست داشته باشی وقتی

بهش بزنی تینا برای من این حکم و داره حتی تاحاال انگشت دستشم نگرفتم  من فقط 

توزندگیم یه بار عاشق شدم که از بد روزگار ازم بیزاره اماحاال که نمیتونم مال خودم 

بکنمش نمیزارم دست کسی هم بهش برسه دیگه بریم نمیخوام کسی بفهمه من و تو بیرون 

استراحت زیاد فرصت نداری ساعت شش قراره بریم کوه .همانطور که دستم را بودیم برای 

ند گفت:بیا یکی از اتاقها یال کشید خوشبختانه همه خواب بودداشت مرا بطرف ودردست 

نیلوفر این اتاق خودمه توبرو اونجا من میرم پیش پسرا از –خالیه قدمی به عقب برداشتم 

ساسی بخاطر همین نزاشتم کسی تواین اتاق بره یکم شادی شنیدم چه قدر رو این چیزا ح

استراحت کن صبح شادی و میفرستم بیدارت کنه تا بریم وارد اتاق شدم خواستم درو بندم که 

صبح بخیر –گفت:مامان کوچولو ازالی درنگاهش کردم چشمکی زد و گفت: شب بخیر 

انداختم اتاق نسبتا" بزرگی جناب مدیرعامل درو بستم و از داخل قفل کردم نگاهی به اتاق 

عکس ه عکس بزرگ از خودش بود یک و مشکی رنگی داشت باالی تخت یبود لوازم ش

و من و این  چشم دوختم اگه بقیه بیدار میشدن فوق العاده ای بود به درتکیه دادم و به عکس

زدستم نداختم حلقه ساده ولی شیکی بود اروی خوشی نداشت نگاهی به دستم ا یدنجا مید

آروم باز کردم و بیرون رفتم بدون اینکه کسی متوجه بشه وارد اتاقی و راتاق ددرآوردم 

دند روصندلی میز توالت نشستم و کفشهام و درآوردم و سرم شدم که تینا و دخترا  خوابیده بو

نم دار شد بادیدو رومیز گذاشتم اما یه لحظه خواب به چشمم نیامد  تینا اولین نفری بود که بی

–چرا لباست و عوض نکردی –جام عوض میشه خوابم نمیبره –وچرا نخوابیدی گفت:ت

تینا -وا شایان بهت چیزی نگفت–شماها خبر داشتید قراره اینجا بیاید من اطالعی نداشتم 

جون من جز موارد کاری با ایشون حرفی نمیزنم اگه جلوی بقیه جوابش و میدم صرف اینه 

ی زد و گفت:باور میکنم من به لجبازی درنمیکنی لبخنکه کسی متوجه جریان نشه توچرا باو

باشایان این کارهارو میکنم حیف ازترس  شایان جرأت نمیکنم وگرنه حسابی باهات حرف 

رکمال تعجب همه دمیزدم حاال بیا بریم بیرون اینااالن بیدار میشن با تینا از اتاق بیرون رفتم 

تا  در به من خیره شدو نشستیم یاشار اینق ند صبح بخیری گفتیمدپسرا جز شایان توسالن بو

لطفا" یه لحظه  شد و گفت:نیلوفر خانم دچیزی شده آقا یاشار  یاشار بلن–بردیا به زبان آمد 

بنشینم همین که نشستم  دم و با یاشار به آشپزخونه رفتیم اواشاره کردد شتشریف بیارید بلن

ر کارش مربوط به سعیدی و پسرش بود لبخندی زدم و گفتم:نه آقا یاشا دگفت:اذیتت که نکر

شمادررابطه بامسئله ای که بهتون گفتم – بله بفرمائید–میشه یه چیزی ازتون بپرسم 
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راستش نه فقط یه چیزایی راجع به خودت بهش گفتم همین – دبامادرتون صحبتی کردی

دار شدی بیکی –یگه ای راجع به تو نمیکنه دنگران مادرم نباش خیلی بهت عالقه داره فکر

یم یاشار گفت:کجا رفته بودی شایان دهردوبه شایان که وارد آشپزخانه شد نگاه کر نیلوفر

وسائل و رو میز گذاشت و گفت:رفته بودم اینا رو بگیرم چیزی شده بلند شدم و گفتم:آقا 

د یاشار به مادرت بگو چیزایی که گفته رو لیست میکنم امروز بهش میرسونم اوکه متوجه ش

دم اومدم برم بیرون که گفت:خوب خوابیدی سری تکان دادم و ونم بهش خبر میگفت:ممن

م و از آشپزخونه بیرون دکم کم عادت میکنی اخمی کر–گفتم:جام عوض میشه خوابم نمیبره 

پسرجان ترخدا  یواش-آره چی؟–رفتم و کنار بردیا نشستم و آروم گفتم:میشه یه کاری بکنی 

و گفت:باز چیزی  دیی نریم نمیخوام اینجا بمونم نگاهم کریونه جادن کاری کن امروز باای

–ه آر–باشه اون با من گوشیت پیشته -نه بردیا نمیخوام شربه پاشه تحملش و ندارم –گفته 

ر دیا گوشی و تو جیب پیراهنش قرارداد و از دم بردبرمیگر دبده من توهمین جا باش زو

تونمیخوای لباست و –زی بیاره رفت ازتو ماشین چی–بیرون رفت آرش گفت:کجا رفت 

ا که حداقل لباس بیاره قرار بیایم اینج دیدوم بهش نگفته بودا گفت:چرا هیچ کعوض کنی  تین

نی ا این کفشها بهتر از شماها که کتواین مامان کوچولو ب–وری میخوای بیای کوه حاال چه ج

علی تعریف  میپوشید کوهنوری میکنه شوهر خواهرش که خیلی تعریفش ومیکرد درضمن

ازکوه باال رفتی  دی ببری با پاشنه بلندده بوفشهای کوهنوریت و فراموش کریه بار ک دکر

اردار داریم چه خبرته سرصبح دمابی–یر میشه دخوب حاال یکیتون بره خانما رو بیدار کنه 

رو بیدار  شایان صبح به این زودی چرا همه سالم–به به سالم عروس خانم –راه انداختی 

عروس خانم میخوایم بریم کوه گفت:وای من که نمیام خسته ام اصال" حالش وندارم –کردی 

سالم یاشار ترخدا بریم دیگه –منم نمیام سالم یاشار اومد جلو گفت:سالم خانم صبحت بخیر –

علیک سالم هانی –م دیوانه شدمنم میخوام برم از دیشب با این موها خوابیدم –نمیتونم بمونم 

ومتون نمیخواید دسالم آرش بلند شو زود باش من و ببر خونه شایان گفت:یعنی هیچ ک–خانم 

وضع بیایم کوه بگیم چندمنه من که نمیام دیونه بااین موها و سربیاد کوه  هانی گفت:برو 

ن سالم خانما من اینجام شادی جا–وروبرانداخت و گفت:پس بردیا کجاست دشادی نگاهی به 

دی آخه کی شادی شوهر قحط بود زن این ش نگی نوبره یودماد به این ت:داهانی نشست و گف

دا بخوای کوه بری یعنی نمیای کوه شادی گفت:بخ–ه جشن میگیره روزپاتختش و توکو

نه بابام یاشار توچیزی بگو شماها چطور غیرتتون قبول میکنه م خودازهمین جابرمیگر

یه چیزی بخوریم حرکت کنیم شایان اینجا  نیمجلب توجه ک مااینطوری بیایم کوه قرار همه

صبحانه آماده است بچه ها بیاید آشپزخانه تینا گفت:یعنی –ضعف کردم  ا میشه مندچیزی پی

تینا پشت سرشایان کوه نمیریم شایان گفت:خودتون تصمیم بگیرید تینا توهم بیاکارت دارم 
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ی دختر عمه دکیف کرجلو گوشی و بطرفم گرفت و گفت: دآشپزخونه شد بردیا اوم دوار

اومد یادم  ی خانما رو آنتریک کنی که نتونه حرف بزنه آفرین خوشمدشهاب گفت:خوب وار

 م شادیشریف بیارید همه جوره آموزشت میددرخدمتم آقا ت–ام باشه یه دوره پیشت بی

شادی جان تواگه پشتت –مت به شایان به خدمت برسه ها دزبانی نکن می لگفت:بیا بردیا بلب

ی که  سرداداش جونت ش گرمه میبیندردارت گرمه منم پشتم به دختر عمه ام و کله قنبه ب

م چهار پنج تا دنکنه حقشه من بو دردستش دستم و گرفت و گفت:دده هانی چه بالیی آور

ی جیرجیرک بیا صبحانه ات و بخور این مامان دباز شروع کر توکه–م دیگه هم میزد

ادم رفت دیروز یکنی شهاب کنارم نشست و گفت: ه میرقصه نمیخواد کوکشدکوچولو نز

بهت بگم فردا ساعت شش با سعیدی قرار داریم یادت نره خودت و برسونی آرش 

باشه اما –حتما"  سرساعت اونجا باش  تا قبول کرددگفت:نیلوفر شهاب کلی روش کار کر

ت وننداز ندکله قفر یه فردا یا گفت: نیلودنه به خدمتش میرسم برگفته باشم بخواد منم منم ک

ون اینکه دستتون  کار میکشید بداز  دی حامدگفت:انگار زیاد ازحدستمون بدمیترسم کار

زخم این دست زبانم استفاده میکنم استفاده کنم ازستم اهش کنم گفتم:بیشتر از اون که ازدنگ

وی زود از بین میره امازخم زبون تاابد میمونه میسوزنه کسی که من و میشناسه میدونه جل

وباره گفت:پس کال" باالتر از خودتون و دعرض اندام کنه وگرنه میکوبمش زمین  دمن نبای

ه خودشون و باالتر از بقیه میبینند نمیتونم ببینم و با کساییک کال" کسایی که– دببینی دنمیتونی

ونه چه ده شما میلست پسر خادمن سرک بکشن میسپرم به خودشون اجازه میدن توکارای 

:نیلوفر حامد همیشه راجع به همه چیز وختم هانی گفتدبهش چشم  دشون کنه بعجوری ادب

لگیر بشه من و هم د ا یه وقت ازش دلگیر نشی حامد گفت:یعنی اگه دکنجکاوی میکنه ترخ

یه وقت جلوی  دن نداره مراقب لباستون باشیدبا کله قندش میزنه لبخندی زدم و گفتم:بچه ز

و گفت:آبروت رفت  دهم حمید خندی دبردیا و آرش بلند خندیدند بع دبقیه خجالت زده نشی

تو  دیدبه من نگاه کرد و گفت:از کجا فهمی دفکرکنم نیلوفر خانم ذهن آدما رو هم میخونه بع

د شما , ایشون تا برادری بچگیهاش وقتی میترسید شلوارش........گفتم:به لطف صدای بلن

یم  به دیشب آروم حرف میزدو گفت:ماکه  دگاهم کردارند غم ندارند  با تعجب نمثل شما

تمایل دارید بگم چه چیزهایی  دیدساعت نگاهی انداختم وگفتم:درست چهل دقیقه سخنرانی کر

د شما دوتابرادر همیشه نیمه شب و برای غیبت انتخاب میکنی دو بدل شد ببخشیدبینتون ر

م گفتم:من دنگاه میکر دبه حمی م همانطور کهدند جرعه ای از چایم راخوردونفر سرخ شدره

نگاهی به گوشیم انداختم چند لحظه  سم حرفها زیاد شنیدم راحت باشیدطی این مدت ازاین ق

ار دبی در زودا اینقرممنونم چ-.......-سالم عزیزم حالت چطوره –جانم نازنین – دببخشی

عنی باور کنم تویدفعه ی-.........-نازنین اتفاقی افتاده -..........-فعه دچه ی-......-شدی 
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نازنین فراموش که -....-چه ساعتی حرکت میکنید -.....-تصمیم به همچین کاری گرفتی 

دکترت بهت چی گفت تمام داروهات و برداری چیزی جانزاری گوشی و بده به علی ی دنکر

ممنونم شما خوب -......-سالم –ات شم مراقب خودت باش خوش بگذره دباشه ف-........-

نبال کارت با شوهرت کار دارم چیه نکنه باز دبرو  رو آیفونه نازنین لطبق معمو-.-هستی 

ونم دمی-.....-شرمنده علی آقا -....-و رفت لا-پس چی؟ -......-به آب دادی میترسی  لسته گد

-؟ ماله کیه-......-میخوای یکی و بفرستم -.......-ایرادی نداره کارت و میخوای چکار کنی 

و  درآوردجیبش روان نویسی  زکار پیشتون هست شایان ادبچه ها خو ,لحظهیه -.......

گی میکنم فقط یه چیزی دنگران نباش خودم رسی-.....-بگو علی آقا –بطرفم گرفت ممنون 

ه ویالی دید به من اطالع بدیه وقت نزاری رانندگی کنه لطفا" رسینازنین دیشب نخوابیده 

یگه سفارش نکنم نزاری یه وقت تو آب بره دره علی آقا خوش بگذ-..........-خودتون میرید 

لب به چیزی نمیزنه به قت کن دکترش برنامه غذایی داده دیدی لج بازی میکنه دتوغذاشم 

م لشما که هستی خیا-.........-حرفت گوش نمیکنه مسیج بزن خودم باهاش حرف میزنم 

کاش –آره –:داره میره شمال خدانگهدار  شادی گفت-......- دراحته مراقب خودتون باشی

خبر میداد باهم میرفتیم ماهم  فردا صبح قراره بریم اصال"کاش همه میتونستیم بریم تینا 

چرا –دست از کارت بکشی بریم مسافرت دروز گفت:آره خیلی خوب میشه شایان میتونی چن

راخوردم شادی دادم بقیه چایم به من چشم دوخت اهمیتی ن دبعی هم نیست دکه نه پیشنهاد ب

خندید  د بستگی به نگار داره حمید بلنددم نمیاب–یاشار توهم میای خوش میگذره گفت:

کارمنده مابرنامه  رضمن همسر مندتم میبینیم دوگفت:نمونه بارز زن ذلیل یاشارگفت:بخند بع

هماهنگ میکنیم نگار گفت:من چهار روز مرخصی دارم میتونم بیام  و با کار نگار هامون

چرا –نه نه من نمیام آرش گفت:چرا هانی دوست نداری بری شمال –توچی هانی 

پس میتونم برم –نه –ولی نداره نیلوفر حضور من که ضروری نیست هست -ولی.........

گفت:آرش تواز این خانم  دیخوای برات پارتی بازی کنم حامم–یگه دبهم مرخصی میدی 

یعنی چی متوجه نمیشم –دیگه نه –ی مرخصی میگیری مگه توخودت اونجا همه کاره نیست

شماها چرا اینجوری کار میکنید چطور اطمینان - یلوفره دیرعامل شرکت نرحال حاضر مد–

یریت چی میدونند نه تنها این دمیکنید کارو به دخترا بسپارید جسارت نشه ها ولی خانما از م

نند زار زار گریه کنن خانم بقیه هم مثل ایشون به کوچکترین مشکلی که بخورند میخوان بشی

یدم یه قطره اشک دتاحاال ن رآورن داره ماکهدشایان گفت:این خانم تبحر زیادی تواشک 

 دید روز عروسی خواهرش و میدیدبریزه تینا گفت:من که میگم نیلوفر قلب نداره وای باید بو

خواهرش مثل ابر بهاری اشک میریخت اما این لبخند میزد من جای نازنین حرص میخوردم 

شهاب گفت:آدم ضعیف اشک میریزه نیلوفر قوی و خود ساخته است هیچ چیزی نمیتونه 
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خترایی هستند که توتنهایی به گفت:نیلوفر خانم حتما"ازاون دسته از د دتحریکش کنه حام

م وگفتم:من اینقد دیکنه و اشک میریزه اینطور نیست نگاهش کرر ماتفاقهایی که میافته فک

رسرم شلوغه که وقتی برای فکر کردن به حاشیه های بی ارزش و ندارم اماازاونجایی که 

لیلی نمیبینم بخاطر یه مشت آدم مبادی آداب دتند د خیلی پائینی هسرحدبیشتر آدمای اطرافم 

یا دبرحاضرین خارج از این جمع و عرض کردم اعصاب خودم و بهم بریزم البته بال نسبت 

ی چرا دلم نمیخواد تواین جور جمع ها حضور داشته باشم آرش خندید و دحاال متوجه ش

 است شادی گفت:منظورتون چیه ؟بردیاگفت:تازه به حرفت رسیدم باور کن ناخواسته 

به او حرف  گفت:تواین مدت هروقت ماها دور هم جمع میشیم نقل مجلس نیلوفره فقط راجع

م و گفتم:کال" آدم حاشیه دلبخندی ز دو گفت:کال" پرحاشیه هستی دپوزخندی ز دمیزنیم حام

نیلوفر تو و مایی مثل شما زیاد پیدا میشه بردیا گفت:دورم جمع  میشه کال"  آدساز زیاد 

نه –دا بیا ن نمیتونم بردیا گفت:خوب توپس فرآقا شهاب و نمیدونم اما م–شهابم که میاید 

بردیا نمیتونم برای هفته بعد از آقای خطیبی سه روز مرخصی به زور گرفتم این هفته باید 

 دکارام و تمام کنم شادی گفت:بیا دیگه نیلوفر خوش میگذره  بعد به شایان نگاه کر

گفت:خیلی جالبه این  ده نیلوفر نمیخوای مرخصی بدی قبل از شایان حامبوگفت:شایان تو

میکنه خودش باید از یکی دیگه مرخصی بگیره شایان  دمرخصی رخانم برای یه جماعتی 

مدیر عامل شرکتم  گناه داره االن گریه اش درمیاد بهش مرخصی بده شایان گفت:درسته من

وقت که بخواد  داره هرچندونه ایشون نیاز به اجازه گرفتن ندمیگروهمین خانم ولی شرکت 

 داجازه بگیرم ببینم میزاره برم یا نه حام میتونه بره مرخصی کال" خود من باید از ایشون

م کارمندت چه نیگه شایان تومدیر عامل اون شرکتی و این خادگفت:شکسته نفسی میکنی  

 دامه ندادازش اجازه بگیری نکنه این وسط چیزی هست که.........دیگه ا دجوریه میگی بای

ت:بسه دیگه حامد توامروز تینا شایان بعد هانی انداختم گفنگاهی به وخت دو به من چشم 

چت شده میخوای شربپا کنی خندید و گفت:باور کن چون تعریف زبان دوستت و شنیدم 

زبان دوستش برای بچه ها نمیچرخه ازاونجایی  میخوام ببینم راسته یانه لبخندی زدم و گفتم:

ه البتشه ترجیح میدم سکوت کنم وانمیدکه حوصله گریه زاری و ندارم پستونکم این طرفا پی

مای بی بی همه خندیدند حامد اخمی کرد و بلند شد از آشپزخونه بیرون رفت هانی 

گفت:ترخدا یه وقت ناراحت نشی حامد اصال" اینطوری نیست نمیفهمم امروز چراداره 

ت که ناراحت بشم تواینقدر نگران نباش صبحانه ات و چیزی نگف–اینطوری حرف میزنه 

دم و گفتم:آقای خطیبی بابت صبحانه ممنون رومیز و ش دحرکت کنیم بلن دبخور که زو

نگاهی انداخت و گفت:شماکه جز یه چای چیزی نخوردی ولی نوش جان از آشپزخونه 

دنت باش با صحبت کرنشسته بود کیفم و برداشتم و گفتم:مراقب ن لد تو سابیرون رفتم حام
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پسر خالشی خوب میشناسیش  خوبه رنمی افتی با شایان درمیافتی داین حرفها با من و زبانم 

م بگو بین دشمااگه مشکلی با من داری رک و پوست کنده به خو نیاز نیست توصیفش کنم

ده سرش و انداخت پائین له ات دعواشون شسرخاپبقیه دعوا راه ننداز میشنوی دوباره تینا و 

زدنت رفتارت این و نشون میده نوع حرف –ارم دوگفت: چرافکر میکنید من مشکلی با شما 

کاری نکن که مجبور به عذر خواهی –ید معذرت میخوام دم که ناراحت شدنه اگه حرفی ز–

نه آقای –باشی هردوبه شایان چشم دوختیم شایان نگاهم  کرد و گفت:تونمیخوای بیای شمال 

خطیبی اینقدر کار عقب افتاده دارم که فرصتی برای مسافرت رفتن نیست شما تشریف ببرید 

 دمن هستم نگران نباشید  لبخندی ز–تونم که همینطوری رها کنم نمی میرم شرکت ون–

این جا –کجا –خوب نمیخوای بمونی  دست تو م داشتم حتما" میسپردوگفت:اگه چندتا قرار ن

و د تمسخر آمیزی بر لب آورد انداختم د که لبخنبچه ها میخوان برن تو بمون نگاهی به حام

گفت:گوشیت زنگ میخوره نیلوفر  بیا گوشی و  د واز کنارشون گذشتم شهاب صدام کر

ممنون از آشپزخونه اومدم -.........-سالم پدرجان -.-جانم –م دازش گرفتم و تشکر کر

دیگه وقتشه یه فکری براتون بکنم -......-جای شما خالی چکار میکنید با تنهایی –بیرون 

این -......-زندگی کنی جدی گفتم تا کی میخوای تنها –شایان نشست و به من چشم دوخت 

ده اگه میدونستم قرار شب جایی بمونیم خره شما هم یه همدم میخوای شرمنچه حرفیه باال

دستم و رو مبل گذاشتم تا از افتادنم به این  ؟کی هست  !!مهمان-.....-اصال" نمی اومدم 

ز کجا جا چکار میکنه اطریق جلوگیری کنم به سختی تمام توانم و جمع کردم و گفتم: اون

ردش کن -....-رمن گفتم گوشی و بهش بده دپ-...-ده بهش گوشی و ب-.-اونجارو پیدا کرده 

ه نازنین بوقت صبح اومده  نه زندگی نداره ایناون خو-......-بره اصال" از کی اومده اونجا 

خوبه نگهش دار االن میام -.....-جان من خبرش که نکردی -......-که حرفی نزدی 

بده گفتم  این گوشی لعنتی -.-چی داره میگه بده بهش  -..-هاش و روشن کنم با وبایدتکلیفم 

من همه از آشپزخونه ن نیلوفر آروم باش  به صدای داد شایان بلند شد گفت: بگیر بشیاون به 

-ون ما میخوای تواونجا چکار میکنی چی از ج–الو –ند دورمون جمع شدبیرون اومدند و 

پس -......-مگه چشمت دنبال همین نیست -.......-سرمون برداری ست از دچقدر بدم -......

تامن زنده ام این آرزو -......-میخوای نازنین و ببینی که چی بشه -...........-چی میخوای 

اسم مادر رو خودت نزار بگو دنبال چی هستی اگه فکر کردی میتونی -رو به گور میبری..

که تنها حیف -.....-رم این اتفاق بیافته ندی نمیزاخو ازنین و از ایران ببری کورکاری کنی ن

یم حاالهرچه زودتر دنیستم وگرنه جوابت و میدادم جواب این حرفت بمونه وقتی رودررو ش

یست تودستت به نازنین نمیرسه خدارو شکر فعال" تهران ن-.......-نه من برو بیرون از خو

گی حاال ,نه خانم ه سال اومدی میگی دلتنبعد از دوازد-......-م یه فکری میکنم برای بعدش
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-بهای این چند سال و بگو صدبرابرش و میپردازم -......-لتنگی افتادی دعزیز دیربه فکر 

ادت سابقت نگاه کن یمن بهای سنگینی پرداختم یکم به عقب برگرد به خودت و شوهر -.

د گفت:االن وقتش بیار با عاشق شدنتون چطورباعث بدبختی و تنهایی من شدید شهاب اوم

گفتم گوشیت و بده من گوشی و به شهاب دادم از سالن بیرون رفت  نیست نیلوفر بده من 

آرش اومد جلو گفت:نیلوفر ازتو بعیده اینطوری برخورد کنی نگاهش کردم وگفتم:توباید سی 

پس تو اون موقع شش –آره –جاخورد گفتم: سی سالته دیگه درسته  سالت باشه درسته 

مثال" چی نیلوفر لبخندی زدم و گفتم:توچرا رنگت پرید –ده و خیلی چیزا یادت میاد سالت بو

حرکت  د شدم و گفتم: خیلی چیزا باالخرهتوچی میدونی نیلوفر  بلن–و چراتو صدات میلرزه 

ماهم میایم صبر کن حاضر شیم وقتی تینا با اونها رفت  هانی گفت: نهها برم تنمیکنید یا من 

م و گفتم:بهم قول بده تحت هیچ شرایطی شماره دنگاه کر دارم ایستاده بوبه شایان که کن

خیالت راحت محاله همچین کاری کنم  نفس –راختیارش قرارنمیدی دنازنین و علی و 

گوشی و به دستم داد و  دش دراحتی کشیدم و گفتم:ممنون شهاب بعد از چند دقیقه وار

راری نداشتیم بخوای اینطوری پیش بری گفت:داری زحمتهای من و به باد میدی همچین ق

دیگه رومن حساب نکن نشست و آرومتر گفت:سعی کن به خودت مسلط باشی دلیلی نداره 

تا  ون تو جایی نمیره پس نگران نباش بعدشم فراموش نکنداینقدر نگران باشی نازنین ب

رفتن نرفتنش آقا شهاب من نگران –رضایت علی نباشه نازنین نمیتونه از ایران خارج بشه 

–ونی چی فکر میکنم دم باباتوکه میدبود عمرا" اگه مخالفت میکر نیستم بخدا اگه فقط همین

رت گفتم دنیلوفر من همه چیز و میدونم بزار کارم و بکنم حاال بهتره حرکت کنیم به پ

و گفت:  دنه نره بهتره  شهاب نگاهش کرامروز خونه بردیا گفت: بنظر من اگه یبرمت خوم

 شما ها میاید یا ما زودتر حرکت کنیم  شادی النه اش حامهمونش بره بهتره برگرده  خوگفتم 

شایان نگاهی به شهاب و بعد به من انداخت و از گفت:نه ما هم میایم بردیا من حاضرم 

در همه با هم حرکت کردیم وقتی از  دکنارمون گذشت وقتی برگشت کتش و پوشیده بو

ده بخوای اینطوری آروم باش نیلوفر از تو بعی–طفا"تندتر برو رفتیم به شهاب گفتم:لبیرون 

رفتار کنی بیست و پنج سال ازاون اتفاق میگذره درست نیست اینطوری زخم کهنه رو باز 

بی انصاف –کرد من بودم  ری میگی این وسط تنها کسی که ضررچی دا همعلوم–کنی 

تری وسط تواز بقیه سختی بیش دارم ایننباش همتون به اندازه هم مصیبت کشیدید قبول 

من از این بزرگ شدن بیزارم ازاین که تواین سن –اما باعث شدزود بزرگ شی ی دکشی

لم میخواد شب راحت مثل بقیه بدون ترس سرم و زمین دمثل زنای پنجاه ساله باشم بیزارم 

و با  بزارم امانمیشه تونمیتونی درک کنی چی به من گذشته تونمیتونی بفهمی چه ساعتهایی

 م کاری اینا چه بالهایی سرمن اومده دونپشت سرگذاشتم تونمیدونی بخاطر ن ترس و دلهره
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بود ببخشمش چرا گوشیت و  لاگه میبینی ازپدرم گذشتم بخاطر آبروی نازنین بود وگرنه محا

–جواب نمیدی لبخندی زد و گفت:مزاحمه نگاهش کردم و گفت:چرا اینجوری نگاه میکنی 

خندید گفت:ماراله  هربار  آخه دیده بودیم خانما مزاحم داشته باشند مردا رو دیگه ندیده بودم 

مطمئنی یعنی خوب –نمیتونم نیلوفر سخته –تصمیمت چیه –که زنگ میزنه بیشترعذابم میده 

میخوای –وشیت و گ–چی و –پس بده من –نه نمیشم –فکرهات و کردی پشیمون نمیشی 

تصمیمت و گرفتی پس نگران چی هستی گوشی و بطرفم گرفت مگه نمیگی –چی بگی 

-شما زنگ زدی -.-الو –نه نمیشم –ن نمیشی بازم میپرسم پشیمو–وگفت: نگران نیستم 

د رفت  شبرای چی به گوشی شوهر من زنگ میزنی شما یه زمانی زنش بودی تمام -.....

وگرنه ازت شکایت  زنگ زدیدرست شنیدی زنشم بارآخرت باشه -.......-چکارش داری 

باباتوخوابی اونارو که همه رو به نام زده حتی این گوشی -.......-کدوم اموال -......-میکنم 

توطلبت مهرت بود -.............-که دستشه به نامه منه از چی حرف میزنی توچقدر عقبی 

تو داشته  فکر نمیکنم ارتباطی به-......-ت دیگه چی میخوای که تمام و کمال کوبید تودهن

م روزی که تو رو طالق داد عقد کردیم بازم سئوالی ددوسال صیغه اش بو-......-باشه 

ش دادی برای توهم خیلی وقت بود دلش و زده بودی دنبال بهونه بود که به دست-......-هست 

-..............-آره موکلش بودم -.....-بااونی که ریخته بودی روهم  که بد نشد رفتی

ثل هم  بودید این که ناراحتی نداره ازقدیم گفتند چیزی که عوض داره گله نداره شماهردوم

–فهمیدی .تماس و قطع کردم و به او چشم دوختم درهرحال بار آخرت باشه که زنگ زدی 

–معذرت میخوام لبخندی زد وگفت:چرا عذرخواهی میکنی نجاتم دادی ازت ممنونم 

فتروکالت ازدواج کردیم  بعدازدرسمون وقتی د ماعاشق هم شدیم-وست داشتید ؟دهمدیگرو 

بال سر مارال اومد  اون اون تصادف لعنتیتوبیشتر شد تا اینکه  زدیم احساسمون بهم خیلی

ناسازگاریش و کوک کرد به دالیل مختلف دعوا راه وقتی فهمید دیگه بچه دار نمیشه سازاز

من به چشمم ندیده بودم -اشت؟واقعا" د–می انداخت آخرسرهم گفت به کس دیگه عالقه داره 

هیچوقت فکر – دتغییر کرده بومیکرد دیگه  مثل سابق نبود کال" اما همیشه باتلفن صحبت

بچه دار  این که آرزوم همین بود باخودم گفتم شاید برای –روغ گفته باشه دکردی شاید 

فاصله ن هرروز ندارم سعی کردم از قبل بیشتر بهش محبت کنم اما او نمیشه میگه دوست

بعداز –م موافقت کردم توافقی ازهم جدا شدیتر میشددیگه نتونستم تحمل کنم اش ازم بیش

هیچ وقت جرأت نکردم میترسیدم –صحت داشته  دطالق دنبالش رفتی ببینی حرفش تا چه ح

اگه تمام این حرفها دروغ باشه چی –م بدم دست اون یا خودباچشمم ببینم و اونوقت یه کاری 

یگه اگه بخاطر عالقه بهت دروغ گفته دنشد –نمیدونم –شروع کنی باهاش  حاضری دوباره

 ممکنه فکر کرده باشه تودلت بچه میخواد-؟ هفتگیعنی چی کی ازرو عالقه دروغ –باشه چی 
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لت روغ بهت گفته به کس دیگه عالقه داره تادداماچون بهش عالقه داری حرفی نمیزنی به 

اگه واقعا" بهم عالقه داشت –ی بری با یکی  که بتونه برات بچه بیاره و بزنه طالقش بد

چرا زنا این کارو میکنن متاسفانه زنا با شما مردا خیلی متفاوتند –ممکن نبود این کارو بکنه 

گذشتگی  فداکاری واز خود ارند با تمام وجودشان برای فرد مورد نظردوقتی کسی و دوست 

ن میگذرند تا عشقشون راضی زندگی کنه ناراحت نشی ها ولی میکنند ازاحساس و آینده شو

درست مثل شایان خودخواه و ازخود راضی هستی یک بار زحمت تحقیق و بخودت ندادی 

تسلیم شدی و اون و گناهکار قلمداد کردی و   دبفهمی تا چه حد این حرف صحت داشته زو

یزدم احساس رضایت و تو با طالق مجازاتش کردی االن که داشتم این حرفها روبهش م

پیروزی بود حس تالفی ارضات کرد توهم درست مثل شایانی  دچشمات دیدم لبخندت لبخن

 بااون مو نمیزنی وقتی اینا رو بهش گفتم داشت گریه میکرد صدای لرزانش مطمئنم کرد که

دم توتمایل داری ده من حرفهایی و بهش زدم که  حس کرهنوز عاشقته و اون جریان کذب بو

محال بود این کارو بکنم متاسفانه زمان خوبی برای  دبهش زده بشه اگه غیر  از این بو

–آره –ی دپس االن آروم ش-ن انتخاب نکرده بود ناراحتیم و سراون خالی کردمدزنگ ز

خوبه پس دیگه نگران نیستم بری میخوای چکار کنی خوب خانم مهندس با شایان میخوای 

–که چی بشه –شب یه حلقه داده به من میگه بنداز دستت نمیدونم دیونه دی–چکار کنی 

 لمیخواد با این کارتورو رسما" ما–نمیدونم فعال" که با تهدید داره کاراش و پیش میبره 

خودش کنه درکش میکنم واقعا" دوست داره نیلوفر اگه جریان شایان دروغ باشه چی 

خندید رمیگردونی اونم خندیدم و گفتم:حرفهای خودم و به خودم بحاضری زنش بشی 

ن اشیهردو به بیرون چشم دوختیم م م بصدای بوق ماشینیوگفت:نه باور کن جدی پرسید

نگاه گذرایی به من انداخت و سبقت  دز خشم کبود شده بوشایان کنار ماشین شهاب بود ا

نیلوفر معلومه –دیگه عادت کردم ای باال انداختم و گفتم:چی بگم  شانه ؟چش بود-گرفت 

خلقی و کارهای بچه  دهنوز دوسش داری به شهاب چشم دوختم ادامه داد با وجود این همه ب

ای دگانه سکوت و آرامشی که دربرابرش بخرج میدی نشان از عالقته  غیر از اینه  ص

تالفی بگو بخندی که راه انداختی )گوشیم باعث شدجوابی بهش ندم یه مسیج از شایان بود _

و  مله روبراش خوندم شهاب نگاهم کردآره ج– ؟!خودشه-رمیارم (و فردا تو شرکت سرت د

وباره افتاد سرلج دچی بنویسم –چیزی براش بنویسی  یگفت: پس معلوم شد چش بود نمیخوا

چی میگی آقا شهاب –براش بنویس تا وقتی تینا کنارته همینه -ست برنمیداره  دتا تالفی نکنه 

شه بزن دیگه زود باش یوفر حداقلش اینه فعال" آروم مگوش کن نیل-این و بنویسم یعنی .......

جمله ای که گفته بود زدم و ارسال کردم سرعت ماشین و کم کرد وکنار ما قرار گرفت 

نگاهش کردم متفکرانه به من چشم دوخت به روبه چشم دوختم شهاب گفت: دیدی جواب داد 
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–م و کندم دخودم گورخومتاسفانه اشتباه کردم با دست -چرا؟–من برعکس فکر میکنم –

فکر –داره کافیه به تینا نشون بده حاال ازم مدرک –یلوفر چرا این و میگی یعنی چی ن

ست انداختنش و داشتم د دنگاهش که این و میگه االن فکر میکنه قص–نمیکنم این کارو بکنه 

اق ره باالخره دیریازود این اتفادایراد ن–معذرت میخوام فکر نمیکردم اینطوری بشه –

ازهم جدا میشه شایان با زدن بوق مرامتوجه خود کرد  خوب سراین پیچ مسیرمون دافتامی

دستش و از شیشه بیرون آورد با انگشتهاش عدد سه رو نشون داد نگاه ازاو گرفتم شایان 

 دشهاب مرا به خانه رساند خواست بره که نزاشتم باهم وارباسرعت ازمون فاصله گرفت 

رد و پیشانیم را بوسید اما من هیچ حرکتی ای نشسته بود بادیدنم بغلم ک وشهخانه شدیم پدرم گ

جالبه –نیلوفر مادره بزار دخترش و ببینه –من یا شما –د رفتی نیلوفر جان تننکردم گفت: 

اون موقع یکی بهش نگفت مادری بهت نگفت  داشت کجا بودنین بهش احتیاج زازمانی که ن

ی که بهتون احتیاج و مادر دلسوز و درنیارید اون روزایپدری بسه حداقل پیش من ادای پدر

داشتیم کجا بودید پدرمن دیگه نمیخوام اسم این خانم بشنوم اگه یه بار دیگه داشت ,احتیاج 

نیلوفر دخترم از تو بعیده –ن و نمیبینید برای همیشه میزارم میرم جا بزاره دیگه مپاش و این

د همین االن از اینجا میرم بطرف من همینم نمیخوای–یگه ای فکر میکردم دراجع به تو جور 

شمن من و راه د داگه بو–جلوم و گرفت و گفت: کجا میری اینجا خانه تو  درفتم اومکه  در 

نیلوفر صبر کن باشه –نیست که این کارو کردید من برمیگردم همان جای قبلیم نمیدادی 

اوتصمیم گرفتی چه حالی میشه هرجور توبخوای ولی فکر کردی اگه نازنین بفهمه بجای 

از من دور شه بهتراز اینه که –توبا این کارت اون و برای همیشه از خودت دور میکنی 

باالخره حرفم بهتون –میکنی  وای نیلوفر این چه فکریه که–بالیی سربچه وزندگیش بیاد 

زنگ میزنم آقای خطیبی شهاب گفت: بیا بگیر بشین یکم به –الو بفرمائید ثابت میشه 

فعال" که نازنین نیست تواین چند روز اعصابت مسلط باش اینطوری که مشکلی حل نمیشه 

توکه بچه -من هیچ حرفی با اون ندارم که بزنم -تا به نتیجه برسیدباید باهاش حرف بزنی 

واون اتفاقی که ازش  غ نازنیننیستی لج بازی میکینی حرف نزنی باالخره میره سرا

ببین آقا شهاب بهتره شما بجای من باهاش حرف بزنی ازقول من بهش بگو –میترسی میافته 

اگه میخواد نازنین و ببینه یک سال دیگه بیاد پدرم و شهاب متعجب بهم نگاه کردند پدرم 

خودش همین که گفتم بهتره دلیلش و نپرسید به خودش بگید –گفت:چرا یک سال دیگه 

 ونمدرو بستم نمیدیشب نخوابیدم خیلی خسته ام به اتاقم رفتم و دمن  دمتوجه میشه ببخشی

راز کشیدم و شماره شایان دشایان برای چی زنگ زده بود لباسم و عوض کردم و روتخت 

فهمیدم برای اینکه تماس و  علیک سالم –سالم –الو –و گرفتم  بعداز چندتا زنگ جواب داد 

–بگو –الو آقای خطیبی -.......-که قطع کردم کاری داشتید  دببخشی–ور شده قطع کردم دلخ
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–الو –ار دشرمنده انگار مزاحمتون شدم خدانگه–توزنگ زدی از من میپرسی –چی بگم 

که عذر  که گفتم شاید کارم داشتید من هم  آقای خطیبی اگه تماس گرفتم صرف این بود

آدرس و از کجا پیدا –نه –مادرت اونجاست – دبرسیخواهی کردم تشریف ببرید به کارتون 

به بگی بگو نمیخوام نمیخوای –ونم دنمی–میخوای چکار کنی –بدونم  دمن از کجا بای–کرده 

زه کافی اعصابم بهم ریخته اندا خواهش میکنم آقای خطیبی من االن به–تو حرفی بزنم 

یه نفر تو باشی پس دنبال یکی میگردم حرصم و سرش خالی کنم نمیخوام اون هست 

چیزی نگو که تحریکم کنی اگه نمیخواستم به شماحرفی بزنم ازاول نمیزاشتم توجریان لطفا"

من اینطور فکر –مسائل زندگیم قرار بگیرید شماتنها کسی هستی که از خیلی چیزا باخبره 

ی اگه پیگیرچون اون پسره وکیل منه –از مسائلت باخبره  من نمیکنم اون پسره بیشتر از

–اون نبود االن نازنین واز دست داده بودم انگار الزمه یسری مسائل و برات توضیح بدم 

-امشب؟–امشب خوبه –همین االن باید بگم نمیشه بزاری برای یه وقت دیگه –باشه میشنوم 

آقای خطیبی بازم –نبالت میریم بیرون  بعد از شام برمیگردونمت دآره بعد از جشن میام 

بانامزدت بیای آبروریزی راه  زمیخوای قراربزاری با-یعنی چی؟–ی میخوای اذیتم کن

باور کن قرار امشب یه قراربین خودمون  نیلوفر من سری پیش این کارونکردم–بندازی 

قول میدم نیلوفر کسی –نمیتونم بهت اعتماد کنم –مزاحمی حاال میای یانه  دون وجوددوتا ب

–نه لباسم و عوض کنم بعد بیام خو دباشه ولی بای–از جریان امشب باخبر نشه حاال میای 

کسی باخبر نشه شما ساعت و بگو  دنه آقای خطیببی مگه قرارنش–م میام میرسونمت دخو

–باشه منتظرم –شش و نیم اونجام –من رأس ساعت آماده میشم شما بیا اینجا دنبالم خوبه 

دید نکن وقتی گفتم در من وتهاینق–اگه بخوای بهونه بیاری من میدونم و تو –بله –نیلوفر 

ازت خواهش کردم این بحث -برای چی اومده ؟–آره –این پسره اونجاست –میام یعنی میام 

چرا هر وقت راجع به این پسره ازت –نمیخوای دست برداری و تموم کنی ولی انگار 

یه بار برای همیشه بین من و شهاب چیزی نیست –سئوال میکنم از جواب دادن طفره میری 

خداحافظ  خسته ام میخوام بخوابم  دیگه نمیخوام دررابطه با اون ازم چیزی بپرسی حاال هم

تماس و قطع کردم هرکاری کردم خوابم نبرد حرفهای دیشب شایان از ذهنم دور نمیشد بلند 

شدم و از اتاق بیرون رفتم خوشبختانه هیچ کدوم نبودند دوش گرفتم و دوباره به اتاقم برگشتم 

ساعتی با مادرشایان مشغول  نزدیک سه حاضرشدم و حرکت کردم یهه بعد بود جشن سه ب

تا حاضر شدم شش و ربع شد م پنج از اونجا به بهانه داشتن مهمان بیرون زدم دصحبت بو

وقتی از اتاق بیرون رفتم پدرم با تعجب نگاهم کرد و بعد لبخندی زد و گفت:با شایان 

ن هست بتونه آرومت کنه بروباز خدا رو شکر شایا–چکارم داره  نمیدونم–قرارداری 

 دمیخوای–تو -ررابطه با چی؟داو چشم دوختم میخوام باهاش صحبت کنم گفتم: نشستم و به
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ا زده که باید سروقت ده منتظره جوابه شایان خیلی حرفهحرفها رو اون قبال"ز– دچی بگی

بلند شو شش و نیم داره پس –شش ونیم –چه ساعتی قرارداری راجع بهش باهم حرف بزنیم 

شما که حرفی به شایان –جایی کار دارم مراقب خودت باش میگذره منم دارم میرم بیرون 

فت:حرفی نزدم منظورت عالقت به شایانه سرم وانداختم پائین پیشانیم و بوسید و گ–نزدی 

بیرون  ن  کیفم و برداشتم از خانه بیرون رفتم قبل از اینکه از حیاطدخترم برو سالم برسو

 دم د نشستم و سالم کربرم حلقه رو دستم انداختم و درو باز کردم جلوی درتوماشین نشسته بو

تاخیر برای چیه بدون اینکه نگاهش کنم داد و گفت:هفت دقیقه و باناراحتی جواب سالمم

 دگفتم:انتظار داشتی بیام وسط خیابان بایستم تابرسی باید وقتی رسیدی زنگ میزدی به من بو

لطف کردید خانم تشریف آوردید ببخشید که وقتتون و گرفتم –م دن هم بیرون نمی اوماال

ست از این رفتارت برمیداری من اصال" حالم دهش کردم و گفتم:فکر میکردم یه امشب انگ

ماشین و بحرکت درآورد و  خوب نیست اگه میخوای اینطوری ادامه بدی لطفا" برو

مگه –دوختم و گفتم: ازنامزدت چه خبر نیلوفر فقط امشب به روبه رو چشم گفت:فقط امشب 

–نه اش خودم برگشتم لواسان رسوندمش خو–نه فکر میکردم با همید –تو جشن  نبود 

حضور هایی و ترجیح میدم من از جای شلوغ بیزارم سروصدا عصبانیم میکنه نت–چرااونجا 

ظاهر سازیه –قای خطیبی اینطور بنظر نمیاد اما آ-یده درست برعکس تو  تینا بهش شدت م

اگه دوسش -........-چرا فکر میکنی اینطورچیزا من و میسوزونه –ندن تو برای سوزو

من –اره دولی اون دوست –ندارم بهشم گفتم خودش اینطوری میخواد –نداری بهش بگو 

–میری  داری کجا–وسم داشته باشی چون خودم تورودوست دارم دندارم من میخوام تو 

خواهش میکنم –نه ندارم  باتندی گفت: خجالت بکش –بهم اعتماد نداری –اونجا نه –ویال 

دوست داری –قرارمون چیز دیگه ای بود من به آرامش احتیاج دارم اضطرابم و بیشتر نکن 

م:توکه عاشق تنهایی هستی م و گفتدمثال" نگاهش کر–جایی که آروم باشه –کجا بری 

مگه چه جور جایه –آره ولی ممکنه خوشت نیاد –آروم سراغ داری  جای ساکت ومطمئنا"

ارم ببینم این مدیرعامل دیه امشب کالس و میزارم کنار دوست –به کالس تو نمیخوره –

خوشت  باشه میبرمت اما اگه–ازخودراضی چه جایی و برای خلوت و تنهایش انتخاب کرده 

واقعا" –جزتوازچیزدیگه ای نمیترسم –نیلوفر نمیترسی –باشه –نیومد بگو بریم جای دیگه 

آره میترسم کاش هیچ وقت به شرکت پدرت نمی اومدم ترسی که دارم –ازمن میترسی 

بتونی  دازخودم نیست فقط بخاطر نازنینه همین و بس اگه این اتفاق نیافتاده بود محال بو

رابر تو ندارم لبخندی زد و بامن دربیافتی متاسفانه فعال" چاره ای جز کوتاه اومدن ب

-..........-همینم برام لذت بخشه پس امشبم ازروترس قبول کردی بیای آره  ونمدگفت:می

–وقتی ازت سئوال میپرسم باید جواب بدی هنوز نفهمیدی سکوتت بیشتر عصبانیم میکنه 
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پس چی نگاهش کردم و –نه از ترس نبود -خوب–آره –به سئوال من –داشتم فکر میکردم 

ارم ولی احساس کردم درحال حاضر تنها کسی هستی که دگفتم: بااینکه حس خوبی بهت ن

 که قبول دو گفت:پس بخاطر منافعت بو دازبودن باهاش احساس امنیت میکنم لبخندی ز

 فکر کردی من بادیگارتم نگاه ازش گرفته و گفتم:منظورم از کردی بامن بیای انگار واقعا" 

یش از دعوا کتک و یقه داگه این بود کسی و انتخاب میکردم که عایامنیت بادیگارد نبود که 

بله –واقعا" منظورت این بود –م دپاره نباشه منظورم یه تکیه گاه بود که فهمیدم اشتباه کر

منظورت –چرا مگه چکار کردم –از صبح فکرم و حسابی بهم ریختی –کامال" همین بود 

خواهی اظهار عالقه به من میکنی بایکی توخیلی خود–از مسیجی که فرستادی چی بود 

دیگه نامزد میکنی حلقه به من میدی جشن برای یکی دیگه میگیری ازتنهایی و بودن با من 

فقط نشان از دوگانگی حرف میزنی و یکی دیگه رو برای عذاب من کوک میکنی اینا 

سن و  ده هم عاشقی هم فارغ تکلیفت با خودت مشخص نیست  هنوز با اینشخصیت تو می

نگاهش  میخوای تفاوت سنیمون و به رخم بکشی –سال نمیدونی چی از زندگی میخوای 

کردم و گفتم: اینطور که مشخصه  تونمیخوای دست از این رفتارت برداری باشه دیگه 

تفاوت سن فکر نمیکنم مانعی سرراه –من و تو هفت سال تفاوت سنی داریم –چیزی نمیگم 

 بنظرمن سن مهم–نه نیست البته این نظر منه تورونمیدونم –عشق و عاشقی باشه هست 

مگه –نیست درک آدما ازهمه که مهمه و تو آدمی هستی که هیچ وقت من و درک نکردی 

چرا نگه داشتی  حاال–تو کردی اونوقت به من میگه خودخواه ماشین و گوشه ای پارک کرد 

گفتم:وای آقای خطیبی دوباره  نگاهش کردم و دخوب رسیدیم  تنها یه رستوران سنتی بو–

نجا خیلی فرق داره جای آدم حسابی هاست پیاده شو اید وگفت:دعوا راه نندازی لبخندی ز

ولی از االن گفته باشم اینجا خیلی ها من و میشناسند ممکنه مجبور شم بگم زنمی ایراد نداره 

داشته باشه این و  آقای خطیبی فکر نمیکنم دلیلی–پیاده شو یه شب هزار شب نمیشه -....-

میشه –اگه دردی ازت دوا میکنه باشه –قول میدم دیگه تکرار نشه  نیلوفر فقط امشب–بگی 

بله آقای خطیبی –نیلوفر –نه نمیتونم –اسمم و صدا کن –چی –یگه هم ازت بخوام دیه چیز 

سعی میکنم اما قول نمیدم پیاده شدم اومد کنارم و گفت:بریم مامان کوچولو راستی –لطفا" –

اول من –نه حرف نزد –نگفت چی شد یدفعه رفتند –ومرتبه د–با خواهرت صحبت کردی 

بود هم باکالس هم خبری از اراذل  اینجاهم شیکوارد شدم برعکس جایی که بردیا برده بود

ست دادن و احوالپرسی دن اومدند و باشایان فر بطرفموبه محض ورود دون دو اوباش نبو

شایان محسن خطابش میکرد گفت: نمیخوای ایشون و معرفی کنی شایان  کردند یکی از آنها

نی نیست که عاشقش با تعجب نگاهم کرد وگفت:ایشون همودستم وگرفت و گفت:خانممه او 

ه اوسرتاپام و برانداز کرد و گفت:خودش تانداخ شده بودی شایان نگاه پراز محبت به من
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تبریک میگم خانم خوشبخت بشید قه بخرج دادی لیوگفت:بیشتر ازاونی که فکر میکردم س

کی عروسیه ما که دعوتیم و میکشیم خوب شایان جان چیزی خیلی وقته انتظارچنین 

نه –چرا مشکلی دارید –حتما" دعوتی ولی فعال" جشن نمیگیریم  و گفت: دلبخندی زاو

شایان  دبله آقا بفرمائی–صبر کنیم خوب جای همیشگی که خالیه  باید یه مدتیارمون بخاطر ک

 دهمانطور که دست مرا دردست داشت بطرف انتهای سالن رفت لبه تخت نشستم لبخندی ز

کردم خودشم اومد کنارم نشست  لبرو قشنگ بشین باال به گفته  اش عم هو گفت: نترس تمیز

یگه زنمی دفتی بلند خندید و گفت: دستم و گرآخرتم باشه ربالطفا" فاصله ات و حفظ کن –

انگار دروغهایی که گفتی باورت –ی شد وگفت: نیستی دنمیتونم هاج و واج نگاهش کردم ج

بهت گفته بودم اگه قصدت این باشه –اگه نیستی حلقه تودستت چکار میکنه –آره شده 

امشب باشه سری تکان دادم و گفتم:آخه .......باگفتن آروم باش حرفم و قطع کرد نیلوفر یه 

فکر نمیکنی یه شب چه دردی ازت دوا میکنه چرا دروغ گفتی اینا امروزمن و با تو دیدن 

دی اخمهاش و دی نامزد کرانگار فراموش کرفردا تینا رومیبینند توفکر آبروی خودتم نیستی 

مشب پس فقط ا وی همینا کوچکت میکنم گفتمگفت:اگه بخوای شروع کنی جل توهم دکشی

ساکت باش خودم میفهم دارم چکار میکنم الزم نکرده یادآوری کنی نامزد کردم بابه صدا 

توهم گفت:اون گوشی و خاموش کن نمیخوام وقتی پیش منی  یددرآمدن گوشیم اخمهاش و کش

دست انداخت گوشی و برداشت و گفت: بده خودم خاموشش میکنم یه با کسی حرف بزنی 

سالم عزیزم –جانم –اه کرد و گوشی و بطرفم گرفت و گفت:خواهرته لحظه صفحه رونگ

خدارو شکر داروهات -.......-بد نیستم شوهرت چطوره خوش میگذره -.....-حالت چطوره 

-خوبه نازنین جان یه وقت تو آب نری  تو شرایطت فرق میکنه باشه -.....-خوردی 

به فکر خودت نیستی به فکر بچه ات  نازنینوای -..-ی میگه علی توچکار کردی چ-........

دارو بخوری میخوای چکار کنی بخدا اگه بخوای به حرفش گوش  باش مریض شی نمیتونی

گفتم نه بچه که نیستی خواهرمن یه -......-نه نازنین -....-نکنی میگم همین االن برگردونت 

-فتی به خودم  نگچرا -......-ب چی هست خو-.....-باشه قسم نخور -......-مدت تحمل کن 

م میگیرم با علی اصال" کاری نداشته باشه فعال" زوده نمیخواد از دحرفشم نزن خو-......

فدات شم عزیزم به -......-االن فکر اون موقع روبکنی به موقعش بهترینش و برات میگیرم 

ختم دوخداحافظ گوشی و رو سایلنت قراردادم و به شایان چشم -......-علی هم سالم برسون  

لبه تخت نشست  سینی و روتخت  ددوستش محسن نزدیکمون شتاخواست حرف بزنه 

 قرارداد و گفت:تا شماها کمی صحبت کنید سفارشتونم آماده میشه چیزی خواستی صدام کن 

جمعه ها وقتی میام جون –بعد از رفتن اونگاهی به دوروبرانداختم و گفتم:زیاد اینجا میای 

کسی  دو گفتم:اینجا جز سکوت چیز دیگه ای نداره شاید تورو یاتازه میگیرم نگاهش کردم 
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–نمیخوای بگی چرا من و آوردی اینجا –باتندی نگاهم کرد اما چیزی نگفت –میندازه 

نیلوفر من باتینا جایی نمیرم بفهم –چرا جای دنج و آرومیه باتینا اینجا اومدی –خوشت نیومد 

مامان کوچولو انگار دقت نکردی –ه فرقی داره چاینجا باجاهای دیگه –اونم اینجا عمرا" 

ری جز کم نداتوهیچ چیزی –اکثر اینا از دوستان من هستند دلم نمیخواد جلوشون کم بیارم 

همه بچه های حاجی –خوب توتعریف کن تا بشناسم –نمیشناسی توکه اینارو -اعتماد به نفس

جور دیگه ای زندگی میکنند ون با ما زمین تا آسمون فرق میکنن اینا ش خانواد بازارین

 ر بی غمندددنیاشون بادینای ما فرق داره یه نگاهشون کن چق رعین پول داری خاکی خاکیند

که  بینشون فقط منم عین خیالشون نیست هرکدوم بااونی که  میخواستند ازدواج کردند

نمیدونم چرا اینطوری –دامه نداد سیگاری روشن کرد وبه من چشم دوخت ........دیگه ا

کم  رتو همپدفکر میکنی اما بنظر من توهمه جوره از اینا سری باباشون حاجی بازاری باشه 

اره اینا یه دخمه رو چند نفری اداره میکنند تو یه نفری یه شرکت و میگردونی از دثروت ن

هیچ آره –بنظرت من اینطوریم –لحاظ ظاهر و تیپ و قیافه هم خیلی از اینا بهتر و سرتری 

توفقط اعتماد به نفس وقت ظاهر زندگی دیگران و  با باطن زندگی خودت مقایسه نکن 

وگرنه خیلی از اینایی که غبطشون و میخوری سرتری فکر میکردم محکم تر  یپائینی دار

وقتی میبینم پکی به سیگارش زد و گفت:یه روز محکم بودم اما حاال –از این حرفها باشی 

زش م زندگیم و با اونی شروع کنم که اارم داشته باشم ومجبورددوست  نمیتونم اونی که

روع نکن کسی با چماق باالی سرت خوب ش–بیزارم توبودی میتونستی محکم بمونی 

توهیچ حسی به تینا نداری –اون وقت تو زنم میشی لحظه ای به چشمش خیره شدم –ستاده یان

 اصال" بهتره امشب نامزد عزیزت و د میزنی خیلی خوب چرا دا–نه ندارم هزار بار –

ترس ر اسدبا دوست دخترم اومدم بیرون که همین کارو کنم حاال چرا اینق- وش کنی فرام

لشوره دارم انگار داون که آره ولی –میترسی  ازمن–نمیدونم یه حس خاصی دارم –داری 

اتفاقا" چون باتوام –بخاطر امروزه تا با منی نگران چیزی نباش –همش منتظر یه اتفاقم 

بهتره –نگرانم اخمی کرد و گفت:چرا مگه چکارت کردم شما دخترا چرا اینجوری هستید 

توچرا قبول کردی –حاشیه نشی منظورم چیز دیگه ای بود چرا خواستی بیام بیرون  دوار

بی انصافی نیلوفر من –یدت کنم دیعنی توهم میترسیدی ته–بیای منم بهمون دلیل گفتم بیای 

ی چندبار از دیروز من ت فکر کرددگفتی اما هیچ پیش خو–گفتم باخواهرت کاری ندارم  که

دی قبال" بخاطر نگه داشتنم توشرکت ازش استفاده میکردی حاال به دالیل دیگه و تهدید کر

اینایی که میبینی اینجا هستند خیلی وقته دوست دارند ببینن  –دونم ل اصلیت و بمیخوام دلی

کردم اللخصوص که بهشون گفته بودم انتخاب من سرتراز انتخاب  من کی و انتخاب

م دم یه جورایی داشتم ازشون جدا میشدشماهاست ماشش تا بودیم که بینشون فقط من مجر
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نه –عالقه ات جدا نشی  دسری تکان دادم و گفتم:پس من  وآوردی تاکاری کنم از جمع مور

بود مهم نیست به قول خودت یه شب  چی کهمنظورت هر–نیلوفر بخدا منظورم این نبود 

هزار شب نمیشه طی این مدت توهینهای تورو تحمل کردم امشبم روش دارو دسته ات دارن 

وهم بکنی من دیگه باتو پام و هیچ جا  دیگه ای نگی فکر بعدروغ دباشه  تمیان حواس

بهشون پیوسته  تازه ر دیگه ایستاد با سه تای دیگه ای کهسنمیزارم  بلند شد وکنار پنج تا پ

لم نمیخواست اونجا باشم نگاهم به دمعذب بودم اصال"  دبودند دست داد و احوالپرسی کر

دا نگاه کردم د کردم و بطرف صسرم و بلن!!سید خانم –ای آشنایی شنیدم که صدقالیچه بود 

سالم خانم –اد همه چی دون سالم بخندی زدم و گفتم: بله خودمم استل ؟مهندس خودتی خانم–

سرخی  از هعالی حرف ندارم شایان ک–ممنونم شما چطورید –وسوی حالتون چطوره م

ستی برشانه دن یرام دعصبانی شده گفت: شما همدیگر و میشناسی دصورتش مشخص بو

 دریف میکردم عاشق شده بولی تعشایان گذاشت و گفت:یادتونه از یه پسری به اسم ع

بنده خدا ترم د دیگه د خودت بونامز رآورد خوب همینداماخواهرش دمار از روزگارش 

ند ار نشد چه بالیی سرش اومد درس خوند نخوآخر مرخصی گرفت دیگه کسی ازش خبرد

وگفت:مگه تو  دشایان ابرویی باال انداخت و گفت:اما من ازش خبر دارم  رامین نگاهش کر

توایران محسن گفت: بابا شایان که اصال" –علی و میشناسی توکه تواون دانشگاه نبودی 

برای اینکه شوهر خواهر خانممه  رامین -درس نخونده  رامین گفت:پس از کجا میشناسیش؟

ه اون ترم و رت و گرفت لبخندی زدم و گفتم: بلوگفت:راست میگه باالخره خواه دنگاهم کر

اگه بفهمه نامزد شایان تویی که –دا چطوره حال شیهم بخاطر شرط من مرخصی گرفت 

االن صداش میکنم اوبه سمتی که چند تا دختر سر یه میز جمع شده  جشن میگیره صبر کن

سالم –آخرین عضو گروه مهرداد نگاه از او گرفتم و به آنهادوختم  دند رفت شایان با گفتنبو

ا با عجله اومد و مرا محکم بغل کرد و دسالم منم همینطور شی–خانم از آشنائیتون خوشبختم 

ر دنبالت گشتم یدفعه کجا غیبتون زد ما فکر دجا میدونی چقگفت: وای نیلوفر توکجا اینجا ک

آقا شایان بهتون تبریک میگم  وگفت: دبعد به شایان نگاه کر داز دست علی فرار کردی کردیم

م برات لو گفت: شایان د دخندی دید  رامین بلندسخت گیر ترین دختر روزمین و انتخاب کر

وست ما سخت دی خانم موسوی چقدر به این پرس شده بودی خدایدمیسوزه پس بیخود نبود 

نگاه کردم او سری تکان داد و  ت سر گذاشت یا نه به شایانشگرفتی باالخره هفت خان و پ

و  دداشته باشه مهرداد ضربه ای به شانه شایان ز یگفت: فکر نمیکنم خانهای این خانم تمام

به من چشم دوخت شیدا  دیگه چرا آه میکشی توکه به مرادت رسیدی  شایان خندید وگفت:

رآورده آره رامین  گفت: من که فکر میکنم شایان دمار دگفت: معلومه دمار از روزگارتون 

عیده شایان چطور کنار میای از شما بس و درآورده راستی شما با اخالق تند داین خانم مهن
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نکردم  باشم برای نیلوفر  ی هرکی تندی کردهزیر بار حرف زور بری شایان گفت: من برا 

و گفت: مجبورش که کردی آره لبخند از لب شایان محو شد به من چشم  دمهرداد چشمکی ز

به من  دت خاصی اول به او بعلوستاش باحادوخت گفت: آره به زور بهم جواب مثبت داد د

نگاه کردند دلم براش سوخت گفتم: فکر نمیکنم دراین قرن بشه کسی و به زور وادار به 

دوست دارم بدونم لبخندی زدم و  یلوفر عاشق شدی آره بگو دیگهازدواج کرد شیدا گفت: ن

گفتم:نشده بودم که بهش جواب مثبت نمیدادم رامین  گفت: آقاشایان یه سور افتادیم کی 

لحظه پیش  دشایان که دیگه تو صورتش خبری از ناراحتی چن–شیرینی بدی میخوای به ما 

بچه ها ماتا میزا رو آماده کنیم این  دند محسن گفت:بیایدنبود گفت:امشب خوبه همه دست ز

که تا آن لحظه بازوی مرا محکم د دیگه شیدا غ عشق کمی باهم تنها باشند  بیایدوتا مر

ت کنم بارفتن آنها به یفزود بیاید میخوام به بقیه معر ت:آن را رها کرد و گف دچسبیده بو

چی و چکار کنی –رست شد همین و کم داشتم حاال چکار کنم دوختم و گفتم:دشایان چشم 

آقای خطیبی توباغ –ورت چیه ظبشین ببینم نشستم اومد کنارم نشست و گفت: بگوببینم من

نیم اینایی که چکار ک دکه گفتی بای ی به اون راه بااین دروغ شاخ داریدیاخودت و زنیستی  

اگه بخوان علی و نازنین و ببینند چکار –از چی خانم –دیگه دست برنمیدارن من میشناسم 

من که کف دستم و بو نکرده بودم ازکجا میدونستم اینا –کنم هیچ فکر اینجا رو نکرده بودی 

باید –بکنم  میتونم چکارش –آقای خطیبی خودت یه جوری درستش کن –با تو آشنا درمیان 

از قبل فکر میکردی میدونی اگه علی بفهمه چه فکری راجع به من میکنه وای که حماقت 

نیلوفر اتفاقی که نیافتاده –کردم به حرفت گوش کردم توجز دردسر هیچی برای من نداری 

افتادند  اتفاقی افتاده دوتا غریبه راه فتاده باید آبروی من بره که بفهمینیافتاده واقعا" نیا–

روغ گفتند زن و شوهریم ازقضا آشنا درمیان به ناچار باید تا داومدند بیرون به یه جمع به 

بسه دیگه چرا خودت و میزنی به –توبخوای ممکن میشه –آخرش پیش بریم واین غیرممکنه 

نفهمی بابا تونامزد داری دوما" پدرت با این ...یدفعه بخودم اومدم وسکوت کردم چشماش 

میخواستم –پدرم چی ستم و گرفت وگفت:ازت پرسیدم دهیچی -رد و گفت:پدرم چی؟وتنگ ک

دروغ –دستم و بگیری م و ول کن مگه نگفتم خوشم نمیاد بگم تینا اشتباهی گفتم پدرت دست

ازچی باید منو –وما" پدرت پدرم چی نکنه ترسوندت آره دنگو گفتی اوال" نامزد داری 

وبه محسن نگاه دیگه هرد دشایان غذا حاضره بیای–بگی  نمیدونم این و تو باید–بترسونه 

حرف بزنیم انگار خیلی چیزا هست که  دکردیم  بلند شو بریم بعدا" دراین رابطه مفصل بای

شدم وگفتم:من چیزی برای گفتن ندارم تورو نمیدونم روبه روم ایستاد و  دمن ازش بیخبرم بلن

عذابم نده –ف میکنی اگه همین کارو بکنی لط–گفت:کاری نکن همین االن از اینجا ببرمت 

ومنم فورا" با علی –منم حقیقت و میگم –نیلوفر بخدا جلوی همینا کاری میکنم زجر بکشی 
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تماس میگیرم پس نقشت و خوب بازی کن بعد بازوم و گرفت و گفت:بیا عزیزم به خواهرت 

حاال که میخوای  خیلی نامردی این بود قولی که داده بودی باشه–و خوشبختیش فکر کن 

چرا من عذاب  یبامن بازی کنی همین کارو باهات میکنم کاری میکنم با خانواده ات دربیافت

 ر احمقم کهدبکشم توهم پابپای من بایدتو این بازی کثیفی که راه انداختی بسوزی من چق

دوستان ش کردم با اومدن بیرون با تو پر از تنش ج دارمامشبی و که گفتم به آرامش احتیا

ذا چند جور غنددن پهن کرده بوتا تخت و بهم چسبانده بودند و سفره ای روی آ دنشایان چ

مخلفات روی آن چیده بودند شیدا مرا به بقیه معرفی کرد جمع گرم و صمیمی بودند موقع 

گرفتیم یه لحظه به آنها غذا هرکس کنار همسرش نشست و من و شایان هم کنار هم قرار 

اختم لبخندی زد و بشقابش داهی به شایان انفری تویه بشقاب غذا میخوردند نگنودم نگاه کرد

او نگاه کردیم  و آورد جلو اخمی کردم ونگاه از او گرفتم با خنده بلند رامین همه با تعجب به

شیدا گفت: باز دیونه شد چه خبرته محسن گفت: رامین همیشه نیم ساعت از بقیه عقب تره 

رامین گفت: برو راش تعریف کردم تازه فهمیده چی بوده داره میخنده جوکی افتاده که ب دیا

و شایان گفت: چرا مگه چی شده   دد تازه عروس داماالب ترازاون  اونجا رو نگاه کنیبابا ج

انداخت و  اودوباره خندید و گفت:شما چرااینجوری غذا میخورید  شایان نگاهی به بشقاب من

بابا اون و نمیگم –ده اسرار من بوده مینی هم که میبینی کشیخوره هیگفت:نیلوفر شبها شام نم

ه ظرفهاتون و میگم دخیلی دوست داره که همین و کشیمن این خانم و بهتر از تو میشناسم 

بهتر از من این خانم و میشناسی چطور  وگفت:توکه دچرا جدا غذا میخورید شایان لبخندی ز

زم مثل اون موقع ها  همانقدر تمیزی شایان ا گفت: نیلوفر هنودر حساسه شیدنمیدونی چق

نه زندگیش و ی االن که محشره آدم کیف میکنه خوه ولدونم اونموقع چطور بودگفت: من نمی

واج میکنیم منظورم هنوز نه اما به زودی زود ازد– دیدا گفت: مگه عروسی کردمیبینه شی

حساس تر از محسن گفت:پس شانس آوردی خودت حساس بودی یکی ه خودش بود خون

نه زندگی ایشون و از نزدیک ببینم بچه ها م بیام خودخودت نصیبت شد خیلی کنجکاو ش

وشنبه بریم هان موافقید دنظرتون چیه همین هفته بریم خانه نامزد شایان سه شنبه تعطیله 

شایان آروم دستم و گرفت چترت وباز کن  درامین گفت:اول نظر صاحب خانه رو بپرس بع

لبخندی زدم و گفتم:تشریف بیارید خوشحال میشم رامین گفت:پس علی و هم و فشاری داد

چند وقته –دن هفته برنمیگر رفتند شمال تا آخر–ه دلم براش تنگ شدببینیمش  دبگو بیا

 ا گفت: واقعا" دشایان گفت: توراهی دارن شی پس بچه ندارن–شش ماه –ازدواج کردن 

دادم تا آخر شام راجع به من و سخت گیریهام و بعالمت مثبت تکان  نازنین بارداره سرم

تا عکس یادگاری  ده چنفت:بیاید حاال که گروه  تکمیل شدبود بعد از شام محسن گحرف 

لم برات تنگ شده دبودیم راحت بودیم آخ که آزادی  دبندازیم به یاد اون روزایی که مجر
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جاخالی داد ریخت اوکه روبه روی ما ایستاده بود  شبطرف یزنش به نشانه اعتراض لیوان آب

شایان که ترسیده بود گفت: خوبی نیلوفر چیزیت نشد آب روشال و صورت من ریخت 

چیزیم نشد مریم مدام عذرخواهی میکرد  ,دستمالی برداشتم و گفتم:آب سرد بود داغ نبود که

فت: چند لحظه بشین شایان گچیزی نشد که مریم جان مهم نیست خودت  و ناراحت نکن –

االن برمیگردم با عجله از رستوران بیرون رفت تو آینه نگاهی به صورتم انداختم ده دقیقه 

بطرفمان اومد و گفت: بگیر نیلوفر  دای گذشته بود که شایان با یه نایلون وارد رستوران ش

سرمانخوری محسن گفت: چی گرفتی زز شایان شالی و از تونایلون شالت و عوض کن 

داشت نگاهی به شال مشکی رنگ بود و طرحهای سبز رنگی رآورد و بطرفم گرفت شال د

من تواین چیزا سررشته ندارم همینطوری یدونه برداشتم لبخندی زدم و  دببخشی–انداختم 

بلند شو بیا کیفم و برداشت و دستش و گفتم: خیلی قشنگه ممنون کجا میتونم عوضش کنم 

ش و گرفتم و بلند شدم اومرا بطرف سرویس بهداشتی برد و بطرفم دراز کرد به ناچار دست

گفت: همین جا منتظرت میمونم صورتتم درست کن زیر چشمات کمی تیره شده شال و 

روسرم انداختم خوشبختانه دستمال مرطوب همراه داشتم فورا" دستی به صورتم کشیدم و 

ری نگاه میکنی  سرش و چیه چرا اینجو–بیرون رفتم شایان لحظه ای تو صورتم خیره شد 

ا گفت: وای مبارک باشه چه دانداخت پائین و گفت:هیچی بریم وقتی پیش بقیه برگشتیم شی

نیلوفر لنزت و درآوردی یا تازه که نشستم مریم گفت: بهت میاد به لبخندی اکتفا کردم همین

حواست نیست االن لبخند تمسخر آمیزی زد و گفت: کلک  هنه چشمای خودم–لنز گذاشتی 

باور کن لنز استفاده نمیکنم رامین خندید و گفت: شایان –بود االن آبیه  که رفتی لنزت عسلی 

ال یادم ایادم نمی اومد اما حگاه زنت و چی صدا میکردند شنفکر میکنم تودا ازاون وقت دارم

ه رنگی بود  چشماش یافتاد مریم گفت: چی میگفتند رامین گفت: جادوگر هربار که میدیدیمش 

که مگه چشم تیره چه ایرادی داره خواستی مثل دی حاال خجالت نداره مریم گفت: دی

نگی بپوشه فورا" حاله چشماش گفت: نیلوفر چشماش تیله  ایه هرر شوهرت باشی آره شایان

بابا سرتون شیره مالیده لنز میزاره کدوم  ه همون رنگ درمیاد مریم گفت: مگه میشه نهب

شیدا گفت:وا چی میگی تو ما چندسال باهاش بودیم یعنی فرق  گ عوض کنه چشمیه که رن

لنز و چشم خودش و نمیفهمیم اصال" نیلوفر بیا شال من صورتیه بگیر جلوی چشمت تا  این 

 االن زیاد فرقی نمیکنه مریم بلندشیدا جان صورتی یکم تیره اش میکنه با–خانم باورش بشه 

رنگ بود آن رادرآوردم و از رو  فه شده بودم شال خودم زردکالحاال   خندید و گفت: دیدید

امه شال و زیر چشمام گرفتم وگفتم: حاال نگاه کن اوباناباوری دهمان شال روسرم انداختم وا

به من چشم دوخت و گفت:اولین باره همچین چیزی میبینم شال و از رو سرم برداشتم و 

شدم خوشبختانه محسن دلخور دم ه من بوموضوع صحبت دوبار داخل کیف قراردادم ازاینکه
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داشت چندتا  هاوبا دوربینی که به همرادوباره عکس بحث و عوض کرد بامطرح کردن 

عکس گرفت تازه میخواست بشینه که شایان گفت:بیا با گوشی من یه عکس ازمن و زنم 

بگیر او گوشی و گرفت و گفت: شمادوتا چرا اینقدر بافاصله میشینید مریم گفت:واحداقل 

تون و شانه هاش  من جای نیلوفر بودم کلو بنداز دور  تستددست هم و بگیرید آقاشایان 

خشک و بی احساسید اوکه انگار از خداش بود دستش و دور شانه من انداخت میکندم چقدر 

و با اون یکی دستش دستم و دردست گرفت تمام بدنم یخ کرد از دست او حسابی عصبانی 

انجام شده قرار گرفته بودم محسن عکسی گرفت  لم اما چاره ای جز سکوت نداشتم توعمدبو

ستش دور شانه ام بود گوشی و مقابلم گرفت و آروم داد شایان همچنان د و گوشی وبه شایان

جان نگاهش کردم –درست بشین -عکس هم هستی  گفت: غیر از اینکه خوشگلی خوش

نگاهی به  دروم گفتم:دستت و بردار لبخندی زد و صاف نشست نیم ساعتی گذشته بووآ

دآگاه نگاهم اختم شایان با محسن ورامین مشغول صحبت بود سرم وبلند کردم ناخودساعت ان

چشمکی زد فورا" نگاهم وبه زمین دوختم باخودم گفتم شاید شایان مهرداد افتاد  به دوست

ه بخاطر همین دوباره نگاهی انداختم کارش وتکرار کرد  اخمی دبنظرم اومده یا ناخواسته بو

شیدا گفت: چیه نیلوفر چرا اینقدربه ساعت نگاه میکنی بااین حرف کردم نگاه وازش گرفتم 

ی میخوای بریم محسن گفت: زن ذلیل دچشم دوخت و گفت: خسته ش شایان فورا" به من

باالخره یکی پیدا شد تورو رام کنه بعد به من چشم دوخت و گفت:تازه سرشبه  دخوشم میا

ونه محسن ا گذاشته میترسم برگرده پشت دربمممنون پدرم کلیدش و ج–تشریف داشته باشید 

مریم مسیج کردم تشریف  یآدرس و برا–دوشنبه اونجائیم گفت: باشه تشریف ببرید ما 

خداحافظی یکربعی طول کشید  ,خانم بیارید  بعد به شایان نگاه کردم  بلند شد و گفت: بریم

گفتم نگه دار او فورا" ماشین و –چی شد –مقداری از مسیر و که رفته بودیم گفتم: نگه دار 

و توخجالت نکشیدی همچین غلطی کردی  آره آبروم–نگه داشت و گفت: چیزی جاگذاشتی 

خودت اجازه دادی  که به یتوواقعا" فکرکردی شوهر من–چی شده نیلوفر مگه چکار کردم –

–ی فرض کردی چرا این کارو کردی من بچسبونی خجالت نکشیدی من وچ خودت وبه

برای –ده گوشیت و ببینم آروم باشم شرفم بهم برمیگرده ب–نیلوفر چرا داد میزنی آروم باش 

چیه میخواستی مدرک داشته –اون و برای چی –بده میخوام اون عکس و پاک کنم –چی 

–ی لعنت به من که به توی دیو صفت اعتماد کردم فکر نمیکردم همچین آدمی باشی شبا

چنین کاری نداشتم خودت شاهد بودی که اینقدر پیله کرد مجبور  دمعذرت میخوام بخدا قص

حتما" کار دیگه ای هم میکردی  دن کارو بکنم پوزخندی زدم و گفتم: اگه پیله میکرم ایدش

دم که حرفهات وباور وقاحت و بی شرمی خودت و گردن یکی دیگه ننداز من چقدر احمق بو

نی که خودت گفتی قصدت فقط بی آبرو کردن منه براتم فرقی نمیکنه جلوی کردم توهمو
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دیگه همینطوری داری  هبس–بی آبرو شم ارضات میکنه  خودی باشه یا غریبه همین که من

میگی میری اصال" غلط کردم خوب شد راضی شدی میگم ناچار شدم تواین دختره رو 

دیدی با سئواالتش چطور گیجمون که اینطوری گیر میداد ن نمیشناسی مطمئنم شک کرده بود

نم  شرمنده ام ءاستفاده کتم که بخوام از کسی سوده بود بجان مادرم من همچین پسری نیسکر

 لمیخوام داشته باشم قو–میخوای باهاش چکار کنی –اری دبا اینا دیگه چکار –پاکش کن –

نامزدت یسره گوشیت –میدم هیچ وقت از اینا برای اذیت کردنت استفاده نکنم قسم میخورم 

بزنه حاال اجازه  ست به گوشیمدیگه نمیزارم د–ازه پاکش کن دوچک میکنه ببینه شرراه مین

اوماشین  وبحرکت درآورد تمام راه درسکوت چشم دوختم  رو به روبهمیدی حرکت کنم 

دم دستم و گرفت نگاهش کررنگه داشت  وقتی خواستم پیاده شم دسپری شد ماشین و جلوی 

م ددت اولین شبی بود که از ساعتهاش لذت بردم دستم و کشیداز این همه مشب خوبی بود بع

و پیاده شدم و درو کوبیم  این و گفتم برای من عذاب بود  دچیزی که برای تو لذت بوتم: و گف

ر عصبانی ده نیلوفر چرا اینقدنم جلو اومد و گفت: چی شدرم با دیدم پدش نه کهوارد خو

همش میگفتم اگه بود ازم هستی سرم و به شانه هاش تکیه دادم  وگفتم: زمانی   که نبودی 

وای  د که هستی میبینم کاری ازدستت برنمیاالت کسی اذیتم کنه اماحادفاع میکرد و نمیزاش

 دکه بخاطر حماقت نازنین مجبورم به هر خفتی تن بدم  همانطور که سرم و نوازش میکر

و گفت: تو اینطوری فکر میکنی  دتمام اتفاقها رو براش تعریف کردم مرا کنار خود نشان

راتر از دست دادن و این چیزیه که تو میگی ختر پسرها رابطشون خیلی فدتواین زمانه 

 چیزی نیست  لونی شایان اهدتم خوب میداینقدر خودت و بخاطر همچین چیزی عذاب نده خو

اگه خالف این بود خیلی قبل از این  خودش و نشون میداد شما ها خیلی وقتها با هم تنهایید 

م گوشش و داینطوری بود خون باش اگه ئغیر از اینه پس شایان همچین پسری نیست مطم

بهتره دراین  ر مند تورو تودردسر انداخته بنظمیپیچوندم متاسفانه نازنین با کاری که کر

پس تو –میشه  درابطه باعلی صحبت کنیم فورا" گفتم نه اصال" زندگیش بهم میخوره نابو

رجان دخواهش میکنم پ–چی توحق زندگی نداری که بخاطر حماقت اون مجازات بشی 

 یم زندگیم به کسداون متاهله  باردار هم که هست اما من مجرایط اون فرق میکنه شر

مربوط نیست حاال یه اشتباهی کرد ایرادی نداره اون خوش باشه مهم نیست چه اتفاقی برای 

رش صحبت میکنم دت و فدا کنی حاال که نظرت اینه با پداشتباه میکنی نباید خو–من میافته 

گی پسرش براش مهم دفایده ای نداره اون زن–رشایان ومیگم دم پنه دختر–علی دربا پ–

اینطوری نمیشه م یه کاری بکنم دخو دنیست میخواد زندگی من یا خواهرم براش مهم باشه بای

ه دحتما" میان برای فضولی هم که ش–اقعا" فکر میکنی دوستاش دوشنبه اینجا بیان اال وح–

نمیخواد شما زحمت بکشی خودم تهیه –رومیگیرم لیست کن ببین چی الزم داری همه –میان 



 
305 

ا میکنیم اون روز به کارها برسن حاال دونفرم صدتوسرکاری من وسائل و میگیرم –میکنم 

اگه یه چیزی ازت بپرسم جان –بله –ام کرد نیلوفر دبرو استراحت کن  بلند شدم که برم ص

ونم دمیخوام ب–دوسش داری سرم و انداختم پائین –حتما" بفرمائید –نازنین راستش و میگی 

متاسفانه –مهمه  موسش داری یا نه بگو دخترم برادتمام این اتفاقها که افتاده هنوزم  دبا وجو

شب بخیر –برو استراحت کن میدونم عزیزم –بله  اما باور کنید سکوتم بخاطر عالقه نیست 

خواستم بخوابم که تماس گرفت مردد بودم ازه مین  به اتاقم رفتم لباسم وعوض کردم تپدرجا

–م الس–و لسالم مامان کوچو–بله –برای چی زنگ زده  جواب بدم  اما کنجکاو بودم ببینم

اینقدر تلخ نباش دیگه خودت شاهد بودی من اصال" فکر نمیکردم اینطوری -.....-آروم شدی 

–کارت و بگو –دارم لو حرف بزن قهر نکن کارت ا-..........-بشه بازم معذرت میخوام 

آقای – تا سورم به من زدی دهبون باش دیگه اون وقت به من میگن بداخالق توکه مهر

باشه نگو راستی –نه نمیخوام –ا کنی دتونمیخوای اسمم و ص-خطیبی اگه کاری داری بگو

باورکن این یکی –سته گلی به آب دادی دیگه چه د–یه عذر خواهی دیگه بهت بدهکارم 

جریان دوشنبه رومیگم حاال میخوای چکار –ده یانه میگی چی ش–دیگه مقصرش من نبودم 

هستم اما قبول –یعنی ناراحت نیستی – دکاریشون نمیشه کر چکار دارم بکنم مهمونن–کنی 

آه خداروشکر همش میترسیدم بگی بهمش بزن حاال بگو –خالتی نداشتی ددارم تواین یدونه 

نیازی نیست شما زحمت –آره دیگه بگو چی بگیرم –من بگم توچکار کنی –کنم  من چکار

نهات تشریف میاری همین طف میکنی یکربع قبل از اومدن مهموبکشی همه چی هست شما ل

نه تو همیشه پره اما بخاطر من تودردسر افتادی پس لطفا" بگو چکار کنم خو ونمدنیلوفر می–

از این همه مدت  دم کردی  فکرمیکردم بعفم کردی خستز سرم بردار کالقط دست اهیچی ف–

بخشمت نمی امشبت ر کاریه شب آروم و تجربه میکنم اما برعکس شد هیچ وقت بخاط

بخدا همچین قصدی نداشتم  چرا باور نمیکنی من اگه –دی توهمه جوره به من توهین کر

خودمم موندم چکار کنم این مت االن برد  میدونستم ایناتورو میشناسند هیچ وقت اونجا نمی

جزخودت کی از عذاب -  اتفاق افتاده خوشحاله میتونی حدس بزنی کیه  وسط یه نفر از این

اینکه –بازم خودت -نه چیز دیگه دنیلوفر منظورم بودن من و تو بو–کشیدن من لذت میبره 

د باتوحرف االنم میخواآره اما مادرم بیشتر از من خوشحاله چون خیلی به تو عالقه داره 

قربونت بشم عزیزم –سالم شهین خانم حالتون چطوره –سالم نیلوفرم –بزنه گوشی 

یگه چرا من امروز این همه با شما صحبت دوای شهین خانم شما –توچطوری عروس گلم 

ست به دست هم میده شما باهم باشید قسمتتون با همه نه دنیلوفر جان همه چی داره –کردم 

اورم نمیشه شایان االن داغه شما باید متوجه شرایط کنیدش دلم به شما شما دیگه چرا ب–نیار 

گوش کن مادرجان بسپار به  من نگران هیچی نباش پدرشایان با من فعال" –گرم بود 
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الو –امه بدید تا کم کم آماده اش کنم گوشی و میدم به شوهرت از من خداحافظ دهمینطوری ا

زش و چه جوری شستشو دادی بلند خندید و گفت: الو وزهر مار مادرت چی داره میگه مغ–

برو دیونه خودت یه جوری درستش کن وگرنه همه چیز و –باور کن فقط عکس و دید همین 

وباره زنگ زد گوشی و خاموش کردم دمیزارم کف دست پدرت تماس و قطع کردم 

نایلون نبود مش رحیم یه هرکاری کردم خوابم نبرد صبح کسل سرکار رفتم تایازده خبری 

ست به دم و دلبخندی ز دمال شماست پنجاه تا نامه بودوگفت:اینا سفارشی اومده بزرگ آور

فورا" نامه  ها رو دسته بندی کردم و  دم رسیده بودکه زده بو دم جواب نامه هایی وکار ش

شروع به خواندن کردم اگه شایان میفهمید حسابی خوشحال میشد اون روز برای اینکه بتونم 

وباره به شرکت برگردم قبال" شایان با دبه کارها برسم تصمیم گرفتم بعد از قرارم با سعیدی 

بده اون روز قبل از رفتنم  راختیارم قراردخواستم  ده بود هروقت کلیدصحبت کر مش رحیم

شش وارد شرکت شدم آرش بادیدنم کلیدها رو گرفتم و ازش خواستم به کسی حرفی نزنه 

فتم:من م وگدساعت نگاه کر به–ه اومده منتظره شاومد جلو گفت: پس کجایی یکربعی می

 مآره عجله کن به اتاق–ده برو االن میام  همه چی آماده است سرساعت اومدم اون زود اوم

و به دفتر عموم رفتم سعیدی و پسرش رفتم کیفم و اونجا قرار دادم و گوشیم و برداشتم 

مانه جواب سالمم را د شد و خیلی محترمان بلنام و وارد شدم سدهردو تو اتاق بودند سالم کر

دست دادم و کنار او روبه روی  بنشینید با عموم دممنونم بفرمائی–م را جویا شد لداد و احوا

ممنون خانم جوان خیلی وقته منتظریم با انگشت –قرار گرفتم و گفتم: خوش آمدید ی دسعی

رهر ده داشتید لرسته انگار شما کمی عجدرو ساعت زدم و گفتم: قرارمون رأس ساعت بود 

همزمان به کار هردو شرکت رسیدگی  دصورت شرمنده من جای دیگه ای هم کار میکنم بای

سامان از ظرتون و بفرمائید بپردازیم لطفا" اقالم مورد نمون کنم خوب بهتره به کار خود

م با آنکه جذاب بود دچشمانش خیره شبه ادن برگه مستقیم دتوکیفش برگه ای درآورد موقع 

اما هیچ حسی نداشتم برگه را گرفتم و نگاهی انداختم روبه آرش کردم و گفتم: پیش فاکتور 

ه است آرش و عموم نگاهی به هم داکتور آماف–دیم نه همینطوری به توافق رسی–زده بودید 

 نیلوفر همه رفتن–ایرادی نداره بگو فورا " بزنن -انداختند آرش گفت:راستش فراموش کردم 

هنوز شروع  ی به پسرش نگاهی انداخت وسرش و تکانی داد و گفت:دکسی نیست سعی

 دوبه عموم گفتم ببخشیم و گفتم: پنج دقیقه دیگه آماده است  ردش دده به مشکل خوردیم بلننکر

مجبورم از سیستم شما استفاده کنم پشت میز نشستم و فورا" فاکتور و زدم . پیرینت گرفتم 

ی تایپیست دی عموم گفت: خیر آقای سعیدفت:شما کار اصلیت چیه قبال" تایپیست بودی گسعی

جا رو هم دیر عامل بود االن هم مدیر فروشه اینلوفر تو شرکت خطیبی قبال" مشاور مچیه نی

عت کار ایشون به تایپیست ها میخوره نه دی گفت: آخه سرکه مالحظه میکنید  سعی
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: ازنظر شما یه که فاکتور و مهر وامضا میکردم گفتمدم و همانطورمدیرعامل لبخندی ز

که من نطوره ازه و امر و نهی کنه اگه ایدی به غبغب بندکه فقط با هیر عامل خوب اونیدم

به تمام کارها مسلط باشه تا بتونه  دمخالفم بنظر من یه مدیر عامل خودش بایکامال" با شما 

یم آخر هفته روکارش مدیریت بهتری داشته باشه خوب خدمت شما طبق تعهد ی که کرد

م تهران نیستم عموم اقالم و تحویل شما میدند از نظر داقالم و تحویل داده میشه فقط من خو

خوبه پس –ستم برسه شخصش برام مهم نیست داینه اقالم به نه مهم –شما که ایرادی نداره 

مشکلی نیست خوب اگه با بنده امری ندارید از حضورتون مرخص شم آرش گفت:کجا 

 که برای صبح باید آماده باشه  هم شرکت کلی درخواستدباید برگر–نیلوفر میخوای بری 

–تا دیر وقت طول میکشه اکثر اوقات کارم –سعیدی گفت:شماهمیشه تادیر وقت کار میکنی 

م دشما بعد میخوای چکار  کنی بخوای ازدواج کنی که به مشکل میخوری لبخندی ز

 اج میکنم کهبعد هم یه فکری میکنم باکسی ازدو ج ندارم براید ازدواوگفتم:فعال" که قص

م خدانگهدار به دتون خوشحال شدکارش مثل خودم باشه تا به مشکل نخوریم از زیارت مجد

گاه کردم و گفتم:چند لحظه بیا کارت دارم از اتاق بیرون رفتم اومد دنبالم آرش ن

غلط کردن –وباره بیان برای خواستگاری دوگفت:چرااینطوری برخورد کردی اینا قراره 

من جوابم منفیه ببین آرش باپدرت صحبت کن سرتاریخ مقرر وسائلشون آماده باشه این اگه 

–خیالت راحت تونمیخوای بیای شمال  باشه–پا میکنه یه ساعت این ور اون ور شه غوغا 

کجا –م سه روز از شایان به زور مرخصی گرفتم دکار خو ینه بابا کلی کار دارم تازه برا

م برم فقط حواست در نداره باید حتما" خوبخکسی که  دهشیراز یه قراردا–میخوای بری 

همینه شایان نمیاد ولی اون میگه  چرا بابا بدبختی–باشه به کسی حرفی نزنی تینا که نمیاد 

نم وداون از خداشه این کنه ازش دور بشه نمی–کرده  لشایان قبو–ه دردسر دحتما" میام ش

–آرش چی میگی –لت با اونه دصورتی که میدونم توهم توچرا به شایان جواب رد دادی در

لومه شایان خیلی مع نفهمیدم چرا به سامان نگاه کردی  نیلوفر من بچه نیستم فکرکردی االن

و آخر باهم  لاز این سرتره پس سرمن نمیتونی کاله بزاری  من که میگم تو و شایان او

یه وقت –ازدواج میکنید چه بهتر هنوز که جریانش با این دختره جدی نشده یکاری بکنید 

نه بابا –رارداری نه نگران نباش حاال باشایان ق–جلوی پدرت این حرفها رو نزنی آرش 

یسری کار دارم صبح باید آماده باشه من بود  میرم شرکت اون اصال" امروزنیامدهدارم 

باشه خوش بگذره خداحافظ  ساعت هفت  و نیم –مراقب  خودت باش –ظ فدیگه میرم خداحا

کار شدم یه لحظه حس کردم از طبقه باال  بود وارد شرکت شدم دراتاق و بستم و مشغول

ا خاموش بود گوشیم و روسایلنت قراردادم و از پله ها باال امصدا میاد شماره شایان و گرفتم 

ن لمیرسید آروم وارد سا دای نجواگونه ای به گوشص دن نیمه باز بولرفتم درورودی سا
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نگران  دخوشبختانه اونروز اسپرت پام بو داق شایان بسته بودم تمام درها به جز در اتش

اتاق انداختم چیزی که  لو نگاهی به داخم بطرف اتاق رفتم دای پاشنه کفشم نبودم آروص

تا عکس  دن چنشبدم بدون اینکه متوجه م شک کردخو دیدم خارج از تصورم بود به چشمان

و گرفتم و آروم از سالن بیرون رفتم نامه ها روبرداشتم و فورا" از شرکت بیرون زدم 

عد از رسیدن من تماس گرفتم و ازش خواستم  فورا" خودش و برسونه بیست دقیقه بباشهاب 

ته  روزی که تینا رودیدم گفتم دشهاب رسید عکسها رو نشانش دادم سری تکان داد و گفت:یا

دمش خوب مدرک معتبر و خوبیه باهمین اقا دیده بو–آره –مش داشناست قبال" دی خیلی برام

مراقبش باش بقیه کارها رو بسپار به  من انگار همه چیز داره به خوبی و خوشی تمام  

 دنه نمیشه تازه دردسر شروع میشه  جریان و براش تعریف کردم اخمی کر–شه می

خیلی محتاطانه پیش میرفتی اصال"  دوگفت:انتظار چنین کار بچه گانه ای ازتو نداشتم بای

 دحلقه دستت کرد بع لحرف گوش نمیکنی این آقا ماهرانه تورو توعمل انجام شده قرارداد او

تم مدرک دمعرفیت کرد حاال غیر از عکس خواهرت از خوبه عنوان همسرش به دوستاش 

داره به این طریق وادارت میکنه پای عقد بری خیلی زود این اتفاق میافته پس خودت و 

متحیرانه نگاهش کردم و گفتم: چرا اینطوری فکر میکنی سری برای اون روز آماده کن 

ه جلوه و باهوش ترازاونیه کتکان داد وگفت:توشایان وخیلی دست پائین گرفتی خیلی زیرک 

و برنامه پیش میره تاحاال هم همه جوره جلو بوده باید مراقب  میکنه تمام کارهاش بانقشه

کنی واقعا" آبروت و میبره این پسر خیلی بی کله  لباشی چون اگه خالف خواسته هاش عم

زدم بابرادرش و شادی حرف  اش مهم نیست منبر و نترسه هیچ چیزی جز خواسته خودش

هردونظرشون اینه شایان ازوقتی توبهش جواب رد دادی فرق کرده و به این روز افتاده 

ده بامن درتماس باش فراموش لت قبلش برگرکسی که یدفعه اینقدر تغییر کنه محاله به حا

کوچکترین صحبتها رو هم ضبط کن من بایدبرم جایی کار دارم حتما من نکن چی بهت گفتم 

نه ممنون لطف کردی اومدی لبخندی زد –زار خوب کاری نداری و درجریان کارهات ب

رفتم وگفتم:یسری  وگفت:وظیفه بود خانم مهندس فعال" خداحافظ بعد از رفتن او به اتاق پدرم

امشب تمومش کنم اگه ایراد نداره با کامپیوتر شما کار کنم پیرینتر  ددم که حتما" بایکار آور

فقط نمیخوای لباست و عوض کنی  یا بشین به کارت برسچه ایرادی عزیزم ب–ارم دتواتاق ن

ست به کار شدم دنه اینطوری راحت ترم  نامه ها و سربرگ ها رو به  اتاق پدرم بردم و –

تقریبا" یک ساعتی گذشته بود که ضربه ای به در اتاق خورد وباز شد همانطور که نگاهم 

بست و گفت: نه مامان کوچولو کاری درو  اشتید پدرجان دبه مانیتور بود گفتم:جانم کاری 

تواینجا چکار میکنی اخمی کرد –ید دنداشتم فورا" بطرف در نگاه کردم شایان موذیانه میخن

د نگاهی به گیرم علیک دوم خندید و گفت:دوم اومدم  حرفش و قطع کر–و گفت:اول سالم 
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بانمک –ایرادی داره  زنم و ببینم م دوم اومداخت اومد کنار میز ایستاد و آروم گفت: ددر ان

شدی جناب مدیرعامل لبخندی زد و لبه تخت نشست و گفت:تواین موقع هم دست از کار 

نمیکشی دخترنمیخوای یکم استراحت کنی  نگاه از او گرفته و گفتم:باید امشب اینا رو تمام 

از کی تا حاال کار شرکت –ه  هانی یا بقیه بزنن دحاال چی هست چرا ندادی آرش ب–کنم 

مالحظه کنی اومد جلو چند  میتونی بله شما دوست داری-رمن ؟کا–تورو بایدآرش انجام بده 

و به پدرم که باسینی چای وارد دتا ازنامه ها رو برداشت با ضربه ای که به در خورد هر

ان شایان جخواهش میکنم عزیزم –ممنونم پدرجان زحمت کشیدید –وختیم دچشم  داتاق ش

خسته –کجا پدرجان بشین همین جا – دچرا ایستادی بگیر بشین من میرم تا به کارتون برسی

ومه طول میکشه راحت به کارتون برسید پدرم از اتاق لام نیلوفر جان کارشما هم که مع

که تو قسمت دومین روزی –بیرون رفت و دررا بست شایان گفت:اینا رو کی فرستاده بودی 

تا شرکت که براشون همه که نه ازنود -همه موافقت کردند –شدم  فروش مشغول به کار

االن داری چکار میکنی –اشتند دبودم پنجاه و یک شرکت درخواست کاال کاتالوگ فرستاده 

داره میره  نمیخواد تو بزنی میدم به تینا بزنه آخ اونم–پیش فاکتور میزنم  دیگه  خوب–

کار شرکت –اینا که خیلی زیاده –فاکس بشه کاراون نیست خودم میزنم صبح باید –شمال 

شما همیشه زیاد بوده اولین بارم که نیست بعدشم قبال" اطالعات و تو فلش ریختم  کافیه کپی 

من قرارها رو جوری تنظیم میکنم که سریه هفته جمع دوساعت وقتم و بگیره  دکنم زیاد زیا

رنمیاد از شنبه هفته  دوروزم تعطیلی رسمی داریم که جور دهفته که من نیستم  بشه البته این

ید من قبال" موجودی انبار و چک کردم برای د ببندآینده تا پنج شنبه باید بااین شرکتها قراردا

رگاه هماهنگ کنی سود خوبی با کا کاه مشکل نداریم اونم باید خودتتحویل جز چندتا دست

باورم نمیشه نیلوفر تو چه –دعوا خراب نکنی وارم کارمن و با جنگ ودمیشه امی نصیبت

این کارو کردی چه جوری همچین چیزی به فکرت رسید اصال" اسم و آدرس این جوری 

خوب دیگه این از اسرار کار خوب جناب مدیرعامل –شرکتها روازکجا بدست آوردی 

سرم و  ؟دحال نداشتم  فقط خوابیدم تینا هم نیومده بو–امروز چرا شرکت نیومده  بودی 

هووت باهام قهرکرده میگه بایدبریم شمال کلی بهانه آوردم تادست –بعالمت نه تکان دادم 

داره میره دوشنبه نیستش که بخواد گیر بده فردا بیا بریم خداروشکر فردا ازسرم برداشت 

سری تکان دادم و گفتم:کال" قاطی کردی –عروسی –چه لباسی -لباس  –خرید چی –خرید 

م دلم میخواد دوشنبه اونی و بیچاره تو چرا اون تو زنمی  اما شوخی کرد–بیچاره تینا 

من وقت این کارو ندارم به اندازه کافی هم لباس دارم درضمن –که من انتخاب میکنم  بپوشی

من لباسی که میخوام بپوشم و خودم انتخاب میکنم به کسی اجازه نمیدم برام اظهار نظر کنه 

اونا رو بزرگ تو–ر بااینا رودربایستی دارم پس اذیتم نکن دنیلوفر توخودت میدونی چق–
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چایتم بخور  ی هیچی نیستن نمیدونم چرا اینطوری فکر  میکنی حاال بزار به کارم برسمکرد

-چی گفت؟–آره –ی دجرعه ای از چایش را خورد  و گفت:امروز سعیدی و دیسرد نشه 

 چیه خیلی دوست–نبود که  داشتی چی بگه قرار کاری بود مجلس خواستگاریانتظار 

منظورت از اونا اینه که پسرشم –برای اونا که  همین بود –د داشتی مجلس خواستگاری بو

خوبه دیگه انگار حسابی بهت خوش گذشته نامه ها رو روی میز گذاشتم و –آره  بود –بود 

د وختم و گفتم:توکه دوباره شروع کردی خسته نمیشی اینقدر حرفهای بیخودبه او چشم 

دهنت و ببند –یعنی تو نیم ساعت نمیشه کاری کرد –م دکال" نیم ساعت اونجا بو میزنی  من

حتی موقع حرف زدن سرش و بلند نمیکنه توچشمام نگاه داره اون زمین تا آسمون باتوفرق 

کنه چطور به خودت اجازه میدی چیزی که الیق خودت و نامزدت به من بگی حیف که 

دلم نمیشینه وگرنه فورا" جواب مثبت میدادم و خودم و از شر  ازش خوشم نمیاد یعنی به

و بکنم بار آخرتم باشه چیزی  حاال ساکت بشین بزار کارمراحت میکردم  ومزاحمتهات تو

 .تاپایان تنها درسکوت بهبه پای من بستی وگرنه  دفعه دیگه جور دیگه ای برخورد میکنم 

یش فاکتور ها روپیرینت گرفتم و برداشتم و بطرفش رفتم صندلی د تمام پوخته بودمن چشم 

آوردم و روبه روش نشستم  و گفتم:همه رو امضا کن مهر که همراهت نیاوردی سرش و 

 دفاکس میکنم  ببخشید چنم مهر میکنم دایراد نداره امضا کن صبح خو–بعالمت نه تکان داد 

ق مهمان خوابیده بود به آشپزخونه اتوات رمپدتنهات میزارم  بلند شدم و بیرون رفتم لحظه 

ه صدای شایان تکانم داد به او که پشت ای آماده کردم خواستم برم بیرون کظرف میوه رفتم 

دوختم سری تکان دادم و نشستم و گفتم:آخر من و هم مثل خودت دیوانه د چشم میز نشسته بو

تومطمئنی -چرا ؟–نه –ی امضا کرد–میکنی ظرف میوه  رو روی میز قرار دادم ونشستم 

ما این همه جنس و توانبار داریم سری تکان دادم و گفتم:مدیرعامل و باش از انبار شرکت 

 امضا الاما من این کارو کردم نگران نباش حا–تازگی ها چک نکردم –خودشم خبر نداره 

کتم گفت: تواز من بیزاری از کارتو شرر که پبش فاکتورها رو امضا میکرد کن  اوهمانطو

بی برداشتم و گفتم:من ین شرکت دست به هر کاری میزنی چرا؟ سدبیزاری اما برای باال بر

م از نظر تو ایرادی ددوست دارم کاری که بهم سپرده میشه به بهترین شکل ممکن انجامش ب

اخت و چیزی نگفت  سیب و برش زدم موز و هم حلقه حلقه کردم دداره شانه ای باال ان

و گفت:داری  دوتو پیش دستی قراردادم و مقلبلش گذاشتم لبخندی زخیاری پوست کردم 

گفتم: جنبه نداری دستم و بردم تا پیش دستی و –برای دوشنبه تمرین شوهر داری میکنی 

چکار میکنی دیونه دردم گرفت همانطور که دستم تو –بردارم دستم و گرفت و فشار داد 

خسته شدی بده خودم امضا میکنم –دستش بود گفت: برای ازدواج باید کمتر امضا بزنم 

دستم و رها چرا همین و میخوام بگم -من و ...نگاهم کرد وگفت:نمیخوای بگی که امضا 
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برگه رو برداشت  کرد و خودکارو بطرفم گرفت  پای یکی از فاکتورها رو امضا زدم

نگاهی انداخت و کمی برگه روپائین آورد جوری که فقط چشمهاش دیده میشد چشمکی زد 

امضات –از امضا من کجاها استفاده کردی -از همان ابتدا  –وگفت:از کی این کارو میکنی 

 زمانی که نیستی و باید فاکتور یا پیشمن میخوره که بخوام ازش استفاده کنم  دبه چه در

تینا بهم گفته بود –د مجبور بودم این کارو بکنم وری فاکس شه امضات ضروری بوفاکت

مابقی فاکتورها رو امضا زدم و گفتم:مطمئن باش من به ضرر شرکتت کاری – دورم نمیشبا

از امضا خودت استفاده کردم بخاطر همین زود جواب نمیکنم تمام این نامه هایی که زدم 

رو بیارم بهت بدم اونم با اون نامزد بپایی که تو داری ها امه گرفتم من که نمیتونستم همه ن

ضرورتی نداشت توبدونی چه –م میگفتی دی خوب بود قبلش به خونه  ول–چیه دلخور شدی 

روپول گذاشتنه که من دارم این کارو برات میکنم  لمهم برای تو پو حال تو میکرد فرقی به

اصال" راجع به تو فکر نمیکنم اینم از من -توچرا راجع به من اینطوری فکر میکنی–

–نه –توخانه با روسری میگردی  توهمیشه–بله –نیلوفر –آخریش خب میوه ات و بخور 

فاکتورها را مرتب کردم و –کی بود –آره –مهمان داشتی –نه –پس منتظر کسی هستی 

این وقت شب این جا چکار ز قراردادم و گفتم:شهاب چشمانش راکمی تنگ کرد و گفت:رومی

چکارش -د دوما" کارش داشتم تماس گرفتم اونم اومداوال" شهاب هشت ونیم اینجا بو–داشت 

 از این به بعد توروز باهاش–دادم باید بهش می یسری سند و مدرک بود که–داشتی 

اینقدر کشیدم  –خجالت بکش -نیستی یعنی –ده من زنتم جدی جدی باورت ش–قراربزار 

–قراره چکار کنم –همسر عزیزم برای دوشنبه میخوای چکار کنی خوب رفته  کشش در

ی باش توسن کمی داری و نمیتونی بفهمی من چی میگم این روز نیلوفر خواهش میکنم جد

به من اعتماد داری –جانم –آقای خطیبی –برام خیلی مهمه میخوام همه چیز بی نقص باشه 

نمیتونم نیلوفر –همه چیز و بسپار به من و نگران چیزی نباش –معلومه که دارم –یانه 

هیچی فکر بسه دیگه چرا اینقدر اینا رو بزرگ کردی اینا هیچی نیستند –تواینارونمیشناسی 

اینا نشست و برخاست داشتی باضعیف نیستم توفقط یه جلسه –نمیکردم اینقدر ضعیف باشی 

گو ببینم تاحاال تو مهمانی هاشون شرکت باشه اصال" حق باتو ب–هیچی ازشون نمیدونی 

خیلی باسلیقه و روبرنامه دوسه جور غذا دسر و -بودندخوب بگو چه جوری -آره–اشتی د

حداقل پائین ترهم اگه ازاونا بهتر نه  دچه میدونم نمیدونم چه جوری برات بگم دلم میخوا

ار میکنند راضی میشی اگه من قول بدم خیلی بهتر ازاونی باشه که اونا برگز–برگزار نشه 

نیلوفر تو تجربه ای نداشتی –ادم لوفر لبخندی زدم و سرم و تکانی دمیتونی نی–کوتاه میای 

دیگه داری توهین میکنی تودوشنبه یکربع قبل –غذاهارو درست کنه  دمیخوای بگم مادرم بیا

سرم درد  از مهمانهات بیا و یکربع بعد هم برو دیگه هم نمیخوام دراین مورد چیزی بشنوم
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پس دوشنبه سرکار نیا بتونی به کارا –باید برای همه چیز باتو سرو کله بزنم گرفت همش 

–چرا نکنم –شما این کارو نمیکنی –اینجا برسی خودمم فردا میرم خرید بعد میارم میزارم 

خداتمومش کن من وروت–نیلوفر –شما تجربه ای توخرید نداری خودم این کارو انجام میدم 

خسته ام دیشب هم نخوابیدم  لطفا" ا....دا........مه .........ن ...........ده خالص سرش و 

 کارخوبی میکنی چون–و گفت: باشه هرچی تو بگی سعی میکنم بهت اعتماد کنم تکانی داد 

  وای نیلوفر خواهش میکنم–اگه یک کلمه دیگه دراین رابطه بگی آبروت و جلوشون میبرم 

میوه ات و بخور بزار رنگت بیاد سرجاش حسابی حاال شد –باشه گفتم که هر چی تو بگی 

پریده نگاهی به ساعت انداخت و گفت: دیر وقته برم بهتره ولی اینا رومیبرم میوها رو 

خواهش میکنم به سالمت –ممنونم نیلوفر –توظرف دربسته ای گذاشتم و به دستش دادم 

رفتم نفهمیدم کی نگرانه اهمیتی ندادم بعداز رفتن اوبه اتاقم  ازچهره اش مشخص بود هنوز

دم دوبار شایان تماس گرفت تماس و قطع کردم د فردا تا بعدازظهر درگیر کار بوخوابم بر

اون روز به شرکت پدرم نتونستم برم شب همه چیز و آماده کردم بعدازشرکت به خرید رفتم 

همه این روز درنظرگرفته بودم صبح هفت آمدند و خانه راهم مرتب کردم دونفری که برای 

به شرکت شایان رفتم  درم رفتم یک ساعتی  آنجا بودم بعدچیز و بهشون گفتم و به شرکت پ

یبی درو د شدم و گفتم:باز چی شده آقای خطمرا بخود آورد بلننزدیک ده بود که داد شایان 

انگار فراموش کردی امشب مهمان –پس باید کجا باشم –بست و گفت:تواینجا چکار میکنی 

آه منظورتون اینه نه فراموش نکردم نگران نباشید یه ساعتی اینجا کار دارم  بعد –اری د

آقای خطیبی من مهمان –بیا برو اعصاب من و بهم نریز این بود اطمینانی که دادی –میرم 

ید وقت مرا بیشتر دارم شما دلواپسید لطفا" بفرمائید سرکارتون هرچقدر بیشتر اینجا بایست

معطل میکنید لطفا" بفرمائید به کارم برسم او با عصبانیت اتاق را ترک کرد و دررا کوبید 

ارش آخه پدرم کلی بهش سف– حق وردی گفت:این چش بود به اون چه ربطی داره تومهمان

نه بابا –دی خندید و گفت:معلومه ازپدرت حسابی میبره کرده بخاطر همین میگه  حق ور

اونجا که کارم تموم شه دیگه میرم به مشکلی  بخاطر خودشه من حسابداری کار دارم  اینم

حافظ  نیم ساعت تو حسابداری بودم  ازاتاق که اومدم خوردید باهمراهم تماس بگیرید  خدا

بزنه اما از چهره اش مشخص  نتونست حرفی دغ بوون باشایان روبه رو شدم سالن شلوبیر

وقتی به خانه رسیدم کارها ی نکردم و از شرکت بیرون زدم توجه بود حسابی عصبانیه

کردم و کردم ساعت شش و نیم بود که برنج و دم فورا" غذاها رو آماده انجام داده بودند رو

ستم میکردم که ضربه ای به دم و آماده شدم داشتم حلقه رو دبه حمام رفتم  لباسم را پوشی

 گفت:نیلوفر خانم گوشیتون چند دفعه زنگ خورده بفرمائید  درعنا اوم–بله –درخورد 

ت انداختم و گفتم:پس سالم آقای خطیبی نگاهی به ساع-.-بله –گوشی و گرفتم و تشکر کردم 
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رو باز میکنم درو باز کردم و شالم را داالن –......-چرا نمیای  نشان نمانده تو چیزی به آمد

کت و شلوار مشکی و پیراهن کرم  دآمد سرش پائین بو آروم از پله ها باال انداختم  مروسر

خطیبی  سرش و بلند کردو به من آقای –رنگی به تن داشت مثل همیشه شیک و مرتب بود 

سالم خوش امدید  باسرش –چشم دوخت سرتاپام و ازنظر گذراند روصورتم خیره ماند 

رپذیرایی ایستاد و همه جا را از نظر گذراند و به من چشم دجوابم راداد و وارد شد و جلوی 

ر از دست توحرص میخورم  با بلند در خون انداخته گفت: اینقدچرا چشمات اینق–وخت د

درو زدم و گفتم:چته چرا  یگه ادامه نداد و با وحشت به من چشم دوخت دشدن صدای زنگ 

اگه بخوای –من خیره شد  و به داینجوری شدی نگران چی هستی دستی توموهاش کشی

 برو جلوی در دعوتشون کن همانطور ایستاده الاینطوری برخورد کنی بهشون برمیخوره حا

 دبه من نگاه میکرد سری تکان دادم و ازش فاصله گرفتم  رامین و مریم از بقیه جلوتر وار

ن سالم عزیزم خوش آمدید بفرمائید رامی–شدند مریم جعبه  شیرینی را به دستم داد 

چرا داره لباس میپوشه – ؟نیستش ,وست ما آوردیدس چه بالیی سردگفت:سالم خانم مهن

ست دگلی به  دمیرسه خدمتتون بفرمائید آخرین نفر مهرداد و ستاره بودند  مهرداد سباالن 

تان خرسندم درابطرفم گرفت و گفت:از زیارت مجد داو سب دداشت ستاره که وارد ش

دستم نگاهی به گل انداختم و گفتم:شرمنده من  م داشته باشهدیدارها تداووارم این دامی

با چشماش قورتم بده نگاه چشم حتما" کم مانده بود –حمتش و بکشید حساسیت داره خودتان ز

مهرداد چرا نمیای به شایان که پشت سرم  ایستاده –ازش گرفته و گفتم:لطفا" بفرمائید داخل 

کرد اوگل وروبه نگاه کردم و نفس راحتی کشیدم شایان اومد جلو اورا به داخل دعوت  دبو

دوارم تو دستات حساسیت نداشته باشه شایان  سبد و گرفت و روی شایان گرفت و گفت:امی

گفتم: برو االن  زحمت کشیدی بفرما داخل  شایان متعجب به من چشم دوختگفت:نه ندارم 

سرش نگاه کرد و گفت: ه خندید بصدای خنده او مهرداد به پشت وقت این کارها نیست یدفع

حتی ه رو هم شنیدیم چیه خانمت داره برات دلبری میکنه  بانارادچه عجب صدای خنده شاز

جزئیات نشو همه رو به  داوبطرف مهرداد رفت وگفت: برو مهرداد وارنگاه کردم به شایان 

تازه میخواستم به رعنا چیزی بگم که شایان  م به آشپزخونه رفتم دنشستن دعوت کردم و خو

میخوای چکار کنی رعنا خندید و گفت:خوبه شما دختر –توچرا اومدی برو بشین –وارد شد 

زشته برو بشین منم االن میام نیستی وگرنه روز خواستگاری غش میکردی خندیدم و گفتم:

–کنی برواالن میام توباشی فقط خرابکاری می–مطمئنی نمیخوای کمکت کنم –تنها بمونند 

آره خیالت -باشه زود بیا نمیدونم چی بگم  به رعنا نگاه کردم و گفتم:میدونی که چکار کنی  

شایان سرپا ایستاده بود و راحت باشه برو بنده خدا حسابی ترسیده از آشپزخونه بیرون رفتم 

گرفته و نشستم و  متعجب بهم چشم دوخت نگاه از او حرف میزدکنارش رفتم بادیدن من



 
314 

گرفتم  نگاه میکرد ازگوشه کتش و به من دگفتم: خیلی خوش آمدید شایان همانطور ایستاده بو

و گفتم: چرا نمیشینی  نگاه پراز غضبی به من انداخت و نشست رامین نگاهی به من بعد به 

امین شایان انداخت و گفت: شایان حالت خوب نیست شایان اصال" متوجه اونشد گفتم: آقا ر

چته پسر میگم حالت –کرد و گفت: چیزی گفتی رامین جان با شما بودند اوبه رامین نگاه 

رامین و محسن بهم نگاهی انداختند  لبخندی زدم و گفتم:امروز چرا چرا خوبم –خوب نیست 

شروع به دست تنها مونده خسته شده رعنا با سینی نسکافه وارد سالن شدو سالم کرد 

گفت:شما هم کار میکنی یا خانه داری شایان لبخندی زد و گفت:خانم من  پذیرایی کرد رامین

بیست و چهارساعته کار میکنه مریم گفت:واقعا"  نکنه پرستاری خندیدم و گفتم:نه مریم جان 

آخه خودتون گفتید بیست و چهار ساعته –شایان گفت:چرافکرکردید خانم من پرستاره 

که کارش خیلی سنگین و زیاده مهرداد گفت:مگه  این ورم این بود کارمیکنه شایان گفت:منظ

خانم چکاره است  حالم ازش بهم میخورد کاش الل بود و نمیتونست حرف بزنه شایان 

م دگفت:مدیرفروش شرکت خودمه مریم گفت:یه جوری گفتید کارش زیاده که فکر کر

توشرکت منه بعد  مدیرعاملی چیزیه شایان ابرویی باال انداخت و گفت:نیلوفر صبح تا چهار

از اون میره شرکت خودش اونجا مدیرعامله هرچند تو این شرکتم مدیر اصلی نیلوفره نباشه 

نیلوفر هنوزم مثل سابق دست به کارهای عجیب و غریب همه کارا لنگ میمونه شیدا گفت:

ن ن شایان گفت:مگه چکار میکردی رامیمیزنی لبخندی زدم و گفتم:اون مال سابق بود  نه اال

درمی  گفت:وای شایان از همان ترم اول یه جور با کامپیوتر کار میکرد سر از یه چیزایی

آورد که استادها از همون ترم اول خانم مهندس صداش میزدند یکی از استادها بود که یه دل 

سید خانم صداش میزد شایان اخمهاش وکشید تو هم ونگاهش و  دنه صد دل عاشق  شده بو

گفت:بابا غیرتی نشو این مال قبل بود  مریم گفت: االن اینا رو  به زمین دوخت محسن

میندازید به جون هم دوستتون و نمیشناسید رامین گفت:بابا بدبخت خودش و کشت خانمت نه 

تنها بهش محل نمیزاشت یه کاری کرد بیچاره دمش و گذاشت روکولش از دانشگاه رفت 

غرور و یدنده بود من ماندم چه جوری ر مدکسی جرأت نمیکرد  به زن تونزدیک شه اینق

اینطور نیست نیلوفر خانم شایان  توی بداخالق و  قبول کرد مهرداد گفت:حتما"عاشق شده 

بله همینطوره  به صدای دست محسن و رامین نگاه از شایان –ه من چشم دوخت بنگران 

گرفتم رامین گفت: عجیب ترین حرفی که به عمرم شنیدم همینه ما هیچ وقت فکر نمیکردیم 

من برعکس شما فکر –کسی پیدا شه عاشق شایان  بد خلق بشه حتی تصورش هم یکم سخته 

کمی اخالقش تنده  هداره درست دامیکنم دوست شما اخالقهای بی نظیر و منحصر به فرد زی

اما خداروشکر با من که اینطور نبوده  رضا گفت:اما ظاهرتون اینطوری نشان نمیده 

نکه ایشون ظاهر و باطنش یکیه مهرداد فورا" گفت: برای ای–میخوره شایان عاشق تر باشه 
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حفظ بلدم ظاهرم و  بظاهر و باطن شما یکی نیست نگاهش کردم وگفتم:چرا هست اما خو

کنم تا کسی متوجه درونم نشه رامین گفت:خانما آقایون بزارید از همین االن یه چیزی بهتون 

ه تیزی داره حواستون باشه چیزی نگید که با زبانش دخانم مهندس زبان فوق العا بگم این

میسوزونه شایان لبخندی زد و گفت: تائید میکنم این ون بزنه که آی نیشش میسوزونه آی نیشت

به دیوار یه چیزی بگه درجا میترکه چه برسه به آدما مریم گفت: وای بنده خدا آقا خانم 

خار نداشته باشه  لشایان ببین چی کشیده که اینطوری تائید میکنه لبخندی زدم و گفتم:اگه گ

شد رعنا پیش دستی  دزود چیده میشه نیش زبان من  هم همین حکم و داره حاال بفرمائید سر

وازده نفری تنها کسی که ساکت بود ستاره درمیان جمع د دبه پذیرایی کر ها را چید  شروع

نگاه  اوبا ترس به مهرداد و بعد به من–مهرداد بود گفتم: ستاره جان چرااینقدر ساکتی  زن

ندت  همه به کال" کم حرفی یا شوهرت ترسو–کرد وگفت:از صحبتهای بقیه استفاده میکنم 

 این کارو بکنم چرا اینطور فکر کردید  به دحرفیه چرا بای مهرداد نگاه کردند گفت: این چه

با  ونو گفتم:آخه تواین جمع شما سعی میکنی میدان داری کنی و خانمت ستاره نگاه کردم

حرف که نه ....بگذریم –یعنی من خیلی حرف میزنم –سکوتش راه و براتون هموار میکنه 

عد به من انداخت و آروم گفت:چیزی اد بف نیست  شایان نگاهی به مهردبفرمائید قابل تعار

بمونه بعدا" به شیدا نگاه کردم –دارم  د شو بیا کارتبلن–نه –گفته که ناراحتت کرده باشه 

ازدواج کردند بین ما فقط  دوسه تاشون همهآره از –وگفتم:از بقیه بچه ها خبر داری 

تاریخش مشخص نیست   و گفتم: فعال"ی حاال کی عروسیتونه  به شایان نگاه کردم توموند

خندیدند مهرداد گفت: چی شد درگوشی  دمحسن  تو گوش رامین چیزی گفت که هردو بلن

آروم –نداشتیم  به ما هم بگو چه خبره به شایان نگاه کردم و گفتم:بلند شو برو پیش دوستات 

باشی دلت بخواد یکم با دوستات تنها  دمیل خودته گفتم شای–گفت: ناراحتی من کنارت نشستم 

ایان جدا شو از زنت بیا کمی اختالط کنیم شایان به من نگاه کرد رامین شمهرداد گفت:بابا 

ببین زز داره اجازه میگیره  شایان بلند شد و گفت: اجازه چیه بابا خانمم خودش داشت  گفت:

ت خانمای ما که اجازه نمیدن تنها لبابا خوش بحا–میگفت برو پیش دوستات من گفتم نه 

که بلد  ید اونی هممه که نمیزاریم همدیگر و درس میدمرسده زن رضا گفت:معلوباشیم 

میگیرید این بنده خدا هم تازه نامزد کرده یه مدت که بگذره مردا رو بشناسه  دنیستید ازهم یا

اونم مانع میشه مریم گفت: حاال که اینطوره بیاید ما هم علیه اینا شورش کنیم شیدا گفت: مگه 

شید دیگه  همه بلند شدیم و بطرف  دشد و گفت: توهنوز داغی بابا بلن دریم بلنمریم  مجنگه 

اره کردم  او فورا" ظرف میوه رو به این قسمت آورد و مجدد شدیگه سالن رفتیم  به رعنا ا

پذیرایی کرد  ساعت هشت بلند شدم و به آشپزخونه رفتم نگاهی به غذا ها انداختم همه چیز 

میخواستم درقابلمه رو بردارم که شایان  م تازهدبودم  میزو هم چیده بوو از قبل آماده کرده 
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کی درست –آره هشت داره میگذره –میخوای شام و بیاری –ده دیگه چی ش–دستم وگرفت 

 ؟دهخوب ش–زن همسایه خوب خودم درست کردم دیگه –بابا غذا رومیگم –چی و –ه دکر

م جز این مدلش برو دجور مرد دیده بو ا برو بشین بزار به کارم برسم من همه دخوروت–

برو دستمم ول کن درد –نیلوفر –م صدات میکنم دوستات غذاها رو که کشیدبشین پیش 

مک رعنا غذاها رو گرفت اونگاهی به اجاق گاز انداخت و از اشپرخونه بیرون رفت  به ک

بودم وقتی قراردادم چهار جور غذا دوجور سوپ دسر پیش غذا آماده کرده کشیدم و رومیز 

همه چیز و سرمیز قرار دادم همه رو سرمیز دعوت کردم هرکدام با دیدن میز نظری دادن 

میز نگاهی انداخت چند لحظه ای میز و از نظر  مضطرب به من نزدیک شد و به ایانش

مهرداد گفت: چند تا لبخند  رو لبانش نشست صندلی وعقب کشید و گفت: بشین خانم  دگذران

نیاز به این همه ریخت و پاش نبود بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:چون  جور درست کردید

 دخوب بفرمائی دتازه وارد این جمع شدم نمیدونم کی از چی خوشش میاد چی خوشش نمیا

سرد میشه مهرداد اولین نفری بود که دست به غذا زد قاشقی به دهان برد  چشمانش را کمی 

ستم و گرفت دایان که ش او چشم دوخته بودند به تنگ کرد و به من چشم دوخت  بقیه هم به

تو خوبی نگاه گذرایی به من –او به مهرداد چشم دوخته بود دستش سرد بود  نگاه کردم 

م چرا هیچ کس غذا دمانده بو  ت مهرداد گفت: دست پخت خودتونهاخدبه مهرداد ان دوبع

ولی اصال" متوجه  ببخشید–مطمئنید –نمیکشه و همه به او چشم دوختند  گفتم: بله 

نه نه فوق العاده است خیلی خوش طعمه اما به شما —دمنظورتان نمیشم اگه ایرادی داره بگی

نمیخوره همچین دست پختی داشته باشید البته بهتون برنخوره بخاطر سن کمتون میگم اکثر 

از ازدواج طعم غذاشون کشنده  است ولی بی اغراق عرض میکنم  طعم غذای  ددخترها بع

چیزی نگفتید که –ما محشره امیدوارم از من ناراحت نشده باشید  قصد جسارت نداشتم ش

به جمع نگاه کردم و گفتم:  ده میدید بقیه هم غذا بکشند بعزباعث ناراحتی بشه حاال اگه اجا

باعث شد به او نگاهی بندازم قبل از  دبفرمائید سرد میشه فشاری که شایان به دستم وارد کر

ل کن غذات و بخور که ست خانمت و ودحرفی بزنه مهرداد گفت: بابا شایان  اینکه بتونه

آمیزی زدم وگفتم:شانس و من آوردم که  خوش بحالت  شده چه شانسی آوردی  لبخند تمسخر

دورام همنشینی باشما او را از راه بدر نکند محسن و رضا ایشون شکم پرست نیست امی

اد بهانه گیره و از هر چیزی ایراد میگیره هروقت خندیدند رضا گفت: تواین جمع فقط مهرد

باهم جایی میریم اول میزاریم غذاها رو امتهان کنه اگه خوب بود که هیچ وگرنه اول باید 

زبان تلخش و جمع و جور کنیم بعد به غذا خوردن بپردازیم شما تازه وارد جمع شدی کم  

طرز نگاهشون مشخصه تا چه حد کم عادت میکنی سری تکان دادم و گفتم: از ظاهرشون و 

این اخالقها ی عذاب آورو  ما به بقیه چیزی نمیشه بنده خدا ستاره که باید بهانه گیر هستند ا
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کنه مهرداد همانطور که قاشق دیگری به دهان میبرد گفت: ستاره عاشق منه باتمام  لتحم

مه چیز عالی همیشه ه م کهدوجودش من و حساسیتهام و درک میکنه من تو جایی بزرگ ش

برام محیا کنه لبخند  این و بفهمه و همه چیز و همانطورو بی نقص بوده انتظار دارم زنم 

کجای حرفم خنده دار تمسخر آمیزی زدم که همین باعث شد قاشق و تو بشقاب بزاره و بگه 

ه که شما دوتم: چطور همه چیز عالی و بی نقص بهمانطور که نگاهم به بشقاب بود گف–بود 

او خیره نگاهم نقص بار اومدید بهش چشم دوختم  تا تاثیر کالمم و تو صورتش ببینم پر 

میکرد گفتم:به نظر من شما زن عالی و بی نقصی به دست آوردی که با صبر و حوصله 

ی شما بقدری زیاده که رو دم نمیزنه حساسیتهال میکنه و تمام مشکالت اخالقی شما را تحم

موقع چشیدن غذا حواسم به همه بود هرکدام به نوعی مضطرب   ن هم تاثیر گذاشتهدوستانتو

و نگران بودند بنده خدا ستاره جون که هر روز باید چقدر استرس و تحمل کنه تاشما 

غذاتون و بچشید ببینه  باب میلتان هست یا  نیست  سروش گفت:باالخره یکی پیدا شد با 

ر خوب این دوست دوگفت:شما چق جسارت تمام عیب تورو بهت بگه بعد به من نگاه کرد

بهانه جوی ما را شناختید ماهر جا میخوایم بریم که بار اوله کلی استرس داریم این آقا 

چطور میخواد برخورد کنه باور کنید هیچی از اون دورهم بودن نمیفهمیم شایان تواز 

کسی  گفتم:نیاز نیست خصوصیتهای مهرداد گفته بودی شایان سرش وبعالمت نه تکان داد

 الهرشون  به باطنشون میشه پی برد حاانطور افراد انگشت شمارند زود از ظحرفی بزنه ای

ه شما هم از فرصت استفاده کنید حداقل یک مرتبه دن غذا باب میلش بوکه دوست گرامیتو

م دن تعریف نکرده بورداد گفت: اگه االن از دست پخت توبدون حاشیه غذا میل کنید  مه

شما اولین نفری نیستیدکه از دست پخت من تعریف –حرف میزدید  ارتبازهم با این جس

که این و میگم من هم رکم هم حرف  میکنه مطمئنا" آخرین نفر هم نخواهید بود ببخشید 

تودلم نمیمونه من به تعریف و تمجید آدمای بهانه گیری مثل شما بها نمیدم چیزی که از نظر 

دیگران هم خوب جلوه میکنه به شایان نگاه کردم  خوب باشه اطمینان دارم در نظر خودم 

فقط ساالد  او مقداری ساالد تو ظرف من ریخت –توچی میخوری -وگفتم:چرا غذا نمیکشی  

هم خوشش میاد یا و بعد برای خودش غذا کشید نگاهش کردم تا وقتی غذا رو میچشه ببینم او

خیر چطور –انه حواسم و پرت کرد تن نیلوفر خانم شایان هم بهانه گیره ینه که سروش با گف

نه نیست راستش بقدری –دید گفتم حتما" اوهم بهانه گیر ه ش کرآخه یه جوری نگاه–

استرسش بود تا زه میفهمم خصوصیات دوستشون باعث مضطرب بود که برام جای سئوال 

-عادت کردم دگران زبان تو بودم وگرنه به رفتارهای مهرداشده بود  شایان گفت: من ن

ونگاهش و به بشقابش دوخت رضا گفت: چرا باید  دنگران من یا دوستت او لبخندی ز

اره ترسم از این بود تم که خانم من زبان تند و تیزی دنگران دوستش باشه شایان گفت: گف
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رفتار مهرداد به مزاقش خوش نیاد و یه چیزی بگه که به مهرداد بربخوره گفتم: اونی که 

ه کرده ولی در چیزی ایراد بگیره حتما" خودش و برای اعتراض آمابخودش اجازه میده از ه

امیدوارم زودتر دست از این اخالقشون بردارند چون ممکنه این جمع دوستانه رو از هم 

ق آقا مهرداد کنار بپاشند شیدا گفت:این جمع تقریبا" شش ساله هست یه جورایی با این اخال

دارم توجمعی رفت و ه من خارجه من دوست دهنه عزیزم از ع–ت میکنی داآمدیم توهم ع

اعث نشاطم بشه اگه قرار باشه رفتار یه نفر مداوم بهم استرس وارد کنه اصال" آمد کنم که ب

به سایرین استرس وارد میکنه اونم همین وازده نفری فقط یک نفر دامه نمیدم تواین جمع دا

ه هرچند از وجنات تک تک تان آقاست نمیدونم چه جوریه زور این آقا به این جمع چربید

پیدا است برای دوستی ارزش قائلید و با صبر و حوصله رفتارهای ایشان را  ندید میگیرید 

رگ شدم بخاطر همین م را میشناسند میدونند چه جوری بزهرداد گفت:همه من و خانوادم

یکی  شما به همین–شما ده تا بپرس –ازتون بپرسم  لمیتونم یه سئوا–د اعتراض نمیکنن

بله پدرمن خیلی محکم و –شما پدر دیسپرینی داشتید –بفرما ئید –پاسخ بده بقیه پیش کش 

وگفتم:پس حدسم  کامال" درست  خانه ما همیشه پدرساالریه چطور؟ لبخندی زدم سخت گیره 

وده بود شماهنوز تحت تاثیر جوزمان مجردیتان هستید تصور میکنید چون پدرتان چنین ب

ا با عرض شرمندگی باید عرض کنم شما فقط ادای آمادی سخت او باشید ام شما هم باید مثل

گال و برعکس دستتان نمی گرفتید ون اگه غیر از این بود قاشق و چنگیر و درمی آورید چ

- ای رعنا دیگه ادامه ندادم دحتی اگه چپ دست باشید و نتوانید درست غذا بخورید  به ص

ممنونم تماس و رد کردم و رومیز –تبه زنگ خورد گوشیم و آورد و گفت: چند مر–جانم 

–نگاهی به گوشی انداخت و گفت: چرا جوابش و ندادی االن نگران میشه  گذاشتم شایان

بفهمه –کاش اونم میاومد –آره -بفهمه بچه ها اینجان هوایی میشه شیدا گفت: نیلوفر نازنینه  

رامین گفت: هنوزم مثل چند  شماها اینجا  هستید علی ومجبور میکنه همین االن حرکت کنند 

خدا جوابم و بده وروخیلی بیشتر از سابق  یه مسیج اومد )ت–ه شما وابسته است بسال پیش 

چرا جواب تلفنم و نمیدی مگه چکار کردم (شایان مسیج خواند و گفت: بهش زنگ بزن 

-بونت بشم سالم قر–جانم عزیزم –ر حساسه گوشیم دوباره زنگ خورد میدونی که چقد

این چه حرفیه چرا باید قهر کنم این  که گریه نداره -........-نازنین چراگریه میکنی -........

من خوبم اما انگار -......-و سالم لا-آره عزیزم من خوبم تو چطوری ,صدای کیه  -........-

یگه تکرار کن  گوشی و رو د......یه بار -رش و دور دیدی  دبرا چشم-....-تو دوباره بله 

-.....--گوش شایان گذاشتم  کمی گوش کرد و گفت: کم شیطنت کن  دیگه نمیزارم ببریش 

-.......-مراقب خواهرم باشی اذیتش نکنی آرش رسیده -........-علیک سالم خوش میگذره 

دیدم خیلی -.-الو –خداحافظ  به نیلوفر از من باشه گوشی و میدم-..........-اونم اونجاست 
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نه نه بردیا اصال" نزار بفهمه -........-کی و میگی -...-طوری بهترم میشی سرحالی گفتم این

میدونی که کارم -.....-جانم عزیزم –خداحافظ -..-حاال گوشی و بده به نازنین  تم برودخو

-فدات شم به علی سالم برسان -......-زیاده باشه یدفعه دیگه خیلی مراقب خودت باش 

مهرداد گفت: شما یه جوری عزیزم عزیزم میکنی هرکی ندونه میگه  خداحافظ -.........

ا کرد گفتم: با این دپشت خط کیه که اینطوری قربان صدقه اش میرید  جمله اش و خیلی بد ا

تاره چی ا ست بارزتون اضافه میکنم بنده خدن و هم به خصوصیادحرفتون شکاک و بدل بو

از دست شما میکشه محسن خندید وگفت: مهرداد جان بهتره غذات و بخوری زبان تو 

کنه  واقعا" خوش مزه بود  اما فکر کنم ر خانم دستتون درد نتاثیری در این خانم نداره نیلوف

شایان خوشش نیومده چون فقط با غذاش بازی کرد به او نگاه کردم وگفتم: خوشت نیومد قبل 

ظر کسی براتون نگفتی ه مهرداد گفت: چی شد پس شما که که شایان بتونه حرفی بزناز این

مهم نیست نگاهش کردم و گفتم:بازم میگم اما شایان کسی نیست تنها فردی که برام مهمه 

کی میره این همه راه و بابا شایان خوش بحالت چقدر تحویلت  شایانه سیروس گفت: اوه

اولشه بزار چند وقت بگذره میشن مثل من و ستاره گفتم:ستاره رو میگیره مهرداد گفت: اینم 

 نمیدونم اما من نمیتونم نقش بازی کنم وظاهر سازی کنم اگه شایان همینطوری بمونه منم

طرف ما منوط به رفتار دهمین میمونم اگه تغییر کنه  مسلما" منم تغییر میکنم تغییر آ

تم دست دطالق گرفته بودم مهرداد کفت: شوهر خوتاره بودم هزار باره مقابلشونه من جای س

وای خدا نکنه مثل شما باشه درسته کمی –مثل من من نداره  خیلی بد اخالقه درست  کمی از

قبل شده رامین  زاخالقش تنده اما بد نیست خدارو شکر خیلی تغییر کرده خیلی آروم تر ا

کرده پدر عاشقی بسوزه شیر وچه با قبل خیلی فرق  گفت:این جا حق با نیلوفر خانمه شایان

کرده هیچ موش و کرده تو قفس بچه  جوری موش کرده همه خندیدند مهرداد گفت: موش که

کنه گفتم: شما کال"  دنکنید خانمش نمیزاره باماها رفت و آم بها از این به بعد روشایان حسا

من گفتم تواین – من اظهار نظر خودتان را گفتم غیر اینه–عادت داری بلند بلند فکر کنی 

مابقی استرس وارد میکنه که همچین اهمیتی نداره بدی یه  جمع دوازده نفری فقط یک نفر به

خوبی باقی جمع  میشه ندید گرفت  اصال" فکر میکنیم همچین آدمی در جمع  نفر و به

حضور نداره اما مصاحبت با مابقی جمع و از دست نمیدمیم به شایان نگاه کردم و گفتم: 

شایان ناقال ای خوبی داری خوشحالم این اکیپ به اکیپ خودمون اضافه شد رضا گفت:دوست

یه جمع فامیلیه پسر عموی نیلوفر با دختر خاله ام پسر عمه اش با –دیگه با کیا میپری 

ایشون با دخترای  :پسرای فامیلخواهرم پسر خاله هام خواهر نیلوفر و علی مهرداد گفت

روسیش وگفت:خواهرم چند روز پیش ع ان ابرویی باالانداختشای میل شما روهم ریختنفا

رخاله ام تازه عقد کرده رامین گفت: آی آی شایان باید خیلی بود که هیچ کدوم نیامدید دخت
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ه آب تو دارند یه دختر دادند چند تا گرفتند حواست باشخانواده زرنگی -چرا؟–مراقب باشی 

فی میکنند نیلوفر خانم دستتون درد نکنه غذا دخترای فامیلت تالدلش تکون نخوره وگرنه سر

با حضور شما جمع مادوباره  بود امیدورام وره هامون کسل کننده شدهد دعالی بود مدتها بو

د شیدا خواست کمک کنه د شدنمثل قبل گرم بشه این و گفت و از سر میز بلند شد بقیه هم بلن

میرسم  نالامیز و جمع کنم که گفتم: زحمت نکش عزیزم رعنا جمع میکنه بفرمائید بنشینید 

آخه -ور ؟چط نمیدونم–آشپزخونه رفتم رعنا گفت: این مرده باشما مشکلی داره  خدمتتون به

ت آدم عقده ای کارش همینه رعنا جون حواس–همه جوره سعی میکنه شما رو تحریک کنه 

باشه شما برو بشین به –باشه سفارش نکنم من میرم چند دقیقه دیگه پذیرایی و شروع کن 

ن برگشتم و کنار شایان نشستم  دیگه از استرس و اضطراب تو صورتش خبری نبود و لسا

کس اولی که اومده بود ساکت نشسته بود وبه اما مهرداد برع دبا بقیه بو دبگو بخن لمشغو

نزدیک دوازده نشستند و صحبت کردند موقع رفتن مهرداد گفت: بچه ها  بقیه نگاه میکرد تا

نگاه کرد مهرداد گفت:چیه زن ذلیل  منزل ما فراموش نکنید شایان فورا" به منپنج شنبه شام 

ن گفت:نیلوفر خانم خوش میگذره تشریف بیارید ماتازه روی نمیده بیای رامی خانمت اجازه

ا دونی من برای فردوگفتم:می شایان نگاه کردم اده کنیم بهاستف دخوش شایان و دیدیم بزاری

برگشتم که با هم میریم نه که تو نمیرفتم اگه تااون روز  دبلیط دارم کارم اگه ضروری نبو

قراره کاریه خیلی وقت پیش –ون شوهرت دخودت برو مریم گفت: تنها میری مسافرت ب

دفعه  یشاالال ما تازه با هم آشنا شدیم امیرفتم ولی چون کارم زیاد بود وقت نکردم حا دبای

ها کدومتون فکر های بعدی  مهرداد گفت:دیدید گفتم دیگه رو شایان حساب نکنید وای بچه 

چند –اینطوری اسیر دست زنش بشه خانم زرنگ میشه بلیطتون وببینم  میکردید شایان شمر

شایان دادم اونگاهی انداخت  لحظه ببخشید به اتاقم رفتم و بلیط و برداشتم به جای او به دست

وگفت:برگشت ساعت هفته مهرداد کار نیلوفر خیلی زیاده اگه پنج شنبه خسته نبود حتما" 

–مونه یه روز دیگه ب میایم البته تا نیلوفر برسه میشه هشت ونیم  حاضر شه شده ده بهتره

لب به چیزی باشه قبول اصال" قرار و میزاریم برای جمعه ناهار خانم تو هم که رژیم و 

ن به من نگاه کرد و نمیزنه فکر کنم ناهار مناسب باشه  چطوره مخالفتی که ندارید شایا

دیگه دارید پس جمعه هم نمیتونیم  مهرداد گفت: –جمعه –کی برمیگرده گفت: خواهرت 

گذاشت و گفت: با این یال  بچه ها شدیم پنج نفر بعد دستی رو شانه شایان بهانه میارید 

ر دست یه زن بشی  رامین گفت:گیرنده مهرداد شاید واقعا" نمیتونن بیان  یته اسوکوپال زش

خواهر نیلوفر جمعه برنگرده که حتما" میایم وگرنه که شرمنده این  مهرداد اگهشایان گفت:

ه زن دبابا اینقدر به خانوا–دوتا خواهر خیلی بهم وابسته اند یک هفته بدون هم بودند خیلیه 

دوره بیای پیش من تاخودم آموزشت بدم گفتم:من ماندم این خانما چطور تاحاال  بها نده باید یه
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و منفی داری   لعاده شخصیت ضعیفمانع رفت و آمد شوهراشون با شما نشده اند شما فوق ا

با عرض شرمندگی من نه تنها جمعه بلکه هیچ وقت دیگه پام و منزل شما نخواهم گذاشت 

خورد گفتم وگفت: بهتون بر دی زدمیکردم مهرداد پوزخن جای سایرین هم بودم همین کارو

خانم شما رو نمیدونم اما من با هر کس درست مثل خودش –نباید به خانواده زن بها داد 

برخورد میکنم اگه طرفم به خانواده ام احترام بزاره به خانواده اش احترام میزارم وگرنه 

داره یکی مثل شایان از فهم و و شعوری  درست مثل خودش برخورد میکنم هرکس درک

سرکوب طرفش و  دمثل شما قص شعور باالیی برخورداره این گونه رفتار میکنه یکی هم

حسابی دردوران کودکی  داره کمی جای تعلل داره هرچند شما تقصیری نداری مشخصه

ر داری دوگفتم:اگه تو دوست  کردمشایان نگاه  سرکوب شده درهر حال بهاحساساتتون 

ها ما نیستیم جمعه تولد شیدا گفت:بچه  کنی من مانعت نمیشم جمعه ایشان شرکتضیافت 

کرده رامین با سر تائید کرد شایان گفت: منم اینجام نمیتونم   ینه از قبل دعوتمونخواهر رام

یگه خوب نیلوفر خانم ببخشید که بهتون سروش گفت:پس منتفیه مهرداد جان باشه یه وقت د

به طبعیت از او  کاری نکردم همه خواهش میکنم-ه بود  دق العاچیزفو زحمت دادیم همه

 خیره شد تاخواست درو بست و به من از رفتن آنها شایان تشکر کردند و رفتند بالفاصله بعد

وگفتم: شما میتونی تشریف ببری  حرف بزنه انگشتم و رو بینیم قراردادم وبطرف رعنا رفتم 

دلی انداخت و شروع به قدم زدن کرد رعنا و کتش و درآورد و روصنلشایان اومد ج

وسائلش و برداشت و از خانه بیرون رفت درو بستم و بطرفش رفتم داشت با تلفن صحبت 

ببین رامین بهش بگو شانس آوردی بالیی سرت نیاوردم بگو بار آخرت باشه با زن –میکرد 

وگرنه میزدم درب ودنش و نگه داشتنم بمرتیکه نفهم حرمت مهمان -.....-کردی  لمن کل ک

د بدون رودربایستی حال اقا" خوشحالم باالخره یکی پیدا شنه بابا اتف-.-و داغونش میکردم 

یگه دخواهش میکنم این چه حرفیه شماها که مقصر نیستید -......-این زبون نفهم و گرفت 

دوختم   او چشم توهم سالم برسان  نشستم و به-.....-آقایی -...-اخالق مسخره اش و میشناسم 

نیلوفر خودت و –دوم پسره ک–فی بهت زده خیره شد و گفت:این پسره حر من باناراحتی به

نیلوفر چیزی که ازم مخفی –ت که شنیدی هرچی گف–به اون راه نزن منظورم مهرداده 

داد زد  مطمئن باش چیزی بگه درجا جوابش و میدم –نمیکنی این خیلی شیشه خورده داره 

بشی نمیخوام جوابش و بدی میفهمی نیلوفر وای به حالت  ن آدم همکالمنمیخوام توبا ای من

ع است که روی سگ من و ببینی وده و ازم مخفی کردی بخدا اون موقبعدا" بفهمم چیزی ب

ن فقط نقش زنت و بلند شدم وگفتم: من وتهدید نکن بعدشم فیلم تموم شد فراموش کردی م

با منم دیگه اینطوری صحبت نکن من تینا نیستم  به آشپزخونه رفتم پیش   بازی میکردم

اگه حرفی داری بزن گوش -دستیها رو توی ظرفشویی قراردادم اومد گفت: یه لحظه بشین
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او چشم  و دستم وگرفت  بطرف صندلی برد وگفت: بگیربشین  نشستم و بهلج دمیکنم اوم

ایرادی نداره من –ق اعصابم وبهم ریخته بود ه داد زدم این پسره احمببخشید ک–دوختم 

م واقعا" عالی بود فکرش و نیلوفر گفتم ببخشید بخاطر امشبم ازت ممنون–عادت کردم 

نیاز به جبران نیست از سر اجبار تن به –بتونی از عهده اش بربیای جبران میکنم  نمیکردم

لی به شرکت دراین بزمهای یگه دست از سر من بردار من هیچ تمایدلطفا" ن مهمانی دادم یا

الفت دیدی که میتونستم قبول کنم ولی بخاطر تو مخخودم متوجه شدم –دوستانه شما را ندارم 

چون اگه موافقت میکردی همه چیز و لو میدادم  با زنگ  کار بسیار خوبی کردی-کردم  

-..-طوره سالم حالتون چ–بفرمائید –کیه اینوقت شب –خوردن تلفن خانه نگاه از او گرفتم 

کی -باشه منتظرم  -.....-ئید اسرافتادید االن کجممنون بله رفتند شرمنده بخاطر من  تودرد

قبول بخاطرمن شرمنده –مانه تو -ا بخاطرمااذیت شددبنده خ–بله – دداره میا–پدرم –بود 

ازاین به بعد با خودته من نه جایی شرکت میکنم نه وارد این –باورکن من بی تقصیر بودم 

با بلند  شدن صدای زنگ  هیچ –اینم چشم دیگه –ع میشم بهتره دنبال یه بهانه باشی جم

خ شدی برداشت گفتم:یدفعه چرا اینقدر سرازجابلند شدم و بطرف آیفون رفتم  شایان کتش و 

ازپدرت خجالت میکشم پوزخندی زدم و گفتم: تو و خجالت بعید میدونم  اخمی کرد و کتش –

پدرم بطرف او رفتم پیشا نیم را بوسید و با شایان دست داد و اورا به و پوشید باوارد شدن 

نگاه کرد سرم و به نشانه اینکه بنشینه تکان دادم  نشست و  نشستن دعوت کرد شایان به من

به این این چه حرفیه شماها جوانید –گفت:شرمنده دوست نداشتم براتون مزاحمت درست کنم 

خوش گذشت  شایان گفت: جای شما خالی دخترکدبانویی  دوره ها احتیاج دارید خوب حاال

 پدرم نگاهی پرازغرور به من انداخت وگفت:نیلوفرهمه چیدارید  بهتون تبریک میگم 

ازدواج کنه که مثل خودش باشه شایان رنگ از صورتش پرید یدفعه  تمومه  امیدوارم باکسی

ه آشپزخانه رفتم و با سه صورت سرخش به زردی گرائید دلم بحالش سوخت بلند  شدم و ب

لیوان شربت برگشتم وقتی کنارشان نشستم پدرم سکوت کرد معلوم نیست چی به شایان گفته 

بود که دوباره سرخ شده بود لیوان شربتش و مقابلش قراردادم  وقتی تشکر کرد صداش 

–وسائلت و جمع کردی –پنج بعدازظهر –میلرزید پدرم  گفت: نیلوفر بلیطت چه ساعتیه 

یادت نره مدارکت و حتما" ببری سعی کن این چند روز کارات و انجام بدی جمعه –نوز نه ه

سعیدی ناخودآگاه به شایان نگاه کردم و بعد به پدرم چشم –کی هست –شب مهمان داریم 

ن نیلوفر میخوام بعد از یدوختم ادامه داد دیروز چی به سعیدی گفتی اینقدر ناراحت بود بب

سیت و ببینم ب مثبت بدی من پدرم آرزو دارم عروخواستگارهات جوا برگشتنت به یکی از

توهم که سروسامان بگیری خیالم راحت میشه اون روز توتاالر پدرعلی برای پسرش تورو 

خواستگاری کرد و اجازه خواست که بزارم بیان چندتا دیگه هم هستند که خودت خوب 
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ده آل ترند بنظرمن بینشون سامان هم ون بنظرت ایشناسیشون فکرهات و بکن ببین کدومشمی

موقعیت بهتری داره هم فوق العاده متشخص و با کالسه سعی کن به این بیشتر از بقیه فکر 

ت نامزد کردی دیگه درسته  همانطور ن توکی ازدواج میکنی بادختر عمخوب شایان جاکنی 

یعنی چی مگه – که سرش پائین بود گفت: بله به اجبار پدرم البته هیچ چیز قطعی نیست

م ردو بدل شده اما من قراره زندکی کنم نه آنها یه حرفهایی بین پدرمن و عم–نامزد نکردید 

اینطوری که نمیشه اینجوری هم با زندگی خودت –منم هیچ عالقه ای به این خانم ندارم 

به پدرم نگاه کرد و گفت: من این وسط هیچ کاره ام فعال" اونا  هم اون بنده خدا نی بازی میک

دارن بامن وزندگیم بازی میکنند خوب من دیگه زحمت و کم میکنم نیلوفر خانم بابت همه 

با  دراز کرد و بعددستش و بطرف پدرم شید که بخاطر من توزحمت افتادید چیز ممنون ببخ

ره کرد پشت سرش برم تا جلوی در همراهیش گفتن خداحافظ از سالن بیرون رفت پدرم اشا

چیزی بگه پشیمان شد رفت ودرمحکم  کردم یه لحظه ایستاد و به من چشم دوخت خواست

توکه –نه –چیزی بهت نگفت –بست وارد سالن که شدم پدرم هنوز همانجا نشسته بود 

" امشب الزم بود باخودش کنار بیاد مطمئنا–نه پدرجان چرا ناراحت بشم –ناراحت نشدی 

نه اینبار خیلی –خواب به چشمش نمیاد رفتارش چطوری بود کارش و که تکرار نکرد 

خوبه کم کم راه میافته بلند شو دخترم برو استراحت کن معلومه –محتاطانه برخورد کرد 

میرم استراحت کنم بعد از رفتن پدر به اتاقم رفتم لباسم و عوض کردم  حسابی خسته ای منم

هم وسائلم و  درگشتم دوساعتی مشغول تمیز کردن ریخت و پاش ها بودم بعو به آشپزخونه ب

به خوابیدم صبح وقتی بیدار شدم ساعت از نه گذشته بود فورا" آماده شدم و  جمع کردم و

شرکت رفتم وارد اتاق که شدم شایان پشت میز نشسته بود وسرش و بین دستاش گرفته بود 

سالم آقای خطیبی بدون اینکه حرکتی کنه گفت: –رفتم  کسی هم تو اتاق نبود درو بستم وجلو

م و صبح خواب ماندم اتفاقی ددیشب تا دیر وقت بیدار بو–کجا بودی چرااینقدر دیرکردی 

نه تا آماده شم رم خواگه اجازه بدید سه ب–امروز چه ساعتی میخوای حرکت کنی –ه دافتا

–خودم میرسونمت بریم –نه -نیاوردی ماشین که –خودم و به فرودگاه برسونم چهارو نیمه 

آقای خطیبی شما امروز –نیلوفر اعصاب ندارم هرچی میگم فقط بگو چشم –االن که زوده 

د دستگاهها رو تحویل بدید لطفا" تشریف ید لطفا" لج بازی نکنید بایدوش کرارید فرامقرار د

ت: بگو دلم نمیخواد باتو ببرید اجازه بدید منم به کارم برسم بلند شد روبه روم ایستاد و گف

آروم چرا داد میزنی صداش و باالتر برد و گفت: دلم –جایی بیام چرا بهانه کارو میاری 

میخواد داد بزنم حق اینکه پاتواز شرکت بیرون بزاری نداری فهمیدی درو باز کرد و رفت 

 پشت سرش رفتم و صداش زدم برگشت و به من چشم دوخت همه به ما چشم دوخته بودند

گفتم: تاحاال هر سازی زدی رقصیدم از این به بعد و دیگه نیستم من از قبل برای این سه 
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روز از شما مرخصی گرفته بودم من قرار گذاشتم مردم که االف من نیستند من امروز میرم 

شما هم نمیخواد نگران کارتون باشید کار این چند روز و از قبل انجام دادم به مشکلی 

ون من میدونم نگار متوجه نشدی پات و بزاری بیرگفتم حق نداری بری ا نمیخورید داد زد

همین کارو میکردی واقعا" که آدم بود  اگه کار شرکت  خودتم–چه بالیی سرت بیارم 

خودخواهی هستی برای آخرین بار میگم من امروز میرم بخواید مانعم بشید زنگ میزنم به 

اسمش و –من و تهدید میکنی –همه چیز و میگم  همان اکیپی که خیلی رودربایستی دارید  و

 زحمت کشیدم  ادنداره من یک ماه برای این قرارد هرچیزی که میخوای بزاربرام اهمیتی

نمیزارم به دست یه آدم بی فکری مثل تو از دستم بره دیگه هرچی سکوت کردم بسه فکر 

رو کوبیدم کارها رو انجام اتاقم رفتم و د چکار کنم به میدونم دبه بع کردی چه خبره ازاین

م که سرراهم سبز شد دو رفته بوتازه کمی از راه دادم رأس سه از شرکت بیرون زدم 

من با تو نمیام  دستم و گرفت بطرف –ه شد و گفت: سوار شو دتوجهی نکردم از ماشین پیا

وگفت:سوار درو باز کرد د وگفت: توغلط میکنی وقتی میگم بیا فورا" باید بیای کشی ماشین 

وتا پسر اومدند جلو یکی گفت: خانم مزاحمتون شده شایان دست مرا رها کرد شو یدفعه د

وابوند تو د حرف بزنه باسرختو چه ربطی داره پسره تااوم بطرف آنها رفت و گفت: به

صورت پسره و با مشت و لگد افتاد به جون اون دوتا  ترسیده بودم همه جمع شده بودن هیچ 

ستن ازهم جداشون کنند آخر سر جلو رفتم وگفتم :کشتیش بسه دیگه تمومش کن جوری نمیتون

پسرای مردم و کشت از بازوش  خدا جداش کنوروت–بله –شما ایشون و میشناسی  خانم–

ر با یکی از اونایی که اونجا ایستاده بودند او را دیگه به زوم و گفتم:  ولش کن بیا گرفت

ر داشین و بحرکت درآورد اینقدم او با سرعت زیاد مودمم سوار شبطرف ماشین کشیدیم خ

وی درنگه داشت سرش و رو لعصبانی بود که جرأت نکردم  حرفی بزنم وقتی ماشین و ج

کن  با تشر نگاهم کرد  ستمالی از کیفم درآوردم و گفتم: بگیر صورتت وپاکدفرمان گذاشت 

سره برو زود حاضر و گفت:حرف نزن فقط ساکت باش هرچی میکشم از دست توی خیره 

د به تکیه گاه صندلی کوبید وگفت: برو من با آژانس میرم مشتش و بلند کرشما برو –شو بیا 

یزنمت و تمام کارهات و یه جا سرت خالی میکنم ر صدای منو درنیار یدفعه میگیرم منیلوف

شدم  دستمال و رو پاش انداختم و از ماشین پیاده شدم بیست دقیقه ای طول کشید تا آماده

داشتم کفشهام و میپوشیدم که پدرم تماس گرفت  همانطور که صحبت میکردم از خانه بیرون 

ه شد و چمدان و گرفت و به من اشاره کرد بنشینم خودشم سوار شد و دا دیدنم پیابرفتم 

بله برداشتم نگران نباشید با شهاب هماهنگ کردم به -......-جانم -رکت درآوردحماشین و ب

تازه حرکت کردم   بله-....-چشم حواسم هست -.....-فورا" خودش اقدام میکنه  مشکل بخورم

رتونم سفارش کنید فراموش نکنه پنج شنبه باید اقالم دلطفا"من و درجریان بزارید به برا
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-دنم تماس میگیرم چشم به محض رسی-...-د بگیره سعیدی و تحویل بده فراموش نکنه رسی

ن گوشی لعنتیت و خاموش کن حوصله زنگش و یا–چی و –خاموشش کن –خداحافظ -.....

می الاوک فرودگاه نه من حرفی زدم نه دگوشی و خاموش کردم و توکیفم گذاشتم تا خو ندارم

نظر گفت وقتی ماشین ونگه داشت چهار و ربع بود به من چشم دوخت صورتش و از 

رطوبی درآوردم و گفتم: شم کبود شده بود از توکیفم دستمال مگذراندم هنوز خونی بود گون

ردم و ی درآودستمال زنونه بزنم یکانداخت وگفت: لصورتت و پاک کن نگاهی به دستما

 دگفتم: فرقی نمیکنه بگیر  دستمال وگرفت صورتش وتمیز کرد کنار لبشم زخم شده بو

م که به لطف شماامروز ددیوانه ندیده بو–گفت:چرا اینجوری نگاه میکنی آدم ندیدی دختر 

حقش بود پسره فضول یکی –کردی پسر مردم و داغون کردی  داون چه کاری بو دیدم

سر تو وقتی حرفی  نیست بگه به توچه ربطی داره توکار مردم دخالت میکنی همه اینا زیر

اون بال رو سرتو میارم  نی همینه از این به بعد کافیه حرفم و نشنیده بگیریمیزنم گوش نمیک

ندازی میخوای یکی بهت بزنم بخوابی چندروز دیگه بلند شی  من و دست می–آهان ترسیدم –

کیفم و برداشتم وگفتم:تا به خودت بجنبی دهنت پرخون شده ممنون من و رسوندی خداحافظ 

ن  گره ای به ابرو انداختم و  خواستم درو باز کنم دستم و گرفت و گفت: هنوز زوده صبر ک

شما –ی نکرد گفت:پنج شنبه خودم میام دنبالت و نگاهی به دستم که گرفته بود انداختم توجه

م میام فشاری به انگشتهام وارد کرد وگفت: فقط میگی چشم فهمیدی دنکش خو زحمت

خوب یدفعه بگو –خیلی روداری آقای خطیبی وختم و گفتم:دلبخندی زدم و به بیرون چشم 

میخوام این آخرین منم که همین و گفتم گفت:گوش کن ببین چی میگم نیلوفر –پرویی دیگه 

باپدرت صحبت میکنم هیچ کس حق نداره  جایی باشه که تنها میری فهمیدی فردا هم میرم

شوهرتم –ببخشید اونوقت شما این وسط چکاره ای –پاش و برای خواستگاری اونجا بزاره 

ور کردی من و یادت رفت  بلند خندیدم وگفتم: توهپروتی پسرجان انگار دروغت و خودتم با

داریم جز اینکه من فقط کارمندتوام دوبار هم بنا به دالیلی مجبور شدم چ صنمی باهم نتو هی

ازی کنم فراموش نکن تومن و مجبور کردی وگرنه هیچ تمایلی به این کار بنقش نامزدت و 

ببین –یعنی تو تمایلی نداری با من ازدواج کنی پس حرف زدن دیشبت چی بود –نداشتم 

من فرق نمیکنه فعال" بحال حاال هر چی –بار اون حرفها رو زدم آقای خطیبی من از رو اج

بریم –که وقت نیست برگشتی صحبت میکنیم پیاده شو خودشم پیاده شد و چمدان را درآورد 

تاهمین جا هم یه زحمت افتادی خودم میرم با یه دست چمدان را برداشت بادست دیگه –

میخواست همون –ستم و ول کن دمیام آقای خطیبی خیلی خوب –بازوی مرا گرفت و کشید 

جلوی همه گوش کنی حاال عجله کن دیرت میشه چاره ای نبوداگه لج میکردم  لبار او

شماره پرواز و اعالم کردند –سروصدا راه میانداخت  چمدان و تحویل داد و بطرفم اومد 
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شم چ–برو دیگه بالفاصله که نشست گوشیت و روشن کن زنگ میزنم  مراقب خودتم باش 

پدربزرگ اخم کرد و گفت:برو نیلوفر من و دست ننداز لبخندی زدم و گفتم:همجین قصدی 

خداحافظ از پشت شیشه موقع باال رفتن از باشه باور کردم برو دیگه پروازت پرید –نداشتم 

ست تکان  داد منم براش دستی تکان دادم و رفتم پرواز با یکربع دپله برقی نگاهش کردم 

به محض اینکه روشن کردم شایان تماس  دوقتی رسیدم هتل گوشیم خاموش بوتاخیر پرید تا 

اره دن داد–توکه دوباره داری داد میزنی –صدای فریادش توگوشی پیچید  گرفت الو که گفتم

ر نگران شدم مگه نگفتم به  محض اینکه رسیدی گوشیت و روشن کن چرا لج دونی چقدمی

آقای خطیبی فراموش کردم این که داد –میکنی چرا هر چی میگم برعکسش و انجام میدی 

برای اینکه حرص من و  ی از قصد این کارو کردیدنه اتفاقا" فراموش نکر–اره دزدن ن

بسه دیگه اصال" میدونی –کتکت زد تا بفهمی  دربیاری توزبان آدمیزاد حالیت نمیشه باید

ی من امرو نهی میکنی به تو هیچ ربطچیه دلم خواست روشن نکنم توچکاره  ای که به 

ن االنم خاموش میکنم فقط به این دلیل که تو مزاحم نشی گوشیم و خاموش کردم یاره از همدن

ماندم و  اشتم تواتاقموگوشه ای انداختم امروز و برنامه ای نداشتم حال چیزی وهم ند

پنج  دم صبح طبق برنامه سرقرار رفتم متاسفانه هرسه روز کارم انجام نشداستراحت کر

م چیزی نگذشته بود که گوشیم زنگ خورد درست دروشن کرشنبه سه بود که گوشیم و 

–آقا شهاب پس چی شد –ازم جواب دادم دون اینکه نگاهی به گوشیم بندم بدوسط جلسه بو

سالم ببخشید حسابی درگیرم منتظر –نه شهاب شماره ها رو هم قاطی کردی  من شایانم

یعنی امروز حرکت نمیکنی –کار سند زمین افتاد برای شنبه –چی شده –تماس شهاب بودم 

ه شهاب هرکاری میکنم نمیتونم گوشیش بزنگ بزن –چی –نه نمیتونم میشه یه لطفی بکنی –

ارم که من االن دشوخی ن–واقعا" نمیای –بله –ر نیلوف–و بگیرم بگو فورا" تماس بگیره 

م تماس دونم االنم مجبورم قطع کنم شب خودوسط جلسه ام کارم افتاد برای شنبه بشه نشه نمی

میگیرم خداحافظ هنوز یکربعی نگذشته بود که سروکله شهاب پیدا شد از دیدنش حسابی 

رفتم کارها روکه انجام  غافلگیر شدم شنبه صبح ساعت نه قرار محضر داشتیم با شهاب

م نرسیده به شرکت رفتم تازه وارد دساعت دوازده به فرودگاه رفتیم با اینکه خسته بو دادیم

م طبق معمول با یکی از کارمندها ی شایان باعث شد به طبقه باال برشده بودم که صدا

دلیلی داشت م  تازه فهمیدم بی حوصلگیم چه بود گوشه ای ایستادم و نگاهش کرددرگیر شده 

اومدم شرکت دلیلش چی بود رم برم یراست داین که نرسیده بدون اینکه سراغ نازنین یا پ

ه  دآقای خطیبی دیگه چی ش-ه گودرزی و گرفت جلو رفتم و گفتم:م تا یقدده بودلتنگ ش

کرد و  اوهمانطور که یقیه گودرزی را در دست داشت به من چشم دوخت لحظه ای نگاهم

آوردید باالخره دست از خوش گذرانی برداشتی چه  پس باالخره تشریف–اورا رها کرد 
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وختم و دعجب خانم خبر میدادی گاوی گوسفندی میکشتیم نگاه از او گرفته و به گودرزی 

باور کن خانم موسوی من فقط اومدم نامه های –ه چی شدگفتم:شما تو این طبقه چکار میکنی 

ها را بطرفم گرفت گفتم: اینا مربوط به کار من  رسیده رو تحویل ایشون بدم همین اونامه

گفتم  دموسوی چون سفارشی اومده بو میدونم خانم–میشه شما بفرمائید خودم رسیدگی میکنم 

من از شما معذرت میخوام کار من طول کشید بازم – دشاید مهم باشه کاش قلم پام شکسته بو

ا هم سرکارشون برگشتند با سر بهم هد سرکارتون با رفتن او کارمندببخشید لطفا" بفرمائی

نگاهی به ساعت انداختم و وارد اتاق شدم پشت سرم داخل شد و درو برم تو اتاق  داشاره کر

–ن دلتنگ نامزدت بودی این که دعوا نداره شب برو ببینش همو–خیر –تینا نیومده –بست 

شم پشت گوش ننداز  نشستم و به او چ خوب صادر شد–م دچشم  فقط منتظر دستور بو

کارم ساعت نه بود –تومگه نگفتی کارت افتاده برای امروز االن اینجا چکار میکنی –وختم د

همینطوری کشکی دیگه من و بچه فرض کردی بلیط از –انجام شد بالفاصله حرکت کردم 

از ظهر اومد دعبله پنج شنبه ب–ه بود دشهاب مگه اونم اوم– دشهاب گرفته بو–کجا آوردی 

بلند شدم و گفتم:مراقب حرف زدنت باش ناقافل سیلی توگوشم پس این دوشب با هم بودید –

به تو هیچ ربطی –زد و گفت:خفه شو وقاحت هم حدی داره شهاب اونجا چه غلطی میکرد 

نداره سرپیازی یا ته پیاز فکرکردی کی هستی که توکارای من دخالت میکنی پسره احمق 

رو باز کردم و از اتاق بیرون رفتم اومد از دستم کشید و دفکرکرده خبریه  بهش رو دادم

ری که نمیفهمی چی از دهن کثیفت بیرون آره با تو بودم با توی بیشعو–گفت: با من بودی 

ن شایان و عقب کشیدند بر دمیریزی سیلی دیگه ای تو گوشم زد چند تا کارمندی که آنجا بو

اصوال" آدم احمقی مثل تو حقش گفتم:تو دست خودت نیست  دش لبم پاره داثر ضربه ای که ز

یکی مثل همون تیناست اون خوب میدونه باتوی وحشی چطور برخورد کنه از سالن بیرون 

دور زدن چشمم به شایان که ذاشتم و از شرکت بیرون زدم موقع رفتم نامه  ها رو تو کیفم گ

و به راهم ادامه دادم رفتم خانه وسائلی که ه از در بیرون اومد افتاد اهمیتی ندادم لبا عج

م بعد رفتم شرکت دوساعتی پیش او بودبرای نازنین گرفته بودم برداشتم و حرکت کردم 

 م گوشیم و خاموش کرده بودم تا خود صبح خوابمیبه خانه رفت که دپیش پدرم دیر وقت بو

نبرد صبح وقتی تو آینه به خودم نگاه کردم وحشت کردم جفت چشمام بطرز وحشتناکی خون 

که نشد بناچار بطرف شرکت  دهرچی آب سرد به صورتم زدم شاید بهتر بشه نشانداخته بود 

که تینا وارد اتاق شد  دنکنم چیزی نگذشته بو حرکت کردم سعی کردم توصورت کسی نگاه

و گونه ام را بوسید وقتی نگاهش کردم گفت:وای  دکر لاحوابرعکس همیشه گرم حال و 

چیزی نیست عفونت کرده کارم داشتی -ا این شکلی شدی چرا چشمات اینطوری شده  رتوچ

م میرم جایی کار رآره شایان گفت بیام دنبالت بااونی که قرار گذاشته بودی اومده من دا–
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نفر دیگه  تینا جان لطفا" یه–ام بدی دارم نمیتونم بمونم گفت بگم تو بری کارها رو انج

وای نیلوفر نه نگو دیگه من باید برم آزمایشگاه کارم واجبه –کلی کاردارم روپیدا کن 

چرا –آره –خدا بیا برو صداش درنیاد  راستی از بچه ها شنیدم دیروز زده تو گوشت وروت

خودش نیست  ست  و زبانش دستددیوانه است دیوانه هم اختیار شوهر –این کارو کرد 

میام نامه ها و پیش فاکتورها رو زدم حق وردی گفت:این دختره چی  نالخیلی خوب توبرو ا

میگفت واقعا" خطیبی تورو زده نکنه زخم لبت کاراونه  سرم وبعالمت مثبت تکان دادم 

همین فقط به این –برای اینکه دیروز دیر کردم –محبی گفت: برای چی آخه این کارو کرد 

کنم دوسه تا بدو بچکار میتونستم –زد چقدر این آدم بیشعوره شما چکار کردی  رودلیل شما 

بله به همین دلیل –باعجله از شرکت بیرون رفتی  دبو پس بخاطر همین–م دبیراه بارش کر

میرم کاری بود تماس بگیرید  به طبقه باال رفتم مش رحیم با دیدنم گفت: چرا  بود خوب من

خودش فرستاده دنبالم باز کارش گیر –اومدی یه وقت عصبانی میشه دوباره شرراه میندازه 

مجبورم –دخترم نمیخوام فضولی کنم چرا نمیری توکه بکار تواینجا نیازی نداری –کرده 

 ونمدلی حرف توشرکت پیچیده من سه سال تورو میشناسم میک چی بگم واال–قرارداد دارم 

ونم به گوشم رسیده باالخره یه  روز حقیقت دمی–اره بقیه که مثل من فکر نمیکنند دحقیقت ن

 دهنوز حرفم تموم نشده بو مش رحیم من برم تادوباره صداش درنیومده دروشن میشه ببخشی

ربا شدت باز شد و یسری دم دراتاق بوشد درست پشت د دکه صدای داد شایان به هوا بلن

نگاهی انداخت و از اتاق  پرونده بطرفم پرت شد که همه تو صورتم خورد تینا گریان به من

اختم و آنها را دنگاهی به پرونده های روزمین ان دبیرون رفت شایان جلوی در ایستاده بو

رابرش زل زد  از به چشمانم بو برداشت ولشایان چشم دوختم قدمی به ج جمع کردم و به

و گفت: لرو بست و اومد جدده هاروروی میز قراردادم شایان م پروندگذشتم و وارد اتاق ش

ه ها سرگرم دچه بالیی سر چشمات آوردی جوابش و ندادم وخودم و با مرتب کردن پرون

ستش و دت خوب نیست  لم را گرفت و باال اورد و گفت: حاانزدیکم ایستاد چانه  دم اومدکر

تو هیچ ربطی نداره بار آخرت باشه دستت...حرفم و با گفتن  ضرب کنار زدم وگفتم:بهبا 

ه ...دعوا کردی ......مشکلی دخواهش میکنم اتفاقی افتاآروم باش نیلوفر برید بگو چی شده 

ست از سرم بردار دپیش اومده آخه یه چیزی بگو گفتم: انگار نشنیدی به تو هچ ربطی نداره 

 باید انجام بدم به اندازه کافی هم سرم درد میکنه بدترش نکن نگاهی به کلی کار دارم که

ساعت انداختم و گفتم: یکربع دیگه قرار داری برو سرجات بشین بعد از اینکه پرونده  ها 

و فاکس کردم  با آمدن مهمان های شایان سرم و با دفتر روزانه مرتب کردم پیش فاکتور رو

مخفی  دیزدم چشمم به برگ آزمایش که تو جلد سررسیم همانطور که ورق مدسرگرم کر

های های بزنم زیر گریه برگه را الی نامه  دتینا بود کم مانده بو لافتاد آزمایش ما دشده بو
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م وهمانجا نشستم چند دقیقه ده صورتم زبشدم و از اتاق بیرون رفتم آبی  دها مخفی کردم وبلن

 دشده من انداخت و از کنارم ربند شایان نگاهی هاش از اتاق بیرون اومدن مهماوبعد شایان 

تاخواست حرف  دکه اوهم وارد اتاق ش دبه اتاق برگشتم وهمانجا نشستم چیزی نگذشته بو

نه باور  کن چیزی -.......-ممنونم شما خوبی -......-الو سالم –بزنه گوشیم زنگ خورد 

مهم نیست  دهمین باعث شد اینجوری بشه زیا دمیکر دیکم سرم دردم یدار شه فقط صبح بدنش

-بعد از چهار باشه بهتره -....-باشه چه ساعتی -من؟–خوب چکار کردید تونستید ببینیدش 

-....-ت نرفته دآقا شهاب قرارمون که یا-......-بله آوردم میام دنبالت -......-آره خوبه -...

ه تو ب-چی قرار گذاشتی   یپسره براتوبا این -احافظ .دبعداز ظهر میبینمت خ-....-خوبه 

میرم پائین یسری نامه هست که باید  نکن  من اره تومسائل خصوصی من دخالتدارتباطی ن

درهمین  کشید و مرا محکم نگه داشت خواستم از کنارش بگذرم که از بازوم گرفتبزنم 

ارید دچه  خبره  نگاهی به ما انداخت داد زد اینجا دحین دراتاق باز شد و تینا وارد اتاق ش

چکار میکنید شایان دست مرا رها کرد و گفت: صدات و بیار پائین کوری نمیبینی تینا اومد 

و ضربه ای تو سینه من کوبید و گفت:داشتی چه غلطی میکردی باز چشم من و دور لج

ا شوهر توندارم اینه بختره بی حیا من هیچ صنمی دخفه شو –ی به شوهر من ددیدی چسبی

ز سر من برنمیداره  این تو این شوهر دیوانه ات از اتاق بیرون رفتم وسط سالن که دست ا

بی همه کست  دهرزه جدو آبادته آقای خطیبی این نامز–که رسیدم داد زد وایسا دختره هرزه 

هرزه منم یا تو بی کس و کار منم یا تو –نه همین جا تیکه پاره اش میکنم رو جمع کن وگ

ورت و گم نمیکنی ری بهش میچسبی آره اصال" توچرا گاینطو چیه خیلی دوسش داری که

تواگه ریگی به –شوهرت من و با زور وتهدید اینجا نگه داشته بدبخت –از این شرکت بری 

ش ارزشی نداره اما برای اینکه مثل خودتو آبرو برا–کفش نداری چرا از تهدیدش میترسی 

ری از دستم براومد براتون کردم این یستم سه سال تواین خراب شده هرکامن مثل شماها ن

جنابعالی قبال" خواستکار من بوده یه داستان  ده ای این که نامزددست مزدمه آخه دختره عق

ت برسی لبه مراد د یابازیها نمیتوندن ایقدیمی و کهنه است همه هم ازش خبر دارند با ا

 وقتی خواستگاری کرد جواب مثبت دخانما آقایون من از این آقا بیزارم اگه غیر از این بو

کنه اگه بخت چی بهش اضافه شده که بخواد پشیمانم دآخه ب–ی معلوم پشیمان شد-دم میدا

منظورت این شرکته و دارائیشه که من صدبرابر این آقا مال و اموال دارم خواستگارهای 

سری با ارم که این آقا انگشت کوچیکشون نمیشه پس خیالت راحت وکنم من هیچ سرودهم 

شوهر تو ندارم مفت چنگت اگه االنم اینجام برای اینه که خودت اومدی دنبالم انگار عجله 

شوهرت بدی بارآخرتم باشه  که بامن  داشتی بری آزمایشگاه پس بهتره بری خبرت و به

بقیه حلق آویز کنی صحبت کردی وگرنه کاری میکنم از خجالت خودت و جلوی اینطوری 
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اشتم و به اتاق خودم رفتم دق شایان برگشتم تمام نامه ها رو براه اتب ددشیر فهم شد مج

ساعت چهار زدم بیرون چون با شهاب قرارداشتم رفتم محل کارش بعد با هم به محل مورد 

رون اومدم همین که سوار شدم من تنها بی دنظر رفتیم نزدیک دوساعت اونجا بودیم بع

-گفت: اینجا چکار میکردی  دلباش کبود شده بودفعه باز شد و شایان سوار شد  درماشین ی

–فکر نمیکنم ارتباطی به تو داشته باشه –پرسیدم تواین جا باشهاب چه غلطی میکردی -....

م خیلی معصوم و پاکی نگو از زنای خراب هم باش فکر میکردوخیلی کثیفی نیلوفر  من 

خرم کردی ببین چه  نیلوفر دوبارهاحمق جدوآبادته  –خفه شو پسره احمق –کثیف تری 

هرغلطی میخوای بکن -بدم  بالیی سرت بیارم من و بازی میدی ببین چه جوری بازیت

باشه گم میشم بفرمائید تا به قرار بعدیتون –اصال" برام مهم نیست گمشو پائین دیرم شده 

که به سختی  دبودو درو کوبید بقدری حالم ب دنمیشم پیاده ش برسید من مزاحم وقت شریفتون

ا زد همین که بغلم کرد دیگه چیزی دو صرساندم آرش بادیدنم هانی  م و به شرکتدخو

شدن سرم با  از تمام دوقتی بهوش اومدم تودرمانگاه زیرسرم بودم هانی کنارم بود بع نفهمیدم

اما به م اصال" خوب نبود لحا پدرم از آنها خداحافظی کرده و به منزل رفتیم صبح با اینکه

خواهرت و دیدی خدایا نازنین از سرگیجه  ددیک یازده بود که شایان مسیج زرکت رفتم نزش

زیاد درست نمیتونستم راه برم دستم و به دیوار گرفتم و از پله ها باالرفتم شایان وسط سالن 

نیست دخترم  به  بت خولو با مش رحیم صحبت میکرد مش رحیم گفت:حا ده بودایستا

وخت داد ده نازنین گفتی ابرویی باال انداخت و به من چشم بفتم: چی شایان چشم دوختم و گ

م تازه رسیدم خواهرت و جلوی دزدم به خواهر من چی گفتی سری تکان داد وگفت:من نبو

اینجا چکار  دروغ نگو کثافت اون امروز دعوت بود–درشرکت دیدم گفت اومده تورو ببینه 

تو به –گفت: چیه شرکت و گذاشتی روسرت  دمیکرد برای چی کشوندیش اینجا تینا اوم

دادم برسید من و از دست این  کشیدن که بهدفعه شروع کرد به هوار ربطی نداره خفه شو  ی

نی شوهر برای تو دختره بی بند وبار نجات بدید باباتوچی از جون من و زندگیم میخوای یع

اینجا پیدات میشه مگه ردی روشایان احمق میبینی بهت محل نمیده باز گیر نمیاد کلید ک

شه صبر کن به اتاق رفت و زود برگشت اومد مقابلم ردادت موندی بانگفتی بخاطر قرا

وی صورتم گرفت و گفت:بهانه ات همین بود دیگه درسته میگفتی لایستاد و قرارداد و ج

 شرت و القرارداد و پاره کرد و گفت: اینم از قرارداد حااینجا موندی چون  قرارداد داری 

جلو گفت:حق با تیناست مشکلت قرارداد  دکم کن پس چرا ایستادی شرت وکم کن شایان اوم

سالم مرا به اینم قرارداد میتونی بری سری تکان دادم  داشتم میرفتم که شایان گفت: دبو

اخت و دخطیبی  شانه ای باال انشوهر خواهرت برسان بطرفش رفتم و گفتم:خیلی کثیفی 

م و دوست دارم یه بزار برو با زندگی من بازی نکن من نامزدبازی درنیار خانم گفت:
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میخوای چرا با آبروی من  زمانی خواستگار شما بودم بابا غلط کردم بزار برو چی از جونم

دستم و گرفت مراه گودرزی بطرفم آمدند حق وردی بازی میکنی محبی و حق وردی به ه

چی از جونش  در بدبخت بازی میکنیوگفت:بابا خدارو خوش نمیاد چرا با آبروی این دخت

ر بهم عالقه دارید چرا زودتر مراسمتون و دمیخواید بابا شماها اگه راست میگید اینق

نمیگیرید تا همه رو خالص کنید  تینا گفت:الزم نکرده شماها از این دختره بی بند و بار 

ه دمش این بنم شما هکی ندونه ما دوتا که دیدیدفاع کنید محبی گفت: بخدا پاش و میخورید هر

تونستید بازیش بدید جلوی سایرین که تاحاال خوب  خدا رو تهدید میکنی هر چی هست

ید همه بجای دوچکیش کنید اگه قصدتون بی آبرو کردن این خانم بود که به مراددلتون رسیک

یگه دست از سرش بردارید  خانم حق دکار باشند از این خانم صحبت میکنند  لاینکه مشغو

ی کمکش کن داره بیهوش میشه  به کمک او از برابر نگاههای پراز نفرت اون جمع ورد

حق وردی شربت قندی برام درست کرد و به لبمم نزدیک کرد وگفت: گذشتم و پائین رفتم  

ت وبهتر میکنه تمام قسمت فروش تواتاقم جمع شده بودن و راجع به این مسئله لبخور حا

بود که گوشیم زنگ خورد همه بطرفم نگاه کردند  صحبت میکردند نیم ساعت نگذشته

–م درو آیفون  همین کار و کر دبزنی–بله –سکوتی اتاق و فرا گرفت محبی گفت: خودشه 

یروز زنگ زدم بگم رامین الو قهر نکن این به تالفی د-.....-الو مامان کوچولو چطوری 

توغلط کردی –فتم میریم تماس گرفت و برای پنج شنبه شب دعوتمون کرد آماده باش چون گ

نشد دیگه بخوای نه بیاری همین االن زنگ میزنم به شوهر خواهرت و –من هیچ جا نمیرم 

زندگی خواهرت و زیرورو میکنم فورا" از حالت آیفون درآوردم و گفتم:تو بیخود میکنی 

کن میل خودته انتخاب –تاکی میخوای من و با زور تهدید مجبورکنی تن به خواسته هات بدم 

یا زندگی خواهر باردارت یا زندگی خودت  بخدا اگه موافقت نکنی قدم بعدی اینه که برم 

خانه شوهر خواهرت حاال میل خودته من شب زنگ میزنم و جواب میخوام با قطع شدن 

ر دتماس همهمه ای تو اتاق پیچید سرم و رومیز گذاشتم چاره ای نداشتم قبول نمیکردم اینق

گفته بکنه  تنها کسی که میتونست بهم کمک کنه مادرش بود بلند شدم   دیوانه هست کاری که

بمونم  همه با ترحم نگاهم  و  کیفم و برداشتم و به محبی گفتم من حالم خوب نیست نمیتونم

میکردند به سختی خودم و به پارکینگ رساندم با یاشار تماس گرفتم و ازش خواستم خودش 

بود که نمیتونستم درست رانندگی  دکردم اینقدر حالم ب و برسونه خانه  پدرش خودمم حرکت

نگار کنم مسیر چهل دقیقه ای و یک ساعت و ربع طول کشید برسم یاشار و نگار آنجا بودند 

کمکم کرد تا بنشینم مادر شایان دستم و گرفت و گفت:چه بالیی سرت اومده چرا به این حال 

قی که افتاده بود دن اتفااز شنی دم  یاشار بعی تمام جریان و براشون تعریف کرددو روز افتا

م دگفت:اگه از همان اول همه چیز و به علی گفته بودید این بالها سرتون نمی اومد من خو



 
332 

خدا این کارو نکن نازنین حال ورواالن با علی تماس میگیرم و .حرفش وبریدم و گفتم: ت

که رفت جونتم داره  روتاره زندگیش و خراب نکن نگار گفت:پس خودت چی آبدمسائدی ن

میره توچه جوری میخوای دوباره  پات و تو این شرکت بزاری چه جوری میخوای سربلند 

ه شرکت باز میکردم اون بخاطر من بنازنین و  یچاره ای ندارم مقصر خودمم نباید پا–کنی 

که  داری اشتباه میکنی نیلوفر اینی–با شایان بیرون رفت نمیزارم زندگیش و از دست بده 

من میبینم به این راحتی ها دست از سرت برنمیداره باالخره کاری که گفته میکنه تاخودت و 

ت و رها مادر من اون االن شرک- دبگو بیا  از بین ببری مادرش گفت:یاشار زنگ بزن

ببینم مرگش چیه یاشار با او  دبگو حال من بده فقط پشت تلفن به روش نیار بزار بیا–نمیکنه 

ن من در وکه شایان هراسان پیدا شد از دیدکه سر دتقریبا" نیم ساعتی گذشته بو تماس گرفت

حدس میزدم  دو گفت: بای دلبخند زنان بطرفم اوم دآنجا متعجب شد لحظه ای نگاهم کرد بع

سرکارت باشی یاشار گفت: توخجالت نمیکشی  دکارتو تو این جا چکار میکنی مگه نبای

هیزم تری  این کارهای احمقانه برنمیداری چهتودیگه چه جور آدمی هستی چرا دست از 

بهت فروخته که این کارها رو میکنی شایان کنار من نشست و گفت: لطفا" دخالت نکن 

فی کارت  میرم زندگی خودمه هرکار دلم بخواد میکنم بعد به من نگاه کرد و گفت: به تال

خفه شو کثافت فکرکردی -م  اینکه دیروز کجا بودی و بهش میگ سراغ شوهر خواهرت و

" شماها که ازش اونی  که باید خفه شه تویی نه من  بلند شد و گفت: اصال–منم مثل خودتم 

دی داد زد پس چرا الل شدی کاره است چرا نمیگی دیروز کجا بودونید چدفاع میکنید می

چشمانم را به  وساعت تمام چه غلطی میکردیدبا شهاب دیروز تواون خونه  کثافت بگو

اهش تا مغز و استخوانم را سوزاند نگ وختدم یاشار به من چشم دسختی باز نگه داشته بو

یروز برای آشتی دادن اون دوتا دگفتم: اونجا خونه زن شهاب بود باهاش صحبت کرده بودم 

ی دروغ میگی اون زن به شهاب خیانت کرده محاله رفته بودم شایان گفت: مثل سگ دار

دروغه اون بدبخت چون بچه دار نمیشه و میدونسته شهاب بچه –شهاب باهاش آشتی کنه 

ه دنبال زندگیش اینا رو نگفتم تاتوی وغ و گفته تا شهاب طالقش بده و بردوست داره این در

به من تغییر ظرشون و راجع احمق متوجه بشی گفتم تا اینایی که سعی کردی با چرندیات ن

ت لسالم عزیزم حا–سالم نیلوفرم –م رو آیفون  دبدی متوجه بشن گوشیم و درآوردم و ز

فدات شم من که به لطف تو خیلی خوبم  من و یه عمر –ممنونم شما چطوری –چطوره 

حتما" عزیزم بگو چکار –جان یه لطفی میکنی  لاین چه حرفیه مارا–مدیون  خودت کردی 

آره میخوام برات یه بسته بفرستم –توکه دیروز اومدی –آدرس خانه ات و میخواستم –کنم 

من یادداشت کن نیلوفر جان بعد از اینکه آدرس و گفت پرسیدم یادته –آدرس دقیق میخواستم 

–وساعت چطور د–چقدر اونجا بودیم –پنج بود –اونجا  و شهاب دیروز چه ساعتی اومدیم
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ف و این حر-..-م دکه  مزاحمت ش دهمینطوری بخاطر ساعت کارم پرسیدم ببخشی یهیچ

مبارک باشه حتما" میام  خوب –نزن راستی نیلوفر ما فردا میخوایم بریم محضر توکه میای 

م و بلند دمارال جان بازم ببخشید که وقتت و گرفتم سالم برسون خداحافظ  گوشی و قطع کر

وگفت:  دهمون ساعت بود سری تکان دا دهمانجا بو درست بوشدم و گفتم:آدرس و شنیدی د

تو چه ربطی داره چرا فکر میکنی من باید همه  توچکاره منی اصال" به–باید به من میگفتی 

ی صورتم و از نظر امیکنی  لحظه  یاردتوبگم توکی هستی که برای من اختیار  هبم وچیز

خدا من و از شر وروم و کردم و گفتم:تگذراند وگفت:نگاه چه بالیی سرچشماش آورده  پشت

د شد وگفت:شایان دیگه دستت روشد تمامش کن وگرنه همین یاشار بلن یونه خالص کنیدداین 

رومبل انداخت و  االن به بابا زنگ میزنم و همه چیز وبهش میگم شایان دست مرا گرفت

زنید سرنیلوفر و ببینم حاال همتون گوش کنید بخدا اگه یه کلمه حرفی بگفت: بگیر بشین 

یز و به علی میگم بهشون بگو حرفی نزند و گرنه همه چخواهرش تالفی میکنم ببین نیلوفر 

درضمن خودت و برای پنج شنبه آماده کن هفت میام دنبالت من میرم شرکت قراردارم توهم 

ایان وگرفت و گفت: چقدر عوضی شدی شایان شه برگردم یاشار یق همین جا میمونی تا من

ینه پناه اینکارو میکنی او ضربه ای تو س یر کثیف نبودی چطور بایه دختر بداینق توکه

د و گفت: من همینم بهتره مراقب رفتارت باشی وگرنه بد یاشار زد و اورا ازخود دور کر

میبینی بعد به مادرش نگاه کرد و گفت: مراقب  امانتی من باش حالش خوب نیست نزار بره 

اه کرد و چشمکی زد و گفت: زود برمیگردم بیام ببینم نیستی یراست تا برگردم بعد به من نگ

زیر گریه و  دمادرش زرفت و هر سه به من چشم دوختند میرم سراغ علی 

یاشار چکار کنم میترسم صال" همچین پسری نبودگفت:بخدانمیدونم چرا این طوری شده ا

مادر جان خودمم  ونمد:نمیسراین دختر یه بالیی بیاره او سرش و بین دستانش گرفت و گفت

چی میگی  نگار گفت :موندم انگار واقعا" دیونه شده بازم میگم باید یابه علی بگیم یا به پدر 

ن جا غوغا راه د کرد مطمئن باش حرفی بزنید از این طرف اییاشار نشنیدی چطور تهدی

هم بفهمه  زندگی این دوتا خواهر و بهم میزنه من که میگم اگه علیمیندازه ازاون طرف 

نمیشه  بایدیه فکر اساسی بکنید اینطوری توفیری نمیکنه یه جور دیگه سوءاستفاده میکنه 

مادرش گفت: حرفش فقط اینه که نیلوفر باید باهاش ازدواج کنه  تا ازدواج نکنه وضع همینه 

چیزی هست که برای به دست آوردنش این  ن ومیگم اما االن یهییاشار گفت: ببخشید که ا

میکنه بعدا" که به دست آورد دیگه چیزی نیست که بخاطرش بتونه نیلوفر و مجبور  کارو

علی بگیم میشه جلوی یه فاجعه رو گرفت  راحت همه چیز و به علی میگه اگه االن بهکنه 

ن موضوع رو فراموش کن اگه قرار باشه کسی یآقایاشار لطفا" ا–بعدا"نمیشه از من گفتن 

م و انتخاب میکنم هیچ کس هیچ وقت کالمی با علی یا ددگی خواین وسط از بین بره من زن
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رتون وهم فراموش کنید چون من قبال" این کنه بهتره پدر این رابطه صحبت نمینازنین د

اره  یاشار نگاهی به ساعت انداخت و گفت: دکارو کردم این موضوع اصال"اهمیتی براش ن

نه دیروز – تکن پدرتون که ایران نیسمن جایی کار دارم باید برم شماهم کمی استراحت 

ار هستند باز شب باهاش حرف میزنیم شاید کوتاه بیاد پس بمونید همین جا مادر و نگ–رفت 

نه عزیزم مراقب -مادر شما چی؟–نه ممنون –من فعال"  میرم نگار تو چیزی نمیخوای 

ت:استراحت کن و گف دخداحافظ بعد از رفتن اومادر شایان مرا به اتاق او بر–خودت باش 

من گوش میده حاال که اومد باهاش حرف میزنم به حرف ومه حسابی خسته ای شب لمع

مانتوم و درآوردم و رو تخت دراز کشیدم هرکاری  دلباست و دربیار دراز بکش کمکم کر

کردم نتونستم از بسته شدن چشمانم جلوگیری کنم با نوازش دستی چشمانم راباز کردم از 

به شادی چشم دوختم بغلم کرد و زد  نیلوفر نترس  با وحشت منم–م ترس رو تخت نشست

خدا شایان و –چی شده شادی جان چرا گریه میکنی نکنه بردیا اذیتت کرده –زیر گریه 

خندی زدم و لعنت کنه  که سر یکی مثل تو این بال رو آورده خدا ازش نگذره به زور لب

میکنی خوب عروس خانم ماه عسل  دم چی شده اینطوری گریهگفتم:من و باش فکر کر

یعنی چی که زود –برگشت پیشمون نموند  دجات خالی بود  فقط نازنین زو–خوش گذشت 

نه نازنین سه شنبه صبح زود برگشت تهران مگه تو –برگشت مگه همه جمعه برنگشتید 

یعنی –تازه داریم حرکت میکنیم  نه به من چیزی نگفت جمعه زنگ زدم گفت–نمیدونستی 

-شاید جای دیگه ای رفته بودند–اونا سه شنبه صبح حرکت کردند چراازت پنهون کرده چی 

نه چیزی –نه بابا مادر بردیا گفت چهارشنبه خانه آنها بودند وای یه وقت نگی من بهت گفتم 

نمیدونم ولی هرچی هست –مثال" چی –نمیگم فکر کنم یه چیزی شده داره ازم پنهون میکنه 

ه میخواست بیاد تو اتاق دآخ راستی شایان اوم–یترسم کار برادرت باشه ه به من بگه مترسید

نه – پنج و نیم بیا برات لباس آوردم–ساعت چنده –مامانم نزاشت من و فرستاد بهت بگم 

ن میارم اوکمکم کرد مانتو رو الباشه ا–شادی جان لطفا" مانتوم و بیار اونطوری راحت ترم 

بطرف  شادی بلند گفت: تو نیای بیا نیلوفر جان اینم مقنعه اتم ضربه ای به در خورد دپوشی

در رفت و آن را باز کرد باوارد شدن شایان خودم و جمع و جور کردم سرم و پائین انداختم 

اده با شادی درو بست و گفت:چکار کردی شایان  چه بالیی سرش آوردی به این روز افت

میخوام با  این مامان کوچولویکم اختالط کنم  ار یکم تنها باشیمخنده گفت:برو خواهر من بز

د خندید و گفت: شایان بلنی ردوخت شادی گفت: دیونه بازی درنیااو چشم  کرد و به زدرو با

ز اتاق بیرون رفت او درو بست نترس نمیخوام بخورمش میخوام باهاش حرف بزنم شادی ا

حرف –قهر کردی –با فاصله روتخت نشست و گفت: بهتر شدی جوابش و ندادم  اومد

پنج -؟ یه چبراجع –باشه میگم فکرهات و کردی –ت و ندارم بزن من حوصل لآخرت و او
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وگفت: خدا  ده میای یااینکه برم پیش علی  نگاهی از نفرت به او انداختم سری تکان دابشن

م توبه فکر خودت فکرش و میکرد-.......-دکتر رفتی کنه تا پنج شنبه چشمات خوب بشه 

م و ب از دستش درآوردستم و باضردلند شو بریم دکتر بستم و گرفت و گفت: نیستی د

ا تو هیچ جا نمیام  اخم کرد و گفت:یعنی پنج شنبه نمیای به من نزن من بگفتم:دست کثیفت و 

باشه هرطور مایلی  گوشیش و درآورد وشروع به گرفتن شماره علی  کرد گوشی و از 

آفرین دختر عاقل حاال شد پنج شنبه  یو گفت: پس میا ددستش کشیدم و قطع کردم لبخندی ز

نمیزارم  –م دمیرم خانه خو–و لکجا مامان کوچو–هفت حاضرباش میام دنبالت بلند شدم 

باتشرنگاهش کردم و گفتم:دست از سر من بردار خوشم نمیاد جلوی چشمم باشی ازت متنفرم 

ببین شازده اگه میخوای پنج – د خندید و گفت: تواز دست من خالصی نداری بگیر بشینبلن

هم وام ببینمت فهمیدی بخدا اگه سرراشنبه بیام دیگه با من کاری نداشته باش تا پنج شنبه نمیخ

میارم هم خودم هم یه جماعتی و از شرتو خالص میکنم  سبز بشی یه بالیی سرتو و خودم

ا دست زد و گفت: راتاق وباز کردم هرسه نفر پشت در ایستاده بودند شایان با دیدن آنهد

شادی دستم وگرفت و گفت:کجا  لداخآفرین خوب چرا پشت در می اومدید آفرین خانما 

همین جا بمون اصال" بیا بریم میری تنها میمونی –م دمیرم خانه خو–میری نیلوفر جان 

راحت ترم اگه میشه اون  مدنه شادی جان نمیخوام بردیا چیزی بفهمه خانه خو–خانه ما 

یار مادر شایان گفت: دختر جان بمون شایان و میفرستم بیرون حالت خوب کیف من و ب

ی گرفتم وبطرف در رفتم دممنون مزاحم شما نمیشم کیف و از شا–نیست تنها نمونی بهتره 

خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم بسرعت  صبر کن میرسونمت اهمیتی ندادم و از بقیه–

تماس گرفت و گفت: کارت دارم اگه خانه  یکه علور شدم یک ساعت نگذشته بود داز آنجا 

از سرم گذشت  وقتی درو باز کردم از دیدن  لای بیام تاعلی برسه هزار جور فکر و خیا

که همراه علی بود کم مانده بود غالب تهی کنم پاهام سست شد دستم و به در گرفتم تا  شایان

هردو بطرفم اومدند علی با حیرت نگاهم از افتادنم جلوگیری کنم علی و شایان به این وسیله 

ونید لطفا" حاضر شید بریم دادید حالتون بده اینقدر ما رو غریبه میدو گفت: چرا خبر ن دکر

یزیم نیست شما باهم چکار به سختی گفتم : من چدکتر نازنین اینطوری ببینتون سکته میکنه 

شما وکیل –ن نمیزنی خبرش کردم میدونستم خودت حرفی بهشو میکنید شایان گفت: من

نیلوفر خانم از شما  –وصی من شدی اصال" چه ارتباطی به تو داشت که اینارو نگران کنی 

م و گفتم:این بنده خدا نگران خودشه نه من  شما دبعیده این بنده خدا نگرانت بود پوزخندی ز

نکنید  نازنین پیش مادرمه لج–هم بهتره بری پیش زنت نباید تواین شرایط تنهاش بزاری 

مهمی نیست استراحت کنم  قا دیروز خودم دکتر رفتم چیز علی آ–بریم دکتر  دحاضر شی

خوب میشم حاال تشریف میارید داخل یا میرید منزل مادرتون اوبه شایان نگاه کرد وگفت: 
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مریض –مریض شه لطفا" اینکار ونکنید نه علی آقا میترسم اونم –میرم نازنین ومیارم اینجا 

من چیزیم نمیشه بهتره به فکر زنت باشی –ید بیاد میترسم اتفاقی براتون بیافته نمیشه بزار

 به شایان از شما هم ممنونم نگران نباشید خدای نکرده مریض شه نمیتونه دارو مصرف کنه

کافی  گی ایشون نشو به اندازهم از این به بعد مزاحم کار و زندم و گفتم:شماهدنگاه کر

ه بعد بلطفا" از این –کمک بود فکر نمیکردم ناراحت بشی  دممن قص–گرفتاری دارند 

انداخت و  فکرتون و درگیر مسائل شخصی دیگران نکنید  علی نگاهی به شایان بعد به من

دستی برشانه شایان گذاشت و گفت:تنها باشه بهتره میشه بریم شایان بدون حرفی از پله ها 

خوشم   لاز آدم فضو–عصبانی شدید  پائین رفت علی گفت:شایان کاری کرده که اینقدر

وگفت: شاید  دسرک میکشه .همه برنامه هام وبهم میریزه لبخندی ز یسره توکارای من نمیاد 

درچه زمینه –مرتبه صحبت کرده  دفرصت مناسبی نباشه اما شایان راجع به شما با من چن

–شمارودوست داره نگرانیشم به همین دلیله پسربدی نیست چرا راجع به اش فکر نمیکنید –

شایان از اولم از  دکدوم نامزد خودتونم میدونی–علی آقا انگار فراموش کردید نامزد کرده 

اون دختره بیزار بود بعدشم فقط حرفش و زدند حتی انگشتر بینشون ردو بدل نشده 

د نظرتون و به من بگید م میخوالد–بله میدونم –ایان خوشش میاد میدونستید پدرتونم از ش

سید  منم مثل یترقه دارید اما انگار از یه چیزی م" فکر میکردم به شایان عالراستش قبال

منونم م–برادرتون اگه چیزی هست به من بگید هرکاری از دستم بربیاد ببراتون انجام میدم 

نیلوفر –شید به اولین نفری که بگم شما هستید مئن باوسط چیزی نیست اگه باشه مطاما این 

خانم نکنه به خاطر نازنین از آینده ات داری چشم پوشی میکنی نازنین تنها نیست من قول 

با وجود شما –میدم تحت هرشرایطی کنارش باشم وقتشه از این پیله تنهایی بیرون بیاید 

هست که مراقبش باشه جز این هم نگران نازنین نیستم خیالم راحته یه حامی مثل شما 

–ارم فقط میخوام بهم قول بدید هراتفاقی که برای من افتاد به نازنین حرفی نزنید دآرزویی ن

نگفتم که نگران بشی من فقط میخوام مطمئن بشم اینقدر –شماداری من و نگران میکنی 

سته شما که از حرفهای  سربمن –بهش عالقه دارید که بخاطر خواهرش نگرانش نکنید 

ممنونم علی آقا خیالم راحت شد زیاد هم با این پسره –جه چیزی نشدم اما قول میدم متو

ان گشاد شده نگاهم کرد و نگردید آدم درست درمونی نیست خیلی شیشه خورده داره با چشم

ید برید استراحت دشایان و میگید وای نیلوفر خانم اشتباه میکنید شما خیلی حساس ش گفت:

نه –باهم اومده بودید –بله –نه ممنون زحمت کشیدید  علی آقا –احتیاج ندارید  کنید چیزی

م دد رفت بفرمائید داخل درو میبنرجلوی خانه شما قرارگذاشته بودیم فکر کنم بهش برخو

از رفتن علی دوباره زنگ خانه  دچشم خدانگهدار  یکربع بع–کاری داشتید تماس بگیرید 

دروباز نکردم به گوشیم زنگ زد برنداشتم مسیج زد باز نکنی از  دبصدادراومد شایان بو
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باالی درمیام اهمیتی ندادم و به اتاقم رفتم و روتخت دراز کشیدم چیزی نگذشته بود که 

دیونه تو اینجا چه غلطی میکنی شالم و روسرم انداختم  -به در خورد و درباز شد یضربه ا

اخم بیارم بلند شدم و گفتم:بیخود کردی برو بیرون لبخندی زد و گفت:اومدم از تنهایی درت 

شم حاال بشین تا برگردم از اتاق یب مدکرد وگفت:نشد دیگه بخوای بی ادبی کنی منم بی ا

ادم بیرون رفت وچند ثانیه بعد بایه سبد گل بزرگ برگشت وگفت: تقدیم باعشق سری تکان د

گفت:اختیار داری عزیزم شما  و گفتم:مریضی آقای خطیبی یه مریض روانی لبخندی زد و

–مریضی و منم برای عیادت اومدم سبدو کنار تخت گذاشت و گفت:چرا نشستی دراز بکش 

خجالت بکش –میدونم عزیز دلم برای همینم اومدم –بزاربرو من اصال" حالم خوب نیست 

م عزیزم چون اومدم زنم تنها نمونه بی شرم و حیا شدچرا –ر بی شرم و حیایی دتودیگه چق

توشوهر منی بدنیست یه حال و احوال  باشه حاال که–آره خوب –من زنتم دیگه آره –

باپدرشوهرم بکنم و ازش بخوام بادختر عمه شوهرم یسر بیاد  اینجا  خواستم شماره رو 

من نخوام تو نگران –بگیرم گوشی و از دستم قاپید و گفت:دیونه شدی نیلوفر بفهم نگرانتم 

آره منم گوشام –نیلوفر اینقدر نامهربون نباش من دوست دارم –نم من باشی کی وباید ببی

درازه دیگه نه خدایا شکرت نمردم و معنی دوست داشتن و هم فهمیدم تواگه آدم بودی اگه 

اینطور چیزا حالیت بود امروز اونکارو توشرکت نمیکردی این چندوقت خوب با آبروی من 

آروم باشم وقتی میبینمت انگار دارن شکنجه ام خدابزار برو حداقل اینجا وروبازی کردی ت

میگفتی نمیدونی  نیلوفر توباید به من–میکنن میخوام تنها باشم بروبزار به درد خودم بمیرم 

ونی مشکل توچیه اینه که به من به دچی به من گذشت نگاهش کردم و گفتم:می اون دوساعت 

چشم خودت و تینا نگاه میکنی برای خودم متاسفم آدم هوس بازی مثل توکه به من اظهار 

بیزارم ازت آقای خطیبی عالقه میکنه  بایکی دیگه رابطه برقرار میکنه بهم عالقمند شده 

به پدرت  راستیتوهمون تینا به دردت میخوره چون درست مثل خودته  لجناب مدیرعام

کرد و گفت:یعنی فکر کنم خیلی خوشحال بشه  چشماش و کمی تنگ  گفتی توراهی دارید

چی توراهی دارید انتظار نداشتم تااین حدغافلگیر بشه فکر نمیکرد من متوجه شده باشم 

یگه ای برگرداندم نزدیکم شدوگفت:ببینمت نیلوفر توکه فکر نمیکنی من دصورتم و به طرف 

به من ارتباطی نداره هرغلطی که میخواید بکنید به خودتون مربوطه نه -......و تیناباهم .

نگرفتم من تورو میخوام مامان کوچولو بجان خودت بجان مادرم من حتی تاحاال دستشم –من 

چرا همچین فکری کردی اصال" ولش کن مادرم میگفت چیزی نخوردی قرار شد برات 

رو –کلید خانه را کجا گذاشتی یکم استراحت کن  سوپ بزاره میرم برات بیارم تامن برگردم

نیلوفر نکنه به پدرم زنگ بزنی –ه الزم دارم دگوشیم و ب–زود برمیگردم -در

نگاهش کردم و گفتم: آرش -تلفن کی؟–باپدرت کاری ندارم منتظر تلفنم -اونجوری.........
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خواهشا" از – امروز بااین حالت بی خیال شرکت شو خودت مهم تری–حاال گوشیم و بده 

من فقط نگران –این حرفها نزن که تنها چیزی که بهت نمیاد نگرانی برای حال دیگرانه 

اگه –بله متوجه ام اونم به این دلیل که به وسیله من توجمع اکیپت باشی همین –حال توام 

باتینا میرفتم من تورو دوست دارم توروبعنوان زن زندگیم انتخاب کردم  دفقط این بو

عا" قستراحت کن  رفت و درو بست اگه وامین توروبهشون معرفی کردم حاال دیگه ابخاطره

اشار تماس گرفتم و گفتم:میخوام یه موردی راستش و گفته باشه پس  تینا با.........فورا" بای

 ه جریان و شنید گفت:مدرکی که میگیبهتون بگم که نباید به کسی حرفی بزنید اوبعدازاینک

یشه به دست من برسونید  اصال" االن تماس میگیرم میگم شایان بیاد خوب م–بله –پیشته 

هم دنبالتون بیارتون خانه مادر من هم تنها نباشید هم راجع به مسئله شما صحبت میکنیم 

من نمیام برادرتون داره میاد خانه شما و نگار بیاید اینجا –اینکه من اون مدرک و میبینم 

آخه شادی اینجاست اینطوری اونم –نمیخوام پدرتون یاحتی نگار از این جریان باخبر بشن 

باشه پس تاقبل از اینکه –ایرادی نداره اینطوری بهتره برادرتون شک نمیکنه –میخواد بیاد 

که قطع کردم آرش تماس گرفت ازش خواستم با شایان برسه حرکت میکنیم خداحافظ  همین 

نمیخوام تنها باشم ازاون طرفم نه این پسره میخواد بیاد اینجا –چیزی شده -هانی بیاد اینجا

–دید خوب ه اومدباشه بگوچون من حالم بد بو بردیا و یاشار هم میخوان بیان فقط حواست

طه جلوی این پسره حرفی نزنید آرش یادت نره یه وقت دراون راب–باشه االن حرکت میکنیم 

شدم  دباشه نگران نباش خداحافظ بلن–که برنامه هام بهم میریزه به هانی هم سفارش کن 

 دلباسم و عوض کردم و رو تخت دراز کشیدم تازه داشت خوابم میبرد که صدای زنگ بلن

و نگاه  سیده بود سرتاپامد دروزدم حسابی به خودش رشد اول فکر کردم شادیه اما تینا بو

یعنی بازم –اومدم باهات حرف بزنم کسی که نیست –آره –کرد و گفت:منتظر کسی بودی 

آره مونده از جلوی درکنار رفتم تاوارد شه نگاهی به دوروبر –حرفی مونده که نزده باشی 

گفت:  و گفت:تواز تنهایی نمیترسی نشستم و گفتم: بهتره حرفت و بزنی نشست و انداخت

بهانه ای نمیمونه  ته من اون و پاره کردم پس دیگه ه درست بودی دیگتونگران قرارداد

قطع کنی ه دنمیخوام ازفردا پات و توشرکت بزاری میخوام رابطه ات باشایان هرچی که بو

دونم تووشایان تاکجا پیش رفتید اما مطمئنم باهم رابطه داشتید اللخصوص که توتنهایی من نمی

دیگه خفه شو چیزایی که الیق خودته –بیاری ببری  میتونی دو هرکسی و که دلت بخوا

 هبارمن نکن  بلندشو گم شو از خونه من بیرون کاری نکن دهنم و باز کنم هرچی که الیقت

شدم ودرو زدم خندید و گفت:من برم انگار طرف اومد  داد زدم دهن کثیفت و  دبارت کنم بلن

–فت:چی شده نیلوفر چراداد میزنی ببند آشغال شادی درو باز کرد و باعجله وارد شد و گ

اومدم –ازاین کثافت بپرس اوبه تینا نگاه کرد و گفت:تواینجا چکار میکنی برای چی اومدی 
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نامزد من ,تکلیفم و با این دختره بی بند و بار روشن کنم میدونی که دوستت با برادرت 

ایی که تو حرفهشما اینجا چکار میکنی –فهمی چی داری میگی بسه دیگه می–ریخته روهم 

–به به سالم آقا یاشار نگار خانم شماها هم که اینجائید –شرکت بارش میکنی بس نیست 

اومدم ببینم این دختره هرزه چی از جون شوهرم -یاشار گفت:گفتم توبرای چی اومدی اینجا؟

شماها که خبر –اوال" شوهر نه نامزد دوما" حرف دهنت و بفهم چرند نریز بیرون –میخواد 

رید تاحاال با شایان حرف زدید ازش شنیدید این دختره بهش زنگ میزنه چی میگه من با ندا

چشم خودم این دوتا رو با هم دیدم که دست هم و گرفته بودند یاشار نشست و گفت: واقعا" 

آره دختر –حاال چه جوری دست هم و گرفته بودند کمی فکر کرد و گفت: مگه فرقی میکنه 

-کی؟–بازوش و گرفته بود –بده چه جوری دست هم و گرفته بودند عمه فرق میکنه نشان 

آهان –خوب شایان بازوی این و گرفته بود – دکی بازوی کی و گرفته بو-یعنی چی که کی؟

خیلی فرق میکنه پس مشکل از خودته اگه –چه فرقی میکنه –پس شایان گرفته بود نه این 

چی میگی –دختر غریبه رو بگیره اومد دست  میتونستی نامزدت و جذب کنی اون نمی

یاشار منم اگه یکی برام ناز میکرد و ادا اصول درمی آورد جذبش میشدم این وارده میدونه 

اره هم با خیلی های دیگه حاال هم نوبت شایانه من نمیزارم دچکار کنه هم با شهاب رابطه 

ش انداختنش و رفتند زندگیم و یکی مثل این خراب کنه از اونجایی بفهمید چیه که پدرومادر

ر کثیفه ازهمان بچگی ولش کردند این اگه دختر سالمی بود داونا میدونستند بچه اشون چق

اونا به امان خدارهاش نمیکردند معلوم نیست تاحاال سرچند نفر اون بال رو آورده تا تونسته 

م باشایان ولی من نمیزاراین ثروت و بهم بزنه حاال هم چشمش دنبال شرکت و ویالی شایانه 

ازتو –یکی این و بندازه بیرون وگرنه تضمین نمیکنم جون سالم بدر ببره –این کارو بکنه 

گم شو بیرون تاخودم پرتت نکردم  شادی گفت:برو دیگه تینا –برمیاد ازتو هر کاری برمیاد 

شایان خواهر برادری مثل شماداره بایدم همچین دختری  تازمانی که-دنبال شرمیگردی  

لطی هرغ–دوروبرش بپلکه بهتره عاقل باشی وفردا شرکت نیای وگرنه میدونم چکار کنم 

ماها هم بیاید بریم خانم بچه ها ش–دوست داری بکن فقط از خانه من برو بیرون همین االن 

ا زنگ بزنم به شایان بیاد جمعت شادی گفت: خفه شو تینا میری یمزاحمش نشید  قرارداره

اد برادرتون و بکشید اینجا بندازید کنار یکنه  خنده چندش آوری سرداد و گفت:انگاربدتون نم

ال گم شو بیرون نزار گرفتم و بطرف درکشیدم و گفتم:آشغ این بی آبرو رفتم جلوازبازوش

ستم ازدر بیرونش بگم کی بی آبرو اگه دهنم و باز نمیکنم برای اینکه مثل تو عوضی نی

ختره خیلی وقیح شده باچه رویی اومده این جاتوخانه ات دکردم و درو بستم  نگار گفت: این 

اونه که مدام توگوشش این حرفها رومیخونه  مقصر شایانه نه اون –این حرفهارومیزنه 

این  دفکر نکنم گفتم: جلوی چشم خودم زنگ زد این حرفها رو به تینا گفت ازقصشادی گفت:
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کاروکرد تا تینا بجای خودش توشرکت من و جلوی بقیه خراب کنه تاحاال هم موفق بوده  

نای اعالم جنگه چاره ای ندارم نرفتنم به مع–نگار گفت:توکه نمیخوای از فردا بری شرکت 

من نگران نازنینم اگه مسئله فقط مربوط به خودم میشد میدونستم چکار کنم حیف که پای 

فت:ببخشید نیلوفر جان اما فکر نمیکنی نازنین باید خودش عواقب خواهرم وسطه نگار گ

نه دیگه زن داداش این مامان کوچولو اگه مثل شما فکر میکرد تاحاال –کارش و تحمل کنه 

سالم صورتم و بطرف دیگه ای برگردوندم  دزندگی خواهرش هزار باره از هم پاشیده بو

نگاهی به من وبعد به او انداخت وگفت:کلید  نوچ کلید دارم  یاشار– دشادی گفت: درباز بو

ازخود مامان کوچولو گرفتم نگاهش کردم وگفتم: ازمن گرفتی کنارم –اینجارواز کجا آوردی 

نشست وگفت:حاال از رو در برداشتم چه فرقی میکنه نگفتم استراحت کن چرا اینجا نشستی 

مگه اومده بود –نارو دیدی سری تکان دادم وبه شادی چشم دوختم شادی روبه شایان گفت:تی

ه مثال" زشت–م جمعش میکنم دبله همین االن رفت شایان دست و پاش وجمع نکنی خو–اینجا 

خودت جای اون بودی چکار  دفاع کنهش ه چکارش داری اومده از آیندنامزد برادرت

اکت میشستی یه نفر نرسیده قاپ شوهرت و بدزده بره نه دیگه توهم همین کارو میکردی س

هم آره ماکه دیگه اصل داستان ومیدونیم برای ما دیگه مامیکردی شادی گفت:باهمه آره با

ه آدم ازش خواستگاری " نیلوفر و دوست داری چرا مثل بچنقش بازی نکن تواگه واقعا

نمیکنی این چه بساطیه که راه انداختی بلند شد و گفت: هنوز زوده خواهر من فعال" کمی 

لم دز هم خوشمون میاد اخالقهامون بهم میخوره نمیخوره شاید اصال" دوست میمونیم ببینیم ا

یشه بره که عاشق نشده فارغ مرویی شایان مرده شور اون دلی و بو زد شادی گفت: خیلی پ

م نمیگن عاشق میگن دیکی میشنه دوتا پامیشه به این جور آگفتم: دل برادرت باند فرودگاه  

میخواستی بگی  ردی روت نشد بگیراتمومش نکهان چی شدپس چ-و خوردمحرفم فا....

فاسد دیگه آره نه خانم عزیز فاسداونیه که یسره بااین و اون میپره نه منی که ازهمون اول 

نرسیده دل به تو باختم تا االنشم که به این سن رسیدم هیچ خالفی نکردم بزرگترین خالفم 

خاب من نیست ولی اگه بخدا نخوای سیگار کشیدنمه همین و بس هزار بار گفتم این دختره انت

میشه زنم ولی تورو با دل من  بچرخی هم تورو بدبخت میکنم هم اون و بااون ازدواج میکنم 

تا پنج شنبه چشمات ینطوری نگه میدارم ازمن گفتن حاال برو استراحت کن تا آخر عمر هم

 بیا کارت دارم طره هم گرفتم سرساعت بریز شاید اثر کنه شادی بلند شو خوب شه برات ق

شپزخونه رفت نگار به یاشار نگاه کرد و گفت:اینی که من میبینم شادی پشت سر شایان به آ

تا آخر میخواد به این بازی ادامه بده یاشار دستی توموهاش کشید وگفت: نمیدونم باید 

آره زنگ –منتظر من –د شو برو بابا منتظرته تونمیخواد کاری کنی برادر من بلن–چکارکنم 

کجام و چکار  ط حواست باشه اسمی از من نیاری کهزد گفت کار مهمی داره خانه است فق
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یاشار   شستی نیلوفر ,بلند شو دیگه هنوز ن نه حرفی نزد  توکه–نگفت چکار داره –میکنم 

شدند بعد از رفتن آنها شایان که  دچرا بریم هردو بلن–و گفت: تونمیای  دبه نگار نگاه کر

هنوز ایستاده بود اومد جلو دستم و گرفت ومرا بلند کرد و گفت: چند دفعه بگم بلند شو ,بیا 

دیگه زود باش مرا بطرف اتاق کشاند و گفت: نمیخوام اوناتورو اینطوری ببینند حاال دراز 

نیدی چی گفتم تاخودم نش-چی ؟–از اتاق من برو بیرون –بکش بزار این قطره رو بریزم 

بیرونت نکردم باپای خودت برو لبه تخت نشست و گفت: نشد دیگه بخوای شروع کنی منم 

وست نداری علی درجریان این مسائل قرار بگیره هان میخوای پس مثل دشروع میکنم توکه 

–بده خودم میریزم توبرو بیرون –یه خانم خوب بیا دراز بکش بزار این قطره رو بریزم 

نیست یکم به مغزت فشار آدم بفهم تونامحرمی همچین سخت –فر من و عصبانی نکن نیلو

نیلوفر عقایدت ماله ما قبل –پات و تو اتاق یه دختر بزاری همی درست نیست بیاری میف

دین و –تاریخه از دختری مثل توبعیده اینطوری فکر کنه قرن بیست و یک و این حرفها 

اریخ بودن نداره یه چیزایی هست که دخترایی مثل من شریعت ربطی به ماقبل یا مابعد ت

پایبند نیستند من همینم یه دختر با عقاید  چیزی بهش پایبندند و یه کسایی مثل تو به هیچ 

ماقبل تاریخ باشم بهتره از اینه که دختری باشم که ننگ و بی آبرویی و بدنامی رو پیشونیش 

–فاوت بودنته که عاشقت شدم خرم دیگه نه باشه لبخندی زد وگفت: بخاطر همین متخورده 

,بگی میخوای چی بهش بگی –بی شباهتم نیستی حاال میری بیرون یا زنگ بزنم به نامزدت 

گم شو بیرون پسره بیشعور بلند شد ضربه ای به شانه هام –نامزدت االن تو اتاق خواب منه 

میزنی بطرف زد و مرا روتخت انداخت و گفت:حواست باشه بفهم باکی داری حرف 

 داتاق شوندی بیا دیگه  شادی باسینی وارددررفت و شادی و بلند صدا زد وگفت:پس کجا م

وای چه گالی خوشگلی  د شده بود گرمش کردمرسم دیگه دوگفت:چراداد میزنی شایان اوم

,آفرین نه وفر به شایان نگاه کردم اوهم همین کاروکرد وگفت:آره شایان کی آورده نیل کارتو 

:خیلی کارا بلدم فقط تسینی وازدست شادی گرفت و گفر شدم پس ازاین کارا هم بلدی امیدوا

و گفت:ای خجالت بکش شایان این چه طرز حرف زدنه روتخت نشست –دوستت پا نمیده 

دم تا میاد حرف بزنه میگید خجالت بکش شما جز یه مورد به چیز بابا ازدست شما دخترا آ

دیگه فکر نمیکنید نه ,منظورم همین جورکارابود بیا جلومامان کوچولو چرا رفتی چسبیدی 

بد غلغی نکن دیگه –من اشتها ندارم –به دیوار بیا یکم بخور بلکه حالت بیاد سرجاش 

نمیای –ندتا قاشق که بخوری اشتهات باز میشه بخاطر تواین راه و رفتم بیاخودم بهت میدم چ

حاال که میدونی برادرش –ت و بیر بیرون خدا این برادر دیونوروشادی ت–باشه خودم میام 

باشه بزار خودم –دیونه ترش نکن قاشق و پرکرد و بطرفم آورد و گفت: بخور دیونه است 

آره زور  نخوری –زوره   بابا نمیخوام مگه–دیگه نه باید از دست خودم بخوری –میخورم 
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خدا یکاری وروشادی ت–میخوابونمت به زور همش و میریزم توحلقت حاال دهنت وباز کن 

شو بیا  دکن این بره  شادی گفت:شایان اذیتش نکن بیا اینطرف بزار خودش میخوره بلن

انگار شایان شورش و درآوردی خجالت بکش –نه نمیام باید از دست خودم بخوره -اینطرف

هشت نه سالی که نبودی عقاید اونطرف حسابی روت تاثیر گذاشته پس غیرتت کجا رفته  این

خوشت میاد یکی با خواهر خودت اینطوری رفتار کنه حیا کن دیگه بلند شو بده من این 

شد  دو سینی و به دست اوداد ازروتخت بلن سینی و شایان نگاهی به من بعد به شادی انداخت

روصندلی نشست و به من چشم دوخت و گفت: فکر نمیکردم اینقدر محکم باشی دخترای 

االن باکوچکترین حرفی رام میشن ولی تو اینطوری نیستی شادی گفت: بخاطرهمین 

نباید به من جواب رد جلوی همه کوچیکم کرد  حقش  –گه آره یدتوشرکت بی آبروش کردی 

بعدشم تو بلد بودی چطور رفتار کنی جواب رد نمی  دی گفت: مگه ازدواج زوریهمیداد شا

شنیدی نیلوفرکه هیچ هرکس دیگه ای هم جای نیلوفر بود بهت جواب رد میداد توخیلی 

خودخواه و از خودراضی هستی همه چیز و که بازور نمیشه به دست آورد توازهرچیزی 

هست که راحت  که خوشت میاد میگی من این و میخوام و بنام خودت میزنی یه چیزایی

نمیشه به دست آورد باید یکم به خودت زحمت بدی تابتونی به دستشون بیاری زن چیزی 

زور به دستش بیاری اونم یه دختری مثل نیلوفر بااین همه خواستگار  بتونی بهنیست که 

من با بقیه فرق دارم شرایط نیلوفر اصال" برام اهمیتی نداره چون -های رنگ و وارنگ

پس فرق من با  دارم اگه هیچی هم نداشت باز همینقدر پا فشاری میکردمدوست  خودش  

ش اینه اونا بخاطر وضعیت مالیش میخوانش ولی من بخاطر خودش من خواستگارهای دیگ

تا حاال هر چی خواستم به دست آوردم نیلوفر و هم به دست میارم بامیل و رغبت نباشه به 

هیچ کس سمتش  مدش نشون بده کاری میکنزور مال خودم میکنمش بخواد سرسختی ازخو

نیاد همین جوری نگهش میدارم البته خودم با تینا ازدواج میکنم نمیخوام کار به اونجا بکشه 

به رابطمون ادامه میدیم فعال" برای اینکه بهترمن و بشناسه بیشتر با هم رفت و آمد میکنیم 

صی داره اشتباه کرده خوب شادی شاید نظرش تغییر کرد اما اینکه فکر کنه از دست من خال

اینجا برای چی –یادم نرفته قرار  بیاد اینجا –بلند شو برسونمت خانه یادت رفته شوهر کردی 

غیر از بردیا چندتا مهمان دیگه هم  تراحت کنه گفتم: من حالم خوبهنمیبینید مریضه باید اس

ترینش شهابه شما اگه م" مهچرا اتفاقا–به به خوب کیا هستند احیانا" شهاب که نیست –دارم 

میبینی خواهر من –تمایلی به دیدارش نداری میتونی تشریف ببری مزاحم شما نمیشم 

اونوقت میگی درست برخورد کن این اگه میفهمید که اینطوری حرف نمیزد بلند شد و گفت: 

وگفتم: شیطونه غلط کرده باتو  مزنم ناقصش کنم بصدای زنگ بلند شدشیطونه میگه ب

تم برم که از پشت شانه هام و گرفت سرش و نزدیک گوشم آورد و گفت:فراموش نکن خواس



 
343 

االن همه فکر میکنند توزن منی حلقه من تو دستته دلت میخواد کاری کنم بدون اجازه من 

نتونی آب بخوری میخوای ,پس من و سرلج ننداز حاال هم بشین خودم درو باز میکنم این 

ام فشاری وارد کرد تا مرا بطرف تخت برد و رو شانه ه پسره بود ردش میکنم بره بعد

گفت: همین جا بشین سوپت و بخور تا برگردم بیام ببینم نخوردی به زور به  بنشینم بعد

خوردت میدم این و گفت و رفت شادی گفت: همه جور عاشقی دیده بودم جزاین مدلش حاال 

من خیلی –آره خوب –راستش و بگم –توبودی چکار میکردی –میخوای چکار کنی 

احساساتیم عاشق اینطور عشقای جنون آمیزم اگه این اتفاق برای من افتاده بود فورا" قبول 

–میکردم خیلی لذت بخش  یکی تا سرحد جنون دوست داشته باشه بنظرتو اینطور نیست 

خودتم داری میگی تا سرحد جنون آدم عاقل تن به این مدل عشق نمیده به این میگن انتخاب 

نیلوفر شایان دوست داره چه جوری تاحاال متوجه نشدی اگه این کارا رو –ورکورانه ک

اینطوری با تهدید نه شادی جان من آدم این کار  –میکنه برای اینه که نظرت و جلب کنه 

احساسی یکمش و خرج شایان کن بخدا اگه ببینه توهم دوسش داری –م تنیس نیلوفر توکه پر 

پس من برم یه وقت اون نباشه شایان –آره –" شهاب قراره بیاد اینجا حاال واقعاتغییر میکنه 

شرراه بندازه  سرم و به تکیه گاه تخت تکیه دادم و چشمانم را بستم منم درست مثل شادی 

ا نمیدونم چرا بودم عاشق اینطور عشق بودم با اینکه سعی دربی آبرو کردنم و داشت ام

ه میشدم با ضربه آرومی که روبینیم خورد چشمانم ازش به دل نمیگرفتم بیشتر بهش وابست

کی بود کنارم –توکه حالت خوب نیست برای چی مهمان دعوت میکنی –را باز کردم 

نشست و گفت: نمیدونم یه زنه است خواستم بلند شم نزاشت گفت:نمیخواد بری گفتم خوابیدی 

داریم بخور زود باش نمیتونم و نمیخوام ن–نمیتونم –شادی پیششه تو که سوپ و نخوردی 

ایراد نداره یه بار –آقای خطیبی من سوپ دوست ندارم – بری نمیزارم پیش مهمانتوگرنه 

هزار بار نمیشه بخور تا تمومش نکنی نمیزارم بلند شی بشقاب و به دست گرفت  و گفت: 

حاال دهنت و باز کن قاشق و پر کرد و به دهانم نزدیک کرد  خواستم قاشق و بگیرم که 

و باز کن  اشت اخم کرد و گفت:من و سر لج ننداز جلوی مهمانت خردت کنم گفتم دهانتنز

دم چشمکی زد و گفت:بدت نمیاد یکی نازت و بکشه ها به ناچارقاشقی که پرکرده بود خور

بگیر بشین لبخندی زد و گفت:چشم –نه ,حاال خودت بخور برم ببینم این کیه زنگ میزنه 

مگه -آخه چرا؟–دم و گفتم:توهمین جابمون تا نگفتمم بیرون نیا عزیزم میشینم سری تکان دا

ونست دت چکار دارم  راستی مهمانت نمیخوب داشته باش من با مهمان–نمیبینی مهمان دارم 

دیوانه میدونی این –خوب گفتم شوهرشم –وای چکار کردی چی بهش گفتی –شوهر داری 

بد نیست قبل از اینکه حرفی بزنی چیه خواهر خواستگارته  بلند شد م وگفتم:زن  شهاب  –کیه 

فکر نکنم اون االن -حتما" اینم شهاب  –بله بود –صدای زنگ نبود –یکم راجعبش فکر کنی 
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–برای اینکه جای من رفته سرقرار فهمیدی جناب مدیرعامل –دونی توازکجا می–قرارداره 

تو بود –همینم مونده میگفتم توبری خیلی اخالق داری – خوب چرا نگفتی من برم چون کار 

یکی میخواد کارای تو رو انجام –م ازاین به بعد هرکاری داشتی بخودم بگو دخرابش نمیکر

یدنم ددم و رفتم بیرون  مارال با کارای من و انجام بدی درو باز کرباز تو میخوای بیای بده 

چشمات چرا به این روز دراومده  چی به روزت اومده وای –بلند شد و مرا درآغوش کشید 

سالم مهمان نمیخوای بطرف هانی رفتم و جواب سالمش و –مال  بیخوابی  بشین عزیزم –

سالم –چی شده نیلوفر چرا چشمات اینطوری شده سالم –دادم خوش اومدی خانم چه عجب 

مارال دست داد و نشست ی و دآرش جان خوش اومدی بابا چیزی نشده بفرمائید  هانی با شا

منم میرم اونجا شما –چرا تواتاق من  –آرش بعد از احوالپرسی با مارال گفت: شایان نیومده 

اوهم بعد از احوالپرسی به راحت باشید  نیم ساعت نگذشته بود که سروکله بردیا هم پیدا شد 

رمیگردم ضربه ای االن ب داتاق من رفت و بعد از چند دقیقه صدام زد بلند شدم وگفتم:ببخشی

به درزدم و وارد شدم شایان روتخت دراز کشیده بود با دیدنم نشست نگاه از او گرفته و به 

آره بیا عکسی که گفته بودی درست کردم یه نگاهی بهش –اشتی دبردیا دوختم و گفتم:کاری 

ا بنظر من این آره یه هفته ای میشه ام–بنداز به آرش نگاه کردم و گفتم:پیداش کردی آرش 

بردیا گوشی و به دستم داد و آرش اگه برام مهم نبود این کارو نمیکردم -کارو نکنی بهتر  

گفت: عکس خیلی قدیمیه اما من سعی خودم و کردم نگاهی به عکس انداختم اما درست 

و به این طریق فشاری روی نمیتونستم ببینم انگشت ثبابه و شصتم و روی چشمانم قرار دادم 

ردم دوباره به عکس چشم دوختم لبه تخت نشستم  بردیا گفت:خوبی نیلوفر ماکه گفتیم آو آنها

چی تو سرته نبینی بهتر  فقط لج میکنی آخه بعد از این همه سال چه دردی ازت دوا میکنه 

بردیا راجع به -چی؟–کی آماده میشه –بتونیم کاری برات بکنیم  دچرا به ما نمیگی شای

ج شنبه برات میارم شایان همانطور که خودش و به من نزدیک پن–عکس صحبت میکنم 

گوشی و میکرد گفت: بزار برای شنبه پنج شنبه نیست بده ببینم عکس کیه اینطوری شدی 

بردیا گفت: مادرش  اودوباره نگاهی  ؟این کیه نیلوفر–ازم گرفت باتعجب به من چشم دوخت 

م شبیه باشه دش گفت: شایان جان بایآر-ر این عکس شبیه تو  دبه عکس انداخت و گفت:چق

شنیدم تعجبم ازاین  وقتی جوان بوده شکل نیلوفر  ولی االن مثل نازنین  بردیا -خوب مادرش  

آره چند دفعه اومده شرکت آرش وبردیا بهم نگاهی انداختند –گفت:تومگه مادرش و دیدی 

میشه –ی نگفت آرش تا خواست حرف بزنه ابرویی باال انداختم متوجه شد و دیگه چیز

شایان گوشی و به من داد و گفت: شما زنا رو نمیشه شناخت نه به اون کارات گوشی و بدی 

اختم و گفتم:بردیا دست توش نبری میخوام همین دیگه ای به عکس اندنه به این کارت نگاه 

–برداشتم  دخیالت راحت عین خودش برات درمیارم گوشیم و که داشت زنگ میخور–باشه 
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آقا شهاب -..............-.....افتاد برای کی؟-؟در طول کشید چی شدا اینقچر-......-م الو سال

برام مهم نیست -...........-ه راضیش کنی دمگه قرار نبود هرجوری شقرارمون یادت رفت 

برام مهم  که دارم پافشاری میکنم نمیتونی خودم -...........-ه برابرشم خواست بگو قبوله د

کدوم -............-ه داوم آره-..........-فقط یه روز بعدش خودم اقدام میکنم -.........-بیام 

بیا االن درو میزنم گوشی و قطع همه هستند -..............-چرا نمیای باال  پس-.........-در؟

که اینقدر روش هزینه ر ارزش نداره ددم آرش گفت: نکن نیلوفر پشیمان میشی اونجا اینقکر

شید بیاید  دی لبخندی زدم و گفتم: من برای اونجا هزینه نمیکنم برای خودم هزینه میکنم بلنکن

بیرون دیگه خودم زودتر رفتم درو زدم هرسه بطرف دراومدند شایان گره ای به ابرو 

انداخت و گفت:برو بشین قبل از اینکه من حرکتی کنم شهاب با جعبه شیرینی وارد شد با 

یریم رفت و گفت: مبارک باشه فردا صبح مبه رو برداشت مقابلم گپسرا دست داد درجع

بله خانم مهندس مبارکتون باشه شصت –برای سند  خندیدیم و گفتم: راست میگی درست شد 

به چهل جلویی حاال دهنت و شیرین کن یکی برداشتم و گفتم:جبران میکنم واقعا" ازت 

ان گفت:توکه شیرینی دوست نداشتی شای–ه عمرم شنیدم ممنونم بهترین خبری بود که ب

لبخندی زدم و گفتم:این شیرینی خوردن داره شما هم  دنگاهش کردم ازناراحتی کبود شده بو

بفرماجناب مدیرعامل شهاب جعبه رو مقابل شایان گرفت شایان یکی برداشت و گفت:هرچی 

و  دهاب نگاه کربه ش دتورو خوشحال کنه منم خوشحال میکنه نمردیم خنده تورو هم دیدیم بع

سور  دگفت:فکر نکن زرنگی آقای وکیل نمیتونی سرمون و با این شیرینی شیره بمالی بای

رخدمتتون هستم اصال" امشب شام بریم دو گفت: چشم  بدی  اونگاهی به مارال انداخت

ما هنوز همانجا ایستاه بودیم بیرون خوبه بعد جعبه رو به دست من داد و بطرف آنها رفت 

و به دست آرش دادم و  رو زد و گفت: علی  شیرینیددوباره بصدا دراومد شایان که زنگ 

م و به زنه چشم دوختم دبطرف در رفتم  علی بهمراه یه خانمی از پله ها باال اومد سالم کر

نیازی نبود من حالم خوبه وای علی آقا –م دکتر آوردکتر براتون دبریم  دم نیومدیدیدسالم –

دقت به من نگاه کرد و گفت: اینقدرها هم خوب نیستی علی گفت: اجازه بدید معاینتون زن  با 

ست داد و گفت: دشد و باشایان  دباشه بفرمائید داخل علی وار–کنه خیالمون راحت میشه 

ممنون -به به آقا شایان حالت چطوره؟– دخانم دکتر سالم کر وبه آوردمش او لبخندی زد 

و گفت:برو اتاقت نیلوفر شما هم بفرمائید  دبعد به من نگاه کر  دلطف کردید تشریف آوردی

م دکتر نگاه کردخدابرو ببین چشمات چطوری شده به وروکتر علی گفت:نیلوفر خانم تدخانم 

 دقیقه نگذشته بود که شایان بدون اینکه دربزنه واردو گفتم: بفرمائید با او به اتاقم رفتم پنج 

وختم کنارمن نشست و گفت: چش دکردم و با اخم بهش چشم  اتاق شد یقیه لباسم و درست

به من چشم دوخت و  ی زد وامیلید شایان هم لبخنداولبخندی زد و گفت: فکتر دشده خانم 
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واقعا" میگم دست و پات و گم کردی پس این دختر زیبا نامزدت  نگران –کتر گفت: خانمم  د

نباش چیز مهمی نیست من پماد و قطره براش نوشتم ولی حتما" باید پیش یه متخصص بره 

یعنی چی خشکه خانم دکتر قبل از اینکه او بتونه جواب بده –بنظرم چشماش یکم خشکه 

نم یخ دبیچاره شدم نیلوفر خانم  تمام ب–شد  ضربه ای به درخورد و علی هراسان وارد اتاق

نازنین ......نازنین  ..شایان –کرد حتی نتونستم حرفی بزنم فقط بهش چشم دوختم 

ین بدبخت و سکته دادی بازنگ گوشیم اوبه من چشم دوخت و گفت:حرف بزن علی توکه ا

 زدخدا آرومش کن شایان گوشی و وروت آن رابرداشت بطرفم گرفت و گفت: خودش  

روآیفون و مقابلم گرفت صدای هق هق گریه نازنین تو گوشی پیچید دستم و روقفسه سینه ام 

م دوباره هق هق گریه شایان که دید نمیتونم حرف ددبخت شدم نیلوفر بیچاره شب–گذاشتم 

گوشی نیلوفر دست تو چکار –شایانم -شما کی هستی؟-بزنم گفت:سالم نازنین خانم چی شده؟

و سرش و  شایان به علی نگاه کردبگو زنگ بزنه به شوهر نامرد من میکنه صداش کن 

صدای کیه آقاشایان علی  آره بهش بگو نیلوفر –تکان داد علی گفت: بخدا من کاری نکردم 

ارم میرم اونجا ببین چه بالیی دت میکنه  نیلوفر بفهمه چه غلطی کردی خف زنده نمیزارت

ر تا آخرین نفسهات و با چشمش نبینه دست از سرت حاال نیلوفسرت بیاره د م درآوردی آره 

شما دیگه چرا شما که میدونی  -برنمیداره تماس قطع شد گفتم: چی کار کردی اینجوری شده؟

جونم به جونش بسته است بابا خانم دکتر و تو ماشین من دیده فکر کرده من......شایان بلند 

نشه وگرنه  ددا کن حالش بو گفتم: خداخشم دوختم زد زیر خنده نفس راحتی کشیدم و به او چ

 من الش کرده حا" علی و قائم کن برسه تیکه تیکمن میدونم و تو دوباره خندید و گفت: فعال

ری بکن اخدا یکوروو بعدا" علی قائم میکنه صدای زنگ بلند شد علی گفت: وای خودش  ت

چیزی نیست –را میدویی آروم شه با عجله از اتاق بیرون رفتم بردیا گفت:چی شده نیلوفر چ

ای دآره فورا"بطرف در رفتم نازنین با دیدنم خودش و توبغلم انداخت و با ص–رو زدی د

ند ده بودون جمع شبلند شروع به گریه کرد همانطورم مدام به علی فحش میداد همه دورم

پذیرایی ایستاد  فتم:بیا بریم بشین بگو چی شده وسطستش و گرفتم و گدبسختی آرومش کردم 

وگفت: چی میخواستی بشه آقا هنوز چند ماه  نگذشته زیر سرش بلند شده  صدای علی که 

اش و باالتر ببره و بطرف او دگفت: اشتباه میکنی بخدا اینطور نیست باعث شد نازنین ص

که اشتباه  حمله کنه چند تا مشت تو سینه علی کوبید علی فقط قربان صدقه اش میرفت 

هکار نبود همه هاج و ات توضیح بدم اما نازنین گوشش بدزیز دلم آروم باش تا برمیکنی ع

واج به اون دوتا چشم دوخته بودند وقتی نازنین شروع به فحش دادن کرد رفتم جلو گفتم : 

تمومش کن خودش و انداخت تو بغلم دستی برسرش کشیدم و گفتم: اونی که بسه دیگه نازنین 

پس تو میدونستی پای یکی –این که دیگه این همه قیل و قال نداره کتر بود همین دتو دیدی 
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وای نازنین آروم باش بنده خدا برای من دکتر آورده –دیگه درمیونه به من حرفی نزدی 

د و گفت: برای تو , تو مگه چت شده حرفها رو بزنی یدفعه از من جداشدرست نیست این 

ایان نگاه کردم  و گفتم: تمام اینها تقصیر چت شده با غضب به شخدا حرف بزن نیلوفر وروت

 د به نازنین نگاه  کردر حساسه بعدخندید و گفت:من  ازکجا میدونستم خواهرت اینق دتو  اوبلن

م ایشون و می آوردم دو گفت:نازنین خانم اونی که شما دیدی از آشناهای مادرمن  اگه خو

علی خواستم این کارو بکنه  نه اش کنه بخاطر همین ازیزاشت معایخواهر لج بازت نم

ر زود قضاوت د عزیزم چقالی حادم و گفتم:دیدمن شرمنده ام به نازنین نگاه کر دببخشی

ه چرا چشمات اینطوری شده دوباره زد زیر گریه دوای نیلوفر چه بالیی سرت اوم–کردی 

–وای نازنین تو که دوباره شروع کردی میبینی که من صحیح و سالم روبه روت ایستادم –

بخاطر بیخوابیه چیز مهمی نیست یکم استراحت کنم خوب –ده پس چشمات چرا اینجوری ش

و گفت:برای چی باید این  داوبه علی نگاه کر–میشم حاال برو از شوهرت عذر خواهی کن 

زود باش برو بسه دیگه نازنین زشته آبروم و بردی –د کارو بکنم هرچی گفتم حقش بو

ازدلش دربیار علی اومد جلو گفت:کاریش نداشته باش نیلوفر خانم مقصرمنم باید بهش 

یگه آروم باش استرس برات خوب نیست نازنین به علی که دخانم  دمیگفتم اشتباه کردم ببخشی

بغلش به من میگفتی  علی  دعلی باینگاه کرد و گفت: میخواستم بکشمت  دکنارش ایستاده بو

نی اگه میدونستم دم هول کبخدا بخاطر خودت حرفی نزدم ترسی نازنینم دد و گفت:ببخشیکر

ن اول بهت میگفتم بعدشم خانم من سرتاسر دنیا روهم بگردم کجا یکی اینطوری میشی همو

ون صدقه زنش الی اون داره قربتوچرا خوشح-ه از این فکرها نکن  مثل تو گیر میارم دیگ

گاه کردم و گفتم: میره تو کیف میکنی بادلخوری به شایان که کنارگوشم این وگفت ن

صرتویی بارآخرت باشه نازنین دستم و گرفت وگفت:حاال دکتر چی گفت؟ شایان گفت: مق

ستم و کشید و دنازنین ید بنده خدا تواتاق تنها مونده دتازه میخواست بگه که شما رسی

و عذرخواهی کردم و ازش خواستم فشار نازنین و  شده بااو به اتاق برگشتم گفت:بیاببینم چت

اوفشار نازنین و گرفت و گفت:ازتو خیلی بهتره نگران این نباش این خودش و باداد  بگیره 

معلومه استرس زیادی و و بیداد خالی کرد اتفافی براش نمی افته توممکنه یه چیزیت بشه 

بی و عفونت نیست تازگی ها عصبی نشدی نازنین و دستم و تحمل میکنی چشمات مال بیخوا

تم حالم خوبه نه من که گف–گرفت و گفت:چی شده نیلوفر دعوا کردی مشکلی پیش اومده 

ع لباست و عوض کن اصال" حواست نیست چطوری اومدی اونگاهی به حاال برو اتاقت سری

ذشته بود که درباز شد وشایان وارد د شد هنوز چند ثانیه از رفتنش نگو بلن خودش انداخت

به خودشم گفتم چشم این خانم هیچیش –نامزد من کی خوب میشه خوب خانم دکتر –اتاق شد 

دم من جای این س باشه بااین چیزی که من االن دینیست فقط نباید عصبی بشه دورازاستر
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ری شوکه بشه نه وهفته دومرتبه هم اینطوخانم بودم تاحاال کور شده بودم اگه قرار باشه ت

تنها چشماش بلکه قلبشم از کار می افته کم مانده بود این خانم سکته کنه  سه روز استراحت 

مطلق هیچ جوری از چشمات کار نمیکشی یادت نره متخصص بری سئوالی نیست به شایان 

میخوام یه چیزی بپرسم توهستی -چرا؟–نگاه کردم و گفتم: میشه یه لحظه بری بیرون 

ق ل داری بپرس شایان که رفت ازاو حشد و گفت:چشم عزیزم هرچند تا سئوا دبلننمیتونم 

ویزیتش و پرسیدم اول امتناع کرد اماوقتی اسرار مرا دید گفت ویزیتش و پرداخت کردم 

اوراتا جلوی درهمراهی کردم شایان سوئیچش و برداشت و گفت:من میرم ایشون و برسونم 

د و گفت: زود تم: نمک داره فوران میکنه دیگه نه خندیتوکه مشکلی نداری اخمی کردم و گف

نه علی نه نازنین هیچ کدوم نبودند دروبستم و بطرف بقیه رفتم دازرفتن شایان برمیگردم بع

حاال یه لحظه بیا کارت  نازنین و علی ازاین عکس باخبر نشنبه بردیا گفتم :حواست باشه 

رده بودم بهش دادم و گفتم:اینم پول سفارش بده اده کا او به اتاقم رفتم لیستی که  آمبدارم 

باشه خیالت راحت رفتم بیرون و –بگونه اینجا باشه حواست باشه این پسره موقع تحویل نره 

دن ماشین ازخانه بیرون ن رسید بردیا به بهانه جابه جا کرکنار بقیه نشستم نزدیک نه شایا

یه –ن اینکه نگاهش کنم گفتم: بله که صدام کرد بدورفت داشتم ظرفها رو آماده میکردم 

نگاهش کردم سرش و به دستش تکیه داده بود و به  ددقیقه میشینی صداش خیلی گرفته بو

چیزی شده آقای خطیبی دستاش و بهم گره کرد و به من چشم دوخت بهم –میز نگاه میکرد 

ریخته تر از اونی بود که صداش نشان میداد با آمدن بردیا و آرش به آشپزخونه نتونست 

حرفی بزنه به ناچار مابقی ظرفها رو آماده کردم همانطور که نشسته بود شادی و هانی و 

مگه نمیبینید حالش –شد و گفت:چی شده شایان بلند صدا زد شادی فورا"وارد آشپزخونه 

خوب نیست بجای کمک کردن رفتید نشستید نگاهش کردم و گفتم:چرا سراین بنده خدا داد 

سرش و انداخت پائین و چیزی رمیکنم ه چیزیم نیست بعدشم مگه دارم چکامیزنی من ک

رفت بقدری نگفت سرمیز برعکس همیشه که کنار من مینشست این بار روبه روم قرار گ

ه بودند دتوخودش بود که وقتی یاشار صداش کرد متوجه نشد دیگه همه متوجه حالت او ش

صدای هانی که سعی کرد تو گوش آرش آروم این جمله رو بگه شنیدم  حتما" نیلوفر 

ومرتبه صداش زد شایان به او دو  دچیزیش شده دکتربه شایان گفته آرش به شایان نگاه کر

آره پسرکجایی شایان نگاه گذرایی به من انداخت و گفت: –بامن بودی و گفت:  دنگاه کر

نه چیزی نشده شامتون و بخورید –ه اتفاقی افتاده دهمین جا یاشار گفت:مشکلی پیش اوم

خودشم سرگرم غذا خوردن شد هرازگاهی به من نگاهی می انداخت و اشاره میکرد غذا 

بعد از رفتن آنها  د دقیقه و بردیا رفتند چنبخورم ساعت یازده گذشته بود همه به جز شادی 

بالفاصله باشایان که بعد از شام رفته بود تماس گرفتم اما این دونفرم عزم رفتن کردند 
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بستم اما هنوز چند دقیقه ای نگذشته وم شماجواب نداد سرم ورومیز آشپزخونه گذاشتم و چ

ه صندلی روبه رویم نشسته بود که صدای شایان تکانم داد سرم و بلند کردم و به او ک دبو

مگه -چی شده؟ -چرا نرفتی بخوابی شنیدی که دکتر بهت گفت استراحت مطلق–نگاه کردم 

قرار بود چیزی بشه درسکوت به چشمانش زل زدم چند دقیقه ای درسکوت بیکدیگر نگاه 

رامین زنگ زد وقتی سکوت مرا دید گفت:رامین گفت –کردیم اوبود که سکوت و شکست 

مشکل –خوب مشکلش کجاست –جای دیگه ه ه یدبود همه بیان خانه ما اما حاال افتاقرار

مین گفت اگه نباید باشم را–بخاطر همین ناراحتی –نی افتاده خانه مهرداد همین جاست مهمو

ماهم نمیریم محسن هم همین وگفت میترسم بین بچه  ها کدورتی پیش بیاد همه  دشماها نیای

گفتم اگه تو موافقت کنی میریم نه که دیگه –ابی بهشون دادی تو جو مگه–از چشم من ببینند 

همینطوری بلند شوبرو استراحت کن داروهات –یگه چرا ناراحتی دخوب پس –منتفیه 

–مطمئنی آقای خطیبی –نه –نیش بری گفتم: خیلی دلت میخواد به مهمووکنار تخت گذاشتم 

 داز آشپزخونه بیرون رفت  و رومبل لمیا کنی بلند شد ودنیلوفر تو کی میخوای اسمم و ص

دلم براش سوخت مشخص بود نگران  حرفهایی که ممکن  پشت سرش بزنند دوتاچایی ریختم 

اگه –و بیرون رفتم فنجانی برداشت و گفت: نباید مخالفت میکردی یکی باید پیشت میموند 

اشتها نداشتم –دی میموندن که نمیتونستی بیای میتونستی حاال چایت و بخور شامم که نخور

–دیگه دیر وقته بلند شو برو بخواب منم دیگه میرم فقط درو از پشت قفل کن نمیترسی که 

رو قفل کن فردا بلند دمغرور بلند شو بیا ی تکان داد وگفت: دختره  د بترسم سریاز چی بای

الت خوب بشه تاجلوی درهمراهیش کردم د روز استراحت کن تاحنشی بیای شرکت این چن

د از رفتنش براش مسیج زدم زنگ بزن بگو پنج شنبه میریم درجوابم زد) لنگه نداری بع

رفتم هم سندزدیم هم سرمراسم  دفردا صبح به آدرسی که شهاب داده بو مامان کوچولو(

یم هرسه روز به خواست شایان توخانه ماندم و استراحت کردم غروب دعقدشون شرکت کر

دنبالم یکی از شیک ترین لباسهایی سرساعت هفت اومد میرفت پنج شنبه سرمیزد می اومد 

–تیم فرنگاهم کرد و گفت: به من بود نمی که داشتم پوشیدم وقتی سوار شدم لحظه ای خیره

یدم دچرا مگه اتفاقی افتاده سرش و بعالمت نه تکان داد و ماشین وبحرکت درآورد وقتی 

 دشیکی داشت اما مشخص بوتمایلی نداره حرف بزنه منم سکوت کردم خانه بزرگ و 

یم و دکوراسیون کار زن نیست چون همه چیز زمخت جلوه میکرد باهمه احوالپرسی کرد

وقتی شایان گفت ما نمیایم چون نیلوفر حالش خوب نیست  نشستیم مهرداد گفت: راستش

فکرکردم شما اجازه ندادید اما انگار واقعا" حال مساعدی ندارید شایان بجای من 

کر خیلی بهتره به من بود اصال" نمی اومدم دکتر استراحت مطلق داده خوب گفت:خداروش

ه این طریق بحث و عوض کرد موقع حرف زدن مهرداد شد مهمانی افتاد اینجا  شایان ب چی
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مشخص بود از دست شوهرش اومد  خیلی بنظر افسرده می دحواسم کامل به زنش ستاره بو

کوراسیون جدید خانه مهرداد تعریف کرد هرکس داز شام رامین از  دحسابی تو عذاب  بع

کور اینجا شما دنظری داد یدفعه مهرداد مرا مخاطب قرارداد و گفت:نیلوفر خانم بنظر

مان خانه انداختم و گفتم:با اینکه سعی راستش و بگید نگاه گذرایی به چیدچطور  فقط لطفا"

فت و نمایی درش به چشم باشه و دقیق چیده بشه اما هیچ ظرا قیمتیشده همه چیز اصل و

د خشک وخودخواه  شایان فشاری به دستم داد کور اینجا کاریه مردکامال" مشخصه نمیاد 

منم نگفتم زشته –اهمیتی ندادم رضاگفت:چرا همچین فکری کردید اینجا که خیلی قشنگ شده 

ه ر که بداد همانطومهر د  چون اگه کارزن بود بیشتر خودنمایی میکرد م سلیقه یه مرفقط گفت

اینجا باسلیقه من چیده شده میشه  درسته  قیقی حدستونمن چشم دوخته بود گفت:شما خیلی د

ازاونجایی که موقع چیدمان هیچ احساسی بخرج ندادید –ید دبگید ازکجا متوجه ش

ه نه دکور زیبا و چشم بودبه چشم آمدن وسائل اصیل و قیمتیتون  جزخودنمایی قصدتون فقط

صحبت کردنتان  بنظرمن اگه چیدمان بعهده همسرتان بزارید خیلی نواز درست مثل 

کردید خواستید روراست باشم اینها  میان درهرصورت چون سئوالربهترازعهده این کار ب

همانطور که سعی   دید امیدورام ناراحت نشده باشیگفتم وگرنه کالمی از من نمی شنیدرو 

ای جسور خوشم میاد شمابااینکه زبان تلخی م ازآدممیکرد لبخند برلب داشته باش گفت:نشد

دوختم و آروم داری اما حرفهاتون بدل میشینه توجهی به حرفش نکردم و به شایان چشم 

ون اینکه نگاهم کنه سرش و بعالمت مثبت تکان داد قبل از اینکه شایان گفتم: میشه بریم بد

ی از رفتن نزنه شایان بتونه حرفی بزنه مهرداد گفت:امشب همه اینجا میمونند کسی حرف

فورا" توصورت من نگاه کرد گفتم:ممنون به اندازه کافی زحمت دادیم منم حالم مساعد نیست 

نیلوفر خانم یه شب پیش مابد بگذرون بعداز چند وقت مارفقا –میکنیم  ما دیگه رفع زحمت

ل یم جمعمان را بهم نزن که همه ازتون دلگیر میشیم یه امشب باب میددور هم جمع ش

شوهرتان رفتار کنید فکرکنم ارزشش و داشته باشه گفتم:ارزشش که خیلی باالتر از این 

م قائلم و مخالفتی حرفهاست اگه خودش تمایل به ماندن داشته باشه من برای نظرش احترا

آروم به گونه ای که کسی متوجه نشه به پهلوش زدم گفت: مهرداد جان  نمیکنم باآرنجم

ا چشماش و باز کرده باید تا یه هفته بمونیم نیلوفر بخاطراومدن اینجیم شرمنده اما ما نمیتون

هانه آورد پسره بروشون بسته باشه بریم بهتره میترسم مشکلی براش پیش بیاد  هرچی شایان 

آخرسرموفق شد وشایان تسلیم شداز عصبانیت دلم میخواست  نفهم چیز دیگه ای گفت

ورهم بودیم و صحبت میکردیم چشمام بقدری دک هردوتاشون و تیکه پاره کنم تانزدیک ی

میسوخت که به زور باز نگهشون داشته بودم آخر سربا انگشتانم فشاری روی آنها وارد 

کردم صدای محسن باعث شد فورا"دستم و بردارم شایان با جمله محسن که  گفت : انگار 



 
351 

–ثبت تکان دادم خوبی نیلوفر سرم و بعالمت م–نگاه کرد  حال خانمت خوب نیست به من

چیزی نیست یکم میسوزه رامین گفت:بهتره استراحت کنید –چشمات دوباره سرخ شده 

مهرداد گفت:بابا تازه سرشبه محسن خندید و گفت:برای آدم بیکاری مثل توسرشبه برای 

بلند شید بخوابیم  نگرفتن صبح سرکار بودیم نه منم خسته ام فردا رو که ازمون زمایی که ا

همه شد و گفت:تشریف بیارید من اتاقها را نشانتون میدم  دمهرداد به ستاره اشاره کرد اوبلن

شدند شایان بصورتم نگاه نمیکرد ستاره دراتاقی و باز کرد و گفت:برو نیلوفر جان تو و  دنبل

شایان درو نه ممنون شب بخیر بعد از رفتن او–شوهرت اینجا بخوابید چیزی الزم نداری 

دروغ حاال اینم آخر و عاقبت بست و همان جا به درتکیه داد با خشم نگاهش کردم و گفتم: 

جلو  دچه خاکی توسرم بریزم همینم مانده شب تا صبح باتو توی یه اتاق سرکنم اوم

که  دخدا آروم صدات و میشنوند دیدی که هرکاری کردم هربهانه ای آوردم نشوروگفت:ت

دوست لعنت به تو و این –انجام شده قرارگرفتم  له منم مثل تو تو یه عمتقصیر من چی دنش

هلش دادم و گفتم: فقط خدا یواش حرف بزن ورواحمقت بازوهام و گرفت وگفت: نیلوفر ت

ده دستم و گرفت روتخت برم بمیرم ببین کارم به کجا کشی ار بایددخفه شو ودست از سرم بر

من از اتاق میرم بیرون خیالتم  ن چی میگم بزار بخوابنوم باش ببینشاند و گفت: یه لحظه آر

تکیه دادم و ملحفه تخت راحت تا صبح پام و تو اتاق نمیزارم حاال بگیر بخواب به تکیه گاه 

و روم کشیدم سری تکان داد و بلند شد رفت کنار پنجره ایستاد برعکس همیشه که تا دیر 

م امشب داشتم بیهوش میشدم چشمانم را بستم م هرکاری کردم نمیتونستم بخوابدوقت بیدار بو

یه  دنم وقتی چشمانم را باز کردم هوا هنوز تاریک بوار بمودم نتونستم بیدهرچه تقال کر

تعجب شایان و توحیاط دیدم که  لشدم و رفتم جلوی پنجره درکما دکشیده بود بلن مپتورو

م دداشت قدم میزد ازنوع جمع کردن دستاش مشخص بود حسابی سردش  به گوشیش زنگ ز

خوبم برو بگیر –و گفت: چی شده نیلوفر حالت خوب نیست  دو گفتم: بیا باال فورا" اوم

ی دنیلوفر ساعت تازه سه نیمه شب  چرا بیدار ش–بخواب چیزی به روشن شدن هوا نمونده 

پائین تخت نشستم و گفتم:دیگه خوابم نمیاد برو بخواب اون پتوروهم بکش روت چرا رفته 

بودی توحیاط نشست و گفت:پس کجا میرفتم مامان کوچولو وای که چقدر هوا سرد شده 

همش فکر میکردم برف میباره خندیدم و گفتم:ماه اول پائیز و برف پتورو دورش پیچید و 

خوب نیست بیا توهم بگیر بخواب اخمی کردم و گفتم:دیگه پرو  بیخوابی برای چشماتگفت:

و گفت:بابا من رو زمین میخوابم بیا بخواب این وگفت بالش و پتویی  دنشو بگیر بخواب خندی

برداشت و روزمین دراز کشید چیزی طول نکشید که خوابش برد چند دقیقه ای به او که 

یم کاش دتو شرایط دیگه ای با هم آشنا شده بو آروم مثل بچه ها خوابیده بود نگاه کردم کاش

اینقدر بهش وابسته شده بودم که اگه یه روز نمیدیدمش کارمون به اینجا نمیکشید تهیچ وق



 
352 

م  روتخت دراز کشیدم و همانطور که به دیاصداش و نمیشنیدم انگار یه چیزی گم کرده بو

نشسته  باز کردم شایان کنارماو نگاه میکردم خوابم برد صبح با گرمای دستی چشمانم را 

اری چکار دو گفتم: رست کردمدم و لباناراحتی نشستم شاو گونه ام را نوازش میکرد  دبو

ر آروم خوابیده بودی که انگار نفسم دم اینقدهیچی مامان کوچولو یه لحظه ترسی–میکنی 

شو راه بیافت میخوام برم  دنمیکشیدی بلند شدم وگفت: این کار زشتت و توجیه نمیکنه بلن

 دنیلوفر چرا داری داد میزنی همینطوری که نمیشه بریم بیرون یه ساعتی بشینیم بع–خونه 

نیلوفر لج نکن به –ست از سرم بردار دنمیخوام ببینمت –بتونم بهانه ای بیارم ببینمت نیلوفر 

نگاهی  و آینهنیلوفر چراچشمات دوباره اینطوری شده  ت وای– نگاه کن نگاهش کردم من

بری  ییکم سرم درد میکنه بخاطرهمین اینطوری شده مهم نیست تومیخواداختم و گفتم:ان

نشنیدی چی گفتم من –زشته نیلوفر بیا باهم بریم –رو بعد بیا دنبالم که بریم بپیش دوستات 

عصبی شد و گفت:بگم غلط کردم کوتاه میای آبروم و نبر بیا بریم روتخت نشستم و –نمیام 

به جهنم نیا فقط وای بحالت –تم:اصال" خوابم میاد بیرون  نمیام بزار برو میخوام بخوابم گف

اگه مهرداد تیکه بندازه بخدا سرت تالفی میکنم از اتاق بیرون رفت و محکم درو بست نیم 

م دساعتی گذشته بود که ضربه ای به درخورد درنبود شایان سروصورتم و مرتب کرده بو

سالم عزیزم صبحت –وشیدا وارد اتاق شدند لبه تخت نشستم و سالم کردم بفرمائید ستاره –

جلو گفت:ببینمت  دآره چشمام درد میکنه شیدا اوم–بخیر شوهرت میگفت حالت خوب نیست 

داروهام و مصرف میکردم که  دبای-چشمات کاسه خون  چیزی نشه نیلوفروای خدای من 

چیزی نمیشه روش و –شکلی برات پیش میاد م بیا بریم بگم ببرت دکتر یه وقت-همراهم نبود

که ببندم بهتر میشه  ستاره گفت:بیا عزیزم شوهرت لب به هیچی نزده بیا بریم ببینت شاید 

خیالش راحت شه به ناچار با آنها بیرون رفتم صبح بخیری گفتم و کنار شایان نشستم 

ه مقابلم گرفته ستار چایی کهباناراحتی به من چشم دوخت نگاه گذرایی به او انداختم و فنجان 

که مهرداد باپرسیدن شب راحت خوابیدید  دبود برداشتم و تشکر کردم نگاهم به فنجان بو

د گفت: اما چشمانتان کتفا کردم  اما او دست بردار نبوباعث شدبه او نگاه کنم به بله کوتاهی ا

تالفی کردید بهش نگاه چیز دیگه ای میگه انگارازدست ما ناراحت بودید سرشایان بنده خدا 

کردم وگفتم:متوجه منظورتان نمیشم خندید با کنایه گفت:آخه دیشب بنده خدا رو از اتاق 

ینش به اتاق راستی ه شب دلتون به رحم اومد برگردوندار نیمرده بودید اما انگبیرون ک

فتم: لوم  که عقد کردیم گشماها عقد که کردید آره همه به ما چشم دوختند شایان گفت: مع

ا انگار بزم دوستانه به مهمانی دعوت شده ایم ام دیشب که اینجا می اومدیم تصورم این بود

شده یادم باشه از این به بعد حتما" شناسنامه هایمان را بهمراه داشته باشم حاال  توهتل برگزار

صورت حساب و لطف کنید تا رفع زحمت کنیم ستاره گفت:نیلوفر جان این چه حرفیه 
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خدا به دل نگیر لبخندی زدم و گفتم:بله متوجه ام همسر شما شوخی وروشوخی کرد تمهرداد 

ی  زبان جاری میکنه مهرداد قهقهو می اندازه و هر چه دردل داره رو شوخی تیکه هاش 

ناراحت شدید   مستانه ای سراد بگونه ای که همه متعجب به او چشم دوختند گفت: از من

ایی که از شما شنیده ام و از آنجایی که من زود با شرایطم نگاهش کردم و گفتم:خیر باچیزه

راحت باشید هرچی  ب ر میخورم خودم را برای تیکه های زبان بازی چون شما آماده کرده ام

م حسابی میسوخت ی ارزش و اعتبار قائل نیستم چشماید من برای هر حرفدوست دارید بگ

شدم و به  دنیست اگه ممکن  دیگه بریم بلنحالم خوب  و گفتم:من فشاری روی آنها وارد کردم

اتاق رفتم و مانتوم و پوشیدم و بیرون رفتم همه درسکوت به من و شایان چشم دوخته بودند 

–کاری نکردم کاش میموندی –ستاره رو بوسیدم و گفتم: شرمنده حسابی به زحمت افتادی 

احافظی کردم و دقیه هم خنمیتونم ببینم با ب تکن حالم اصال" خوب نیست درس ممنونم باور

سوار شد وقتی  شباز کرد وبعد خود ان از در بیرون رفتم او درسمت من وجلوتر از شای

ببری قصدت این بود بفهمند بهشون  یم گفت: فقط میخواستی آبروی منکمی فاصله گرفت

خفه دروغ گفتیم باشه نیلوفر تالفی میکنم باآبروم بازی کردی همین کاروباهات میکنم دادزدم 

حمقت از قصد مارو شب خانه اش نگه داشت نمیخوای بفهمی این دوست ا , چرا و دیگهش

دکانه هرچند ازتو جای تعجب نداره اگه اینطور مسائل و میفهمیدی هیچ وقت چنین دروغ کو

م پیچید سرم و تکیه دادم و چشمانم را بستم تارسیدن به خانه ای نمیگفتی درد تو تمام سر

نزدیم وقتی ماشین و نگه داشت فورا" پیاده شدم  اوماشین باسرعت زیاد از هیچ کدوم حرفی 

آنجا دور کرد اون روز هیچ خبری ازش نبود نه اومد نه زنگ زد صبح سرساعت وارد 

ده به دیروز صبح چشمام خیلی بهتر ش م نسبتدشرکت شدم سه روز بود به شرکت نرفته بو

بخاطر اون اتفاق آخه تو نبودتون –بیام  دا نبایچر–دیگه نمیاید  بود محبی گفت:فکر کردیم

بیخود کرده بودن نبودن من هیچ –این دختره به همه گفت بیرونتون کرده دیگه نمیاید 

پس خواهرتون برای چی چهارشنبه پنج شنبه اومده بود اینجا –اره دارتباطی به اون ن

ته بودم حسابداری وقتی م دیدم رفدآره خو–؟ اینجا  !!باتعجب نگاهش کردم وگفتم:خواهرم

با مادر شوهرش حتما" اشتباه دیدید خواهر من –م دیدم داره از در شرکت میره بیرون داوم

ود خیلی پس هرکی ب الچی بگم وا– درفته بودکرج خانه خواهر شوهرش اصال" تهران نبو

نده میرم وخواهر شما بود خوب من باید برم حسابداری رسید فاکتورهای فروش م شبیه

 یه لحظه صبر کن آقای محبی این فلش و بده به آقای خطیبی بگو همه آماده است –یرم بگ

بله ممنونم  –چشم کارم تموم شد این و تحویلشون میدم  خوبه –فقط حذف نکنه الزم دارم 

دوباره چی –یکربعی نگذشته بود که با عجله اومد و گفت:آقای خطیبی گفت فورا" بیاید باال 

آقای خطیبی و این دختره تو حسابداری بودند  آقای خطیبی سراغ شما رو گرفت گفتم –شده 
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–یزی بهت میگن وردی گفت: نرو نیلوفر دوباره یه چاومدید دوباره جنجال بپا شد  حق 

دیگه نمیتونند حرفی بزنند میدونم چکار کنم  با حق وردی و محبی رفتم به طبقه باال تینا 

م اومد جلو از یقه ام تاده بود و داد و بیداد میکرد به محض دیدنجلوی دراتاق شایان ایس

دختره بی کس و کار تو این جا چه غلطی میکنی چیه دوباره دورت خلوت  گرفت و گفت:

از بازوهام گرفت تا  ت برو بیرون زود باش همین االن شد یاد شایان افتادی گم شو از شرک

و گفتم: توچکاره ای که بخوای من و بیرون مرا بطرف در بکشه اورا از خود دور کردم 

خیلی روداری چیه انتظار –مگه من و تو استخدام کردی که توبخوای اخراجم کنی کنی 

داری با این همه کثافت کاری که کردی نگهت داره یاال برو از این جا بیرون یه لحظه به 

ینا ضربه ای تو سینه ام زد تشایان که به دیوار تکیه داده بود و به مانگاه میکرد چشم دوختم 

و گفت:به چی زل زدی چیه نگاهش میکنی دلش به رحم بیاد نگهت داره بلند خندیدم بصدای 

به توی احمق آخه بیچاره –من سکوتی سالن و فراگرفت تینا گفت:به چی میخندی  خنده

خمی کرد توفکرکردی نامزدت این جا کاره ایه که اون بخواد من و نگه داره یا نداره شایان ا

وگفت:ناسالمتی من مدیرعامل اینجام برو خانم برو بیرون وقت مارو نگیر بزار به کارمون 

تاوان  دادم و گفتم: اونی که داره تاوان پس بدم سری تکان دبرسیم تاکی بخاطر یه اشتباه بای

رضمن فراموش نکن توهیچ جوری نمیتونی من و از ده منم نه تو جناب مدیرعامل پس مید

 دتینا گفت:شایان وایسادی نگاهش میکنی بیا بندازش بیرون شایان اومبیرون کنی  اینجا

اونوقت اگه –نمیخواد  ملجبور شم کاری کنم که دمن ایستاد و گفت:بزار برو نزار منزدیک 

خیلی بی صفتی –چرا میزنم اگه بازم دوست داری برو –برم تو به علی زنگ نمیزنی  من

این لحظه ه کردی هرسازی زدی رقصیدم اما ازحاال ازم استفادجناب مدیرعامل همه جوره تا

به بعد میشم مثل خودت فقط مرد باش اگه توانائیش وداری با خودم بجنگ نه با زندگی 

قبول دوست –اگه نامردی نکنی آره میتونم –دربیافتی فکر میکنی میتونی با من –خواهرم 

تینا جلو  خوب آبروت و برده یه به دورو دارم ببینم چه کاری ازت برمیاد تا این جا  که 

برت نگاه کن ببین چه جوری بهت چشم دوختند خبرنداری چه چیزایی راجع بهت میگن 

مهم اینه که یست کی راجع به من چی فکر میکنه ازش فاصله گرفتم و بلند گفتم:برام مهم ن

ت:چرا خودت و اینقدر شماها یی که اینجا ایستادید از اصل ماجرا خبر ندارید یکی از زنا گف

جع به تو یه جور دیگه فکر کوچک میکنی میبینی دلش باتو نیست بزار برو ما همه را

شایان بندازش  ینا گفت:میبینی همه از تو بیزارنم اما انگار حق با خانم ارجمند  تمیکردی

ینجا بیرون زود باش سری تکان دادم و گفتم: اوال" دهنت و ببند هیچ کس نمیتونه من و از ا

آره –بیرون بندازه دوما" خانم زاهدی یه سئوالی ازتون داشتم شما از خودتون خانه دارید 

االن ربطش و میگم اگه یکی بیاد بگه اون خانه مال اونه و تو –چه ربطی به کارتو داره 
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خوب -میشه بگی چرا–نه معلومه که –باید فورا" اونجا رو بزاری بری این کارو میکنی 

آخ قربون دهنت میخواستم –المه به نامم  هیچ کس این حق ونداره اینکارو بکنه برای اینکه م

ه ماله خودمه شایان همین و بشنوم خوب حاال شماها چطور انتظار دارید من از جایی برم ک

کرد و سرتاپام براندازی کرد تینا گفت:نگفتم بدبخت چشمش فقط دنبال مال چشماش و تنگ 

که ایان گفت: هوایی شدی نه صندلی و جلو کشیدم و همانطور ش -و اموالت  تحویل بگیر آقا

و گفتم: همگی ببخشید  یکردم کفتم: نه اصال" نشستم با دست فشاری رو چشمهام وارد م

گفت:  درست نمیتونم ببینم سرگیجه دارم لطفا" بنشینید تا نشسته به گفتمانمان ادامه بدیم شایان

رست بازی کنیم دورتش و تار میدیدم گفتم: قرار شد اهش کردم صنگ  خونه خاله است دیگه 

این دختره چیه نکنه تو قولهایی بهش داد ی شایان ا گفت: شایان منظوردیگه اینطور نیست تین

چهل -ند درصد شرکت به نامت  آقای خطیبی چ–گفت: ساکت شو ببینم چه خبره میشنوم 

ی فقط به همین اندازه ریاست کنی درسته تینا گفت: همون پشتت به پس شما میتون-درصد 

ی گرمه اما کور خوندی مدیرعامل شایان  هرچی اون بگه اون دوتا هم میپذیرند در و شاشایا

من کی حرفی از خواهر برادر این آقا زدم من راجع به سهام دارای شرکت حرف میزنم  –

م این سه تا سهام دارند غیر اینه شایان  او سرش و تینا دوباره گفت:تااونجایی که من میدون

تااونجایی که من میدونم این شرکت دوتا سهام دار  ت نه تکان داد لبخندی زدم و گفتم:بعالم

ل یه داره نه سه تا تینا گفت: بازم فرقی نمیکنه مدیرعامل شایان  هرچی بگه همونه اینا ما

به سهام دارهای شرکت  ند چند بار بگم من راجعخانم ارجم–با هم توافق میکنند  خانواده ان

واهرش چرا مزخرف میگی خوب برادر و خ–میکنم نه خواهر و برادر ایشون  صحبت

نه دیگه نیستند  او به شایان نگاه کرد و گفت: شایان این چی میگه  او شانه ای –سهام دارند 

ید خودم میگم کلی کار بابا زیاد به مغزتون فشار نیار–اخت وبه من چشم دوخت دباال ان

وبار تکرار کنم دشدم و گفتم:لطفا" همه خوب گوش کنید چون حوصله ندارم  دداریم بلن

نام  به اونایی که اینجا هستند برای اونایی که نیستند هم تعریف کنند چهل درصد سهام شرکت

تینا ن و فرا گرفت لآقای خطیبی و شصت درصد سهام به نام منه متوجه شدید همهمه ای سا

مثل  صدات وبیار پائین خانم این آقا هم–گفت: شایان این چی میگه پس چرا حرف نمیزنی 

لب از این لحظه به بعد نمیخوام کوچکترین صدایی و خبر نداشت حاال میریم سراصل مطت

ررابطه با دشه وقتی پاتون و اینجا میزارید فقط کارو کار متوجه شدید  دشرکت بلن تو این

میری جای سابق هانی خودم برمیگردم سرکار قبلیم به کار فعلیمم رسیدگی این خانم شما 

آقای محبی وظایف من و بعهده میگیره بقیه طبق روال  میکنم درنبود من توقسمت فروش

 مدیر عامل آقای خطیبی همچنان تو سمت خودشون و اما سابق به کارشون ادامه میدهند

ه جز ماندن چرا باهاشون موافقت میکنم البته ب میمانند و هر تصمیمی که بگیرند بی چون و



 
356 

مر ایشون اطاعت میکنید حاال هم اگه متوجه و رفتن من از اینجا شماها هم مثل سابق از اوا

بفرمائید سرکارتون که  شدید که  من چرا این مدت با وجود این همه حرف از اینجا نمیرفتم 

ن چند نفر برای استخدام میان شما الیک ساعتی میشه کار تعطیل شده خوب خانم ارجمند ا

ونایی که انتخاب کردم بهت معرفی کنم فقط باید اون یکی اتاق و به کارها برس تاابرو تو

آموزششون بدی حواست وجمع کن درست کارت وانجام بدی آقای محبی اون فلش و لطف 

اینجا کار حبی آقای م–میکنید او لبخندی زد و فلش و بطرفم گرفت وگفت: بفرمائید اینم فلش 

ند نگاه نان ایستاده بودچشم خانم موسوی  به بقیه که همچ–واستون به کارها باشه دارم ح

و اتاق شایان رفتم  یون فیلم تمام شد لطفا" بفرمائید سرکارتون بطرفقامیکردند گفتم: خانما آ

تادم بهت مدیرعامل کارتون دارم درو باز کردم و کنار ایسگفتم: لطفا" تشریف بیارید جناب 

زده نگاهم میکرد گفتم:تشریف نمیارید هرطور مایلید وارد اتاق شدم و پشت میزش نشستم و 

فلش و توجاش قراردادم تینا همراه شایان وارد اتاق شد بدون اینکه به آنهانگاه کنم گفتم:خانم 

نتون بدم ریف بیارید باید یه چیزهایی و نشوارجمند برو سرکارت آقای خطیبی لطفا" تش

بیرون رفت گفتم:لطفا" کرد وگفت:بروبزارببینم چه خبره تینا که از اتاق  تینا نگاه شایان به

درو ببند درو بست گفتم:قفلش کن درو قفل کرد اومد پشت میز تکیه گاه صندلی و گرفت و 

واقعیت بود نه آقای خطیبی بازی چیه – خود چرخاند و گفت: همش بازی بودمرا بطرف 

اشته باشیم اینطور فکر نمیکنی  دسته های صندلی و نار هم شراکت خوبی دکنم بتونیم کفکر 

گرفت خم شد وگفت:خوشم اومد یک هیچ به نفع تو ولی من اینجا نمیمونم خواست بره که 

–ارت دارم رد دستش و رها کردم و گفتم:بشین کستش و گرفتم و گفتم: صبر کن نگاهم کد

من قصد نداشتم م و گفتم: رئیس اینجاتویی درفتم روبه روش ایستا–چشم خانم رئیس 

م و محکم کردم من کار اینجا رودوست دارم مدیریت داینجاروازدست تو دربیارم جاپای خو

ارت ادامه بدی این قبل به کخوام بمونی و مثل یارم بخاطر همین ازت مدوست دتو رو 

نم این کارو انجام بدم شرکت به مدیرالیقی مثل تو احتیاج داره من نه وقتش و دارم نه میتو

طر زحمتهایی که خودت ر من بخاطنه بخا ازت خواهش میکنم-...........-حاال میمونی 

 دیریت تو این شرکت پیشرفتهای خوبی داشته پس بخاطر مشکل خودمونکشیدی  با م

چه لذتی –آقای خطیبی ازت خواهش کردم -.........-میکنی  لبشرکت لطمه  نزن حاال قبو

آره میمونم –من و تنها نزار میمونی دیگه –مغروری مثل تو بهم التماس میکنه  داره دختر

 که پشت میزت میشینم  دنفس راحتی کشیدم وگفتم: آفرین حاال بیا یه چیزی نشانت بدم ببخشی

موجود تو  یراحت باش شریکم لبخندی زدم و پشت میزش نشستم و گفتم: تمام فایلها-

 میکنی یه نگاهی بهشون بنداز هرماه اطالعات ان وقتکت و ریختم تو سیستمت هرزمشر

گذاشتم حواست باشه هیچ کس حتی تینا نباید  دم منتقل میکنم برای فایلها کدذخیره شده رو خو
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پس وردت و داشته باشه یسری مسائل هست که بعدا" باهات درمیان میزارم فقط این و بدون 

یادت  گفتی سیستمت  رک میکشندستمام سیستمها ی شرکت به وتا موش اینجا هستند که د

ویروسی شده ویروس نبود دست کاری  شده بود سیستم تو آخرین سیستمی بود که این اتفاق 

دته بعد از یک ماه سیستمهای شرکت یا ماه تمام کارم شده بود درست کردن یک براش افتاد 

مده بودم نگاهی به ای همین کاراوینجا چکار میکنی برسیدی ارم اومدم اتاق هانی پونی

هرکدوم و که تائید میرم صداشون کنم  باید اومده باشنساعت انداختم و گفتم: آگهی داده بودم 

: برو آقای نفری که بیرون نشسته بودند و به اتاق تینا بردم گفتم دمیکنم چنکردی استخدام 

هشون دادم و گفتم:اونی بوپشت سیستمها برگه ها ر دداکن سه نفرتون بنشینیخطیبی و ص

لط تایپ کرده باشه از همین االنم شروع کنید خاب میشه که دستش سریعتر و بدون غانت

بااومدن شایان گفتم: نگاه کن ببین ازکدومشون خوشت میاد  یادتون نره پیرینت بگیرید 

ونم از من خوشت دنفر انداخت وبه من چشم دوخت لبخندی زدم و گفتم: می نگاهی به هرسه

وخت سری تکان دادم و گفتم: من تایپیست دچشم  میاد منظورم کارشون بود بازم به من

–نیلوفر ببین کدومشون خوبه خودت دوتاشون و انتخاب کن –نیستم بهتره خوب دقت کنی 

گفتم:  کرد خانم ارجمند اومد جلو نگاهم–چشم جناب مدیرعامل بفرمائید سرکارتون 

کردم  به اون سه تا نگاه–داشت کن برام بیار ستند و یااون سه تایی که بیرون نشمشخصات 

بعد از اینکه هر شش نفر کارشون تموم شد دوتاشون و انتخاب کردم گفتم: اگه مشکلی 

ازهمین لحظه شروع کنید البته زیر نظر خانم ارجمند کار میکنیدحاال بفرمائید ایشون  ندارید

حواست  پیش فاکتور و فاکتور یکی نامه راهنمائیتون میکنند به تینا نگاه کردم و گفتم:یکی 

باشه مشکلی پیش نیاد به اتاق شایان رفتم و درو بستم وپشت میز نشستم شماره مورد نظر و 

ز اینکه تاریخ و پرسیدم بطرف شایان رفتم و گفتم: برای پنج شنبه مرخصی گرفتم بعد ا

یمی هیچ کس ازش دمیرم دنبال یه قرارداد ق–کجا میخوای بری –موافقت میکنی میخوام 

آقای خطیبی ازاون –نه –خبر نداره نمیخوامم باخبر بشن حاال بهم مرخصی میدی یانه 

فقط پنج باشه اما-خواهش میکنم نپرس–ست کجا-طرف میمونم جبران میکنم خیلی واجب  

توحالت –نیلوفر برگشتم و نگاهش کردم بله –چشم ممنون –شنبه  باید شنبه سرکارت باشی 

چیز مهمی نیست یکم سرگیجه دارم من میرم سرکارم -بنظرم نمیتونی ..........  خوب نیست

ی نوبت من  مراقب حرکت بعد  بازی تموم نشده –بله –نیلوفر –کاری داشتی تماس بگیر 

–چی عایدت میشه –باش مثل امروز من غافلگیر نشی من هنوزم میتونم آبروت و ببرم 

من چنین قصدی نداشتم ایراد از –وقتی من و جلوی دوستام کوچیک کردی چی عایدت شد 

د به دوستت اجازه میدادی اونطوری بامن  حرف بزنه نباید باالی سرم می اومدی نبای خودت  

م درست نبود سکوت کنی من وظیفه درمی اومدی من بخاطر تو اونجا بودشت من پ دتوبای
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تورو انجام دادم اون مرد  بااون کارش نه تنها به هردوما بلکه به همه مهمانهاش توهین کرد 

نکنه میترسد از عتیقه هاش کم  دکشیک چی و میکشید که خانه اش و تحت نظر گرفته بو

 .و غرض مارواونجا نگه داشت فعال" داون از رو قصبشه یکم فکر کن متوجه  میشی 

بعدازظهر قبل از رفتنم یسر باال رفتم تینا تو اتاق شایان نشسته بود و گریه میکرد شایان هم 

کارت راضی به من انداخت گفتم:تینا اگه از  جلوی پنجره سیگار میکشید نگاهی به تینا و بعد

نیستی برگرد سرکار قبلیت بلند شد وگفت:الزم نکرده تودلت برای من بسوزه رفت ودرو 

نیلوفر شروع –جناب مدیرعامل سیگار کشیدن ممنوع  حتی شما فراموش که نکردید –کوبید 

یگه نمیخوام سیگار بکشی ابرویی باال دمنم بخاطر حالت میگم –نکن حالم خوب نیست 

گرفتم و گفتم:البته تو شرکت من دارم میرم اومدم یه چیزی ازت بپرسم  انداخت  نگاه ازش

هیچی  چند -دستاش و توجیبش کرد و گفت:نه چطورتواز علی و نازنین خبرداری -چی؟–

تالفی غافلگیری امروز و یه وقت سر –بله –آقای خطیبی –قدمی رفتم اما دوباره برگشتم 

–قول میدی دیگه –مشکل من تویی منتظر باش  بااون کاری ندارم–زندگی نازنین درنیاری 

شرکت –کجا میری –ممنونم –م فقط من و تو رآره نگران خواهرت نباش کاری بهش ندا

شایان تماس  دوشنبه شب تازه میخواستم بخوابم کهدوروز از اون اتفاق گذشت خداحافظ 

نه پنج شنبه خوآره –نه آقای خطیبی کارم داشتی –سالم خواب که نبودی –الو سالم –گرفت 

نه هیچ دیگه خو دآقای خطیبی قرارمون و فراموش کردی مگه قرارنش–سروش دعوتیم 

نده اما من نمیتونم بیام فراموش کردی شرم–نمیشه نیلوفر چند دفعه تماس گرفته –کدوم نریم 

خواهش میکنم من پنج –صبح به کارت برس مهمانی شب  –پنج شنبه رو مرخصی گرفتم 

به جهنم که شک میکنند –نیلوفر اگه نریم شک میکنند –برم شهرستان  دم بایشنبه جمعه نیست

م نمیتونم بیام چرا نمیفهمی بهشون بگو نه هردومون و خالص کن خداحافظ گوشیم و میگ

سالن  دزود بیا باال وقتی وار دشایان مسیج ز دم صبح نزدیک ده بودخاموش کردم و خوابی

دیگه چی شده خانم ارجمند ناقافل سیلی –ای تینا که داد و بیدا  میکرد شنیدم دشدم دوباره ص

وباره د–نقشه ای نداشتی خیلی کثیفی نیلوفر  ده بودوگفت:خیلی کثافتی باورم ش دبه گوشم ز

ت ببین دختره وقیح بخوام راح–من یا تو عوضی چی از جون من میخوای –چه مرگت شده 

برای اینه که دست از این کارهات برداری ار نامزدت بمونی اخراجت میکنم اگه گذاشتم کن

فقط فکر نیست فقط حرف –اما انگار درست بشو نیستی نمیفهمم چرا این فکرها رو میکنی 

مدرک –رک رو کن دم–آره –چی و اینکه من با شوهرتم –نیست خودم باچشمام دیدم 

خدایا چقدر این پسر ظالم  میخوای باشه بطرف شایان رفت و گفت:گوشیت و بده من  وای 

تینا عکس من وشایان و که تو سفره خانه انداخته بودیم آورد مقابلم گرفت و گفت:اینم مدرک 

وهر من چکار ین حرفها دروغ  پس این عکس چیه تو بغل شخودتی دیگه میخوام بدونم اگه ا
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ن عکس خودتون قضاوت کنید ای دمیکنی بعد عکس وبطرف بقیه گرفت و گفت: شماها بگی

دستم و به  م میخواست زمین دهن باز کنه و من تو خودش فرو ببره لیا نه د تاین خانم هس

میز گرفتم تااز افتادنم جلوگیری کنم به شایان که لبخند پیروز مندانه ای برلب داشت نگاه  

میدونم –خیلی نامردی -کردم اومد نزدیکم گفت:باید قبول میکردی پنج شنبه بیای یک ,یک

یشم مثل خودت از االن هرچی دیدی بودم بخوای عذابم بدی مبهت گفته –جدید بگو ز یه چی

چیه –از چشمت خودت دیدی گفتم:تینا یه بار دیگه گوشی و بیار میخوام عکس وببینم 

بت کنی من و :آفرین دختر خوب توبردی تونستی ثاآره گوشی و گرفتم و گفتم خوشت اومد

هیس فراموش –خفه شو کثافت تویه دختر هرزه و بی آبرویی –نامزدت باهم رابطه داریم 

پرتت میکنم بیرون فقط بخاطر خطیبی نگهت داشتم خیلی خوشحال نباش  دنکن بخوام با لگ

اری دلیل اینکه دمن همیشه دستم پر  دیدی چطور دلیل ماندنم و تو شرکت ثابت کردم دوست 

کن همتون گوش کنید ساکت باشید که تو چکار میکنم و برات بگنم پس گوش  دتوبغل نامز

م )ببین نیلوفر من اگه تورو دابه همتون برسه گوشیم و روشن کردم و صداش وزیاد کردص

که خجالت میکشیدم تینا روبه دوستام بعنوان نامزدم معرفی  دمجبور کردم فقط به این دلیل بو

و نیتم این  درم قصمادن پسری نیستم بجان کنم بخدا توعمل انجام شده قرار گرفتم من همچی

نبود که بغلت کنم اگه این کارو نمیکردم میفهمیدن بهشون دروغ گفتم اونوقت آبروم میرفت 

میدم از این عکس برای  لدید اینجا می آوردمت اما قوارم کارم اشتباه بود نباید با تهقبول د

نگاه  به شایانبردن آبروت استفاده نکنم فقط میخوام داشته باشم (گوشی و قطع کردم همه 

دند گفتم: من هیچ سرو سری با نامزد تو ندارم اگه خوب به این عکس نگاه کرده باشی رک

ه و من سرم پائینه ست من و گرفتداون  که   انه من انداختهشمیبینی اون  که دستش و دور 

 دمن نیست مشکل تو  تینا بلن لاشتن نانزدی مثل تو خجالت میکشه و این مشکنامزد تو از د

زیر گریه رفت تواتاق و درو بست شایان لبخندی زد و گفت:دویک به نفع تو  بازم  دز

نه من خستگی ناپذیرم بیااتاق من –ی دخسته نشدی اینقدر باآبروی من بازی کر–توجلویی 

ن فیلم د سرکارتوکردم و به بقیه چشم دوختم و گفتم: بفرمائی ورشدنش و نظارهدکارت دارم 

فت:چرا صدام و ضبط اتاق شایان رفتم اومد درو بست وگخودمم به  امروزشونم تمام شد 

وش کن پنج ت حاال خوب گسنی اشه مهمب–میدونستم نامردی به این دلیل ضبط کردم –کردی 

اده باش  نه نمیاری که اگه بیاری بخدا همین االن زنگ میزنم به شنبه شش میام دنبالت آم

توقول دادی من و دیگه تهدید نکنی مجبور –علی چندتادروغ روش میزارم تحویلش میدم 

بابا به چه زبانی بگم نمیتونم –م درمیان نبود داون  مال وقتی بودکه پای آبروی خو–نکنی 

زار بگم علی و بگیره گفتم:ترخدا صبر کن بنیا ایراد نداره تا خواست شماره باشه –بیام 

مه آره یا نه لمهم نیست فقط یک کبرام –هرجا بگی باهات میام  کارم چیه اگه موافق نبودی
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بابا چرا نمیفهمی اگه بخوام باتو بیام کارم میافته –فقط آره یا نه -ی خطیبی ..........آقا–

شو دیگه فقط آره یا نه داد زدم آخه  خفه–دیگه به زور تونستم وقت بگیرم  برای یک ماهه

جلو گفت:چی  دباشه اومزبون نفهم دارم کور میشم وقت جراحی دارم انگار درست نشنیده 

گفتی وقت چی داری درد تو تمام صورتم پیچید رواولین صندلی نشستم وگفتم:پنج شنبه وقت 

دروغم چیه مگه وضع چشمام –دروغ میگی –جراحی دارم من االنشم درست نمیتونم ببینم 

م تا از مویرگهای چشمم پاره شده دکترم میگفت شانس آوردم تاحاال کور نشدچندو نمیبینی 

حاال اگه بازم میخوای تهدیدم کنی باشه میام بجهنم که من بخاطر دروغهای ابلهانه تو کور 

نخیر البته بجز –فر کسی میدونه و گرفت و گفت:صبر کن نیلو میشم بلند شدم که برم دستم

یگه ای خبرنداره نمیخوامم باخبر بشن عمل سختی نیست دوروزه مرخصم میکنند دتو کس 

یا هرکس دیگه ای حرفی بزنی نمیخوام هیچ کس باخبر بشه متوجه یا علی  ا به نازنیندمبا

یدی هات و بکن باهام تماس بگیر اگه دنه فکردارم میرم خودی االنم حالم خوب نیست ش

و گفت:سرت تالفی  دبیرون رفتم تینا صدام ز کن  از اتاق که نیت واجب تره خبرممهمو

احمق هرغلطی میخوای بکن برام –زم بگیری میکنم من عقب نمیکشم نمیزارم شایان و ا

و به خانه رسوندم اون شب خبری ازش نشد  مهم نیست کیفم و برداشتم و با آژانس خودم

ساعت صبح بااینکه به سختی میتونستم ببینم اما به شرکت رفتم اون روز قرار مهمی داشتیم 

نم ازش خواستم کمکم کنه ببیده و نیم با حق وردی به طبقه باالرفتم چون درست نمیتونستم 

اومرا به اتاق برد کمک کرد نشستم بعد از اتاق بیرون رفت خوشبختانه شایان تو اتاق نبود  

تم به اتاق سبه هر مصیبیتی که بود کارها رو انجام دادم و با شایان تماس گرفتم و ازش خوا

مهمانهاش وارد اتاق شد موقعی که میخواست راجع به دستگاهها  ههمرا دبیاد ده دقیقه بع

تا جدیدترین اطالعات و در اختیارشان قرار بدم آروم بطرفشون  دتوضیح بده مرا صدا کر

م و سرگرم نگاه کردن آن نشان دادم شایان سرتاپام درفتم و چون کاتالوگ برداشته بودم خو

جلسه چیزی که الزم بود براشون توضیح دادم و از نظر گذراند و سرش وپائین انداخت هر

که دیگه  دم بقدری درد چشمام شدید شده بوددوساعت تمام طول کشید آخرا کم آورده بو

نمیتونستم خودم و نگه دارم دستم و رو چشمام گذاشتم شایان گفت:حالت خوب نیست  سرم و 

کی از آنها که کم سن و بعالمت مثبت تکان دادم به مهمانهاش گفتم:سئوال دیگه ای نیست ی

 درد گرفتید من که تا اون لحظه سعیسال تر بود گفت: انگار باسئواالتمان اذیتتون کردیم سر

میکردم نگاهشون نکنم و بیشتر نگاهم به کاتالوگ باشه بهش چشم دوختم و گفتم:خیر سئوالی 

من که او را -بفرمائید درخدمتم اوسری تکان داد و گفت:خانم موسوی چشمهاتون..... دداری

اه کرد و گفت:چند فا" ادامه بدید  او به همراهش نگدرست نمیدیدم گفتم:چیز مهمی نیست لط

به شایان نگاه کردم و گفتم: این و باید با آقای خطیبی هماهنگ کنید   وقته تحویل میدهید 
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ون دباوهمانطور که سرش پائین بود گفت: پانزده روز   به او نگاه کردم و گفتم:موافقید  

نگاه از من  اینکه جوابی بده به من چشم دوخت همراهش تک سرفه ای که کرد باعث شد

ه گفت: باالخره چکار میکنید حسابی عصبانی شد دبگیره شایان که ازصداش مشخص بو

مالحظه میکنید حال همسرم مساعد –چرا عصبانی میشی مهندس –اه و میخواید یا نه دستگ

اه کردند جوانتر گفت: شما همسر آقای خطیبی ید آن ها بهم نگبگیر تصمیمتون و نیست لطفا"

داشتم اگه دستگاه خیرببخشید قصد جسارت ن–هستید  بجای من شایان گفت: ایرادی داره 

ن الده روز آماده است گفتم:اقرارداد ببنیدم شایان گفت: سرپانزپانزده روز  تحویل میدید که 

وری میخوای که شایان دستم و گرفت و گفت:اینطقرارداد و آماده میکنم خواستم بلند شم 

آقای خطیبی –بشین میگم ارجمند بزنه –موردی نداره  میتونم– پشت کامپیوتر بشینی

بختی بلند شدم و آروم بطرف میزم رفتم به هر بد دست من  خودم انجام میدم  داطالعات جدی

نگاه  ه آروم گفتم: یهدش اده شد صداش زدم اومد جلو گفت:چیکه بود اطالعات وزدم وقتی آم

هیس ببین درست پیرینت گرفته شده باال –یعنی چی نیلوفر -بنداز ببین مشکلی نداشته باشه  

آروم گفتم چیزی نیست فقط تار میبینم امضا کن –نیلوفر چه بالیی سرت اومده –پائین نیست 

ی طول نکشید که چیز دببر تحویل بده  او فورا" آن را مهرو امضا کرد و به آنها تحویل دا

 ده مرتبه شماره دکتر و گرفتم اما هرسه مرتبه اشتباه بواق بیرون رفت سبه همراه آنها از ات

یکی از تایپیست ها خدارو  دلم میخواست از درد فریاد بکشم با آمدن و رومیز گذاشتم سرم

بگیر  امبرودم گوشیم ورومیز گذاشتم و گفتم:لطفا" از لیست تماسها دکتر محمودی شکر کر

-ممنونم -........-موسویم -....-الو سالم –ه دستم داد اوشماره رو گرفت گوشی و ب

دارم  ددرد زیادی نداشتم اما االن هم درنه دکتر خوب نیستم از صبح تار میدیدم -..........

-نه  میگم صبح تار میدیم اما االن فقط یه سایه مبهم -....................-هم نمیتونم ببینم 

طفا" ل-....-کدوم بیمارستان؟-...........-مطب؟ ماشه حرکت میکنم بیاب-.....-الن ا-......

از  دلطفا" آدرس و یادداشت کن بعگوشی و بطرف کرمی گرفتم و گفتم: درس و بفرمائیآد

–شما واقعا" نمیبینی –آژانس خبر کن کمکم کن تا برم پائین  قطع تماس گفتم:اگه ممکنه برام

نه تو –ه بدید من همراهتون بیام زاجا–نه خانم کرمی هیچی فقط نمیخوام کسی متوجه شه 

 نمیتونید برید همراهتون میام زودخواهش میکنم تنها که –کار داری مزاحمت نمیشم 

ودم درستش کجا میریم برای چی میریم من خ پس قول بده به کسی حرفی نزنی –برمیگردم 

منم بلند شدم و آروم  چشم االن میارم رفت –ین کیفم و بیار زپائمیکنم اگه ممکنه برو ا

بطرف در حرکت کردم جلوی درخوردم به شایان جلوم ایستاد و گفت:برو تو ببینم به ناچار 

ر دده امروز چرا اینطوری شدی چرا اینقدرو بست و گفت: توچت شمی به عقب برداشتم دق

رم اگه ایراد نداره یک یه جایی کار دایلی درد میکنه من سرم خ دببخشی–سربه هوا شدی 
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چه کاری –کارم تایپی  خودم نمیتونم –چرا بااون –دم رمی میرم برمیگرساعتی با خانم ک

تم میگم خداحافظ آقای خطیبی من االن حوصله ندارم اصول دین میپرسی بعد که برگش-هست

بود سرراهم ندرو باز کردم و بیرون رفتم  سعی کردم آروم راه برم خداروشکر چیزی 

دربیرون رفتیم تمام کردم کرمی بازوم و گرفت و باهم از وگرنه حتما" باهاش برخورد می

م گرفت باکارتی که به درخواست خودم یه اتاق خصوصی برا دداکارهایم را انجام 

د دکتر وضع چشمام و وخیم اعالم قراردادم تمام هزینه جراحی و پرداخت کردراختیارش 

دنم و انجام ای امروز شش بعدازظهر انداخت کرمی کارهای بستری شکرد و جراحی و بر

کجا رفته بودید بگو رفته بودیم شرکت  دداد موقع رفتن گفتم: به خطیبی حرفی نزن اگه پرسی

درش یه سری تایپ بود انجام دادم هرکی تماس گرفت بامن کار داشت بگو رفت  شهرستان پ

من خواهش میکنم خانم موسوی -برای بستن قرارداد ازتم ممنونم لطف بزرگی درحقم کردی

نه ممنون نیازی نیست همین که امروز –رمیزنم سکه کاری نکردم بعدازظهر میام بهتون 

لطف  چرا این حرف و میزنید شما به من خیلی–ت کردی ازکارت زدی من و مدیون خود

–ا چیزی نیست با رفتن اوتنها شدم شماره شایان و گرفتم مداشتید این دربرابر کارهای ش

–نمیتونم بیام کرمی و فرستادم شرکت من کارم طول میکشه  دسالم ببخشی–کجایی پس 

نمیتونستم به کسی دم مهم بود بابا کار داشتم باید فاکتور میز–نیلوفر داری چکار میکنی 

–میری خانه –یگه نمیتونم بیام دبسپرم ازکرمی خواستم این کارو بکنه حالم خوب نیست 

نه آقای خطیبی قرار  نازنین و علی بیان –شب میام میبینمت –کارم که تموم شه میرم 

م دو فهمی ساعتشکترم خبر بده دقرار  –فردا چه ساعتی میری –نمیخوام شمارو اونجا ببینند 

از او با  دباشه خداحافظ بع–شی بری حتما" خبرم کن  دنیلوفر مبادا تنها بلن–بهت میگم 

ا امروز میرم برای قرارداد برعکس همیشه که خیلی زنین تماس گرفتم و گفتم:بجای فردنا

تاق ه ابسئوال پیچم میکرد چیزی نپرسید و زود تماس و قطع کرد بعدازظهر سرساعت مرا 

ه د زیادی توچشمام حس میکردم آروم و قرار نداشتم بد وقتی بهوش اومدم درعمل بردن

دم آروم گرفت و بخواب تجویز دکتر مسکنی بهم تزریق کردند نیم ساعت طول کشید تادر

ستی بیدار شدم یکی دستم و گرفته بود و نوازش میکرد تکانی بخود دادم و درفتم با گرمای 

چرا به خودم –آقای خطیبی اینجا چکار میکنی –نیلوفر منم نترس –دستم و عقب کشیدم 

لزومی نداشت تورو از کارو زندگیت –نگفتی چرا تنها نیلوفر  صداش خیلی گرفته بود 

دیروز که این دختر  برگشت هرچی ازش پرسیدم حرفی –بندازم از کجا فهمیدی من اینجام 

اصال" ازت انتظار نداشتم باید بهم  نزد شب رفتم جلوی خانه اش اونم گفت بیمارستانی

ن الدنبال زندگیت اصال"ااره منی که باید بهت میگفتم برو بسه آقای خطیبی چک–میگفتی 

ن وضع نمیتونم تو ی که باایمن احتیاجی به تو ندارم لطفا" برو میبین اینجا چکار میکنی
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ی دوروز اعصابم خدا بزار برو این یکوروبزمتون شرکت کنم و نقش همسرت و بازی کنم ت

بجهنم هرطور دوست داری اصال" حقت  همیشه تنها -سرجاش باشه صداتم برام عذاب آور  

کنارت باشه معلوم  نیست چه غلطی میکنه  دباشی جونت و برای خواهرت دادی االن که بای

خفه شو بهت اجازه نمیدم راجع به خواهرم اینطوری صحبت کنی به تو هیچ ربطی نداره –

وباره تنها شدم احساس ددن در مطمئن شدم و بعد کوبیده شمهاش دکن به صدای قشرت و کم 

وباره بخواب رفتم باصدای پرستار چشمانم را دسرما میکردم پتو رو تا زیر گلوم کشیدم و 

یه آقائیه خودش -کی هست؟–یه نفر اومده مالقات –بله بیدارم –ی خانم دبیدار ش–باز کردم 

ممنون اگه ممکنه گوشیمم و –کرده بودی اومدم خبرت کنم و معرفی نکرد چون سفارش 

بزار شالت –ممنون میتونم -بیا گذاشتم فقط میمونه دکمه اش که .......–بزار رو ضبط صدا 

عاده بزرگ برات آورده خیلی لیه گل فوق ا-چطور؟–وم  خیلی براش مهمی لعو مرتب کنم م

ت دصدای بسته شدن در تپش قلبم را شممنون میشم  بله –هم به خودش رسیده بگم بیاد 

سالم خانم موسوی  فکر میکردم شایان  اما –بخشید  بوی عطر خاصی توفضای اتاق پیچید 

ازکجا  دی شما اینجا چکار میکنیدی سعیآقا–سامانم حالتون چطور  –شما  دسالم ببخشی–نبود 

ه شما رو دیدم دوستم کم دوستانم اومده بوددیروز برای دیدن یکی از –من اینجام  دیدفهمی

اصال" چرا اینطوری شدید شما که همان دکتر معالج شماست چرا اینقدر دیر اقدام کردید 

شده بود کاسه خون اول  خودمم نمیدونم  یه روز صبح که بیدار شدم چشمام–خوب بودی 

تصور کردم عفونت کرده اما وقتی داروهایی که دکترداده بود اثر نکرد رفتم مطب پیش 

اینطوری راحترم دوست –چرا تنها –ده ی که گفت چندتا ازمویرگها پاره شمحموددکتر

به چیزی  چشم هرطور مایلید –نداشتم کسی متوجه بشه لطفا" شماهم به کسی حرفی نزنید 

نه از لطفتون ممنون باباز شدن دراتاق  هردو سکوت کردیم صدای قدمهای –احتیاج ندارید 

به به سالم نیلوفر خانم خدابد نده  –چندنفری که به ما نزدیک میشدند باعث وحشتم شد 

کردم کسی فکر سعیدی شماکجا اینجا کجا  آقای–صدای رامین بود  بعدهم صدای شایان 

دیروز همین  تم دکترایشون ازدوستان من هستندمن هم خبرنداش– خبرنداره  ایشون بسترین

جا ایشون و دیدم خوب من دیگه بااجازتون مرخص میشم امیدوارم هرچه زودتر سالمتیتون 

صدای شیدا و وظیفه بود خدانگهدار –ممنونم لطف کردید تشریف آوردید –و بدست بیارید 

الپرسی آنها نوبت به دمتوجه نشم شایان و سامان بهم چی میگن بعد از احوشمریم باعث 

مگه در –چشمانتان بهانه ای است برای فرار از بزم امشب فکر میکردیم – دمهرداد رسی

هیچ فقط فکر کردیم –بزم امشبتان چه چیز وحشتناکی وجود داشت که ما رو فراری بده 

که مارو دلگیر کنه ستاره  ده بودمگه مشکلی پیش اوم–وز از دست ما دلگیرید هن

زودتر خوب شی و  لش خوب نیست نیلوفر جان ایشاالتمومش کن میبینی که حاگفت:مهرداد 
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اوه چه خبره نه به دیروز نه به امروز سالم خانم -  ایشاال–دوباره دورهم جمع میشیم 

–لطف شما  به–ممنونم حالت چطوره خانم جوان –سالم آقای دکتر خسته نباشید –موسوی 

آشنا اونطوری – ته بودی آقای سعیدی از آشناهاتهخوب خداروشکر نگف–نه –درد که نداری 

پسر فوق العاده ایه حتما" به پیشنهاد ازدواجش فکر کن یدفعه اتاق – که نه از همکارانن

واقعا" خانم –ساکت شد شایان گفت:ایشون قبال" به من جواب مثبت دادند  کار از کار گذشته 

–از این موضوع اطالعی نداشت اما انگار سامان –بله آقای دکتر همینطوره –موسوی 

او مرا معاینه کرد و دستورات که اینطور –خوب خیلی وقته ایشون شرکت تشریف نیاوردند 

شایان رنگش پرید نگو الزم را داد و از اتاق بیرون رفت مهرداد یدفعه خندید و گفت:میگم 

ببخشید آقا –یم یدادید مانع اومدن شایان میشدعشقیش اومده نیلوفر خانم حداقل ندا مرقیب 

یعنی اون آقا –مهرداد رقیب به کسی میگن که توحدو اندازه های هم باشند نه این دونفر 

اصال" قابل مقایسه نیستند هرآدم بینایی متوجه فرق فاحش این  –خیلی از شایان سرتر بود 

هرکس از –صدالبته حق باشماست اون آقای با کالس کجا شایان خاکی ما کجا –دونفر میشه 

یعنی –دریچه خاصی به آدما نگاه میکنه این نظر شماست که تنها به ظاهر آدما توجه میکنید 

میشه برای ما بگی این شایان بداخالق چیش از اون شازده – دقیقا" همینه–شایان سرتر  

ه بسنده میکنید خدارو لهمه چیزش اول از ظاهرش میگم چون شماتنها به این مقو–باالتره 

قیافه و قدوقواره هم با شایان این آقا از لحاظ  دسالمه همانطور که دیدیشکر چشماتون 

–برابری نمیکنه  مهرداد دوباره گفت: اما از ظاهرش مشخص بود فوق العاده ثروتمند  

اینطور چیزا برای آدم پول دوستی مثل شما اصل  نه برای من که بهایی برای اینطور موارد 

انشم داز پدرش  آدم عاقل هم به مال پدرش احتیاج نداره ناداره قائل نیستم این آقا هرچی 

احتیاج نداره عاقلش میتونه همون و به دست بیاره نادانش میتونه به راحتی اون و از دست 

یه تار موی شایان و باهزار تا مثل این آدم عوض نمیکنم تفاوت شایان و این آقا از  بده من

ون شد خوش بحالت شایان خانما از این نوعروس زمین تا آسمون  رامین گفت:بابا حسودیم

ه رومیگه گفت: زبان شما لیاد بگیرید مهرداد با حالتی که مشخص بود از رو عمد این جم

شماهم –مارو از سوراخش بیرون میکشه خوب بلدید توهر شرایط چطور بچرخونیدش 

تی که مارهم درست برعکس منی چون ماروهم فراری میدی اینقدر تلخ زبان گنده دماغ هس

تمایلی برای بیرون اومدن از سوراخش نداره درضمن نمیدونم چرا حس میکنید با این کلمات 

نیش دار میتونید تودل شایان و خالی کنید خندید و گفت: متاسفانه نمیتونید ببینید وگرنه از 

به این دلیل  که سرخی صورت ایشون –سرخی صورتش پی میبردید درونش غوغا به پاشده 

ده هرآن ممکن  سردندانهایتان بالیی بیاره پس بهتره فاصلتون و حفظ کنید شما عصبانی ش از

خیر ترسی ندارم چون شایان –دوباره خندید و گفت: شما نمیترسی سر دندانهات بالیی بیاره 
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ان هم تمیز بده در ضمن این آقا قبل از شای زاینقدر عاقل هست که فرق دوست و دشمن و ا

غبتی داشتم کسی نمیتونست مانعم بشه من عاشق شایان شدم ودند اگه میل و رخواستگار من ب

ت ه درک شما خارج  شرمنده کاری از دسدو به او هم جواب مثبت دادم حاال اگه این از عه

مهرداد یکم  گفت:بسه دیگه تا خواست حرفی بزنه محسن من برای شما ساخته نیست مهرداد

جون هم گفتم: بزارید راحت باشه خودش و خالی کنه من  دیگه بگی این دوتا رومیندازی به

اینقدر عاقل هستیم که با طناب این آقا توچاه نریم  من که ناراحت نمیشم مطمئنم  و شایان

کشم نمیگزه فقط دلم برای ن نسبت به خودش اطمینان داره که کشایان هم اینقدر به عشق م

 ساکت و بنظر افسرده میاد حرفی نمیزنه تا ردستاره میسوزه بیخود نیست این بنده خدا اینق

بی خیال باش ستاره جان این ده شه اما بنظر  من توهم شوهرش جوابی نده پیش بقیه شرم ز

از شخصیتهای بارز آدمایی که دوران کودکی آزادی بیان نداشتند اجازه بده  خصوصیت

خندند رامین بروش بعد هم رضا باعث شد بقیه هم خودش و راحت تخلیه کنه صدای خنده س

تو زبان تند  ن این خانم شکست خوردی فکر میکردمگفت:مهرداد جان اعالم کن دربرابر زبا

و بسوزونه  و تیزی داری نگو این خانم فلفلی تر  گفتم: آقا رامین اونی که سعی میکنه کسی

ز حرفی نزدم چیزی نگفتم چون ه کنه درضمن من هنودباید خودش و برای آتش گرفتن آما

یکی از افراد این گروه بازبان من از جمع جدا بشه حاال که شایان  تمایل داره با این  نمیخوام

رام جالبه بین شما کنه من دلیلی نمیبینم با زبانم این جمع و از هم بپاشم اما ب دجمع رفت و آم

بینتون پیش نیامده هرچند با یه تاحاال مشکلی رفرتون اینطوریه چه جونشش نفر فقط یه 

اخالقهایی که من از شما دیدم از خصوصیات بارز شما پنج نفر صبرو حوصله ای که برابر 

ضو م تاحاال هزار باره عذر این عداین یه نفر بخرج میدید که قابل ستایش  من به شخصه بو

رگیه چون برای این جمع نعمت بزن حال بنظرم وجود این آقا پردردسر و میخواستم باای

قا هست تاشماها قدر هم تالشی شده بود این آصورت تاحاال هزار باره این جمع مغیر این در

لم دونید خوشحالم شایان همچین دوستانی دورش و گرفتند با یه دستم سعی کردم شاو بیشتر ب

و بردار من درست میکنم اوهمانطور که سعی میکرد  ستتو درست کنم که شایان گفت: د

و مرتب کنه کنار گوشم گفت: تمومش کن به اندازه کافی آبروم رفت دیگه ادامه  ملدور شا

وگرنه ادامه میدم او گوشه شالم و رو شانه ام قرار داد  نم گفتم:بهتره بفرستیشون تا برننده م

و گفت:خسته شدی تخت و بخوابانم  این جمله باعث شد رامین بگه بهتره دیگه ما بریم شما 

ان بعداز خداحافظی گفت:تا م شایددید خوشحال شگفتم:همگی زحمت کشی استراحت کنیدهم 

جلوی در همراهتون میام گفتم:اگه ممکن  قبل از رفتن پشت تخت و بخوابون رامین 

خداحافظی کرد و درو بست  میریم شایان با همه گفت:شایان جان بمون پیش زنت ماخودمون

او درو آروم باز کرد چند لحظه  رفتن گفتم:ساکت باش برو مطمئن شوتاخواست حرف بزنه 
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ای رفت بیرون و برگشت گفت: این پسره اینجا چه غلطی میکرد پس بخاطر همین 

مراقب حرف –ل کنی و قلوه ردو بد لراحت د لمیخواستی کسی نفهمه اینجایی تا با خیا

یروز با دکتر محمودی قرارداشته دزدنت باش منم مثل تو خبر نداشتم این فهمیده من اینجام  

ی حرفی نزنی برای ه کسبرضمن مگه نگفته بودم دیروزم اون و ندیدم دیده حتی من دمنو 

بجهنم که –نبال خودت کشوندی اینجا توکه میدونی من از اینا خوشم نمیاد چی این قوم و د

بیاید ببینید برای  خوشت نمیاد مهرداد گفت داری بهانه میاری منم گفتم باور نمیکیند خودتون

که یکی مثل  مرده شور کسایی و ببرن–توکه بد نشد کسی و نداری که دیدنت بیاد بازم من 

ه که تحمل دیدن خوشی و کسی تو بیارشون یه مشت آدم عقده ای و تازه به دوران رسید

دستش و رو گلوم گذاشت و گفت:خفه میشی یا خفه ات کنم سگ تینا به جانوری مثل  ندارن

همون دوست عوضیتی برو حضورتم نفس گم شو بیرون توهم یکی مثل –شرف داره تو 

ن جا یچه بالیی سرت بیارم آبروی من و میبری آره از ا میدونم–کشیدن و برام سخت میکنه 

دیگه همچین غلطی م این کارو تادرس عبرتی شه برات که برم یراس میرم سراغ  علی میکن

بگم  دی صدای قدمهاش که ازم دور میشد باعث شزهر مار خطیب–آقای خطیبی –نکنی 

ای دخدا صبر کن با نازنین کاری نداشته باش آقای خطیبی باتوام اما دربسته شد صوروت

یم خفه نش چون پتکی برسرم کوبیده شد درد تو تمام صورتم پیچید و صدا را درگلودبسته ش

ر ادر اتاق باز شد مثل ماد تر گذشته بودنداشتم نمیدونم چق کرد حتی قدرت کمک خواستن 

ه سمت من بیاد اوفورا" دکتر بپرستار با عجله  دای جیغ کرمی باعث شدبخودم میپیچیدم ص

ی از گلوم خارج نمیشد او جزناله ضعیفی چیز دیگه ا دو خبر کرد دکتر هر چی میپرسی

طول نکشید که بی حال شدم و بخواب رفتم  دوتا مسکن همزمان تزریق کنند زیاداد دستور د

آره خانم –و آنجا حس کردم پرسیدم کسی اینجاست  وقتی چشم باز کردم حضور کسی

از دیروز که اومدم نرفتم –ومدی کرمی کی اشمایی خانم –موسوی کرمیم چیزی میخواستی 

دخترجان –ند لم پیشتون میمودنتونستم برم میرفتم –وای چرا دخترجان برای چی موندی –

ه لخواب کدوم  خانم موسوی تایک ساعت پیش فقط نا–من که تا االن خوابیده بودم تومیرفتی 

مدام باالی سرتون بود و وضعیتتونو چک میکرد دکتر که میگفت تا ن میکردید دکترتو

زمانی که مالقاتی داشتید حالتان خوب بود موقع آمدن آقای خطیبی و بیرون بیمارستان دیدیم 

د نکنه باز آقای خطیبی مجادله یدفعه اینطوری شدی اهم گفتند حالتون بهتره پس چرایشون  

ه من نمیفهمم چرا این جا هم دست از سر شما برنمیداره دپس کار ایشون بو-.........-دی کر

ن گفت اگه دوباره مویرگهایتان پاره این آقا رو بگیره میدونید دکترتو یعنی کسی نیست جلوی

بینایتونو از دست میدید چرا به فکر خودتون نیستیدید این آقا از رفتارش  بشه برای همیشه

م الوات و بی رگیه چرا خودتان و عذاب میدید من جای شما بودم ازش دمشخصه چه آ



 
367 

ت کسی سدوقتی آتویی –شکایت میکردم شنیدم همش تهدیدیتون میکنه چرا کاری نمیکنی 

اره سوءاستفاده میکنه دآقا ضعف من و فهمیده  متاسفانه این باشه هیچ کاری نمیتونی بکتی

نه میگفت خودشم مونده عمل با موفقیت انجام شده شما –ر درد دارم دکتر نگفت چرااینقد

اده ای بوده اماانگار رو شما جواب اشته باشید به گفته پزشکتون عمل سد دنباید اصال" در

سالم آقای دکتر بله –بهتری  سالم خانم موسوی میبینم–نداده آه خودشان تشریف آوردند 

دیروز کمتره آقای دکتر کی مرخصم میکنید چرا دکتر اما نسبت به –درد که نداری –بهترم 

اری بزاراول پانسمان و باز کنم بعد بهت میگم حاال دراز بکش و آروم دانگار خیلی عجله –

و باز کن فقط ست به کار شد وگفت:حاال آروم چشمات داو باش میخوام باندها رو باز کنم 

ز روشن د همه چیخیلی فشار بخودت نیار آروم چشمهایم را باز کردم اول تار میدیدم اما بع

رد هم دارم دنه دکتر چشمام و بستم و گفتم: فقط خیلی میسوزه –خوب تار که نمیبینی – دش

 داینه ب–پس میتونم برم –البته نباید اینطوری باشه اما زیاد مهم نیست  طبیعیه ورم داره–

وروز باش تاببینم چطور میشه آه از نهادم دتحت نظر باشی ممکنه دردت بیشتر بشه فعال" 

م حرفی نزده باشه تافردا صبح خبری از شایان نبود ده گذشته دهمش نگران شایان بو دش دبلن

–ی قرارداریم دکجایی توفراموش کر–بله -بود که تماس گرفت باترس و لرز جواب دادم

ر برای من ددی که نمیتونی تومیدونی این قرارداد چقغلط کر–قای خطیبی نمیتونم بیام آ

مگه – دکتر مرخصم نکردارم هرکاری کردم دچاره ای ن دونم اما باور کنیدبله می–مهمه 

مرخصت میکنه کترت که گفت د-مرخصم نمیکنه   بله چون درد دارم–هنوز بیمارستانی 

اونم مرخصم نکرد بازم االن بهش میگم  دبد شاز رفتن شما حالم  داون روز بع–پس چی شد 

بله اما –نکرده خودم یکاریش میکنم چشمات وکه باز کرده  الزم–بزاره خودم و میرسونم 

به علی که حرفی –چیه –آقای خطیبی –خیلی خوب من کار دارم –مجدد روش وبست 

–خواهش میکنم من از دیروز ازشون خبری ندارم اگه چیزی گفتی بگو -............-نزدی 

داشتم شماره علی و میگرفتم که حرفام  دم بیرون هنوز بچه ها نرفته بودنشانس آوردی اوم

چرا خداروشکر دیروز نه امروز ,امروز نه –خدارو شکر –انداخت یادم رفت  لبا رامین گ

آقای خطیبی من و تومشکل داریم چرا میخوای زندگی خواهرم واز –ا باالخره که میگم فرد

ر داینق–بین ببری تواگه جون خودم و هم بخوای نه نمیارم اما با نازنین کاری نداشته باش 

باشه خوشبخت باشه سرخانه حالش خوب -نازنین نازنین کردی هیچ سراغ تورو میگیره  

دیوانه ای دیونه برای کسی بمیر که برات تب –ره سراغم و نگیزندگیش باشه سال تاسال 

نفس راحتی  دچشمات نمیبینه دیگه وگرنه پیدا میکردی تماس قطع ش–پیدا نمیشه –کنه 

فکر نازنین هم مدنمی او ر درد داشتم که خواب به چشممدم بخوابم اما اینقدکشیدم سعی کر

که گوشیش و خاموش کرده تلفن خانه رو هم  ونم چه اتفاقی افتادهدازسرم بیرون نمیرفت نمی
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ممنونم حال -.....-سالم علی آقا –داد  ی و گرفتم طول کشید تا جوابجواب نمیده شماره عل

و آخه جواب تلفنهام -...........-؟اتفاقی افتاده -..........-نازنین خوبه -.......-شما چطوره

نه -.......-بمونم کارم درست نشده د یکی دوروز دیگه نه هنوز شهرستانم شای-.-نمیده 

-م سالم برسانید دشرمنده مزاحمتون ش-...-ازتون ممنونم همین که خوب باشه کفایت میکنه 

دلم گرفته بود دلم از نازنین گرفته بود انتظار این همه بی مهری و ازش خدانگهدار -...

دم این کارو میکنه در هم میریزم بازداش و نشنوم بتم با علم به اینکه میدونه اگه صنداش

شدیدتر شده بود هرکاری کردم نتونستم زنگ و پیدا کنم هرلحظه به شدت درد افزوده میشد 

وباره مسکن دنمیدونم چقدر طول کشید تاپرستار وارد اتاق شد بالفاصله دکتروخبر کرد 

با پچ پچی بیدار شدم سعی تجویز کرد چیزی طول نکشید دردم آروم گرفت و بخواب رفتم 

معلومه مشکلی درد چشماش ربطی به عملش نداره – بودای دکتردکردم بی حرکت باشم ص

داره هرچی هست که اثرش و روچشماش نشان داده د ز مسکن و باال بردم اینقدر درد کشیده 

فید شده بود سعی کنید آروم نگهش دارید استرس براش خوب نیست سبود که رنگش کامال" 

.تکانی به خود بعید نیست بینائیش و از دست بده  مال اینکهاگه همین طوری پیش بره احت

سالم خانم –کتر دسالم آقای –ی خانم موسوی دار شدبی–دادم تا متوجه بیدار شدنم بشوند 

خوبه میخوام پشت تخت و بیارم باال –نه آقای دکتر –درد که نداری  جوان حالت چطوره

–نمیشی شالم و درست کردم وگفتم:نه اوکمی پشت تخت و آورد باال و گفت: راحتی اذیت 

ه بزار باند چشمات و باز کنم  او آرام پانسمان و برداشت و گفت: حاال آروم خوبه تکیه بد

چشمات و باز کن اگه حس کردی درد داری یا میسوزه فورا" ببند آروم چشمانم را باز کردم 

–خیلی کم –درد چی, درد نداری –نه –تار که نمیبینی –و روصورت شایان خیره ماندم 

–بله -کتردآقای –وباره میام میبینمت دسعی کن زیاد چشمات و باز نگه نداری موقع رفتن 

اری دن چه خبره که اینقدر برای رفتن عجله وعال" باید بمونی بیرنه ف–مرخصم نمیکنید 

ا بی حرکت دم من نمیتونم یه جخسته ش-بهت سرمیزنه پس مشکلت چیه؟ دنامزدتم که تند تن

نمون شوهرت با ویلچر میبره میچرخونت هم هوات عوض میشه هم باهاش حرف –باشم 

میزنی میگی چی اذیتت میکنه که اینقدر استرس داری به محض اینکه دردت شروع شد من 

وباره  نزاری یه ساعت از روش بگذره مطمئن باش بادرد کشیدن کسی نمیگه دو خبر کن  

–نه –درد نداری –دکتر شایان به من نزدیک شد و لبه تخت نشست .بعد از رفتن چقدر قوی  

د ترسیده بودی نگاه از او گرفته و بطرف دیگه ای دوختم اون روز که دردت شدید ش

–صورتم و بطرف خودش چرخاند و گفت:ازش خبر نداری سرم و بعالمت نه تکان دادم 

دم ازت حالش و پرسیزنگ زدم به علی و –ازکجا میدونی –نگران نباش حالش خوبه 

یگه مثل سابق نیستی زیاد به دناراحت  که چرا تنهاش گذاشتی علی میگفت خواهرت گفته 
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هست دیگه خواهرت و شناختم آدم –نه این نیست –دیدنش نمیری و از این جور چیزا 

آقای –پرتوقعیه فقط دلش میخواد توبهش توجه کنی اما نمیفهمه همه چیز دوطرفه است 

خطیبی و درد مگه غیر اینه یه بار از تو سئوال کرد ببینه چرا –حرف بزن خطیبی درست 

چشمهات به این روز افتاده نه چرا بپرسه اون هروقت به چیزی احتیاج داره یادتو می افته 

اوال" من قرار –وقتی با من ازدواج کنی برای همیشه ارتباطت و با خواهرت قطع میکنم 

چ چیز و هیچ کس نمیتونه رابطه مادوتا رو قطع کنه وما" هیدنیست باتو ازدواج کنم 

ند شو بریم ظورت چیه بلند شد و گفت: هیچی بلمن–پوزخندی زد و گفت: زیاد مطمئن نباش 

یعنی چی که حوصله ندارم شدی –حوصله ندارم –بیرون چیه همش روهمین تخت نشستی 

جوش می افتاد به جنب و ن اوایل از شادابی و سرزندگی تو همه شرکتمثل آدمای افسرده او

ازوقتی تو اذیت و آزار تو –نه از کجا باید بدونم –خودت نمیدونی -حاال چرا اینجوری شدی

اگه از اول  توحقته -م نیست یکم فکر کنی میفهمیشروع کردی من اینطوری شدم زیاد مبه

م از یعنی اگه تورو قبول میکرد–قبول کرده بودی االن نه تنها بودی نه وضعت این بود 

خدابه دور من –معلومه اون جوری یه ثانیه هم  ازت جدا نمیشدم –تنهایی درمی اومدم 

بخوای بیست و چهار ساعته  تحمل همین چند ساعت تو شرکت و ندارم چه برسه به این که

تعریفی –بلکه خودت  از خودت تعریف کنی -دلتم بخواد پسر به این ماهی–بی بهم بچس

فقط میخواستم  جدی نگیر –چرا اون حرفها رو به بچه ها میزدی  پس–معلوم که نه –نیستم 

چراخوشحال بودند یکی پیدا –دهن اون بچه پرو رو ببندم دوستات که چیزی بهت نگفتند 

ر دوست دشده تونسته دهن مهرداد و جمع کنه کلی هم حسودیشون شده بود که نامزدت چق

ی وقتی بهشون گفت– ی و فریبهیگه نمیدونن همش ظاهرسازداره و تحویلت میگیره د

مزدتم فکر ظاهرسازی و فریب و نکردی به اینجا که رسید شد فریب بلند شد رفت جلوی نا

آقای خطیبی از -......-قبول که نکردی –پنجره و گفت:رضا برای آخرهفته دعوتمون کرده 

رحرفش و قطع کرد خانم کرمی خندان وارد دتوبیخود...باباز شدن –االن گفته باشم من نمیام 

سالم شایان با سرپاسخ سالمش و داد او بطرفم –یدن شایان خنده روابش ماسید داتاق شد با 

آره دیگه -بچه ها؟–و بوسید و حالم را جویا شد و گفت: بچه ها اومدند عیادت اومد صورتم 

ا توبیمارستانی حاال بگم بیان بچه های شرکت همه بجز خانم ارجمند البته نزاشتیم بفهمه شم

م و مرتب کرد وگفت:خواهرت باید لو گفت:برو بگو بیان شایان شا دداخل شایان بطرفم اوم

رمندان اول محبی وارد اتاق شد و پشت بند او باقی کا الیا–بیاد از این دختره یاد بگیره 

ه دید شد شایان کند و از دیدن شایان لبخند از لبشان محو میشرکت همه خندان وارد میشد

بدون اینکه حرفی بزنه از اتاق بیرون رفت با رفتن او جو  همه به خاطر حضور او معذبن

صمیمی ترشدهرکس چیزی میگفت و سعی میکرد مرا بخنداند نیم ساعتی بودند بعد عزم 
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رفتن کردند تنها کسی که کنارم ماند کرمی بود روتخت نشست و دستم و گرفت و گفت:این 

میاد اینجا اگه راچعوا راه نندازه حالت بد شه اصال"نجاست یه وقت دوباره دکه باز ای

مزدش بفهمه قیامت بپا میکنه نمیدونید این دوروز که نبودید چطوری توشرکت مدام پشت نا

سر شما حرف میزد امروز دیگه آقای خطیبی عصبانی شد و سرش داد زد اونم رفت تواتاق 

میدید  اگه یه سئوال بپرسم جواب–جانم –خانم موسوی  دروبست آقای خطیبی هم زد بیرون

 وسشد تواین که آقای خطیبی به شما عالقه داره شکی نیست شما چی شما هم–حتما" –

داری همه شرکت راجع این موضوع صحبت میکنند خیلی ها نظرشون اینه شما ازش 

–ی میکنی ربرابرش صبوردمتنفری اما من فکر میکنم شما هم دوسش داری چون  خیلی 

وختیم کرمی فورا" از رو دو به شایان چشم دن خصوصیت ویژه این خانم  هردصبور بو

نه –و گفت:حالت که خوبه درد که نداری  وارد شدتخت بلند شد پرستار پشت سر شایان 

خوب خدارو شکر اومد جلو تو گوشم گفت:حاال راستش و بگو درد نداری یا داری و –خوبم 

پس تا زیاد نشده مسکنت و بزنم او -کمه خیلی –نمیخوای دوباره به روی خودت بیاری 

 ی خطیبی پرسنل اینجا عاشق خانم شما شدندمپول و وارد سرم میکرد گفت:آقاهمانطور که آ

که همه بچه ها به بهانه های مختلف دوست دارن بهش  انهاینقدر خوش برخورد و شیرین زب

میشه با همان لباسی  رضمن فوق العاده هم تمیز و حساس  اینجا وقتی کسی بستریدسربزنند 

میگذرونه اما خانم شما طی این سه روز هرروز صبح لباس عوض کرده شما  که بهش دادن

رید  شایان نایلون و روتخت گذاشت و تا شال براش نمیا در حساسه چرا چندونید اینقدکه می

زحمت –یرم میشه دگفت:چندتا براش گرفتم خانم کرمی گفت:اگه اجازه بدید من دیگه برم 

آقای  داین چه حرفیه وظیفه است ببخشی–بتونم جبران کنم  کشیدی خانم کرمی امیدوارم

با  خوبمدارکم و جا گذاشتم میرم بردارم –بله چطور –خطیبی کسی تو شرکت هست 

رو پشت سراو بست و بطرف من دبه سالمت  داجازتون خداحافظ شایان گفت:لطف کردی

اومد و شالها را ازدرون نایلون بیرون آورد پرستار گفت: وای چه شوهر خوش سلیقه ای 

را روپا ی من گذاشت و  حاال کدوم وسر میکنی شایان شالها ر قشنگندداری اینا چق

م سرم میکنم اخمی دم بهش بیشتر میاد اومد جلو گفتم: بزار خوگفت:امتهان میکنیم ببینیم کدو

آقا نیست که خجالت میکشی گوشه شالم و محکم گرفتم و آروم  و گفت:پرستارت خانمه  دکر

–گفتم:خجالت بکش لبخندی زد و گفت:خجالت نداره عزیزم زود باش که مهمان داری 

توکه حرفی به نازنین نزدی اخمی کرد –مطمئنم ببینیش خوشحال میشی –مهمان کی هست 

ت لست انداخت یدفعه شالم و از سرم برداشت از خجادو گفت: مگه بیکارم نه کس دیگه ایه 

داغ شدم و سرم وانداختم پائین  اما او خیلی خونسرد شالی روسرم انداخت و گفت: ببینمت 

صورتم را باال گرفت  ستش و زیر چانه ام قرارداد وددم د نکرنیلوفر وقتی دید سرم و بلن



 
371 

این  دیگه سرم کردوباره شال و برداشت و یکی دلبخندی زد و گفت: خیلی بهت میاد اما....

و گفت:این بیشتر از بقیه  دو آخر همان شال اول و سرم کر شدکار سه مرتبه دیگه تکرار 

و گفت:ببین  ستم داددداخل کمد کیفم و آورد و آینه را به  تو کیفمه –بهت میاد آینه که داری 

ه ای از سبز به لخوشت میاد شال سبز پررنگی بود و با طرحهای مشکی رنگ چشمام ها

پرستار گفت:حیف این چشمها بیشتر مراقبشون باش آقا خیلی قشنگه ممنون – دخود گرفته بو

واقعا" خوش بحالتون ما  که زنیم این چشمها رو میبینیم مست میشیم چه برسه به شما شایان 

گت پریده میدونید با من و دلم چکار کرده رنصورتم و از نظر گذراند و گفت:پس نبا دقت 

رآورد و گفت: دچیزی همراهت هست این و گفت و تو کیف و نگاه کرد لوازم آرایش و 

باش این و گفت  دستی به صورت بکش من میرم پائین اگه اومده بود میارمش اینجا فقط زود

دم آوردی خودت مد جلو گفت:بابا ببین چه بالیی سربچه مراو پرستار و از اتاق بیرون رفت

–نمیخوام زیاد باشه یه کرم و رژ کفایت میکنه –که با یه دست نمیتونی بزار کمکت کنم 

بله ممنون –ر و رژ و زد و آینه را به دستم داد و گفت:خوبه دباشه عزیزم او فورا" کرم پو

توکیف و آن را تو کمد قرار داد و گفت:من میرم کار داشتی زنگ و  او وسائل و جمع کرد 

باشه ممنون چیزی از رفتن پرستار نگذشته بود که ضربه ای به در خورد و با ز –فشار بده 

سالم عزیزم اومد جلو بغلم کرد –سالم رسیدن بخیر –از دیدن پدرم لبخندی برلبم نشست شد 

به ما چشم دوخته بود ثابت ماندم چشمکی زد محو  گاهم و چرخاندم و روصورت شایان کهن

پدرمن –چرا نیلوفر حرفی به من  نزدی –مرا بخود آورد  تماشای او بودم که صدای پدرم

شما که اینجا نبودی چرا نگرانت میکردم پدربطرف شایان نگاه کرد وگفت:بیا شایان جان 

یی سر نیلوفر می اومد بعد به چرا اونجا ایستادی خدارو شکر توبودی وگرنه نمیدونم چه بال

من چشم دوخت و گفت:من نبودم دختر جان تومگه بی کس و کاری سه تا عمه داری عمو 

دن اونا میگفتم نازنین وبا خبر میکراگه به –داری چرا به هیچ کدوم حرفی نزدی چرا تنها 

ر دای که به به جای اینکه به فکرنازنین باشی  به فکر خودت باش  با ضربه چند بار گفتم –

وم  فقط لو گفت:چند تا مالقاتی داری مع دخورد هرسه بطرف درنگاه کردیم پرستار وارد ش

اخت ددم شانه ای باال انشایان نگاه کربه  لیم بگم بیان داخدا نیستیم که خاطرخواهت شم

ی متعجب شدم پشت بند او باق یعنی من خبر ندارم گفت: لطفا" بگید بیان داخل  از دیدن بردیا

وگفت:من بهشون خبر دادم با آمدن آنها روحیه ام خیلی بهتر شد تواون دپدرم لبخندی ز فامیل

گرفته بود تمام این مدت حواسم به  دیک ساعت بردیا و آرش اینقدر مرا خنداند که دلم در

م گفت:نیلوفر نازنین کی قراره بره موقع رفتن عم دشایان بود که به من زل زده بو

خداکنه توتا اون روز  حالت بهتر شه وای که وقتی -تاریخش ونمیدونم چطور–بیمارستان 

ر ناراحت شدم عمه تو چرا بیشتر مراقبش نبودی ممکن  براش خطر داشته باشه دفهمیدم  چق
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-وا مگه نمیدونی داره میره برای سقط–از چی حرف میزنی مگه چی شده –اونم بچه اول 

امه بدم دردتو تمام سرم پیچید دستم و رو چشماهام دستم اچی..سقط........آخه......دیگه نتون

دکتر وقتی  ن دکترش و خبر میکنم گفت: آقای موسوی پشت تخت و بخوابوقرار دادم شایان 

گفت: لطفا" تشریف ببرید دورش و خلوت کنید پرستار مسکن و با تجویز او  دوارد  اتاق ش

ان مانده بودند گفتم:آقای دکتر لطفا" مرخصم رم و شایدبهم تزریق کرد وقتی همه رفتند تنها پ

 ها مهمان ما هستی با عصبانیت المرخصت کنم اونم با این وضع امکان نداره حاال حا–کنید 

رحق بیمارم نمیکنم دنه من این خیانت و –گفتم:نمیتونم بمونم با مسئولیت خودم مرخصم کنید 

یمارم بخاطر یه لج بازی بینایش شاید خودت تمایلی نداشته باشی اما من دوست ندارم ب

د شدنم شد و بجهنم سالمت خواهرم مهم تر از کور شدن من  پدرم مانع بلن–وازدست بده 

 دنیلوفر ما که ازاصل جریان بیخبریم  بزار اول با علی صحبت کنیم شایگفت: صبر کن 

زی داره اگه نداشت نازنین گوشیش و خاموش نمیکرد یه چی–اصال" صحت نداشته باشه 

رم گفت:باردار  دهست که خواسته من متوجه نشم دکتر گفت: مگه بیماری خواهرت چیه؟ پ

بگو همسرش  ری خانم من فوق تخصص زنان زایمانهتونمیخواد ب–گفتند باید سقط کنه 

م بیاد نگاهی بندازه مطمئن باش اگه چیزی مسونوگرافی و آزمایشاتش و بیار اینجا میگم خان

 داگه قرار بو–م زنگ میزنم دنه خو–گفت: االن باهاش تماس میگیرم  شایانباشه بهت میگه 

او نیم  به تو حرفی بزنند تاحاال گفته بودند اقای موسوی پیشش بمونید من االن برمیگردم 

اره میاد اینجا گفتم همه چیز و بدون اینکه خانمش متوجه دو گفت: ساعت بعد وارد اتاق شد

از راه بیرون یکم  استراحت کن  آقای موسوی شما هم بیا بریم بشه بیاره حاال استراحت کن

ری شد با صدای سپرسیدی خسته ای .اینقدر تو فکر بودم نفهمیدم این یک ساعت چطوری 

–رم دستم و از رو صورتم برداشتم و روصورت علی خیره ماندم خیلی بهم ریخته بود پد

نگاه نکنید قسم داد به شما حرفی نزنم ترخدا اینطوری –سالم –نده  نیلوفر خانم خدابدسالم 

خیلی از شما بهتره نمیدونم –حالش چطوره –شما دوتا خواهر مثل هم لج باز و یدنده اید 

مدراکش –نمیخواد به روی من بیاره یا واقعا" روحیه اش اینقدر باالست شما حالتون چطوره 

کتر و خبر دگفتم: لطفا"  و آوردید  سری تکان داد وگفت: بله آوردم به پدرم نگاه کردم و

وقته  دکنید شایان گفت: شما بمون من خبرش میکنم بعد از رفتن شایان علی گفت:راستش چن

یه مدته خیلی تغییر کرده به بهانه های -چی؟–میخوام یه چیزی بگم اما جرأت نمیکنم 

چرا  وقت مدام آزمایشگاه میرفته نمیدونم دمختلف بیرون میره البته خودش میگفت این چن

چند روزم هست میگه دکترم گفته دیگه بچه دار نمیشم باید بریم نمیتونم حرفش و باور کنم 

و  نه تازه دکترش–شما با دکترش صحبت کردی –خارج تا مداوا بشم تمام بدنم یخ کرد 

کتر دیگه نشان داده اونم تائید کرده دعوض کرده چون مطمئن نبوده  مدارک و برده پیش یه 
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کتر محمودی و همسرش علی ساکت شد دکتر گفت:حرفهات و بزن سئواالتت د با وارد شدن

ارک و بطرف زنش گرفتم  او با دقت تمام مدارک دو بپرس که باید رو چشمهات و ببندم م

به شایان  دوخت لحظه ای زوایای صورتم و از نظر گذراند بعدن چشم گاه کرد و به مو ن

غریبه نداریم لطفا"  میخوام با این خانم تنها صحبت کنم گفتم:  وخت و گفت:اگه ممکنهدچشم 

فقط این و میدونم گفتند باید –به شما گفتند مشکلش چیه –بی پرده بگید مشکل خواهرم چیه 

م  و لسقط شه لبخندی زد و گفت:مطمئنا" سربه سرتان گذاشتند سری تکان دادم وگفتم:پس سا

هرجفتشون – شما تائید میکنید بچه سالمه–وره بله همینط–ه درسته داین حرف کذب بو

ازتون –بله بچه ها دوقلو هستند درشرایط خوبی هم هستند -جفتشون؟–صحیح و سالمند 

ممنونم لطف کنید شماره و آدرس مطبتون و پشت همین برگه بنویسد دکتر محمودی 

نیم  کنهاگه مم–ئن شدی خواهرت مشکلی نداره بزار چشمهات و ببندم مگفت:حاال که مط

دیگه االن کار دارم سری تکان داد و گفت:فقط نیم ساعت چشمات دوباره خون  تساع

کتر از شماهم ممنونم لطف کردید تشریف آوردید با رفتن آنها دی باشه ممنونم آقا–انداخته 

به علی که رنگ بصورت نداشت چشم دوختم و گفتم:وقتی گفتی نازنین گفته برای معالجه 

شک کردم بخاطر همین خواستم تواتاق باشی و بشنوی من قبال" بهت هشدار باید بریم خارج 

م اما انگار حرف من و جدی نگرفتی حاال هم اگه تمایل داری بچه ها ت صحیح و دداده بو

روغ بچه گانه نازنین و فراموش کن بهتره به دنیا بیان کاری که میگم بکن دم بمونند و لسا

ا تعقیبش کن به عامل اصلیش میرسی پدرم گفت: ی از فرددروش نیاری که متوجه ش

رمن این چه دنه پ-منظورت چیه نیلوفر توکه نمیخوای بگی خدای نکرده نازنین .........

م دخترش و ببینه بهتون گفته بودحرفیه نازنین عاشق شوهرشه منظورم همونیه که مسر بود 

نیلوفر تواشتباه -کدوم اهمیتی ندادید  نازنین و ببینه حداقل تا بعد از زایمان هیچ  دنباید بزاری

اگه یکی دوروزی رفت و آمدش و چک کنید حتما"به –میکنی ممکن نیست این کارو بکنه 

ا بخاطر دبه علی نگاه کردم و گفتم:مبا دستم بهش برسه بعدحرفم میرسید فقط وای بحالش 

د بزنه زیر ور خودش بخاطر بچه هات کم مانده بروغش باهاش بدرفتاری کنی نه بخاطد

هن بین دداره اونم  دعلی آقا یادته بهت گفتم نازنین یه اخالق ب–دلم بحالش سوخت گریه 

دی یدرجوابم گفتی کاری میکنم این اخالق وکنار بزاره واقع بین بشه حاال بحرفم رس بودنشه

اون مقصر نیست من این و از چشم شما میبینم نه که بخوام بگم گناهی مرتکب نشده نه به 

نه –باید بهش سخت میگرفتم -ین دلیل میگم که نباید زنت و به امان خدا رها میکردیا

ای به این روشت دی ببخشید این و میگم ولی اگه بخوکال" بی خیالش میش داصال"ولی نبای

از دستش میدی بهتره بعد از مشخص شدن جریان یکم روشت و تغییر  دادامه بدی خیلی زو

روغی دنمیتونم ببخشمش نباید همچین –مور زن و زندگیت برسی ه اببدی کمی محتاطانه تر 
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اون زندگی  دحق داری هرجوری بخوای میتونی تنبهش کنی اما فراموش نکن مر–میگفت 

ئنا" خیلی خودت و عاشق بچه ی ببین کجا رو اشتباه رفتی که بهت دروغ گفته مطمدشما بو

هم خبر دادی فهمیدم ناراحتی چنین تصمیمی گرفته روزیکه ب خیلی زود دادی کهنشون 

نازنین از این نیست که من بفهم چه عکس العملی نشان میدم اون نگران عالقه شما نسبت به 

با اومدن بچه عالقه شما نسبت به اون کمرنگ بشه حاال با  دخودش بود ترسش از این بو

زرگی مجازاتش خودته میتونی االن که رفتی داد وبیداد راه بندازی و بخاطر دروغ به این ب

ات و برای همیشه برای خودت نگه داری ونی باتدبیر عمل کنی و زن و بچه کنی میت

مطمئن باش هیچ حرفی هرکدوم از  این راها و که انتخاب کنی برای من قابل احترامه 

نازنین برمیگرده پیش من اگه راه دوم و  دو انتخاب کردی که دیر یا زو لنمیزنم اگه راه او

از مشخص شدن جریان زنت و ببری تحت نظر همین خانم دکتر  دکه بهتره بع انتخاب کنی

وست دارم دلم نمیخواد از دستش بدم اما دو زنین امن ن– چکار میکنی بگو که بدونم الحا

م خوب نیست دیگه میرم خواست لخبط بزرگش و تا زنده ام فراموش نمیکنم ببخشید من حا

ست شما دو گفت: دیه وقت....نزنیش لبخندی ز–بله –از اتاق بیرون بره که صداش کردم 

فظ دستم و رو ست نیستم این کارو بکنم خداحاپر ددرد نکنه درسته از دستش ناراحتم اما اینق

 دد تو تمام صورتم میپیچید و داشت امانم را میبرید پدرم گفت:نبایچشمهام قراردادم در

م و گفتم:حق داشت بدونه درم نگاه کرد شد باناراحتی به پدمیزاشتی علی متوجه شه براش ب

تازن کم سن ه بعد بیشتر حواسش و جمع میکنه بر زنی داره زندگی میکنه از این با چه جو

ارم میکشم بهش گفته دو سالشو به امان خدا رها نکنه یه بار خطا کرد دردسرش و هنوز من 

دارید مراقب باشید میان ن خانم هنوز ارتباط م چشم پوشی نمیکنم شماهم اگه باایم باردودبو

خواهش میکنم –نیلوفر من رابطه ای با او ندارم –صحبتهایتان حرفی از اتفاق امروز نزنید 

چه نیستم هنوزم عاشقشی من کاری به کار شما ندارم مطمئنم سرشما نمیتونه کاله بزاره بمن 

زود فهمیدیم گول وعده وعید و میخوره باز خدارو شکرزود خامه اما نازنین بی تجربه است

باشه دخترم من –حاال اگه ممکنه برید دنبالش االن به یکی احتیاج داره باهاش حرف بزنه 

نه بهتره تشریف ببرید استراحت کنید اینجا پرستار زیاده حواسشونم –میرم شب برمیگردم 

چیزی احتیاج داشتی خبرم کن خداحافظ شایان بااو دست داد و –به من هست لطفا" بفرمائید 

خیلی درد میکنه دستم و –جلوی درهمراهیش کرد درو بست بطرفم اومد و کنارم نشست  تا

آقای خطیبی شماهم تشریف ببرید خسته شدید –از رو چشمم برداشتم وبه او چشم دوختم 

نه آقای خطیبی از شما نه از –اخمی کرد و گفت:خسته نیستم چیه نکنه تو ازم خسته شدی 

درد داری نیلوفر سرم و بعالمت مثبت تکان دادم او فورا" -....این زندگی خسته شدم آه 

دکتر و خبر کرد دکتر گفت: توکه دوباره اینطوری شدی باخودت چکار میکنی آقای خطیبی 
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ن به شما نصیحت دامه بده ازمانگار این خانم  تمایلی نداره مابقی زندگیش و با چشمان باز ا

ست دبه مالقاتش بیاد تازمانی که سالمتیش و به  این موبایل و ازش بگیر اجازه نده کسی

بیاره تکیه بده بزار رو چشمات و ببندم نگاهی به چهره مضطرب شایان انداختم و چشمانم 

و  را بستم بعد از تزریق مسکن دکتر و پرستار از اتاق بیرون رفتند شایان رو تخت نشست

ن باش خبری بشه تورو دستم وگرفت وگفت:نگران خواهرت نباش خودم مراقبشم مطمئ

تمام  دنیای درجریان میزارم حاال استراحت کن اگه به فکر خودت نیستی به فکر من باش 

اگه اینا نباشه توهم راحت به زندگیت –یر تو خالصه میشه اونا رو از من نگ یمن تو چشما

–نیلوفر من اسیر خودت و این پختگیت شدم –میرسی تواسیر این چشمها شدی نه خود من 

ی خطیبی معلومه حسابی خسته  ای صبح باید بری شرکت ازت ممنونم بابت همه برو آقا

کاری نکردم دیگه سعی کن بخوابی تادردت آروم شه تاوقتی خوابت ببره پیشت –چیز 

 یوباره دستم را گرفت گرمادو  شانه هایم آورد شالم را مرتب کردپتو رو تا رو میمونم 

سکوت بصدای نفسهاش گوش میدادم نفهمیدم کی خوابم برد دستاهاش قوت قلبی برام بود در

م نمی آمد جز خودش و پدرم هیچ کس به مالقات دو شایان برده بو وروزی گذشت گوشیمد

ایان پیدا شد دکتر گفت: خدارو وکله شه روچشمهام و باز کرده بود که سرکتر تازدروز سوم 

میتونی ببریش فقط با من  خبری نبوده دیگه دزم از درور چشمهاش خوب شده دورشک

د اما ی ناراحت بنظر میرسیو برام شرح بده شایان با آنکه خیل درتماس باش و شرایطش

د حاضرشه من کتر تشکر کرد و روبه پرستار گفت:اگه ممکنه کمکش کنیدلبخندی زد و از 

رم حسابداری دکتر گفت: ایشون از شما زرنگ تره تصفیه حساب کرده زن مغرور و کله می

قی داری خدا به فریادت برسه ولی یه جماعتی و به خودت وابسته کردی حاال که ش

یگه گذرت به این دامیدوارم  وری از زیر کار دربرناری میری این پرستارها چه جتومیز

رون لباسم و یجورجاها نیافته خداحافظ با رفتن دکتر به شایان نگاه کردم و گفتم:میشه بری ب

باشه پشت درمنتظرتم –و انداختم پائین  م گرفت سرمکنم خندنمیخوای کمکت –عوض کنم 

لبخندی فورا" حاضر شدم یکی از شالهایی که شایان گرفته بود سرم انداختم شایان با دیدنم 

بازوم و ستم گرفت و دنایلون و از  زد وگفت: تو ملحفه هم رو سرت بندازی تغییر میکنی

فا"دستم و ول کن بازوم و محکم ن خوبم لطم–وبه درد نداری چسبید وگفت:مطمئنی حالت خ

تر چسبید وگفت:حرف نباشه راه بیافت  وقتی ماشین وبحرکت درآورد گوشیش زنگ خورد 

چی شده آقای –خداحافظ -....-کاری نکنی   باشه میارمش اونجا خودت-......-کجا-..-سالم–

آره لطفا" –یلوفر خوبی ن–وختم دبه روبه  چشم  دست درست بود االنم تو شرکتنح-خطیبی 

سالم به –اونا االن کجا هستند  خوبم من–سریعتر برو جلوی شرکت گفت:مطمئنی خوبی 

هرسه   بریم باال تو اتاق شایانن–ه بود چشم دوختم سالم درآسانسور ایستادر علی که کنا
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یم همه با دیدنم شروع به احوالپرسی میکردند پشت دراتاق علی گفت: لطفا" دوارد شرکت ش

درو باز کردم و واردشدم تینا و نازنین از ترس بلند شدند و –م باشید حالش خوب نیست آرو

ادرم نشستم و لو رفتم و روبه روی منازنین گفت: سالم کی برگشتی جبه ما چشم دوختند 

ت چطوره به علی نگاه کردم و گفتم:بیا علی آقا مهمان ناخوانده لسالم عزیزم حا–سالم کردم 

علی به  ن آقا دامادتهمادر به اونگاه کرد گفتم:ایداریم علی اومد صندلی کناری من نشست 

ر  رنگت پریده حالت دنیلوفر چرا اینق–دیدار سالم آقا مشتاق –سالم کوتاهی اکتفا کرد 

شایان اومد  کردم و گفتم: شما نمیخوای بشینی خوش نیست بجای نازنین به شایان نگاه 

دتان اینجا فت:سالم آقای خطیبی شرمنده درنبویگه من نشست و سالم کرد مادرم گدطرف 

–بامن قهر کردی نیلوفر   جلو مقابلم نشست و گفت: دخواهش میکنم  نازنین اوم–اومدیم 

یخواستم ناراحتت کنم نیلوفر قهر کردی باورکن حالم خوب نبود نم–شو  دازروزمین بلن

بلندش کردم و گفتم:میدونم عزیزم برو بشین بغلم کرد وگفت: دلم برات تنگ شده بود پشتش 

و نوازش کردم و گفتم:اینطور فکر نمیکنم شانه هایم راگرفت و گفت:این چه حرفیه نیلوفر 

صحبت میکنیم  دمگه نه اینکه حالت خوش نیست پس بشین بع-نیلوفر...–لطفا" بگیر بشین –

اوکنار مادر نشست پرسیدم خوب دکترت چی گفت؟ سرش و انداخت پائین و گفت:باید 

نه نمیتونم دکتر –ایراد نداره عزیزم سالمتی خودت مهم تره مجدد باردار میشی –بندازمش 

کتر گفت همین باعث دراستش ازپله  ها افتادم –مگه مشکلت چیه –گفته دیگه باردار نمیشی 

کترخوب زیاده میریم معالجه میشی دنگران نباش –بره به خودتم صدمه بخوره  شده ازبین

نمیشه مادرم گفت: ازیه دکتر خوب براش وقت نه تو ایران و گفت: تاخداوبه مادر نگاهی ان

گرفتم با خودم میبرمش نگاهش کردم و لبخندی زدم و گفتم:علی آقا نگفته بودی عازم سفر 

 تم:توکه بدون شوهرت  تاسرکوچه همین چشم دوختم و گفچون نیستیم  به نازن–خارجی 

بنظرم آبروش از سالمتیش –رحال حاضر سالمتیش مهم تره دنمیرفتی چی شد؟مادرم گفت:

نازنین –ام و بردم باال گفتم:خوب متوجه منظور من شدی دص–منظورت چیه –مهم تره 

توکال" با بودن مادوتا –نم من زنجیری به دست و پاش نمیبی–اسیر باشه  دسنی نداره چرا بای

آره خانم عزیز مخالفم چون بودن با تو –با هم مخالفی پس نمیخواد بهانه دیگه ای بیاری 

توجز ضرر و بی  تو برابر با از بین رفتن بچه هاشهحضور دگیشهبرابر از هم پاشیدن زن

اش ار داده بودم کاری به کارش نداشته بدبهت هشآبرویی چیزی برای نازنین نداری 

دخترمه و هیچ شته باشم یا نداشته باشم نازنین بسه تو چکاره ای که بگی کاردا-اما........

مادرها بودی دلم نمیسوخت برو  یاگه مثل باق–ما بشه  دکس نمیتونه مانع رفت و آم

احتیاج  دمیخوام باخودم ببرمش نازنین به محیط جدی–سراصل مطلب از نازنین چی میخوای 

رد بزرگیه هم حال و هواش عوض میشه هم تحت دداره تونمیفهمی از دست دادن بچه چه 
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ردند نازنین ش کردی هردوی آنها بهم نگاه کباچه وعده ای خام–درمان قرار میگیره 

تیر میکشید دستم و رو پلکهایم قرار   دادم   گفت:بجان توحقیقت و گفتم دور چشمام 

رین نازنین خانم یه روزی بزرگترین آنها وارد میکردم گفتم:آف فشاری رویهمانطوری که 

روغهات جان من و قسم میخوری خوشم اومد پیشرفت دقسمت جان من بود حاال برای 

باخبریم ا نبند ماازهمه چیزدروغ بخددهنت و ببند دیگه قسم  –بخدا دروغ نگفتم –کردی 

ال" به تو چه ربطی داره آره بچه اش و باال برد و گفت:اصدجفت بچه ها سالمند مادرم ص

واقعا"  سالشه خودش هنوز بچه است تواگه دبندازشون مگه همش چن دهاش سالمن اما بای

خواهر بودی هیچ وقت نمیزاشتی تواین سن  و سال ازدواج کنه چه برسه به این که بچه دار 

سره به ریش این پ دبشه توچون ازش خسته شده بودی خواستی خودت و خالص کنی زو

بستیش اگه ازدواج خوب بود چرا خودت که چهار سال از نازنین بزرگتری ازدواج نکردی 

نگو بخاطر نازنین که باور نمیکنم تواینقدر مغرور و خودخواه هستی که جز خودت به کس 

ش و هم سقط میکنم نمیزارم مثل برده دیگه ای فکر نمیکنی من دخترم و باخودم میبرم بچه ا

ی و براش فراهم میکنم مثل تو نیستم همه چیز  و به نام خودم هترین زندگها زندگی کنه ب

 لکنم اصال" تا حاال بهش گفتی چقدر پول بحسابت میریختم اصال" بگو ببینم با اون همه پو

چکار کردی به شایان نگاه کردم و گفتم: میشه اون امانتی که بهت سپردم برام بیاری او از 

ادامه داد هرکی ندونه من که خوب میدونم توهمه رم چشم دوختم   دوباره به ماد دجا بلند ش

اش درنیاد وچیزی نفهمه توخواستی دچیز و برای خودت جمع کردی برای اینکه نازنین ص

جلوی بقیه خودت و خوب جلوه بدی و من و پائین بیاری من فقط بخاطر آزار و اذیتهای 

مه اما بهتره بگیم بخاطر عقده های دله یاپدرت مجبور شدم ترکتون کنم لبخندی زدم وگفتم:ب

خودت مارو ترک کردی تواینقدر حقیر و حسود بودی که نتونستی داشته  های جاریت و 

منظورت – در به پدرم فشار آوردی تا طالقت داد البته ظاهر قضیه این بودتحمل کنی اینق

این جمع اصل داستان و بشنوند میخوای دستپاچه گفت:بیخود بحث  دتوکه دلت نمیخوا–چیه 

 دو عوض نکن اصال" تومگه مادرشی براش اختیار داری میکنی به تو هیچ ربطی نداره بلن

شو نازنین خودش بلند شد و دست نازنین و هم کشید رفتم روبه روش ایستادم و گفتم:هرجا 

کس –د باتوراه بیافته نیست که بخواد سرخوبی کس و کار  میخوای بری تنها میری نازنین

پات و چسبیده  گفتی وقتی نازنین  یواقعا" , یادته روزی که داشتی میرفتی چ–وکارش منم 

بود بهت التماس میکرد اگه تو یادت نیست من خوب یادمه محکم پرتش کردی و گفتی از 

من –کس و کارید بی  فکر کنیدامروز به بعد شمابرای من مردید منم برای شما مردم 

عینا" همین وگفتی زخم پیشانی نازنین گواه حرفای منه وقتی پرتش –همچین چیزی نگفتم 

ر ازش خون رفت دله به این روز افتاد اینقپکردی و رفتی پیشانی نازنین دراثر برخورد با 
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تا بیهوش شد چطور ادعای مادری میکنی وقتی چنین کار کثیفی درحق بچه خودت کردی 

رد توچشمام بپیچه دستم د دیه آدم کثیف چنین کاری برمیاد سیلی توگوشم زد باعث شفقط از 

– دو رو چشمهام قراردادم شایان و علی بطرفم اومدند شایان پرسید خوبی نیلوفر چیزیت نش

ادرم گفت:توفکرکردی کی و تمام کن راه بیافت بریم مخوبم علی گفت:نازنین این بازی 

شوهرشم همه کاره شم نازنین زن منه و من تحت هیچ –یدی ستور مدهستی به دختر من 

شما هم بهتره بار آخری باشه که با زن من مالقات شرایطی اجازه نمیدم از کشور خارج شه 

نازنین گفت: علی توحق نداری با مادر من اینطوری صحبت کنی گفتم:چرا حق –داشتید 

مجبورم نکرده خودم خواستم –نمیکرد داره این مادر نیست اگه بود تورو مجبور به این کار 

مجبور نباشم اجازه من همش نوزده سالمه دلم میخواد مثل تو آزاد باشم هرجا میخوام برم 

رم تودرحق من ظلم کردی  حق بامادر تو فقط قصدت جلب توجه دیگرانه توهیچ کاری بگی

شتی شایان ت برداده حسابت برای خوبدی حتی تمام پولی که مادر میریخت نکر برای من

د نیلوفر حتی یه لایر دفترچه رو روی میز کوبید و گفت: این تمام پولی که مادرت میفرستا

م برنداشته از همان اول همه رو بحساب تومیریخته بردار بده مادرت ببینه تمام سهم ه

خت و گفت:اینم ادمادریش همین هست یانه بجای نازنین مادرم دفترچه رو برداشت نگاهی ان

چکارهایی براش کردی یه لباس بازم فرقی نمیکنه از نازنین شنیدم  غروره کاذبتهبخاطر 

دش که شستن و غذا درست کردن کارمهمی نبوده که فکر کنی درحقش مادری کردی خو

وقیحانه ه به نازنین نگاه کردم دی اون همیشه تنها بومیگه تو همش با دوستات بود

رحقت کوتاهی کرده باشم دنین جان فکر نمیکردم شرمنده ناز–گفت:دروغ نگفتم عین حقیقته 

ربیاری توکاری نکردی ای آدمای خوب و ددنمیخواد ا–کاش زودتر از اینا بهم گفته بودی 

تاهی باشه یا نباشه همون غذایی که برای خودت میزاشتی به منم میدادی  من که بخواد کو

ود من شبها میترسیدم تو زود ب یادمه اون سالی که مادر رفته دم بولکه بچه نبودم نه سا

از ترس بیدار میماندم و تو به من اهمیتی نمیدادی یادم همش جلوی میخوابیدی و من 

درمیخوابیدیم  سرم و انداختم پائین و گفتم:یادته یه همسایه معتاد داشتیم نازنین یادش نیست 

ب کرد زن شد حسابی ت داما تو خوب یادته درست فردای روزی که رفتی نازنین حالش ب

همون معتاده گفت برو براش تب بر بگیر وگرنه تشنج میکنه خودشم داشت میرفت بیرون 

دیدم شوهر اون فتم از هم جدا شدیم وقتی برگشتم بااو تا داروخانه رفتم بعد که تب بر و گر

از  ماختم از خانه بیرون زد دوسال تمادزنه باالی سر نازنین نشسته باداد و بیدادی که راه ان

وباره اون اتفاق بیافته شبها پشت در همین دختری که میگه من بچه نبودم دادا مب ترس اینکه

و روپا مینداختم یادته که ازهمون اولم جثه اش ازمن بزرگتر بود  روپا مینداختم اون 

وسال دمیخوابید و من تا خود صبح از ترس بیدار میموندم فقط بخاطر آبروی خواهرم 
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و  روحیه ام  حمل کردم تامبادا اتفاقی براش بیافته همه جوره به درسهرزجر و بدبختی و ت

گفت نترس اومدم  دفعه روبه روم سبز شدمیکردم که ی تداشتم غذا درس آسیب خورد یه شب

باهات حرف بزنم توعاقل تر از اون یکی خواهرتی من میخوام باخواهرت ازدواج کنم خوب 

ستش حسابی دنیست  دوتادختر تنها بمونند ماهی تابه روغن و پرت کردم سمتش صورت و 

اشتگاه خوابیدم وقتی تو دادگاه همه دازم شکایت کرد من پانزده ساله یه شب باز دسوخته بو

دعای مادری و گفتم آزادم کردند من ادعایی ندارم هیچ کاری هم برای نازنین نکردم ا چیز

دبختیهایی که متحمل شدم نمیزارم به هدفت برسی توقصدت نازنین هم ندارم اما بخاطر ب

نبال اون ثروتی اومدی که بخاطرش باپدرم ازدواج کردی و مادرم و به کشتن دادی دنیست 

انش قرارداد و به مادرش چشم دوخت لبخندی زدم و گفتم: تو وی دهلنازنین دستش و ج

ی که به دوست صمیمی خودت رحم نکردی ددنبال ثروت مادر من بودی اینقدر حریص بو

 د وقتی زن باردارش متوجه قضیه شدزیر پای شوهرش نشستی تاباالخره باهات ازدواج کر

اال حکمت زنده ماندنم و ح دسکته کرد خودش و یکی از بچه هاش مرد و یکی زنده مان

  در عاقل بودمیفهم تازنده ام نمیزارم دستت به تومنی از مال مادرم بیافته خوشبختانه پدرم اینق

یدی چیزی عایدت نشد مجبورش کردی طالقت دکه  که چیزی ازاون مال و به تو نده توهم

ای دخترت حاال هم برگشتی نه بخاطر دلتنگیت بربده توحتی به دختر خودت رحم نکردی 

ی ه نازنین بخشیده اما اشتباه میکنبلکه فکر میکردی شوهر سابقت نیمی از اون ثروت و ب

خته بود طی این چند وقت پس ی که فروتمام اون مال و اموال بنام منه حتی چندتا زمین

ونی اینارو کی برام تعریف کرد  دگرفتم پس فکر اون ثروت و از سرت بیار بیرون می

میکردم آرام و که یادته جاریت  زدن زندگی پدرومادرم نفرینشم بخاطر به همونی که همیشه

و میگم گفت: از اولم قراربود من  باپدرت ازدواج کنم امااین دوتا باهم ریختند روهم و 

بهتره بازش نکنی –م دبادوتا برادر ازدواج کردند هردوشون میدونستن من عاشق پدرت بو

یکنی میدونم نخواه جلوی بقیه کوچکت کنم حاال میتونی من خیلی بیشتر ازاونی که ادعا م

من نازنین و با خودم میبرم  داد زدم توغلط میکنی به علی نگاه –بری البته بدون نازنین 

ای تو بودم کردم و گفتم:مثال" شوهرشی چرا دست زنت و نمیگیری از این جاببری من ج

ببینه  و تاب مهتابی رنگ آفو نزارا نه حیف  بهتره زندونیش کنی درجا طالقش میدادم ام

راومد بزن دهنش پرخون شه  نازنین بلند شد و گفت: آفرین نیلوفر خانم داری دصداش 

آموزشش میدی که چطور خواهرت و بزنه و اسیر کنه  اگه خواهر واقعیتم بودم همین و 

ورواون ور میری  نطوری شدی مدام به بهانه  کار اینمیگفتی پس بگو چرا این چند وقت ای

و ثروت مادریت  لو منی که میگفتی نفسم به نفسه ات بسته است رها میکردی دنبال ما

بودی این یه هفته رفته بودی کدوم زمین و بگیری سندش و به گاوصندوقت اضافه کنی هان 



 
380 

 شایدم با نامزد این بدبخت روهم ریخته بودی حاال میفهمم حق با تینا و مادرم بود توفقط پول

ومیشناسی هرکاری میکنی توهم مثل مادرتی داری عشق یکی دیگه رو از چنگش درمیاری  

خواهر تو چیزی برای تو کم نزاشته که علی داد زد خفه شو نازنین میفهمی چی داری میگی 

چیزی که تو عشق یکی دیگه  ایستادی و حرف میزنیروبه روش حاال اینقدر طلبکارانه 

مادر تو کرد شایان از همون اولم عاشق نیلوفر بود این و  خطاب میکنی درست کاریه که

ی توتا االن تن به ازدواج نداده خیلی دلت تند اما خواهر تو بخاطر حساسیتهاهمه میدونس

خواهش میکنم نیلوفر خانم -..علی آقا..–میخواد بدونی این یه هفته دنبال کدوم سند رفته بود 

فداکاری و ی زن منه منم میگم ارزش این همه بزار حرفم و بزنم چرا ازش پنهون میکن

نداشته بعد به نازنین نگاه کرد وگفت:خواهر تویک هفته توبیمارستان بستری بود اما نزاشت 

تو بفهمی تامبادا خاطرت آزرده بشه زیر تیغ جراحی رفت ممکن بود چشماش و از دست 

داره مشکلی برای تو بده اما بازم به تو نگفت چون دلش نمیخواست بخاطر وضعیتی که 

پیش بیاد خواهر تو دنبال سند بینائیش بود که اگه اسرار دکتر نبود بخاطر تو اونم از دست 

داده بود و تاحاال کور شده بود تازه میفهمم چرا خواهرت مخالف دیدن مادرت بود اول فکر 

ت نبود از دست دادن د میکردم اون نگرانمیکردم حسودیش میشه و حرفهاش و خنده خنده ر

 که ببینه با وجود تمام زحمتهایی که کشیده  مثل مادرت بار اومدی  دنگران این بو

روصندلی نشستم تمام بدنم لمس بود حتی قدرت حرف زدن نداشتم علی گفت: خوب نگاه کن 

االن از بیمارستان یراست اومده اینجا تاتورو از چنگ کسی نجات بده که بی شباهت به 

یگفتم چه جوریه دوتاخواهر تااین حد باهم متفاوتند هم سرووضعشون خودت نیست  همیشه م

هم نوع برخوردشون حاال متوجه میشم توهمه جوره به مادرت رفتی بااینکه زیر دست یه 

فرشته ای مثل نیلوفر باراومدی اما به اصلت برگشتی لباس پوشیدنت طلبکاربودنت لوس و 

ت بچه دارم وگرنه میدونستم چکار کنم برای متکبر بودنت همه به مادرت رفته حیف که از

دختری متاسفم من خواهرت و دیدم عاشق تو شدم تصورم این بود کسی که همچین  خودم

بزرگش کرده باشه لنگه اش روزمین پیدا نمیشه اما انگار اونی که لنگه نداره نیلوفر نه تو 

دیگه کاری هم به  حاال هم خبط بزرگت و بخاطر خواهرت ندید میگیرم نمی بخشمت اما

که با کارت ندارم حاال هم راه بیافت بریم خانه شماهم خانم محترم به نفعت بار آخری باشه 

 شکایت میکنم بعد با تشر به  زن من مالقات داشتی و سرراهش سبز شدی وگرنه ازت

نازنین نگاه کرد و گفت: هنوز که وایسادی راه بیافت نازنین زد زیر گریه گفت: نیلوفر 

یخوای یه چیزی بهش بگی صورتم و بطرف دیگه ای برگردوندم گریه اش بلند تر شد و نم

یه وقت بخاطر اتفاقهایی که افتاده ........حرفم و قطع –بله –علی آقا –از اتاق بیرون رفت 

کرد وگفت:نگران نباش نمیزارم آب تودلش تکون بخوره شما به فکر خودت باش خوشحالم 
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ل شما باراومده من وخانواده ام و همه اونایی که شمادوتا رو نازنین زیر دست یکی مث

د از م مراقب خودتون باشید خداحافظ بعین  قبول دارینمیشناسیم شمارو بعنوان مادر ناز

و گفت:چه بالیی سرچشمات اومده  نگاهش کردم دستم و  رفتن آنها مادرم کنارم اومد نشست

تم این و بفهمی تواون چندسال هیچ وقت نزاشگرفت و گفت:درست  مادر واقعیت نبودم اما 

یکردم به نازنین نمیکردم اگه رفتم چیزی هم ازت دریغ نکردم اینقدری که به تو توجه م هیچ

نهاتون گذاشتم فقط بخاطر توبود چون هرچی بزرگتر میشدی بیشتر شبیه مادرت اگه ت

و بندازه ترسیدم  اش اگه ازنازنین خواستم بچهمیشدی و من نمیتونستم این و تحمل کنم 

ترسیدم بالیی که سرمادرت اومد سردخترم بیاد گناه و من کرده بودم نمیخواستم اون تاوانش 

و پس بده وگرنه تواین مدت همه  جوره شوهرش و امتهان کردم حتی چند نفر و سرراهش 

الم اج موافقت نکردی خوشحن هم شنیدم توهم راحت بااین ازدوقراردادم پسر خوبیه ازنازنی

یکی مثل توبوده که مراقب نازنینم باشه فقط یه سئوال ازت دارم وقتی داشتی جریان معتاده 

رو تعریف میکردی متوجه شدم میخواستی یه چیزی بگی اما پشیمون شدی میخوام بدونم 

چی  و نگفتی به تینا نگاه کردم و گفتم:تنهامون بزار وقتی خواست بره گفتم: هیچ وقت 

میکنم ازاین لحظه به بعد منتظر هرچیزی باش حاال برو درو ببند وقتی کارت و فراموش ن

اون روز بعد از –خداحرف بزن نیلوفر بالیی که سرنازنین نیومده ورورفت مادرم گفت:ت

برگشتم دیدم دربازه وقتی وارد خانه شدم چیزی و که نباید میدیم دیدم این که از داروخانه 

نه شما –میخوای برم بیرون –که میشنوی نشنیده بگیر ببخشید آقای خطیبی لطفا" هرچیزی 

–که خیلی دلت میخواست دلیل بی خوابی های من و بدونی دلیل استرسم بدونی پس بمون 

مرد  بدون لباس باالی سرنازنین بود  نازنین همانطوری بیهوش بود واون روز وقتی برگشتم 

تو دستم بود بهش حمله کردم  معلوم بود تازه رسیده حالش اصال" خوب نبود باچتری که

وقتی جیغ و داد راه انداختم از ترس فرار گرفت خداروشکر دستشم به نازنین نخورد 

امادوسال تمام ازترس اینکه مبادا دوباره همچین اتفاقی بیافته شب وروز نداشتم تمام شب 

 تااگه یه وقت خواست وارد خانه بشه سروصدا کنم و نزارم ازترس پشت درمینشستم 

روزیکه تو دادگاه گفتم چکار کرده گفت هرجابری میام و پیدات میکنم و تالفی کارت و 

نفسی کشیدم و گفتم زندانه   اما شهاب به دادم رسید االنم توسرت درمیارم  همین اتفاقم افتاد 

شاید دلیل اینکه اون روز مادرم و اون یکی قل مردند و من زنده موندم همین بود که مراقب 

سی باشم که درسته مادرم نبود اما چندسال درحقم مادری کرد من کوتاهی درحق دختر ک

دست روهرچیزی گذاشت چندتا چندتا براش نازنین نکردم هیچی چیزی هم براش کم نزاشتم 

پدرو مادر و حس نکنه اما میفهمیدم دلتنگتونه روزی که پدرم  دگرفتم کاری کردم نبو

وتاه اومدم وقتی هم تو اومدی بازم بخاطر نازنین و برگشت فقط بخاطر نازنین و آبروش ک
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آبروش مانع دیدارتون شدم علی پسرخوبیه نازنین و هم خیلی دوست داره کاری نکن 

زندگیش ازهم بپاشه من برای اینکه خوشبختی نازنین و ببینم ازخیلی آرزوهای خودم گذشتم 

ه امااون همیشه از گروهمون تودرست مثل مادرتی گفتنش برام سخت–زحمتهام و به باد نده 

به قول پدرت ریحانه نگین  درخشانی بود که هرچشمی و نوازش میداد توهم مثل  دسربو

یگه کاری به کارتون ندارم فقط ازت میخوام من و نی فرقی باهاش نداری من میرم و داو

خاطرمن سختیهای زیادی کشیدید  من هنوز که هنوزه دارم تاوان یه بببخشی توومادرت 

اشتباهم و پس میدم  عاشق مردی شدم که هیچ تعلقی به من نداشت پدرت سیزده سال تمام 

حش دادم من و زد و گفت اسم ریحانه  روتودهن م و تحمل کرد اماوقتی به مادرت فکارا

کثیفت نیار تازه اونجا بود که فهمیدم سکوت پدرت بخاطر عالقه به من نیست اون تو 

رفتم چون جایی نداشتم هنوز که هنوزه بعد از گذشت این همه سکوتش باریحانه سیر میکرد 

هنوز عاشق ریحانه است ازش شنیدم که گفت برگشته تاباریحانه اش باشه وقتی تورو سال 

وم  بطرف دررفت بااینکه ره دیگه خیالم راحت شد بلند شد و آددیدم فهمیدم منظورش چی بو

اهنوز دوسش داشتم سیزده سال اون و بعنوان م امدبخاطر اواین همه سال تودردسر افتاده بو

دلم نمیخواست اینطوری بشه درو که بست دوباره درد به سراغم اومد تکیه مادر میشناختم 

دوباره –باز کردم و به شایان چشم دوختم داری نیلوفر چشمام ودرد –دادم و چشمام و بستم 

–نیازی نیست حالم خوبه –تان چشمات خون انداخته تاحالت بدتر نشده بلند شو بریم بیمارس

میشه  خواهش میکنم تو شروع نکن اصال" حالش و ندارم اگه–لج نکن مشخصه درد داری 

که چی بشه چیه هنوز نگران  خواهر نمک –گوشیم و بده میخوام به علی زنگ بزنم 

نمیخوام دلم میخواد اینطوری حرف بزنم دیدی چطور مزد –درست صحبت کن –نشناستی 

گرانشی این آدم ارزش این همه داد دیدی چطور سکه یه پولت کرد بازم ن زحمتهات و

اری و نداره کسی که بعد از این همه سال تو روت بایسته و این حرفهاروبزنه باید فداک

نفسش و برید این همان کسیه که به خاطر بهم نخوردن زندگیش چندماهه هرتوهین و 

اماباز ورد زبونت نازنینه بسه دیگه خودت  تحقیری و تحمل کردی جلوی همه بی آبرو شدی

اره چطور به دبه توهیچ ربطی ن– قت این همه عشق و عالقه رو ندارهو جمع کن این آدم لیا

من هرجور دلم بخواد راجع –خودت اجازه میدی راجع به خواهر من اینطوری صحبت کنی 

که ........اونم داد داد زدم خفه شو توکی هستی –به این نمک نشناس بی صفت حرف میزنم 

زد که خودت خفه شو آخه احمق کی میخوای بفهمی خواهر تو تورو فقط تازمانی میخواد که 

حل کنی چرا نمیفهمی عالقه اون به تو فقط بخاطر  یحتاجش و تامین کنی و مشکالتش و ام

که که داد زد بخدااگه کاری  تو ارتباطی نداره خواستم برم هرچی به–حمایتهاته نه خودت 

میگم نکنی زندگیش و زیرو رو میکنم کاری میمکنم علی مثل سگ پرتش کنه بیرون 
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خوب فهمیدی چی گفتم حاال گوش کن ببین چی میگم -نگاهش کردم و گفتم:منظورت چیه ؟

باعلی هم صحبت میکنم تحت هیچ شرایطی اجازه نداری با خواهرت تماس داشته باشی 

جمع کنه بخدااگه بفهمم باهاش حرف زدی یابه  گوشی خواهرت و بگیره تلفن خونه روهم

م بهش اضافه میکنم میزارم کف دست دهرچی که میدونم هیچ چندتا هم خودیدنش رفتی 

االنم برو خانه استراحت چرا میکنم بسه هرچی تحمل کردم –تواین کارو نمیکنی –شوهرش 

معلومه خانه رضایادت -کجا؟–تابریم کن فردا هم نمیخواد بیای فقط بعدازظهر آماده باش 

بهتره –نه بیاری بامن طرفی  توبیخود میکنی ازاین به بعد–من نمیام –رفت دعوتمون کرده 

هرکاری دوست داری بکن به –توهم گوش کنی من و سرلج بندازی زندگیت و خراب میکنم 

و زاتاق بیرون رفتم و درستی آقای خطیبی بعدا" گله نکنی اخودت خوا–من چیزی نمیشه 

ود سرتاپاش و نگاه کردم و گفتم: وسائلت و جمع کن برو بیرون بکوبیدم تینا جلوی دراتاقش 

نداره چهل  دیگه حق نداری پات و تو این شرکت بزاری داشتم میرفتم که گفت:به تو ربطی

نامزد تو اینجا هیچ –ده منه و منم به درخواست اون  که اینجام زمدرصداین شرکت مال نا

ده کنم اونم پرت میکنم بیرون حاال شرت و کم کن تینا بلند شایان و صدا زد کاره است ارا

–ببین این دختره بی همکس چی میگه –اودرو باز کرد و گفت:چی شده باز چراداد میزنی 

بی همکس جدوآبادته دختره زبون نفهم گفتم گمشو بیرون مش رحیم این و پرتش کن بیرون 

شایان تو –زاره این و اینجا ببینم تورو اخراج میکنم ازفردا هم نمیزاری پاش و اینجا ب

میتونه حرفی بزنه شصت درصد سهام اینجا ماله منه باسه برابر  مگه–نمیخوای چیزی بگی 

نیلوفر آروم –قیمت هم خریدم گرفتن اون چهل درصدبرای من مثل آب خوردنه حاال بیرون 

و بشنوم به این نامزدت بگو بره توحرف نزن اینقدر ازت بیزارم که نمیخوام صدات –باش 

خانم االن زنگ میزنم به باشه خودت خواستی نیلوفر –وگرنه مثل سگ پرتش میکنم بیرون 

اینجا کاره ای نیست جرأت اوال" دائی جنابعالی –میدونه باتو چطور برخورد کنه  دائیم اون

–براش تعریف کنم  درافتادن با من و نداره بعدشم خیلی دلم میخواد ببینمش و یه چیزایی و

 میری یاخودم زنگ بزنم المثال" اونی که الی جلد دفتر مخفی کرده بودی خوب حا–مثال" 

به دائی جونت رنگ از رخش پرید گفت: اصال" اینطوری نمیشه میرم خودم میارمش 

امروز باید تکلیفم و باتو روشن کنم اوبطرف اتاق رفت کیفش و برداشت و سالن وترک کرد  

اگه یه قدم دیگه بردارم میخورم زمین همانجا نشستم روی چشمهام فشاری آوردم حس کردم 

این کارهات خودت و کور میکنی بلند شو میرسونمت خانه  اشایان اومد جلو گفت:آخر ب

دادزدم باباچی از جون من میخوای آقا جان تومگه نامزد نداری مگه ادعا نمیکنی دوسش 

ر بدبخت شدم که جانوری مثل تو بخواد دی من اینقداری پس دیگه چی از جون من میخوا

نه –اجازه بده  باهات بیام –برام آژانس خبر کن میرم پائین –ه بل–من و برسونه خانم کرمی 
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بعهده تو حواست باشه به هیچ عنوان این  ممسئولیت این خاناز امروز کارتو زیادتر میشه 

یگه  اینجا هیچ سمتی نداره به دین خانم خانم حق نداره پاشو تواون اتاق بزاره باهمتونم ا

حرف بزنه اونم  دید پاش به اینجا باز شد خبرم کنید از نامزدشم نترسید زیامحض اینکه دید

تم میبینیم جناب نگاهی بهش انداختم و گفتم:گری پرت میکنم بیرون بصدای خنده شایان نیم

و گفت:یادت نره  دچشمکی ز مدیرعامل  داشتم میرفتم که گفت:چشم تیله ای بطرفش چرخیدم

روچشمهات و ببندی درضمن سعی کن تا فردا اعصابت بیاد سرجاش نمیخوام بایه دختر 

بداخالق به مهمانی برم بعد بلند خندید و به اتاقش رفت بی تفاوت به نگاه بقیه از در بیرون 

نه صبح رفتم شب چند دفعه تماس گرفت هردفعه از پدرم خواستم بهانه ای بیاره و قطع ک

اصال" حال شرکت رفتن و نداشتم بخاطر همین توتختم ماندم و استراحت کردم بعدازظهر 

دوست –چرا گوشیت و جواب نمیدی –بله –فن زنگ خورد له تدم کتازه از حمام اومده بو

من شش اونجام یادت نره داروها و چشم بندت و برداری تماس –دارم حاال کارت وبگو 

 دداشتم که پدرازاونطرف برام آورده بود زرلعاده شیکی لباس فوق اقطع شد سرکمد رفتم یه 

دم شال همرنگی هم تو کیفم گذاشتم چون هوا سرد بود اورچرم رخوش رنگی بود تنم ک

ربان صدقه ام رفت رأس شش . از اتاق بیرون رفتم پدرم کلی ق سرمه ای رنگی پوشیدم

رون رفتم جلوی درایستاده بود ایان زنگ خونه رو زد ازپدرم خداحافظی کردم و بیش

سرتاپام و نگاهی انداخت و درماشین وباز کرد تمام راه درسکوت گذشت درسکوت که به 

محض نشستن توماشین کمی صندلی و خواباندم  چشمانم را بستم به این طریق به اوفهماندم 

حال –فر خوبی نیلو–تمایلی به صحبت ندارم وقتی ماشین ونگه داشت چشمهایم را باز کردم 

خواهش میکنم جلوی اینا  -د به رفیق بازیتون برسیداره تشریف ببریدمن به تو ربطی ن

خفه شو –اینطوری برخورد نکن اگه بخوای آبروم و ببری آبروی خواهرت  و میبرم 

ه دخطیبی میتونی سرخودم تالفی کن چرا خواهرم پیاده شدم و به خانه ای که مقابلش ایستا

طبقه دومه  خودش لباپدرش میشینه پدرش طبقه او–نگاه کردم یه ویالی دوطبقه بود بودم 

ه یشبیشتر از هم دمهردا شدند و احوالپرسی کردند دما همه بلن دوبریم همه اومدن با ور

بخودش رسیده بود مرسده زن رضا دستم و گرفت و گفت: بیا نیلوفر جان لباست وعوض 

 ون بچه ها کلی بامهرداد حرف زدندو گفت:قبل از اومدنت درکن بعد بشین اومرا به اتاقی ب

نه عزیزم ما که بچه –مبادا چیزی بگه راستی اون روز که بینتون مشکلی پیش نیومد  تا

همانطور نیستیم لباسمو عوض کردم شالم و هم سرم انداختم و با مرسده از اتاق بیرون رفتم 

گفت:بهش گفتی به شیدا نگاه کردم و  دکه با او مشغول صحبت بودم شیدا بطرفمون اوم

گفت تنها کسی که میتونه دهن مهرداد و جمع  مرسده گفت:راستش ستاره–گفتم:چیزی شده 

ی خیلی تغییر کرده و دیگه  دش نیلوفر خواست بهت بگم ازروزی که خردش کرکنه و بکوب
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ا میشه من خیلی اذیتش نمیکنه میخواد همینطوری ادامه بدی لبخندی زدم و گفتم:خانما شربپ

ه روش خودش و تغییر ا دوست جنجالی بپا نشه بهتره ستارخودم و نگه داشتم که بین این دوت

خانما جلسه –باشه بهش میگم چکار کنه تااین پسره گنده دماغ درست شه  دوست داشتهبده 

ه گفت:رضاتوبادوستات دگذاشتید اون بنده خدا تازه رسیده حالشم زیاد خوب نیست  مرس

م تنها صحبت کنیم اگه شما حسودا حاال پنج دقیقه خواستی دخلوت میکنی ماصدامون درمیا

و  دسرتاپام و برانداز میکرد چشم دوختم لبخندی ز ذاشتید بشین نیلوفر جان به شایان کهگ

قراردادو سرش و کنارش نشستم دستش و رو تکیه گاه بادست به کنار خودش اشاره کرد 

ی حرص من و دربیاری که این رنگ و پوشیدی لبخندی زدم و و گفت:خواستکردیک دنز

 و گفت: محشر شدی استثنائا" امشب و ندید میگیرم دبهش چشم دوختم گفتم:دقیقا" بلند خندی

اما تضمین نمیکنم یه وقت دیدی یه چیزی ریختم روش همانطور که لبخند برلب داشتم 

 دبابا حسودیمون ش–الصم میشم گفتم:لطف بزرگی میکنی چون زودتر از بزم رفقاتون خ

چی میگید دوتایی بهم اینطوری میخندید شایان به سروش نگاه کرد و گفت:چیز خاصی 

همیشه  سه برعکمشغول صحبت راجع به کار شدند ستارنمیگیم خوب داشتی میگفتی آنها 

ن حلقه ات کو  یه جوری ای–بله –با خوانده شدن اسمم به شایان نگاه کردم  داب تر بودشا

خرگوش این –جمله رو گفت که همه به من چشم دوختند نگاهی به دستم انداختم وخندیدم 

دست راستمه حلقه رو تو دست چپ میندازن دستم و باالآوردم و روبه روش نگه داشتم 

ت:یه جوری گفتی حلقه ات کو من رامین گفو گفت:فکر کردم گمش کردی  دلبخندی ز

گفت:نیلوفر خانم چه جوری این و تحمل میکنی نگاهی کوب کردم بعد به من نگاه کرد وسن

کی میره این همه راه و شایان چکار کردی  داختم و گفتم:با عشق محسن گفت:به شایان ان

ر دوست داره بابا کلک به ما هم یاد بده زنای ما نمیخوان سربه  تنمون باشه مهرداد داینق

وقت بگذره اگه همینطوری بودند  حرفه  دو گفت:دوران نامزدیه دیگه بزار چن دپوزخندی ز

ه جون برای تنبیه صدای شما رو شنیدیم فکرکردم ستار مستقیم نگاهش کردم و گفتم:به به

فلفل تودهنتون ریخته که تا االن ساکت ماندید همه بلند خندیدند به شایان نگاه کردم و 

خوبم این جمع  چرا–حالت خوب نیست –گفتم:ناراحت نمیشی که یه لحظه تنهات بزارم 

مردانه مناسب روحیه ما خانما  نیست بهتره تنها باشید سروش گفت:نیلوفر خانم لطفا" به 

زنای ما یاد بدید مثل خودتون قربون صدقه شوهراشون برن لبخندی زدم و گفتم:اگه آقایون 

 ونند چطور قربون صدقه بروند نیاز بهدد کنند خانما میون برخوربلد باشن چطور باهمسراش

آموزش ندارن به خودتان رجوع کنید شایان بلند خندید و گفت:اینم مال تو آقا سروش دیدی 

ه آروم گفت:آخ نشستم شیدا و مریم هم آمدند ستار هخودته بلند شدم و رفتم کنار ستار ایراد از

–خوشم میاد وقتی جوابش و میدی دهنش بسته میشه دیگه نمیتونه حرفی بزنه که اینقدر 
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ازش فرار کنم خیلی عقده ایه  دوم اماحاال دلم میخوادیه روزی عاشقش ب–وسش داری د

لم میخواد له اش کنم دخودش و باالتر از بقیه میبینه سعی میکنه همه رو بکوبه و پائین بیاره 

اشتباهت همینجاست هرچی باشه شوهرت  اون خرد شه انگار تو خرد شدی بهتره بهش –

من چرا اون –هردوتون تنها میشید  دینطوری خیلی زوکمک کنی طرز فکرش و تغییر بده ا

وقته ازدواج  داگه این جمع شوهرت و راه نده تومیتونی بیای مسلما" نه چن–مشکل داره 

زمان کمی نیست توطی این مدت میتونستی درستش کنی اما چون با –شش سال –کردید 

سکوت کردی سکوت  رفتار شوهرت مغلوب شده بودی و خودتو پائین تر از اون میدیدی

خودتی توهمه جوره از ه که خجات زده شی اما مقصر اصلی کردی تاتوی جمع حرفی نزن

لی شیک تراز تو میگرده درصورتی که خانما از یشوهرت سری امااون همیشه خ

تا شوهرت تغییر کنه به ردند توباید خودت و درست کنی میگ رشوهراشون خیلی بهت

و بی تفاوت نشان بده سعی کن بیشتر بادوستات باشی حرفهای اشتباهش بها نده خودت 

حس کنه ازتو پائین تره نگاه توجمع باش بگو بخند به خودت بیشتر برس بزار اون باشه که 

ده همش نگرانه بین ما چی میگذره بقیه سرگرم خودشونند اما ور به این طرف زل زکن چط

باالخره یکی ازماها بهت بفهمونیم شوهر تو حواسش اینجاست میدونی چرا چون میترسه 

شوهرت پائین تر از خودته شیدا گفت:حق با نیلوفر  اگه از شوهرت این لباسهای گرون 

 قیمت ساعت حلقه زنجیر و بگیری هیچی نمیونه نه قیافه داره نه قدوقواره ولی توهم

ره بزاریم خوشگلی هم خوش هیکل اصال" بچه ها بیاید بدون این این مردای پرچونه باهم دو

یم یکم به خودمون برسیم چطور  موافقید همه موافقت کردند شیدا گفت: دبریم خرید بگر

ارم اما من وقت آزادم فقط جمعه هاست هرروز تا ده سرکارم دمخالفتی ن–نظرتوچیه نیلوفر 

–کار میکنی ه گفت:پیش شایان نه عزیزم من عاشق کارمم ستار–وا نیلوفر خسته نمیشی –

وباره گفت:حتما" تو شرکت خودت دچهار پیش اونم بعد میرم شرکت خودم از صبح تا 

شماباهم –برعکس وقتی کنار شایانم حس بهتری دارم و به کارهام بهتر میرسم –راحتری 

نه عزیزم چرا باید دعوامون بشه البته اینکه بگم مشکلی نداریم دروغ گفتم –دعواتون نمیشه 

تلف باهم اختالف پیدا میکنند اما ما اختالفمون و باالخره دوتا آدم بادوتا تربیت مخ

–کارمونه خدارو شکر تاحاال باهم مشکلی نداشتیم  مریم گفت:دست بزن هم داره سر

نه مریم جان شایان درسته یکم اخالقش تنده اما همچین –آره –ه یانه منظورت اینه من و زد

وسش دارم دمعلومه که -؟وباره پرسید دوسش داری دآدمی نیست فوق العاده با شخصیته 

نیلوفر خانم کی و دوست  دبگی دد باشینار ما رد میشد گفت: آی شنیدم زورضا که داشت از ک

–د مرسده گفت:توچکار داری اصال" توجمع خانما چکار میکنی رنگاه ک ه منبداره شایان 

مت و روشن دیدی گفتم اینا خان آخ شایان چشمت دارن طفره میرن  محسن گفت:آخآی شایان 
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ک زندگی به این طریق پاشیده شد نند گوش نکردی سروش گفت:اولین نماز راه بدر میک

رفته همین کارا و میکنید این بنده  گفتم: اونوقت خانما اسمشون بد درو  مسری تکان داد

خداها بهتون ابراز عالقه نمیکنند من چیزی ندارم پنهان کنم مریم پرسید شوهرم و دوست 

ن حاال حس کنجکاویتان ارضا شد بعد به بقیه یومه که دوسش دارم هملدارم یانه منم گفتم مع

من و هم از راه بدر کنند  نگاه کردم و گفتم:وای شماها چی میکشید میترسم این آقایون شوهر

غذا حاضره مرسده  گفت: نیلوفر جان حواست نباشه همینم میشه خوب دیگه بفرمائید سرمیز 

شوهرش بشه  دگفت:اولین بهانه رو دست این خانم فلفلی دادید تامانع رفت و آم مهرداد

ش تاثیر نگاهی به او بعد به شایان انداختم و گفتم:شوهر من اینقدر پخته هست که حرف رو

تفاوت متوجه نزاره اتفاقا" من تمایل بیشتری دارم تا این رفت و آمدها ادامه دار باشه چون 

میشم بخودم بخاطر انتخابم تبریک میگم رامین گفت:کاش شما اصلی همسرم و با بقیه مردا 

نه بابا –میخواستی بری بگیری  ا گفت:چشمم روشن اگه داشتدچند تا خواهر داشتید شی

من اگه ده تا  دری گفتم شیدا اخمی کرد و بطرف دیگه چشم دوخت گفتم:ببخشیهمین جو

 دبرعکس همیشه شایان حتی لبخنخواهر کورهم داشتم یکیش و به شما نمیدادم  همه  خندیدند 

برعکس همیشه که مدام میگفت و میخندید اون شب  دسرمیز هم خیلی توفکر بو دهم نز

ش پرسید چته خستگی و بهانه کرد خواستم نگاهی به وبار مهرداد ازد دبیشتر شنونده بو

ساعت بندازم که دستم و گرفت و آروم  گفت:امشب اینجائیم بیخود به ساعت نگاه نکن دیگه 

من نمیمونم  فشاری به دستم وارد کرد و گفت:مگه دست خودته توزن منی و –جواب نمیده 

وای –واد به دوستات بگم کی زنته و گفتم:دلت میخ خندیدمهرجا که من باشم توهم همونجایی 

مگه –اگه بریم میگن زن زلیله –شو بریم من خسته ام  دپس بلن– نیلوفر آروم االن میشنون

چی شده شایان –نیلوفر لج نکن من االن اصال" اعصاب ندارم –نیستی حاال چکار میکنی 

روزایی اد بودچرا دمقی هردوبه رضا نگاه کردیم شایان گفت: فقط خسته ام امروز کارم زی

که نیلوفر نیست همه کارا میریزه روسرمن  رضا گفت:آره جون خودت بگو منبع انرژیت 

ه اینطوری شدی این که خجالت نداره منم جای تو بودم به این روز می دامروز کنارت نبو

خانم تورو تحویل میگیره بایدم درنبودش به این روز بیافتی شایان  افتادم اینطور که این

وخت و گفت: راستش همینطور  روزایی که نیلوفر شرکت نیست دچشم  زد و به من خندیبل

ه وقتی که نیست تا آخر شب بشرکت سوت وکوره وقتی هست تمام روز پرانرژیم اما وای 

بعد به ساعت نگاهی انداخت و گفت: دیگه دیر وقته ما بریم   کسلم و اصال" حوصله ندارم

ا کلی دبرای چشمهاش خوب نیست رضاگفت:شایان برای فرنیلوفر نباید زیاد بیدار بمونه 

برنامه داریم همین جا استراحت کنید اتاق که به اندازه کافی هست مرسده بلند شو نیلوفر 

تا  ا این وضع خانمت که میگیبخانم و راهنمایی کن بره استراحت کنه مهرداد گفت: شایان 
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 دخوابید اینطوری چی از زندگیتون میفهمیی بخورید مجبورید ببرسه خانه ده ونیم تا یه چیز

حاال خانمت هرجا میری اینطوریه یا فقط تواین جمعه که زود عزم رفتن میکنه  به شایان 

گفت:چیزی  و گفتم:راستش و بگو خودت و من و راحت کن  رنگش پرید رامین نگاه کردم

حرف بزنی من ه شایان سرش و نزدیک آورد و گفت:یک کلمه دومشده شایان مشکلی پیش ا

–همه چیز و میگم نه همین االن گوشیم و بدی وگر–چه شرطی –شرط داره –میدونم تو 

باشه قبول مهرداد گفت:اگه شور و مشورتتون تمام شد بگو چی شده لبخندی زدم و گفتم:این 

ش هم تاخود اره آقایون همسر من جاش که عوض میشه خوابش نمیبره سری پیدکه خجالت ن

یعنی شما زود قدم زدیاتواتاق لطفا" مارو از ماندن معاف کنید مهرداد گفت:صبح یاتوحیاط 

نوقت تااون موقع چکار د زود سه میخوابه  مهرداد گفت: اونمیخوابید شایان گفت: نیلوفر زو

تمام پس باتو کاری نداره بعد بلند زد زیر خنده –به کاراش میرسه یا کتاب میخونه –میکنه 

قدر میتونه بیشعور و نفهم باشه شایان خواست دستم و بگیره که دستم بدنم گر گرفت یه آدم چ

وکشیدم  وگفتم:میرم حاضرشم به اتاق رفتم پشت سرم مریم و شیدا وارد اتاق شدند بعد هم 

دوست ندارم –این همینطوریه خدا به دل نگیر وروه گفت:تدند ستارسه تای دیگه وارد اتاق ش

خنده خنده سرشوخی هایی وباز میکنه که ممکنه دردسر ساز ناراحتت کنم اماشوهرتو داره 

شدن صدای شایان همه با  دشه شایان خیلی حساسه آشنا و غریبه هم براش فرقی نمیکنه بابلن

بودند جلو رفتم و به ه از اتاق بیرون رفتیم رامین و محسن به زور شایان و نگه داشته لعج

ید ازتون دمن منظوری نداشتم اگه ناراحت ش نیلوفر خانم تم مهرداد گفت:شایان چشم دوخ

و غرض حرف زدم لبخندی زدم و گفتم:این جماعت  دمعذرت  میخوام من بی قص

شناختی که از روحیات بیمارگونه شما داره  عجبم از شایانه باوجودشماروخوب میشناسند ت

که خاطر باز ناراحت شده بعد به شایان نگاه کردم و گفتم: هرحرفی ارزش این و نداره 

خودت و مکدر کنی لیوان آبی براش ریختم و بطرفش رفتم لیوان و گرفت مهرداد گفت: 

شایان  جان یکم جنبه ات و ببر باال ببین خانمت هرچی دلش میخواد میگه من ناراحت نمیشم 

ن دن جنبه با بی رگ بوداختم و گفتم: باال بودتوهم باید اینطوری باشی نیم نگاهی بهش ان

حاضری –نیلوفر  به شایان نگاه کردم –که خدارو شکر شایان جزاین دسته نیست فرق داره 

 م و سرم و بعالمت مثبت تکان دادم رضا گفت:بریم من خیلی خسته ام لبخندی زد دیگه

زت دلگیر میشم رامین گفت:شایان یه روز تعطیلیم جمع و نمیزارم بری شایان بخدااگه بری ا

وفر خانم شایان روحرف شما حرف نمیزنه شما  ازش خراب نکن بمون دیگه اصال" نیل

آخه من چی بگم محسن گفت: نیلوفر خانم شما بله روبگی قضیه حل  مرسده –بخواید بمونه 

نگاه ه رو تکرار کردند به ناچار به شایان لگفت: بمونید دیگه نیلوفر بعد هم سایرین این جم

یگه شایان دالفتی ندارم رضا گفت: حله ه ماندن داری من مخبکردم و گفتم: اگه خودت تمایل 
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اجازه هم که صادر شد میمونید دیگه  همش خداخدا میکردم بگه نه روبه روش ایستادم کسی 

م آه از نهادم بلند و باال انداختم اما گفت: باشه میمونیچند مرتبه ابروهام  دصورت من و نمیدی

آره تو – ؟چیچشم بندت –آره –اعت انداخت و گفت: داروهات همراهته شد نگاهی به س

نه مرسده دستم و گرفت –برو استراحت کن چشمات دوباره سرخ شده درد که نداری –کیفم  

و گفت:بیا نیلوفر جان میخوام عکسهام و نشونت بدم به شایان نگاه کردم و گفتم:لطفا" گوشیم 

جمعشان و تر  و بده باپدرم تماس بگیرم گوشی و از جیبش درآورد به دستم داد بدون حرفی

 ک کردم و به اتاق مرسده رفتم یک ساعتی سرگرم بودیم تا ضربه ای به در خورد رضا

 دبدون اینکه درو باز کنه گفت:خانما شوهراتون رفتند بخوابند خواستید تشریف ببرید همه بلن

ا از گفتن شب بخیر از اتاق بیرون رفتم رضا با دیدنم ب دو به ناچار منم بلند شدم و بع شدن

آخه شایان نیم –بیداری مرسده گفت:وامگه بچه است سرشب بخوابه  زتعجب گفت:شماهنو

دراولیه -خوب رفته باشه بچه نیست که شیر بخواد حاال توکدوم اتاق  –ساعتی میشه رفته 

ممنونم شب بخیر –مرسده  گفت:برو نیلوفر جان همون جاییه که لباست و عوض کردی 

شدم شایان لبه تخت نشسته بود و سرش و بین  در زدم وواربطرف اتاق رفتم ضربه ای به د

 دلتون خواست تشریف بیارید بیا جبچه ع-رو بستم و همانجا ایستادم ده بود دستاش گرفت

در تکیه دادم و نگاهم و به گلهای فرش دوختم بلند بگیر بشین همینطوری اونجا واینستا به 

شد دستم و گرفت بطرف تخت کشید و گفت:وقتی میگم بیا بشین یعنی بشین گوشیت و بده 

ببینم گوشی و روتخت انداختم لیست تماسها رو چک کردو گفت:زنگ که نزدی نگاهش 

نیلوفر من و سرلج -.....-کردم و گفتم:به تو چه ربطی داره نگاهم کرد و گفت:زدی یا نه 

ننداز فقط وای به حالت اگه باخواهرت تماس گرفته باشی همین االن به علی زنگ میزنم 

آفرین دختر عاقل بعد –لعنت به تو که اینطوری اسیرم کردی نخیر نزدم –حاال جوابم و بده 

ی نگاهی به دوروبر انداخت بلند شد کیفم و آورد و قطره رودرآورد و گفت:خیلی بی فکر

فکرکردی اگه عفونت  نیلوفر ببین دوباره چشمات سرخ شده چراسرساعت این ونمیریزی

هنم اصال" دلم میخواد استفاده نکنم دلم میخواد از دست بدمشون جب–کنه چه بالیی سرت میاد 

اوال" نمیریزم –باشه حاال دراز بکش بزار این قطره رو بریزم –تامجبور نباشم توروببینم 

هرجور دوست داری فکر کن –داری لج میکنی –م بریزم خودم دست دارم دوما" اگه بخوا

برام مهم نیست گوشیش و درآورد و گفت:باشه لج کن منم کار خودم و میکنم زدم رودستش 

 دفورا" گوشی و برداشتم و بطرف در رفتم و تماس و قطع کردم اوم ستش افتاددگوشی از 

–دوستات میگم به ارو بکنی میرم همه چیز و بخدا اگه بخوای این ک–جلو گفت:گوشی وبده 

......بابه صدا در اگه میخوای زنگ نزنم –من جرأت هرکاری و دارم –جرأتش و نداری 

و  دآمدن گوشیش حرفش و قطع کرد نگاهی به شماره انداختم علی بود لبخندی ز
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بریزم  میخوابی قطره رو–خودم میریزم –گفت:میخوابی قطره رو بریزم یاهمه چیز و بگم 

حال -.....-ممنونم تو چطوری -...-سالم علی جان –لعنت به تو باشه –یاهمه چیز و بگم 

ت بدجوربی تابی میکنه ماس بگیرم خواهر زنم تدشرمنده مجبور ش-.-خانمت چطوره 

-خوب خداروشکر –خواهرشه خودش اینقدر مغروره که نخواسته زنگ بزنه نگران حال 

نیلوفر گفته حق زنگ زدن نداره بنده خدا ازم  دپدرش زنگ زنه بابا نمیشناسیش -....

باشه بهش میگم شرمنده علی جان -......-خواست خبر بگیرم شرمنده حواسم به ساعت نبود 

چشم دشمناش –ازتوسرحال تره -.....- چرا اینجوری نگاه میکنی -خداحافظ.سالم برسان 

–م میریزم دبده خو–یشه دراز بکش کور لبخندی زد و گفت:فعال" که خواهرش داره کور م

تا زیر گلوم کشیدم نشد دیگه بخوای بزنی زیرش منم کاری که گفتم میکنم پتورو باز کردم 

زیرچشم هام و پاک کرد چشم بند  شقطره رو ریخت خواستم بلند شم نزاشت گفت:دراز بک

الم و درآورد و یکم سرت و بلند کن بزار این و بزارم کمی که سرم و باال آوردم ش–و آورد 

گفت:همچین سفت این و چسبیده انگار تاحاال موهاش و ندیدم چشم بند و روچشمهام گذاشت 

  اپس تواینج–کسی که اینجا نیست شب راحت بخواب –لطفا" شالم و بده –و گفت:راحتی 

شدم خواستم شال و  دم بند و درآوردم بلننه شوهرتم حاال بخواب  چش–برگ چغندری 

آخه چه –هنوز بیداره ها  یو گفت:بخواب عل دور گردنش لبخندی زددم انداخته بردارم که دی

و گفت:چرا نمیشه توکه  دجوری بخوابم باتو تو یه اتاق مگه میشه روتخت دراز کشی

نه خیر خودم میرم خواستم بلند شم که –نمیخوای تواین هوای سرد من و بفرستی توحیاط 

ن یمبخواب پتو و بالشی برداشت و روز م توراحتدستم و گرفت و گفت:من روزمین میخواب

چشم بندت و بزار و بخواب صبح زود باید بیدار شیم شب بخیر چیزی طول –دراز کشید 

و روچشمهام نکشید صدای نفسهاش کمی بلند شد وقتی مطمئن شدم خوابیده چشم بند 

ستی دپلکهام سنگین شد و بخواب رفتم باگرمای  دقراردادم و دراز کشیدم چیزی طول نکشی

داری چه –همانطور باموهایم بازی میکرد  دای نجواگونه شایان به گوشم رسیدبیدار شدم ص

خودم دادم تا  دستش وروشانه هام قرارداد وگفت: نترس منم نیلوفر تکانی به  غلطی میکنی

و  پیچید چشم بند و درآوردمصورتم  بلند شم که صورتم محکم به سرش خورد درد تو تمام

چکار میکنی دختر دستت و بردار ببینم چی شد با ضرب –دستم و روچشمهام قراردادم 

 آروم نیلوفر االن–دستش و کنار زدم و گفتم:گم شو بی غیرت این بود نتیجه اعتماد من آره 

-.صدات کردم بیدار نشدی بخدا...... یه میکردی هرچلهمه صدات و میشنوند داشتی نا

جان مادرم بنیلوفر –حرفش و بریدم و گفتم : خفه شو حالم ازت بهم میخوره برو بیرون 

باشه باشه –ه میکردی فقط خواستم ........دهنت و ببند میری بیرون یا داد بزنم لداشتی نا

به درک هرچی میخواد بشه برو –خدا آروم باش بزارببینم چیزی نشده باشه ورومیرم ت



 
391 

را" از اتاق بیرون رفت چشمهام میسوخت درد تا شقیقه هام ومی آزرد و فو دبلند ش بیرون

تا نفس عمیق کشیدم  چشمام ذوق  د" روشن شده بود چنالشدم پنجره روباز کردم هواکام دبلن

وتا مسکن خوردم تاشاید اثر دذوق میکرد به سختی اتاق و مرتب کردم و رو تخت نشستم 

درست نمیدیدم درو اشت شالم و رو سرم انداختم و آروم بطرف در رفتم دکنه اما فایده ای ن

باز کردم اما هرکاری کردم دیگه نتونستم قدم از قدم بردارم روی زمین نشستم و صورتم و 

تو دستم گرفتم چیزی نگذشته بود صدای شیدا که گفت:چی شده نیلوفر شنیدم بسختی سرم و 

به روز چشمهات اومده چرا اینقدر خون انداخته  شیدا جیغی کشید و گفت:چی د کردمبلن

و گفت:چی شده نیلوفر حرف بزن  لج دبه سمتمان آمدند شایان اوم بصدای جیغ شیدا همه

ا انگشتهاش آروم بچشمهات و باز کن ببینم حس میکردم رو پلکهام وزنه قراردادند او 

را از رو زمین بلند کرد پلکهام و باز کرد از صورتش جز سایه مبهم چیزی نمیدیم شایان م

-و سالم لا–اتاق برد و گفت:شیدا خانم اگه ممکنه کمکش کن لباسش و بپوشه  لو به داخ

وباره مثل همون روز شده  دحالش وخیم  -.......-خطیبیم شرمنده این ساعت تماس گرفتم -....

او چشم بند و  بله بله االن حرکت میکنیم–و فقط سایه لا–نه فقط سایه –نیلوفر چیزی میبینی 

رو چشمهام قرارداد و شالم ومرتب کرد حس کردم دارم بیهوش میشم شایان از بازوم گرفت 

کرد دیگه چیزی  مرو دستهاش بلندجوابش وبدم و گفت: میتونی راه بری حتی نتونستم 

ناله ای کردم و دستهام و رو چشمهام  دوقتی بهوش اومدم دردم شدید تر از قبل بونفهمیدم 

دم این بهوش اومدنها و از درد بیهوش شدنها چند مرتبه ای تکرار شد تا آخرین بار قراردا

من  کاری از– دای گفتگویی بیدار شدم گوشهام و تیز کردم صداصدای دکتر بودکه با ص

یه معجزه میتونه  هاش و از دست بده خیلی زیاده فقطهمیشه چشم یبرنمیاد احتمال اینکه برا

ستریه هنوز حالش سرجا نیومده من روانپزشک نیستم اما مطمئنم نجاتش بده چهار روز  ب

اره  بم اگه دودایشون مشکلی داره که سخت عذابش میده از چشم شما میبینم بهتون گفته بو

 ددوروز بود مرخص شده بووتا چشم خداحافظی کنید این خانم این اتفاق بیافته دیگه با این د

ن از چشمهاش و نداره شما برداشتی بنده خدارو دگفته بودم استراحت مطلق حق کار کشی

مهمانی .دیگه گذشته فقط باید دستت به دعا باشه بهوش که میاد درد نداشته باشه این  بردی

دردهای پشت سرهم اصال" نشانه خوبی نیست  صدای غم زده شایان تمام اتفاقات و به یادم 

پیش هم همین گفتم یکی از  سری–آورد شما که گفتی عمل موفقیت آمیز بوده پس چی شد 

روحی   که این خانم و از پا درآورده  عمل  چیزی  راحت ترین وبی درد ترین عمل ها همین

صبر کنیم بهوش بیاد  دفعال" بای–االن چکار میشه کرد –سفانه به چشمشون زده اکه مت

–برم کنید خ ده محض اینکه بهوش اومبامیدورام درد نداشته باشه من کار دارم باید برم 

شد صدای قدمهایی که م حبس یکنم  بابسته شدن در نفس تو سینخواهش م–چشم ممنون دکتر 
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م تا اگه دستم و گرفت یا دوحشت تو دلم انداخت خودم و آماده کرده بو بطرفم می اومد

ر ددستش و رو صورتم گذاشت جیغ بکشم اما ساکت و بی صدا کنار تخت ایستاده بود چق

نمیدانم اما با ضربه ای که به درخورد از تخت فاصله گرفت شنیدن صدای  درآن حالت ماندم

بهوش اومدی –و اومد پیشانیم و بوسید دستش و گرفتم لوقتی ج درم قوت قلبی برام بودپ

رو خبر با گفتن میرم دکتاصال" شایان –سالم عزیزم خوبی درد نداری –سالم –نیلوفر جان 

بگو –تفاده کردم  و گفتم:یه خواهشی ازتون دارم کنم از اتاق بیرون رفت از فرصت اس

نیلوفرم بنده خدا چهار روزه کارو –این پسره رو بفرست بره نمیخوام اینجا باشه –دخترم 

گفتم نمیخوام اینجا باشه شما چرا برعکس پدرای –سره باالی سرتو  یزندگیش و تعطیل کرده 

این مسئله بی تفاوت بشید من نمیخوام  دیگه هستی نکنه زندگی توخارج باعث شده نسبت به

نمیگی من جور دیگه بگم  باباز  شما باالی سرم باشه حضورش باعث عذابمه یه غریبه 

دن در پدرم گفت:آروم باش باشه میگم پدربا دکتر خوش و بشی کرد او نبضم و گرفت و ش

دقیقه  خوب خداروشکر چند–نه –درد که نداری –ممنونم –گفت:حالت چطوره خانم جوان 

–است بهوش اومده شایان گفت:پنج دقیقه ای میشه گفتم: شما تواتاق بودی بهوش اومدم 

زیاد خودت و –همه رو –پس شنیدی چی گفتم –ا حرف نزدی چیزی نگفتم رچی؟پس چ

زی معلوم  نیست باید صبر کنیم ببینیم وقتی چشمهات  باز میشه چه یناراحت نکن هنوز چ

 فرقی نمیکنه مایلم بینائیم و براییگه برام دببینم یا نبینم  مهم نیست دکتر–وضعی داره 

همیشه از دست بدم پدرم گفت:این چه حرفیه نیلوفر خدا نکنه دیگه این حرف و نزنی دکتر 

چشم که نداشته  گفت:توچرا اینقدر ناامیدی دختری به سن و سال تو نباید اینطوری باشه

دکتر ازت میخوام کاری آقای –لذت ببری  دیگه از دیدن چی میخوایباشی هیچی نداری 

باشم چیزایی و ر یدم کور باشم تا اینکه مجبوکنی چشمای من هیچ وقت خوب نشه ترجیح م

ن بگید من نه به همراه احتیاج آقای دکتر لطفا" به سرپرستارتوببینم که خارج از تحمل  منه 

پدرم دستم و –تنها حتی پدرم روز تنها باشم تنهای  دارم نه مالقات کننده میخوام این چند

خواهش میکنم تنهام بزارید دکتر –گرفت وگفت:نیلوفر چت شده چرا اینطوری میکنی 

دیگه استراحت کن و سعی گفت:اجازه بدید چند روز تنها باشه اتفاقا" اینطوری براش بهتره 

تنها کن آرامشت و حفظ کنی دوباره بهت سرمیزنم بفرمائید آقایون بیرون دوروز کامال" 

م بهتر از قبل شده بود بعدازظهر دکتر برای باز کردن چشمهام اومد پانسمان و م روحیدبو

–دوست داری اولین چیزی که میبینی چی باشه رداشت گفت:حاال چشمهات و باز کن که ب

یگه خوب بگو ببینم چیزی میبینی چشمانم را دورتادور دنشد –میخواد دیگه چیزی نبینم  دلم

آه خدارو شکر یه لحظه فکرکردم گفتی متاسفانه –اتاق چرخاندم و گفتم:متاسفانه بهتر از قبل 

نمیبینم خداروشکر وضع چشمات خیلی بهتره حتی کوچکترین رگه خونی هم توش دیده 
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نده خدا شوهرت دل تو دلش ه سالمتی داره ببنمیشه برعکس خودت چشمات تمایل زیاد 

ی اذیتت میکنه دوسش ندار–نه دکتر مگه نگفتم نمیخوام کسی و ببینم – لنیست بگم بیاد داخ

دلم نمیخواد هرروز من و اینطوری ببینه اون عاشق چشمای من شد نه خود من همون بهتر -

ر و د که مااین دوروز از پشت دراتاق تکان نخورده هربار –یگه چیزی نمبینم دکه فکر کنه 

یکنه ارو شکر مدباز میکنیم برای اینکه تو متوجه نشی همانطوری از دور نگاهت میکنه وخ

نظر من ب-...-داره بعدشم شما که تازه نامزد کردید اینقدر زود پشیمان شدی  معلوم دوست

ه یه مسافرت داری تاازاین حال و هوا دربیای راستی مادرشوهرت بونیاز توحساس شدی 

باشه میگم بیاد بالفاصله بعد از –فقط تنها  لداخ چرا بگید بیاد–اونم نمیخوای ببینی اینجاست 

ا او صحبت کردم و برفتن او مادر شایان وارد اتاق شد صورتم و بوسید یک ساعت تمام 

مارستان نگهم داشتند یوروز دیگه توبدازش خواستم به پسرش بگه من و فراموش کنه 

م کردند یراست به خانه  رفتم دوش گرفتم لباس عوض کردم هفته بود که مرخص لدرست او

بعد از اینکه کارمنداسرکارشون رفتند به قسمت فروش سری زدم  لشرکت رفتم او و به

رنبود شما آقای خطیبی این دختر  رو برگردونده سرکار اونم ازنبود شما استفاده دمحبی گفت:

و بجاش یکی بدتر از کرده تا تونسته باال تغییر تحول ایجاد کرده کرمی و هم اخراج کرد 

خودش و آورده گفتم:هردوتاشون غلط کردند امروز تکلیفم و با جفتشون روشن میکنم با 

وقتی کرمی رسید با دم یورا"بیا شرکت نیم ساعتی به کارها رسکرمی تماس گرفتم و گفتم ف

او به طبقه باال رفتم کارمندای این قسمتم مثل قسمت فروش بادیدنم دورم جمع شدند و 

چه خبره اونجابرای چی –باعث شدهمه سکوت کنند احوالپرسی کردند  یدفعه صدای تینا 

نار کشیدند جلو رفتم سرتاپاش و ان را کازه بدید رد شم آنها خودشگفتم: لطفا"اججمع شدید 

اومدن نیامدن –چه عجب تشریف آوردید –جدیدی  لبرانداز کردم و گفتم:به به شما مدیرعام

–اره اینجا چه غلطی میکنی مگه نگفته بودم حق نداری اینجا پا بزاری دمن به تو ارتباطی ن

شایان غلط کرد باتو گم –اشه م خواست بیام بعدشم فکرنکنم به تو ارتباطی داشته بزشایان ا

 با شماست خانما آقایون این خانم آخر میگم مسئولیت ایشون  شو بیرون خانم کرمی برای بار

و گفت:بیا و اینجا بزاره نداره بطرف اتاق شایان رفت  اینجا سمتی نداره  حق اینکه پاش

–ره معرکه گرفتی ه شایان از اتاق اومد بیرون گفت:چه خبرته دوبابیرون ببین این چی میگ

–مش رحیم همین االن این میندازی بیرون –من معرکه گرفتم یا این دختره پرو داد زدم 

ی مرخص شدی برای چی با این جلو گفت:اینجا چکار میکنی ک دچشم خانم شایان اوم

ضه نداشتی بی درو پیکر و جمع و جورش کنم عر اومدم این شرکت–ومدی اینجا وضعت ا

آروم باش مگه -باچه رویی این پاچه ورمالیده رو آوردیا بربیای یک هفته ازپس کار

حرفش و قطع کردم و گفتم:این چیزا به تو ارتباطی نداره زود ردش ....نشنیدی دکترت گفت.
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یعنی چی -نامزدت کیه؟–کن تینا گفت:نامزد من سهام دار اینجاست منم همین اینجا میمونم 

اون و میشناسم نامزد تورو نمیشناسم خندید و گفت:فکر –یعنی دیگه شایان و هم نمیشناسی 

خانم عزیز شایان خطیبی میکردم برای چشمات بستری بودی نگو بخاطر مخت بوده 

بخاطر میارم  شرکت نامزد  من  حاال شناختی لبخندی زدم وگفتم:تااونجایی که من لمدیرعام

طور نیست آقای خطبی تیناداد زد و گفتم:این بعد به شایان نگاه کردم شایان خطیبی همسرمنه 

خیلی خونسرد نشستم و گفتم:خیر خانم من و شایان چندماهی میشه که  جدیدته خفه شو بازی 

داری –عقد کردیم امابخاطر پدرش و بنام خوردن سند اینجا این موضوع رو مخفی کردیم 

ی چرا حرف نمیزن سگه پشایان رفت و گفت:این چی داره می دروغ میگی بعد بطرف

گه تو چطور تاحاال  نفهمیدی این وسط یه بازیچه ای دیگه شرت و کم کن بداره  یگفتم:چ

متوجه نمیشم تکلیف چی –بزار به کارمون برسیم داد زد تا تکلیفم روشن نشه از اینجا نمیرم 

م و داره صبر کن رفتم کنارش ایستاداگه منظورت اینه که من زنش هستم یانه که کاری ن

آفرین خرگوش شماره رو گرفتم –آره خانه پدرشایان  –ه رو که میشناسی گفتم:این شمار

ممنونم شرمنده مزاحمتون –سالم عزیزم حالت چطوره –سالم شهین جون -وزدم رو آیفون

خوب تویی دیگه عزیزم برای چی -زن پسر شما کیه–بپرس عزیزم –اشتم دشدم یه سئوالی 

شم عروس گلم اینارو  تفدا–شه م بهش ثابت ه خدایی باورش نمیشد گفتدآخه یه بن–میپرسی 

چشم مزاحمتون میشم –ن بلند شو بیا اینجا امشب مهمان دارم اولش کن بعد از شرکت باشای

–دروغ  امکان نداره –خداحافظ تماس و قطع کردم و گفتم:خوب زن دائیت و که میشناسی 

سالم زن داداش حالت چطور  –سالم آقایاشار –ای بابا خوب باشه بیا اینم شماره پسردائیت 

اشتم اما االن دشرمنده مزاحمتون شدم راستش باهاتون کار  ممنونم خیلی بهترم–بهتر شدی 

خداحافظ دیدی خواستم بپرسم که خودش زن صدام میکنن من مجدد باشما تماس میگیرم 

بر داداش صدام کرد حاال دیگه زود باش وسائلت و جمع کن اونی و هم که آوردی باخودت ب

سرکارتون مش رحیم زود این خانم و بفرست  دبعد به بقیه نگاه کردم و گفتم:لطفا" بفرمایی

ن یکن ببینم اصبر –درو بست  داوم م شایانشدو وارد اتاق  بره ازکنار شایان و تینا گذشتم

دوستات  باعصبانیت بطرفش برگشتم و گفتم: چکاری بود مگه به–چه کاری بود که کردی 

تر سواری که طوری االن مصیبت بپا میشه گفتم:شاون فرق میکرد این– همین و نگفتی

وتر رفتم و گفتم:میدونم چکارت کنم تالفی حماقتی که کردی سرت لبعدجدوالدوال نمیشه 

نیلوفرداری کارم و خراب میکنی کلی برنامه ریزی کرده بودم بااین کارت همه –درمیارم 

به من نداره بهت گفته بودم کاری به من نداشته کارای تو اصال" ارتباطی –روبهم ریختی 

باش اما گوش نکردی حاال بعد از این نوبت دوستات  میدونم چه جوری آبروت و ببرم 

–من دیگه برای چی –بساطت و جمع کنی و بری  دفعال"اللحساب خودت و آماده کن که بای
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ه ت:اینجا مال من  بناممرون اخمی کرد و گفیپدرت االن میرسه و با تیپا پرتت میکنه بخوب 

بعدا" –منظورت چیه –مطمئن نباش  دکسی نمیتونه ازم بگیره لبخندی زدم و گفتم:زیا

میدونم  اما دومیش –نیلوفر میدونی دیونه ایم دومی نداره سعی نکن اذیتم کنی –میفهمی 

 ه تغییر کردی خنده تمسخر آمیزیعچرا این کارها رو میکنی چرا یدف–روبه روت ایستاده 

بخاطر خدا –کردم  و گفتم:دلیلش حماقت خودت بودنباید از اعتمادم سوءاستفاده میکردی 

ببند توخیلی کثیفی  دهنت و–اینقدر این موضوع رو گنده نکن من هیچ کاری با تو نداشتم 

زنم دلیل سادگیم نیست آقای خطیبی یاین مدت با سکوتم خواستم بهت بفهمونم اگه حرفی نم

ای آدمای پاک و مقدس دتینا همه چیز و میدونم پس سعی نکن برای من امن راجع به تو و 

 دیگه فرق و دربیاری این مدت فقط بخاطر نازنین تن به این خفت و خاری دادم اماحاال

بره آبروی توهم باید بره خودتم خوب میدونی اگه چشمای من به این م میکنه اگه قراره آبرو

تی پات و اینجا گذاشتی زندگیم و زیرو کردی به هر از وق دوز افتاد فقط بخاطر تو بور

ف در رفتم و بطر–میخوای چکار کنی –ت خواست کشیدی اما دیگه نوبت منه لطرفی که د

م که کسی جرأت در عصبی بودپائین رفتم اینق ین وتماشا کن درو بستم و به طبقهگفتم:بش

دقیقه ای گذشته بود که گوشیم زنگ خورد  دحرفی بزنه نه سئوالی بکنه چننه د رنک

گوش کن آقای خطیبی -.....-بهتره با پسرتون صحبت کنید -...-سالم –بله – دپدرشایان بو

 رآقا ببین چکا وبر-.-اینقدرکار سرم ریخته که وقتی برای این مسائل پیش پا افتاده ندارم 

کار کنی من شصت درصد مثال" میخوای چ-.......-کردی پسرت پنهانی رفته زن گرفته 

شماتواین -.......-ا سه برابر قیمت خریدم تمایل داری مابقی وهم میخرم بسهام اینجا رو 

پسرتم بیخود کرده اون اگه عرضه -.......-شرکت سهم نداری پس نمیتونی نظری بدی 

ه اج که زوری نمیشآقای محترم ازدو-..........-شید ه اینجا نمیکداشت کارش ب

شما -.....-پسرت بچسبونی و به زور میخوای به   ت ت و نمیخواد خواهرزاددخترخواهر

کالتتون  خودتون حل کنید من وقتی برای شپدرو پسرید من بینتون دخالتی نمیکنم لطفا" م

م خدانگهدار  محبی گفت:خانم موسوی مطمئنی رحل و فصل مشکالت خانوادگی شما ندا

 دشدم اگه قرار من عذاب بکشم باعث و بانیشم بایدیگه مهم نیست خسته –برات شر نمیشه 

میرم حسابداری کار داشتید تماس بگیرید باید –بفرمائید  بله–عذاب شه فاکتورها آماده است 

د که فاکتورهای این هفته ای که نبودم و بررسی کنم از رفتنم به حسابداری چیزی نگذشته بو

ری د بدون اینکه بلند شم سالم کردم  به یاینا وارد حسابداری شدندراتاق باز شد خطیبی و ت

دا کن وقتی از اتاق بیرون رفت خطیبی گفت:این چه بازیه نگاه کردم و گفتم:مش رحیم و ص

رید دفتر که درآوردی جریان چیه  همانطور که دفتر و چک میکردم گفتم:تشریف بب

ریخته مش رحیم  یرسم خدمتتون یه هفته نبودم تمام کارها بهممدیرعامل کارم تموم شد م
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پذیرایی کنید این خانم و هم  لاز آقای خطیبی تودفتر مدیرعام–له خانم بوارد اتاق شد وگفت:

دختر جان داری چکار میکنی –ه بیرون راهنمایی کنید آقای یاری سندا رو بیار ببینم ب

فقت کردم اینجاروبخری به این شرط اینجاروبهت دادم که تینا کنار شایان روزی که موا

آقای خطیبی شرکت جای این حرفها نیست می بینید که سرم شلوغه –موش کردی ابمونه فر

که تموم شد میرسم یابزارید برای بعد از ساعت اداری یاتشریف ببرید اتاق پسرتون کارم 

–ی میگید تینا گفت:می بینی دائی جان چقدر وقیح  هرچی گفتم باور نکردید خدمتون  ببینم چ

ی توهنوز دارم کارمن و تو تموم نشده بهت اخطار داده بودم به نازنین تودهنت و ببند برا

ستادی گفتم ی منتظر عواقبش باش مش رحیم هنوز که االنزدیک نشی اما گوش نکردی حا

بیرونش کن  یا بار دیگه ببینمش تورو اخراج میکنم خطیبی گفت:بزار با صحبت مشکلمون 

دلم نمیخواد حرفی بزنم که بسه آقای خطیبی – و حل کنیم تینا بچگی کرده قصدش کمک بوده

حرمتها شکسته شه حاال که دوست دارید صحبت کنیم باشه شما برو اتاق پسرت اما فقط 

حاال  از خجالتشون  درمیام خودت دوتایی صحبت میکنیم حساب من و این خانم بمونه بعدا"

ورها چی شد خطیبی لحظه نمائیشون کن آقای یاری پس این فاکتدیگه بفرمائید مش رحیم راه

ای ایستاد و به من نگاه کرد وقتی من و سرگرم کار دید با تینا از اتاق بیرون رفت یک 

بلند شدم و  دساعتی کارم طول کشید تا مش رحیم اومد گفت:آقای خطیبی گفت پس چرا نمیای

ا چی میگه تین-ببخشید فراموش کردم شما اینجا تشریف دارید درخدمتم  -به اتاق شایان رفتم 

ببین بامن روراست باش رابطه تو و شایان چیه  لبخندی زدم و گفتم:خوب -چی میگه ؟–

به شما حرفی بزنه البته جرأت که  معلومه مازن و شوهریم  ولی نمیدونم چرا جرأت نکرده

یادم -......ا همبانگار یادت رفت چی بهت گفتم اون دوتا –نه اون دنبال این شرکت بود 

نرفته برام مهم نیست هرکسی ممکنه خطا کنه مهم اینه که شایان پشیمان شده و اشتباهش و 

مگه بهتون نگفت خوب حتما" خجالت کشیده حاال قصدتون بله -گردن گرفته؟–گردن گرفته 

دستی توموهاش کشید چند –چیه اگه میخواید سهمی که بهش دادید پس بگیرید من خریدارم 

خبرش میکنم شماره  چند لحظه االن–اه رفت و گفت:شایان االن کجاست قدمی تواتاق ر

نمیدونم -.-پدرت اینجاست انگار با تو کار داره -......-سالم عزیزم کجایی –شایان و گرفتم 

میرم خانه -.....-الو ..شایان کجایی –خیلی ناراحته اصال" گوشی بفرمائید آقای خطیبی 

جهنم که کار داری گفتم فورا" بیا خانه تماس و قطع کرد و فورا" بیا کارت دارم  داد زد ب

و تینا  سر من بکش بیرون  آبروی خواهرمه من داد و گفت:پات و از زندگی پبگوشی و

 یمگه وقتی بهتون گفتم آبروی خودم و خواهرم درخطره اهمیتی دادید یادتونه چ–درخطره 

 ار آوردی باید تاوانش و پس بدیبگفتید خواهر تو خطا کرده هم خودش هم تو که اون و 

 هم تینا خطا کرده هم خودش هم اونی که بزرگش کرده باید تاوان پس بده خوب اگه با الحا
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–ببخشید اونوقت به چه جرمی –ازت شکایت میکنم –ارید برم به کارهام برسم دمن کاری ن

رابر قیمت ب گفتم:من شرکت و با دواغفال پسرم  درآوردن شرکت از چنگ من  خندیدم و 

خریدم اگه کالهی باشه سرمن رفته بعدشم پسر شما همسر من  اگه  کسی کسی و اغفال کرده 

باشه اون پسر شماست نه من ببخشید که از حضورتون مرخص میشم می بینید که پسرتون 

رفته کلی کار رو سرم ریخته سالم من و به شهین خانم برسانید  به اتاق کرمی رفتم و درو 

پیش فاکتورهارو فاکس کردم دارم بایگانی –ها چطور پیش میره خانم کرمی کار–بستم 

میرم پائین کاردارم هرجا به مشکل خوردی من  –اشتیم دی ند" امروز کار زیاالمیکنم ک

تماس بگیر ساعت نزدیک چهار بود که گوشیم زنگ خورد شایان بود حوصله اش و نداشتم 

شرکت بیرون زدم و به شرکت  زن کارمندا منم اگوشی وخاموش کردم نیم ساعت بعد از رفت

خطیبی کار بودم که ضربه ای به در خورد منشی شرکت گفت:آقای  لپدرم رفتم مشغو

اختم و گفتم:راهنمائیشون کن هیچ دنگاهی به ساعت ان تشریف آوردن و میگن قرار داشتن

ممنونم خیلی بهترم  -وره  طسالم حالتون چ–فتم رتلفنی و هم وصل نکن  شماره شهاب و گ

قرارمون –ره کردم بشینه اش و نگاهی انداختم و با دست اشاشایان وارد اتاق شد سرتاپ

-چه حرفیه خوشحال میشم  این-...-نه خوبه -.....-ش با شما امشب جای همیشگی ساعت

لند شدم و بطرفش رفتم و روبه می بینمتون  خداحافظ گوشی وگذاشتم و از پشت میز ب-......

خوش آمدید درخدمتم خیلی دمق و عصبی بود مشخص  لسالم جناب مدیرعام–نشستم وش ر

آقای خطیبی لطفا" اگه کاری دارید بگید –بود از حرصش دندانهاش و روی هم فشار میداد 

تااونجایی که –ه پدرم گفتی بچی –ه اینجا برسم دمن شب قراردارم باید به کارهای عقب افتا

توبه پدرم  گفتی من و تینا با هم –زد حاال گفته من چی گفتم  درت حرفیادم میاد فقط پ

مگه نداشتید این و که پدرت به من گفت حاال این موضوع چه ارتباطی به –اشتیم ده طراب

آقای خطیبی عرض کردم این و پدرت گفت –بازی درنیار چرا این حرف و زدی –من داره 

ه این بداره و بخاطر اتفاقی که بینتون افتاده تن تینا انگار اونم عالقه ای بهتون ن لاونم از قو

دیگه تمومش کن توبخاطر اذیت کردن من دست به یه همچین دروغ بزرگی –ازدواج داده 

آقای خطیبی شما دیگه چرا شما که تحصیل کرده ای االن با یه معاینه همه چیز ثابت –زدی 

باشی اگه  قبلش باتینا صحبتی داشتهخوب مگه نمیگی دروغ  به همه ثابت کن اما بهتره میشه 

د یبابت این اومدی که دراین مورد کاری از من براتون برنمیاد اگه امردیگه ای دارید بفرمائ

اینطوری  یدا اگه بخوادروغ میخوای کارت و پیش ببری  بخ چرا این کارو کردی چرا با–

ورت نمیشه حرفم وست داری بکن اما چون بادهرکاری –امه بدی میشم بدتر از خودت دا

نه من قسم خوردم بدونی اینقدر  ده میگم بجان نازنین این حرف پدرت و تینا بودراست بو

زنم سرش و بین دستاش گرفت و ه اهدافم به هر کاری دست ببپست نیستم برای رسیدن 
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دروغ  بخدا دروغ  من طی این مدت مدام از این دختره فرار میکردم چطور ممکنه گفت:

م هشت نه سال توجایی بودم که پردخترایی دلهانه ای بکنم من اگه این کاره بوچنین کار اب

این چیزا نبودم اصال"ازتو انتظار نداشتم این دروغ و  لولی من اه که کارشون این بود دبو

تا کجا رفت وایسا آقا جان –باور کنی تازه می فهمم چرا با من اینطوری رفتار میکردی 

خودت و تحویل میگیری فراموش نکن من از توبیزارم و تمام پیاده شو باهم بریم خوب 

عذابهایی که این چند وقت بهم دادی تالفی میکنم اما جناب مدیرعامل حرف امروز برای 

خراب کردن تو نبود چون تو اصال" برای من اهمیتی نداری داغی به دل این دختره بی حیا 

ز اون هم نوبت  تو  کارت و زندگیت و میزارم که تا عمر داره یادش میافته بسوزه بعد ا

آبروت و یکی یکی ازت میگیرم فعال" هم خانواده ات و کشیدم طرف خودم چیزی طول 

تاکجا میخوای ادامه بدی تمام این بازیها بخاطر –نمیکشه پدرتم به این جمع اضافه میشه 

که  کردی  نه اصال" بخاطر شکنجه هایی که بهم دادی بخاطر تهدیدهایی–نفرتت از من  

نداشتی به قول خودت تواسیر چشمهای من –من دوست دارم –بخاطر آبرویی که ازم بردی 

م کافی بود اینا رو از دست میدادم توهم د مت و میزاشتی روکولت میرفتی دشدی نه خو

زیربار این نامزدی نمیرفتی  در چهل درصطتواگه واقعا" حرفت حرف بود هیچ وقت بخا

–ازش متنفر بودی نامزد کنی ولی غرورت و زیر پانزاری توحاضر شدی کسی که 

اصال" تو اولین نفری نبودی که به من ابراز عالقه کردی –تماس کنم لتودوست داشتی بهت ا

آروم –وی من از این حرفها بزنی لج آخریشم نیستی داد زد خجالت بکش چطور روت میشه 

رو پیکر خودت نیست  درضمن واقعیت تلخه من ابایی از گفتنش ندارم داینجا شرکت بی 

دردی ازت دوا نمیکرد تومرد زندگی نیستی واین چند  گفتم تا بدونی اگه التماسمم میکردی 

وستات مراوده داشتی دستگیرم شد برای ادامه دوستیت نشستی تا اون دبا  دفعه ای که

–توهم کم نگفتی –یکه ای دلش میخواد بندازه ه دوران رسیده هرتبمرتیکه نوکیسه تازه 

ودی تو دهنش اون روز بوظیفه تورو من انجام دادم اگه همون بار اول که تیکه انداخت زده 

به خودش اجازه نمیداد همچین غلطی بکنه توخردم کردی هیچ جا برام آبرو نزاشتی همین 

رامین –چشم دوختم رامین   باخودت میکنم نگاهی به گوشیم انداختم و بعد به شایانکارو 

بزن رو –دوست تو  از من میپرسی  این و من بایداز تو بپرسم-تو زنگ زده ؟ ؟برای چی به

تون چطوره بهتر شدید لحا–سالم –سالم نیلوفر خانم –د یبله بفرمائ-آیفون ببینم چی میگه  

راستش  خداروشکر بخو–لطف کردید بهترم –شنیدم مرخص شدید گفتم حالی ازتون بپرسم 

اگه امکان داره بگید  یم یادردسترس نیست یاگوشیش خاموش  باشایان تماس میگیر یماهرچ

احافظ گوشی و دلحظه گوشی خدمتتون همین جاست ازمن خ دچن–با من تماس بگیره 

سالم کجایی دربه در دنبالت –وسالم لبطرفش گرفتم همانطور که روآیفون بود گفت:ا
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برای هفته دیگه سه شنبه  برنامه ریختیم کاراتو ردیف -شده؟همین دوروبرا چی –میگردیم 

میشه تاهوا سرد  بهترمفکر کنم تا اون روز حال  خانمت  لشما کن که چهار پنج روزی بریم

ه رامین جان توکه میدونی کارمن خیلی زیاد–یم سرم وبعالمت نه تکان دادم دنشده بریم برگر

بیاد کارم چند برابر شده اینبار و برید یدفعه دیگه  تونهینیلوفرم که حالش مشخصه سرکارم نم

نشد دیگه شایان تو که هیچ وقت نه نمی آوردی چیه نکنه حاال که جفتت و –همراهتون میایم 

نیست  یاین چه حرفیه از خدام  بیام ولی تایم خوب–یگه ماها باب میلت نیستیم دپیدا کردی 

اونجا خودمون و برسونیم اینجا خدای نکرده میترسم بیام  نیلوفر دوباره حالش بد شه تااز

گفت توالکی  یداری بهونه میاری اون روز شنیدم دکترش چ–چشمهاش واز دست میده 

اگه اومدی  هانه میکنی درهر صورت گفته باشم بچه ها گفتنبچشمهای خانمت و  ,نگرانی

خانمته مخالفه  لشایان اگه مشک–بزار ببینم چکار میکنم –که هیچ نه برای همیشه خداحافظ 

ن زیاده اما بازم چشم نداره کارم ه خدا که حرفیدبن نه بابا این–بگو میگم شیدا زنگ بزنه 

باشه منتظرم حتما" –م بزارم حتما" میام دخو یبزار ببینم اگه تونستم یکی و پیدا کنم جا

ه باتو دیگه لخبرمون کن  خداحافظ  تماس قطع شد گفتم: رومن حساب نکن که محا

 دکوچه برم تویه بار خودت و نشان دادی دیگه چنین خبطی نمیکنم اخمی کرتاسر

ه میکردی هرچی صدا کردم ستی صدبار گفتم اون روز داشتی نالوگفت:خیال پرداز قهار ه

دیگه بلند شد و گفت:اونوقت به من میگه آهان راهش بازی با موهای من بود–بیدار نشدی 

توچرا همش به من میگی –خره فهمیدی خرگوش باالآفرین –دیونه توکه از من دیونه تری 

ه ما بیشتر ب–خوش گذشت –شریف داشتید چای دوم حاال تبخاطر هوش زیادته –گوش خر

–کنند میفرستمشون سراغ خودت  دو گفت:کم نمیاری که ببین اگه اینا کلی دسری تکان دا

ی چون حرف هرطور مایلی منم میرم پیش عل–اونطوری منم واقعیت و میگم  یخوددان

هان کن ببین میگم یا امت– بودی تا حاال هزار باره گفته بودیتوبگو –م رگفتن زیاد دا یبرا

باشه نگو شب وقتی جلوت سبز – یبه تو چه بی ادب مگه فضول–شب با کی قرارداری  نه 

شب تازه سرمیز نشسته  نم باید جوابم و بدی رفت ودرو بستکیم لشدم می فهمی وقتی سئوا

ب نگاه کردم و گفتم: خودشه مطمئنم االن د به شهاگوشیم زنگ خورد شایان بو م کهدبو

یادت نره چی  بآقا شها–پس جوابش ونده اگه باشه که میاد سرمیز –همین دوروبرهاست 

مدرک رو کن اول از پسره شروع -ت و باال گفت چی؟یاگه قم–گفتم هرکاری میتونی بکن 

میکشه بیرون   ه رو دارهیمیریم سراغ پدرش بگو سرماکن اون زودتر د م به تله میده  بعد 

وقتی ببینه به ته خط رسیده راضی میشه این  اون وقت بد ضرر میکنید  مطمئن باش اونم

دوباره زنگ خورد قطعش کردم داشتم حرف کار خودمه گوشیم  وسط میمونه یه نفر که اونم

میتونم بشینم مزاحم –میزدم که صدای شایان باعث شد نگاه از شهاب گرفته و به او بدوزم 
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کنم شهاب دستش و بطرف شایان دراز   که اومدی دیگه بشین دیگه چکارتالحا–که نیستم 

معنی کارو هم – میبینی که کار دارم–چرا گوشیت و جواب نمیدی –ا او دست داد بکرد و

سرتاپاش –ایرادش کجاست –فهمیدیم از کی تاحال قرارهای کاریت وتو رستوران میزاری 

صدات وبیار پائین اصال"کی به توگفته بلند شی بیای اینجا کم تو –ایراه توخجالت نمیکشی 

نه انگار مزاحمت شدم شهاب گفت: شایان جان نیلوفر آروم باشید –شرکت از دستت میکشم 

نی اینقدر توکارای من سرک نیست بگه تو چکاره م آخه یکی–ارن نگاهمون میکنند دزشته 

باشه شماها آروم –میکشی آقا شهاب زنگ بزن ببین کجا موند برای فردا احتیاجش دارم 

زنش میدونه  شام وبا تواومده بیرون –شد و بطرف دیگه ای رفت  دباشید زنگ میزنم بلن

نشانم داد  چند تا عکس از  یش ودونه االن کنار منی گوشد تو میزمزدم وگفتم:نالبخندی 

نه میخوام دست این جوجه –خوب که چی حاال میخوای بااین تهدیدم کنی –مادوتا گرفته بود 

انگار بدت نمیاد زنه دوباره بزاره بره  –اری دباشه هرجور دوست –وکیل و روکنم 

سالم –سالم –ندی زدم و بلند شدم هاب مارو بخود آورد لبخشتاخواستم جوابش و بدم صدای 

سالم –ببخشید توترافیک موندم سالم آقا شایان حالتون چطوره –ر دیر کردی دجان چق مارال

اما انگار یکم ناراحت بنظر میاید لبخندی زدم وگفتم:بشین عزیزم تیرش به سنگ –ممنونم 

–چقدر –ومه لمع–درست شد –شیر شیر –ده حالش گرفته شد خوب شیری یا روباه رخو

هرت ببینیم فردا صبح خبر خوش ن کارت حرف نداشت میمونه شوآفری–نصف مبلغ اصلی 

اینکه  لامیشناسیش چقدر کله شقه اما احتم م و میکنم خودت کهدمن سعی خو-ه یا.......مید

نگرانی نداره نتونستم –راضی شه خیلی زیاده  من نگران توام فکر میکنی از پسش برمیای 

آره عزیزم خیلی –توپولت حاضره –یفرستم باالخره یکدوم دهنش و میبندیم جفت وکیالم و م

نه من که وقتش و ندارم میخوام از خودشون استفاده –خودت میخوای دست بگیری –وقته 

م قصدم همین لمنم همین و میخوام از او–فکر نکنم این کارو بکنند این یعنی زانو زدن –کنم 

قبلی گفتی تا میتونی قیمت و ببر باال اما اینجا  دتومور–آره –بپرسم  لمیشه یه سئوا–بود 

اولی فوق العاده برام مهم گفتی تا میتونی بیار پائین من فرقش و نمیفهم لبخندی زدم و گفتم:

بود خواستم از دستش ندم اما این یکی ها برام اهمیتی نداره به قصد آزار و اذیت دارم 

بکش کنار  بخو–میسوزه  م بحالشونلت: از االن دسری تکان داد وگف لکنم مارایاینکار وم

نه بابا منظورم –نیم که تو دلت بسوزه ب میکنه بعدشم ما کار خالف نمیکدلسوزی کارو خرا

سوزه چون فکر میکنند خیلی زرنگند و با یه دختر بچه طرفند اما یکه دلم براشون م داون نبو

باالخره می فهمند خوب نمیخواید –خبر ندارند همین دختر بچه چه نقشه ای براشون کشیده 

 لوستانه شد البته به لطف جناب مدیر عامدشام سفارش بدید قرار کاریمون تبدیل به قرار 

م نمیاد خوب شنه از اسمش خو–آقا روصدا کنی مارال خندید و گفت:تونمیخوای اسم این 
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د و به منو چشم دوخت وگفت:تااونجایی که من میدونم خطیبی چی میخوری لبخندی زآقای 

وبر انداختم و ه دوربخانم من شبها شام نمیخوره من و خانمم یکی سفارش میدیم نگاهی 

م دعوت میکنه جریان شه ل  خانمت و هم با خودت آوردی خودش و راه نمیدن خا  گفتم:مگه 

شدی البته خواستنی تر مارال زد زیر خنده نگاهش کردم  ک ترجراحی بانمبعد ازاز –تو  ها 

گذاشت جلوی دهنش و گفت:ببخشید دست خودم نبود زبان شما دوتا مثل هم  بچه  دستش و

ری بوده  سشما دیدنی میشه گره ای به ابرو انداختم و گفتم:مارال جان توهمات این آقا انگار م  

یعی برخورد شایان گفت:حاال چرا اینقدر سرخ شدی حرفی نزد که اینقدر خجالت کشیدی طب

م بحال همسر لنگاه کرد و گفت: منم باشما هم عقیده ام از االن دل کن عزیزم بعد به مارا

باشه همسر عزیزم هرجور تو –تمومش کن –آینده بچمون میسوزه چی میخواد بکشه اون 

و چرا با این لباسها اومدی مقنعه و تیپ اداری زیاد مناسب چنین قرارهایی خوای راستی تب

خوب حاال اجازه میدید نم اخواهش میکنم ج–شرمنده استاد دیگه تکرار نمیشه –نیست 

سفارش بدیم ضعف کردم سرم و بطرف دیگه ای برگردوندم سرشام دومرتبه گوشیم زنگ 

به من  ده گوشی وبعبکردم شایان نگاهی  خورد که جواب ندادم بار سوم گوشیم وخاموش

د یسب پرچیزی نگفت اما تا زمانی که از رستوران بیرون رفتیم تو فکر بود شها انداخت اما

ماشین آوردی شایان بجای من گفت:نباید رانندگی کنه براش خوب نیست شماها که ماشین 

سرش و به عالمت مثبت تکان داد گفت: خوب ما با هم میریم خوشحال شدم  بآوردید شها

میخوای –دیدمتون خداحافظ به محض اینکه سوار ماشین شدیم گفت: گوشیت و بده ببینم 

 تو جواب تلفن–سیزده سی دو –پینش چنده –و به او دادمگوشی –کار داد زد بده به من چ

ااون بنده خدا دیگه چرا اینطوری برخورد میکنی بآخه –آره ایرادی داره –رت ونمیدادی دپ

- تازه سرشبه –میدونم چکارداره از قصد جواب ندادم حاال اگه ممکنه من و برسون خانه –

خیلی خسته ام چشمام درد گرفته این و گفتم و تکیه دادم و چشمانم را بستم  اومرا به خانه 

ایان اونجا بودند  باهاشون احوالپرسی کردم  رساند و رفت وقتی وارد شدم تمام خانواده ش

چرا باهم بودیم من و رساند رفت کارش دارید بگم –پدرش پرسید از شایان خبری نداری 

لباسم و عوض کنم میرسم  دچشم االن زنگ میزنم ببخشی–آره بهش زنگ بزن –بیاد 

نه بیا -...-ارم برگرد کارت د-.-وکجایی ال–هاش تماس گرفتم تتون به اتاقم رفتم و باخدم

اینجا تماس و قطع کردم هنوز تواتاقم بودم که زنگ خانه بصدا دراومد لباس شیکی پوشیدم 

ن رفتم شایان وسط سالن ایستاده بود و بایاشار وپدرم زنجیر بلندی انداختم و از اتاق بیرو

لی صحبت میکرد لبخندی زدم و از برابر نگاهش گذشتم کنار مادرشایان نشستم و گفتم:خی

نمیشه کس  و کار خوش آمدید  عمه شایان نه گذاشت نه برداشت گفت:تو حیا و آبرو سرت 

جلو گفت:خانم  دبرای چی با آبروی دختر من بازی کردی پدرم اوم نداری جمعت کنند



 
402 

مراقب حرف زدنت باش بفهم چی میریزی بیرون لبخندی زدم  و گفتم:خودت و ناراحت 

نکن پدرجان من به این رفتارها عادت دارم بخودم نمیگیرم دست خودشون نیست روش 

مال تو صحیح بوده اصال" کسی و داشتی که –تربیتیشون صحیح نبوده بفرمائید بنشینید 

م و وقتی به امان خدا رها کنند همین میشه توخجالت نمیکشی خانه بچه دتربیت کنه نه دیگه آ

یرانه است نه خانم عزیز خجالت نداره که بعدشم خانه این خانم و–من و خراب میکنی 

نمیشه تینا گفت:نگفتم این اینقدر وقیحه که شرم و حیا حالیش نیست  بخوامم از این خراب تر

قصدت از بی آبرو کردن دختر من چیه –خدای حیایی و حیا حرف نزن که تویکی از شرم –

من حرفی نزدم خانم محترم این حرف برادر و دختر خودتونه –چرااون حرفها رو زدی 

دای ضبط شده پدرشایان و گذاشتم همه با بحث میکنیم یه لحظه اجازه بدید صاصال" چرا 

من این و گفتم تا گفت:دقت گوش میکردند وقتی صدا قطع شد همه به پدرشایان چشم دوختند 

دمن با این وصلت معلومه که دروغ بو– دیعنی دروغ بو-مبادا شما دوتا باهم ازدواج کنید  

پس چرا -م نه  که با تو مخالف باشم من میخواستم تینا زن  شایان بشه و تو .....دمخالف بو

یف ندارند شرو من بگم حاال که عروس بزرگتونم تحرفتون و تمام نکردید میخواید باقیش 

نگران نشید آقا –ه نگار داره بیاشار گفت:منظورتون چیه نیلوفر خانم این جریان چه ربطی 

بله این موضوع دلیل مخالفت پدرتون با –پس میتونید بگید –یاشار موضوع مهمی نیست 

ازدواج من و شایانه موضوع مربوط به سه سال پیش میشه مال قبل از ازدواج شما پدرشما 

و برای شما خواستگاری میکردند و تمایل داشتن من زن پسر بزرگشون بشم هرروز من 

ضوع ازدواج شما و نگار پیش رتر میشدند تا موون هر بار مخالفت میکردم ایشون مسچ

اومد ایشون از من کینه به دل گرفت وقتی جریان خواستگاری پسرکوچکش مطرح شد گفت 

مخالفت کردی منم با این ازدواج مخالفت من میخواستم تو عروس بزرگم بشی حاال که تو 

میکنم ولی دیگه نمیدونستن من باخود پسر دومش مشکل داشتم نه سر ازدواج و اما جواب 

د این خانم ندارم حرفهای زمبا ناخواهر شما نگران زندگی دخترت نباش من هیچ سروسری 

 لپس قبو–دیگه  امروز بخاطر آبروریزی بود که چند وقته دخترتان راه انداخته نه چیز

نشد دیگه –حرفی که برای بی آبرو کردن دختر من زدی –درچه مورد –داری دروغ گفتی 

دروغ نگفتم من و شنیدید اما از اینا گذشته خیر ن م خوبه االن صدای ضبط شده برادرتوخان

فقط حقیقت و به زبان آوردم همچین چیزی صحت داره شایان با دلخوری گفت:نیلوفر چی 

من با –ی خطیبی بریدم قاید آدی من چند بار .......حرفش و با لطفا"  اجازه بداری میگ

به تینا نگاه کردم و گفتم:تینا جان این موضوع شوخی بردار نیست  دمدرک حرف میزنم بع

چرا راستش و نمیگی قال  ممکنه با این پنهان کاری بعدها باآبروی دوتا خانواده بازی کنی

نشد دیگه اومدی و نسازی فکر کنم تینا خجالت –چی میگی تو کدوم قضیه –قضیه رو بکنی 
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میکشه اما خجالت نداره عزیزم باالخره چی امروز نه فردا این ماه نه ماه دیگه باالخره همه 

با دیدن شکمت همه چیز و متوجه میشن مادرش داد زد خفه شو دختره بی حیا لبخندی زدم 

دی بدون صیغه محرمیت داره سوغات میاره من بی حیام  و گفتم:دختر تو توی دوران نامز

تینا رنگ از صورتش پرید شایان بلند شد و گفت: نیلوفر تمومش کن چطور به خودت اجازه 

من تهمت نمیزنم  اگه ممکنه بگیر بشین نور چشمم و میزنه –میدی به من چنین تهمتی بزنی 

نتی و بدید برگه آزمایش و گرفتم و نمیتونم باال رو نگاه کنم آقا یاشار لطف کنید اما

گفتم:بفرمائید آقا خطیبی بهتون تبریک میگم دارید نوه دار میشید تینا دستش و جلوی دهانش 

جواب آزمایش نامزدت نگاهی –و گفت: این چیه لقرارداد و به من چشم دوخت شایان اومد ج

تبریک  لته  جناب مدیرعامبه برگه انداخت و به تینا چشم دوخت و گفت: مثبته گفتم: بله مثب

ر دو گفت: کار کدوم بی پدروما دمیگم داد زد ساکت شو ببینم جریان چیه به پدرش نگاه کر

شد و گفت:چی میگی تو پسرهمش دروغه بابااین  دو خواستی پای من تموم کنی پدرش بلن

ایش این آزم دنقشه بو دروغ و من ساختم  توچراباور میکنی شایان گفت:حرفتون دروغ بود

ین چیه تینا  او با من چی اینم دروغه خطیبی نگاهی به برگه و بعد به تینا انداخت و گفت:ا

ن باشه تم:رنگ رخساره خبر میده از سر دروم و گفدروغه ساختگیه لبخندی زمن گفت: د

فردا صبح همه با هم برید یه متخصص بایه معاینه همه چیز عزیزم این که ناراحتی نداره 

ه نامت بسهم شرکت و بدون هیچ چیزی  دمن شصت درص ده دروغ بومشخص میشه اگ

م بگم جلوی همه بچه های شرکت دچی توچکار میکنی بزار خو دمیزنم اما اگه واقعیت بو

زانو میزنی و میگی تمام حرفهایی که این مدت زدم و سعی دربی آبرو کردن نیلوفر داشتم 

نی کنم خوبه و با بی آبرو کردن نیلوفر الپوشو ه تا ننگهایی که به بار آوردمداز سراجبار بو

و گفت:برو کنار عمه منصفانه است مادر تینا بطرف من حمله کرد شایان روبه روم ایستاد 

اینم پسری که  به به چشمم روشن بیا آقا تحویل بگیر–بخوره با من طرفی  رفدستت به نیلو

ش و بی آبروکنه دفاع میکنه ز یه دختری که سعی داره دخترعمداره اازش تعریف میکردی 

زیر گریه وگفت:دائی  دکاری نداره میریم دکتر بدم نمیاد ببینم راسته یا دروغ تینا ز–

ه نمیخوای به پسرت و این دختره بی حیا یه چیزی بگی میخوای بایستی نگاه کنی چطور ب

دا با مادر من توهین میکنن و تهمت میزنند یاشار گفت:تینا چرا دلخور میشی کاری نداره فر

نخیر من هیج جا نمیرم شماها باهم دست به یکی کردید –من و مادر خودت برو متخصص 

وتا برادر مثل همید هردوگلوتون پیش این دختره هرزه امن و از چشم دائی بندازید شما دت

گیر کرده شایان سیلی توگوش تینا زد و گفت: خفه شو دختره احمق هرزه خودتی فقط وای 

االنم مطمئنم راسته نیلوفر آدمی نیست که  دفهمم این قضیه واقعیت داره هرچنبحالت اگه ب

د منم اگه نمیخوای چیزی بگی هرچند حقم دارن مامان-بخاطر دروغ غرور خودش و بشکنه  
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پدر داشتم االن مقابلم می ایستاد و ازم دفاع میکرد مادر شایان گفت: بسه دیگه تینا حنات 

ردفعه بااین حرف شوهر بدبخت من و تحریک میکنی حتی بااین یگه رنگی نداره هدپیش ما

جون پسرش انداختی و زندگیش و تباه کردی من خیلی وقته این جریان بروشت اون و 

ومیدونم اما به خواست نیلوفر حرفی نزدم این دختر معصوم اگه مثل تو بود همون روزی 

اما  ردشرکت بی آبروت میک وی تمام کارمندایله بی آبرو کردنش باز کردی جبکه دهن 

کردن  دچون موضوع مربوط به شخص خودش بود هرتوهین و تحقیری و تحمل کرد باوار

نازنین به بازیت کلک خودت و کندی من به پسرم ایمان دارم میدونم عاشق نیلوفر  وبه اون 

میکوبم تو وفاداره منم فقط نیلوفرو مناسب او میدونم نه تو رو اما اگه این جریان دروغ باشه 

طه ای با این دختر راب ا بجان خودت من هیجمادرمن  بخد–دهنش میشونمش پای سفره عقد 

صبر کن آقای خطیبی فردا صبح همه چیز روشن میشه فردا –نداشتم بابا چراباور نمیکنید 

یه شرط میام فردا نیلوفرم بایدبا ما  چهره جفتتون دیدنیه تینا صورتش وپاک کرد و گفت:به

تونی راجع به نیلوفر اینطوری حرف می زد توچرا خفه نمیشی تینا چطور  ایان دادبیاد ش

چی شد چرا هول کردی نکنه باهاش بودی و –بزنی نکنه اون و مثل خودت قلمداد کردی 

 نگرانی گندت روبشه شایان سیلی ی دیگه ای به گوش تینا زد و گفت:خفه شو کثافت الحا

درم گفت:آقای خطیبی به حرمت مهمان بودنتان حرفی نیلوفر پاک تر از این حرفهاست پ

نمیزنم اگه جلوش ونگیری..........باگفتن آروم باشید پدرجان حرفش و بریدم لبخندی زدم و 

این چه حرفیه نیلوفر معلومه که –ه دخترت اعتماد نداری چرا ناراحت میشید مگه ب گفتم:

من میرم  این  لممن حرفی ندارم فردا صبح باشما میام او اکی نیست باشهخوب پس ب–دارم 

این جریان وامروز تو شرکت  دقصدم این بوکارو میکنم نه بخاطر تو فقط بخاطر پدرم 

جلوی تمام اونایی که این مدت سعی میکردی آبروم و ببری بگم اگه این کارو نکردم فقط و 

اون دیگه کسی حرفش و نمیخوند بعد به فقط بخاطر پسردائیت بود  چون مدیر عامله بعد از 

اعت ده میام دنبالتون د سمیرم شرکت بع لمادر شایان نگاه کردم وگفتم:من فردا صبح او

هرجا که خودتون تعیین کردید میریم شایان گفت:نیلوفر من نمیزارم همچین کاری کنی گره 

هتره نگران خودت باشی اره شما بدای به ابرو انداختم و گفتم:این موضوع ارتباطی به شما ن

که فردا چطور پیش بره من بخودم مطمئنم لبخندی زد و گفت:منم بخودم مطمئنم اما نیلوفر 

ین یه چیز دیگه  هم هست نیاز نیست که بازش کنم شانه ای باال انداختم و گفتم:ا لخانم احتما

اخودته که اره اگه احتمال دوم باشه بدت میشه به من ارتباطی ندخترعممربوط به تو و 

باید بخاطر چیزی که به من بستی -منظورت چیه ؟–دوم بود چی  لواگه احتما–چکار کنی 

–توجلوی بقیه مطرح کردی – دمن به تو چیزی نبستم کار پدرت بو–هرکاری میگم بکنی 

فرقی نمیکنه خانواده برای من –میتونستم توشرکت این کارو بکنم اما این کارو نکردم 
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بین چه  شک کردند معلوم نیست تااالن مادرو پدرم و برادرم به من مهمتره کاری کردی

درد داری –دستم وروچشمم گذاشتم و گفتم:حرف آخرت وبزن –نی این حرف پیچیده کسا

فردا بعدازجواب دکتر وقتی بهت ثابت شد باید با –نگاهش کردم وگفتم:شما حرفت و بزن 

ی قادوختم و گفتم: محاله بعدشم آ او چشم من ازدواج کنی نگاهی به پدرم انداختم و بعد به

انجام میدیم –فوق لیسانس این موضوع با رفتن به پزشک قانونی مشخص میشه نه دکتر 

موردی نداره تینا گریه کنان از خانه  بیرون رفت و مادرشم پشت سرش شایان روبه پدرش 

و قربانی کثافت کاری  که برای پسرت لقمه گرفتی فکر نمیکردم من یگفت:اینم اون

بسه شایان من هیچی نمیدونستم هیچی به زنش چشم دوخت و گفت:فردا –ت کنی خواهرزاد

ان دستش خواست بره که شایصبح حتما" بری دکتر فهمیدی یه وقت پشت گوش نندازی 

از لجاجت برمیداری  دستش و محکم عقب کشید و  وگرفت و گفت: اگه راست بود دست

نه محاله این کاروبکنم لبخندی زد و –شایان گفت:خوب جواب  ازخانه بیرون رفت

واگه مخالفت  یابامن ازدواج میکنی راه دوم یابامن میای مسافرته اول اروتاراه داری دگفت:

تاب بیشتربراش تعریف نی که جلوی مادرت گفتی و با آب وکنی میرم سراغ علی و جریا

گه وقتشه به رم مانعم شد وگفت:آقا شایان دیمیکنم تا خواستم بطرفش برم و بزنم تودهنش پد

این بازی خاتمه بدی به اندازه کافی با تهدیداتت روح و روانش و بهم ریختی شایان گفت: با 

جنون عذابم داد   دتمام احترامی که براتون قائلم باید بگم دختر شما بارفتار وزبانش تاسرح

ا مغز و استخوانم و سوزانده نمیتونم من هرکاری کردم به تالفی زخم زبانهایی بوده که ت

فراموش کنم چطور چندماه تمام حقیقت ومیدونست و من و دست انداخت ودرخفا بهم خندید 

یاراه دوم میل خودشه بهتره مثل همیشه  لنه نیلوفر من و شکست باید جبران کنه یاراه او

رم نگاه کردم دده به پعاقالنه تصمیم بگیره  خداحافظ از برابر نگاه حیران من گذشت درمان

ت داره لسری تکان داد و گفت:اینم آخرش حاال میخوای چکار کنی توکه گذشتت رفت حا

از همان –چکار میخوای بکنی –نه من نمیزارم بطرف تلفن رفت میره میخوای آیند تم بره 

اولم اشتباه کردم به حرفت گوش کردم باید همه چیز و به علی میگفتم جلو رفتم و تماس و 

قطع کردم و گفتم:نمیزارم این کارو بکنی این همه بدبختی  نکشیدم که حاال زندگیش خراب 

شه داد زد پس توچی پس زندگی خودت چی میخوای کدوم راه و انتخاب کنی اولی که اگه 

ازخدام بود نه نمی آوردم اما میدونم به اون باوری که میخوای نرسیدی راه  داب میلت بوب

دوم با اتفاقهایی که افتاده و حرفهایی که امروز بهش زدی کینه  به دل گرفته میترسم یه 

بزنی میخوای میخوای بری بگی زندگی نازنین وبهم –وقت......بزار با علی حرف بزنم 

ن یکی دیگه بوده دوسش نداشتی سرزندگی من تالفی رومون بگه چون مادرم وایسه تو

گفته بودم  لکردی نه پدرجان حاال دیگه نه قبول دارم  اشتباه کردم قبول دارم اگه همون او
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ه اینجا نمیکشید اما حاال دیگه مطمئنم گفتن حقیقت حماقت محض  تورو به خاک بشاید کار 

میشی دختر چقدر میتونی  دو گفت:نابو دبده که  این کارو نمیکنی بغلم کر لمادرم قسم قو

 دهای که نرگستهش بن بسته تونرو من بخاطر تهدیصبر کنی من یه بار این راه و رفتم 

ه ازدواج پنهانی دادم درحالی که عاشق مادرت بودم تمام سالهای زندگیم با بتن  دمیکر

شتم هیچ وقت نرگس با اینکه با تو مثل دختر خودش  برخورد میکرد اما کینه به دل دا

دم اینقدر و با کارم گرم کر نتونستم اونطور که یه زن احتیاج داره بهش محبت کنم سرم

نکن تو اشتباه پدرت  م تودشبها هم نمی اومخیلی وقتها  یکارهای مختلف جور کردم که حت

کرده و تکرار نکن میدونم دوسش داری اما اینم میدونم بخاطر تهدیدها و آزار و اذیتهایی که 

وی لثل ابری که جنه مپس عشقت و می پوشو ت خیلی بیشتره ازش کینه به دل گرفتی ,کین

خورشید و میگیره اگه فکر میکنی به دردت میخوره اگه فکر میکنی اونیه که میتونه 

خوشبختت کنه نه بخاطرتهدیدهاش بخاطر دلت بهش جواب مثبت بده اگه می بینی آخر خطی 

رسیدم که از میوه زندگیم از میشی نیلوفر من به جایی  دابوو چاره ای نداری پا پس بکش ن

گذشتم میترسم توهم مجبور بشی از نازنین بگذری تو نمیتونی نیلوفر نازنین   عشقمدختر

ه حمایتت کاری نکن که جور ببهت احتیاج داره به حضورت به احساست به محبت مادرانت 

کن نیلوفر پدر مرابه سمت اتاقم برد و  ردیگه ای ضربه بخوره به همه چیز فک

بله خوردم –نیلوفر یادت نره چشم بندت و بزاری قرصات و خوردی  گفت:استراحت کن

د صبح یه شب تو هم بخیر عزیزم رو تخت نشستم و زانو هام و بغل کردم تاخو–شب بخیر 

واقب ت ماندم و به علد حوصله  شرکت و نداشتم درهمان حالحظه خواب به چشمم نیام

ه در خورد وباز شد حتی سرم و از روپام بضربه ای تصمیمی که گرفته بودم فکر میکردم 

تواینجا چکار –ه او نگاه کردم بل کردی صدای شایان تکانم داد چرا زانوی غم بغ–برنداشتم 

کلید و  لکنی چه جوری اومدی داخیپرسیدم اینجا چکار م-علیک سالم نیلوفر خانم  –میکنی 

م گرفت و گفت:یکی از روش زدم خیلی وقته بیرون منتظرتم میدونی ساعت جلوی صورت

پنج -ساعت چنده؟–چنده پس چرا حاضر نمیشی یادت رفت ساعت ده با مادرم قرارداری 

 چرا لباسات و عوض نکردی چرا شالت و درنیاوردی کال" اینجوری الدقیقه به نه  حا

د شدم و گفتم:انگار عوض کنی بلن فراموش کردی لباست وه دهستی یا فکرت مشغول بو

م فضول دزدکی وارد این که یه آد–ه دحکمتش چی بو–ت نبوده مفراموش کردن بی حک

ت میشه و تورو با لباس نامناسب نمی بینه حاال از اتاقم برو بیرون اخم کرد خان

د عوض کنم حاال میری یانه  لبخندی زد و بلنو ممیخوام لباس–وگفت:دوباره داری بد میشی 

حاضر شدم وقتی از صورتم و شستم و فورا"  .شد و گفت:چشم خانم چرا داد میزنی رفتم

داشت با گوشیش صحبت میکرد وقتی قطع کرد گفت: توکه باز شال زرد  اتاق بیرون رفتم
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وارد اتاقم شد اما من دوست ندارم –دارم  چون این رنگ و دوست–سرت کردی 

و  نشنیدم  جلو رفتم و در کمد وباز کردم–وگفت:شالهات و کجا میزاری فقط نگاهش کردم 

وه ای کرم چروک درآورد و گفت:این الها رو زیرو رو کرد و یه شال قهگفتم:اینجاست ش

ن و مجبور میکنی و گفت: م دم بطرفم اومدحرکت ایستا خوشگل  این وسر کن وقتی دید بی

م عوض میکنم شال و دکارو بکنم قدمی به عقب برداشتم و گفتم: بده من دیونه خو خودم این

ببینمت بطرفش برگشتم لبخندی زد و –رو سرم انداختم اون یکی و از زیرش بیرون کشیدم 

ش اما مادرش از اونجا رفتیم خانه عم بریم  دیگه دیر میشه اول رفتیم دنبال دگفت:حاال ش

در حاضر شید بریم دیر میشه  دال کارتون دارم شایان گفت:لطفا" زوبا دعمه  شایان گفت:بیای

حقیقت تینا -و باز کردم و گفتم:پیاده شو موقع شنیدنه مادرش پیاده شد و گفت:شنیدن چی ؟

مادرش گفت: دیشب کلی پاپیچش شدم تاحرف زد وگفت حقیقت داره  دازاتاقش بیرون نیام

ه ش نگاه عمبچشم دوخت شایان مات و مبهوت مادر شایان کوبید تو صورتش و به شایان 

و  کردی شایان این چه غلطی بود که کردی دستش و گرفتم رومبی آبکرد شهین گفت: 

و  دون و تموم کنند او به من نگاه کرشگفتم:لطفا" آروم باشید و اجازه بدید حرف

ما هم بگو  پس به–له میدونم بگفت:تومیدونی کیه سرم و به عالمت مثبت تکان دادم وگفتم:

م درآوردم و نشانش دادم شایان گفت: بده ببینم دکیه عکس تینا رو که با گوشیم انداخته بو

نامه ب له کاتب– ؟ه من نگه کرد و گفت:سپهربه عکس بعد ب لاوبا چشمان گرد شده او,عمه 

و روزی گرفتم که اومدی خانه ما یادته تو اتاق پدرم مشغول زدن  سهای عاشقانه این عک

دیدم دوتایی  م بعد قراری که با سعیدی داشتم برگشتم شرکت تاکاروتمام کنم کهدتورها بوفاک

چه –سرکامپیوتر بودند منم بدون اینکه متوجه بشن چندتا عکس ازشون گرفتم  تواتاق تو

و خانواده داریه اما حاال  پسر با شخصیتاز این اتفاق فکر میکردم  لتا قب–ریه سپ رجو

ان یا رو ندید بگیرم باید بگم پسر ایده آل و خوبیه شارخوام این ماجبگم اگه نم چی باید بونمید

مثال" االن غیرتی شدی ازش سئوال کرد ؟مادرش گفت: هگفت: اونوقت ایده آل از نظر تو چی

چی و شهین خانم – ه دهن بگیر نیلوفر میشه ثابت کرداونم راستش و گفت یه دقیقه زبون ب

-ی چی ؟یعن–شدن که میشه اما دیگه بچه ای درکار نیست –است اینکه این بچه این پسره –

شایان گفت:تواز کجا میدونی توکه  دهفته پیش چهارشنبه باخود پسره برای سقط رفته بو

که نبود اون پیگیر این کارهاست به اندازه  بم شهادمن بیمارستان بو–بیمارستان بودی 

 شایان گفت:هرکی هرکی که یکافی هم سند و مدرک داره مادرش گفت:اگه بزنه زیرش چ

ه میدونت فاصه لنیست دمار از روزگارش درمیارم نگاهش کردم و گفتم:یه لحظه از چا

لی وابسته اند فکر بگیر وقتی راه قانونیش هست چرا قانون جنگل البته اینا هردوشون بهم خی

این حرفها نیست میگم شهاب باهاش حرف بزنه شایان  لنمیکنم کار به اونجا بکشه سپهرم اه
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داری  اری که قصددتوچه کینه ای از این پسره به دل –خودم میرم  بدوباره گفت:چرا شها

 ناکارش کنی شهاب چم و خم قانون و میدونه بزار اون درستش کنه بعد نگاهی به ساعت

جا بریم عزیزم حاال که همه دیر میشه مادر شایان گفت: دیگه ک داختم و گفتم:بهتره بریمان

تو چرا اینقدر گرفته ای چیزی وگفت: دچیز مشخص شده بعد کمی تو صورت من دقیق ش

صدا شده یاد حرفهای شایان افتادم ونگاهم وبه زمین دوختم و گفتم: نه چیزی نشده با ب

 طماره انداخت و گفت:رامین  باالخره چی بهشون بگم  فقبه ش درآمدن گوشی شایان نگاهی

 دتا امشب وقت داری راجعبش فکر کنی بلن طفق–اولی یا دومی هیچی نگفتم –نگاهش کردم 

اولی یا دومی  زشد و گفت: بیرون منتظرتونم خداحافظ عمه مادرشایان پرسید منظورش ا

و براش تعریف کردم و  دزده بوایان بعد از خارج شدن آنها شچی بود حرفهایی که 

ادرش بلند شد وگفت:غلط سته شدم نمیدونم باید چکار کنم مگفتم:دیگه از این همه تهدید خ

ردنه وقتی تو ماشین م ببینم  این چه جور خواستگاری کیکرده پدرش و درمیارم بیا بر

یکنی می بینی چه جوری با آبروی من بازی م– دش از عصبانیت سرخ شده بونشستیم چهر

همینم مانده بود که بگن یاما یا زنت دستت درد نکنه نیلوفر خانم خوب آبروداری کردی 

خوب پس –مه نیلوفر میکنی نگاه مادرش کرد وگفت: معلو مادرش گفت:توکدوم وانتخاب

دیگه حرفی نمیمونه توکی میخوای آدم شی پسر چرا بلد نیستی درست رفتار کنی چرا مثل 

روز حلقه رو به زور ه ی ری و ازش درخواست ازدواج نمیکنی داآدمیزاد نمیگی دوسش 

ازش میخوای دستش میکنی روز دیگه بادروغ برچسب همسری بهش میزنی امروز با تهدید 

به عقدت دربیاد و یه عمر کنارت بمونه همه جور عشق و عاشقی دیده بودیم جز این مدلش 

ره بگذریم حاال موافقید بریم رستوران نیستم باید تصمیمش و بگی دمن همینم جور دیگه بل–

من همین جا ازتون جدا –ه میترسم یدفعه غش کنه مامان کوچولو از دیشب هیچی نخورداین 

–میرسونمت –قرار دفتر خانه دارم –کجا –جایی کار دارم –کجامیخوای بری –میشم 

صله ال" حواص خواهش میکنم آقای خطیبی–آدرس و بگو –ار میخوام تنها باشم  لطفا" نگهد

اشت دراحتم بزار مادرش گفت: نگهدار شایان بزار کمی تنها باشه او ماشین ونگه  ندارم

فورا" دربست گرفتم و به محل قرارم با شهاب رفتم کارهای دفتر خداحافظ گفتم و پیاده شدم 

خانه رو که انجام دادم مرا به شرکت رساند و خودش رفت اصال" آروم و قرار نداشتم دست 

م به کار نمیرفت شایان چند مرتبه تماس گرفت اما جوابش و ندادم وقتی دیدیم نفس لو د

م اما وقتی به دکشیدن برام سخت شده از شرکت بیرون زدم و پیاده بطرف خانه راه افتا

نگی بوده و مقابل خانه نازنین دیدم تازه فهمیدم بی قراریم بخاطر دلت م خودمدم اومدخو

وباره پیاده راه افتادم اصال"متوجه زمان نبودم دم دای شایان افتافخواستم زنگ بزنم یاد حر

وقتی رسیدم شایان و پدرم داشتند از در بیرون می اومدند از دیدن شایان رعشه به تنم افتاد 
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بطرفم اومد بی  دوباون لحظه فقط ازش ترسیدم اول نفری که متوجه من شد خود شایان 

سرتاپام و برانداز کرد و گفت: معلومه کجایی هیچ به  م و نگاهش میکردمدحرکت ایستاده بو

ساعته  درونگران میکنی میدونی چن ساعت نگاه کردی تونمیگی با این بی فکریهات بقیه

ه بهمه بسیج شدن تورو پیدا کنند پدرم گفت:بسه دیگه شایان مگه نمیبینی حالش خوش نیست 

پدر پتو رو تا زیر گردنم باال کیه کردم رفتم  به تخت ت له داخبشانه های پدرم تکیه کردم و 

ونم  شایان دنمی– کجا بودی دخترم–گاه میکرد ان به در تکیه داده بود و ما را نکشید شای

گفت:یعنی چی که نمیدونی انگار یدفعه نیروی تازه ای گرفته باشم داد زدم به تو چه ربطی 

زیرو رو کردی چرا ودگیم میکنی زن که بودم توچکاره ای که  از من سئوال داره هرجا 

نمیری دست از سرم برداری هرجا میرم هستی بیزارم ازت بیزار چرا نمی فهمی گم شو 

ستش و جلوی دهنم گذاشت و گفت:آروم باش نیلوفر دمیخوای پدرم  دیگه چی از جون من

خسته شدم بخدا خسته شدم این خسته ام کرده ازخودم –یدفعه چت شد توکه اینطوری نبودی 

اگه امکان داره میخوام تنها با  ی موسوی رحد مرگ بیزارم شایان گفت: آقان تا سو او

خبر بدم کنار گوش شایان  نیلوفر صحبت کنم پدرم بلند شد و گفت:باشه منم میرم به بقیه

چیزی گفت اوهم سرش و بعالمت مثبت تکان داد شایان درو بست اومد کنارم نشست 

م که هر دمنم مثل او اسیر چشمهاش شده بو دی نداشتیمنگاهش کردم من و شایان تفاوت زیا

و باال میبرد دوسش داشتم اما ازش دلگیر بودم بجای ابراز  وقت بهم زل میزد تپش قلبم

عالقه و درخواست محترمانه ازدواج من و وادار به پذیرفتن میکرد باآنکه تمایل زیادی به 

خوای یپا توخانه اش بزارم با گفتن نم زندگی کنارش داشتم اما اصال" مایل نبودم اینطوری

 اما من–گفتم:میخوام تنها باشم حرفی بزنی سکوت و شکست همانطور که نگاهش میکردم 

دوتا دنیای دیگه سیر توبروسراغ کسی که بهت بخوره نه من , من و تو –میخوام باتو باشم 

از  موازی میمونیم دستمیکنیم  روحیاتمون خیلی با هم فرق داره  من و تو مثل دوتا خط 

ای بابا من و دست انداختی مامان –نه اصال" –پس راه دوم و انتخاب کردی –سرم بردار 

ه اول که نشد دیگه اومدی و نسازی را–هیچکدوم –کوچولو چی شد باالخره راه اول یا دوم 

قرار ه دوم من تضمینی نمیکنم چی درانتظارته باالخره یه هفته ارشسته رفته و مشخصه اما 

با هم باشیم هرچقدر هم که زمان و با بقیه بگذرونیم باالخره که موقع خواب تنها میشیم 

باشه صاحب –این کار حماقته من نیستم –یا دوم  لمیفهمی که چی میگم پس انتخاب کن او

که  دهرجور دوست داری بلند شد و از اتاق بیرون رفت به دو دقیقه نکشیده بواختیاری 

اتاق شد و گفت:چی بهش گفتی زنگ زد به علی گفت بیاداینجا با عجله  دارپدرم سراسیمه و

از اتاق بیرون رفتم توسالن نبود از پنجره نگاه کردم توحیاط نشسته بود رفتم روبه روش 

ایستادم و گفتم:چی به علی گفتی دست به سینه نشست و گفت: هنوز هیچی گفتم بیاد اینجا 
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نیستی دروغ میگی توفقط دنبال هوستی –خیلی عاشقم  روفنه نیل–لی نامردی یخ–براش بگم 

مرده شور دوست –نیلوفر اینقدر نامهربون نباش خودتم میدونی دوست دارم که االن اینجام –

 ؟چندبار ازت درخواست کردم,خودت خواستی –داشتنی و ببره که بازور و تهدید همراهه 

فراموش کارم که شدی وقتی جواب رد بهم دادی مجبورم کردی از این راه وارد –هیچ بار –

این حرفها مال آدمایی که بهشون بخوره نه –بشم وگرنه من که صادقانه گفتم دوست دارم 

حاال هرچی زور گیر یا باج گیر توکه هیچ کدوم و قبول –زورگیروباج گیری مثل تو 

بازندگی –بینمون تموم میشه چی و که بزنم همه نکردی دیگه االنم علی میرسه حرفهام 

یاخواهرت یاخودت تااومدن علی میتونی فکر کنی ولی مطمئن  –خواهرم کاری نداشته باش 

نکنی حرف برای گفتن زیاد دارم گوشی شایان زنگ خورد و گفت: خودشه چکار  لباش قبو

–ه للعنت به تو قبو–چی باشه –باشه جواب نده –هرطور مایلی –میکنی فقط نگاهش کردم 

لبخندی زد وگفت:آفرین دختر عاقل اما باید  لراه او–چی قبوله نیلوفر زود باش منتظره 

داد زدم لعنتی میرم باعلی حرف بزنم –کجا میری –ن میام الا–و سالم کجایی لا–جواب بدم 

فتم نیلوفر جان نگفتم که میخوام بهش بگم گ–من که قبول کردم دیگه چرا میخوای بهش بگی 

به اینجا بیارم برو باال نش دمیخوام باهاش حرف بزنم باالخره باید یه بهانه ای برای کشی

رد  فردا تو شرکت می بینمت خداحافظ رفت و من همانجا نشستم پدرم اومدکنارم و س

اشتم سرم و به شانه اش تکیه دادم و گفتم: از وقتی دچاره دیگه ای هم –کردی  لگفت:قبو

م که باب میل دیگران ده همیشه این من بودقت هیچ چیز باب میل من نبویادم میاد هیچ و

چه حرفیه دخترم خودتم خوب میدونی این  این–م دمرده بو رفتار کردم کاش منم با مادرم

ه تورو برای زندگی میخواد حاال دیده هیچ جور غرورت و نمیشکنی رپسر واقعا" دوست دا

میبینی سکوت  اگهد مطمئن باش جلوش و میگرفتم نبو یازاین راه وارد شده اگه پسر خوب

کردم برای اینه که مطمئنم هردوتون همدیگر و دوست دارید به خودت فرصت بده االن 

کرد غرورت و شکست اما کمی که بگذره اونم تغییر  ازش دلگیری می فهمم باکاری که

ر هرچی از دهنت درمیاد دمیکنه دست از لج بازیت بردار یکم باهاش مهربون باش اینق

بارش نکن نزار روتون توروی هم باز شه جوری رفتار کن از این به بعد اون باب میل تو 

ه زور و تهدید متوسل ببچرخه نه اینکه مجبور باشه برای به زانو درآوردن و تسلیم کردنت 

تند  اما  پسرخوبیه مرد زندگیه قابل اعتماده درست اخالقششه شایان یه پسر خودساخته است 

یه از ی د مثل خمیر کوزه گریتونی تغییرش بدی یادت باشه مرهیچی تودلش نیست بخوای م

 لم داخیمونه پس مراقب باش بلند شو دخترم بریهمون شکل مل هرجوری شکلش بدی به او

تاروتخت دراز کشیدم خوابم برد صبح وقتی چشم باز امشب هوا سرده میترسم مریض بشی .

د بی حوصله لباس پوشیدم و به شرکت رفتم محبی فاکتورهای آماده شده کردم ساعت نه بو
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-چیه؟مشکلش –رو آورد و گفت:آقای خطیبی نیامده این فاکتورها رواالن باید تحویل بدیم 

خانم موسوی شما  دببخشی–ده من امضا میکنم ب–د اینا رو امضا کنه خطیبی بایامضا ,آقای 

میدونم آقای –بی نباشه انبار جنس و تحویل نمیده که خودت درجریانی تاامضا آقای خطی

محبی منم امضا خطیبی و میزنم  نه خودم فاکتورها رو امضا زدم و گفتم:هماهنگ شده چه 

د گفت:بله هماهنگ همانطور که نگاهش به فاکتورها بو  ؟داده بشهد تحویل ساعتی اجناس بای

بله –شدم و گفتم:مطمئنی نیومده شده انگار خود آقای خطیبی امضا زده  بی حوصله بلند 

خیلی خوب من میرم باال کارم داشتید به دفتر خطیبی زنگ بزنید گوشیم و –م  بوداالن باال

رفتم تازه پشت میز  ا" یک ساعتی تواتاق کرمی بودم بعد به دفتر شایانتم تقریبشجا گذا

و گفت: توداری چکاری  دد اومنامه ای بزنم که سروکه اش پیدا شسابقم نشسته بودم تا 

شو زود باش بلند شو بیااینطرف نگاهش کردم و گفتم:اونوقت برای چی باید بلند  دنی بلنمیک

اند میخوای دوباره یه بالی تی نامه میزنی پس اون دوتا چکاره توبا این چشمها نشس–شم 

از چند  دعدیگه سرت بیاد بده من اون برگه رو  نامه رو برداشت و از اتاق بیرون رفت و ب

جا –تماس گرفتم  رتوچرا جواب گوشیت و نمیدی چندبا–ثانیه برگشت و دروقفل کرد 

ماکه هنوز –یادت رفت عقد دیگه -برای چی؟–گذاشتم اومد کنارم و گفت:رفتم محضر دیدم 

ببخشید ولی یا واقعا" نمیفهمی یاخودت و به نفهمی زدی –درچه رابطه –حرفهامون ونزدیم 

اره توکه دیم بعدشم هرچیزی راه و رسمی دل کردم به توافق که نرسیات و قبومن تقاض

ن باپدرت برای امشب ینه نمیخوام بخاطر هم–توخانه ات بزارم  نمیخوای من همینطوری پا

-چه شرطی؟–خوبه اما نمیخوای قبل از اومدن شرطهای من و بشنوی –قرار گذاشتم 

نه –وای این حق و ازم بگیری هرکسی برای ازواج یه شرط  شروطی داره توکه نمیخ

 سه تا شرط دارم اول جلوی تمام بچه های شرکت بخاطر-نمیخوام حاال شرطت چیه؟

قبول برو  لی میکنی لبخندی زد و گفت:شرط اورفتارهایی که داشتی ازم عذرخواه

م و با نازنین قطع کنی نداری دستی روچانه هیچ عنوان حق اینکه بخوای رابطبه –ومی دسر

دور از هم بود یه مدت  و گفت:هیچ وقت چنین قصدی نداشتم خواسته شوهرش اش کشید

خندید و –مهریه –اما شرط دومتم قبول شرط سوم چیه  رت و بیشتر بدونهدباشید تاق

–گفت:شرط سومت اینه این که حق طبیعی هردختریه گفتم االن چه شرط سختی گذاشته 

م تعیین میکنم میخوام چیزی و که دمهریه رو خو–بفرمائید –بزار حرفم و تموم کنم 

ی فکر کرد و بخاطرش این یک سال شکنجه ام کردی به عنوان مهر به من بدی  کم

لحظه ای متعجب به سهام شرکت و بعنوان مهر به نامم کن –جه نمیشم واضح بگو گفت:متو

اصال" خودتم خوب میدونی من –من چشم دوخت و گفت:چشمت دنبال این چهل درصد  

دست  ه تو من و بخاطر بهدرصد توش گمه  من چیزی و میخوام ک لدارم که این چهاینقدر 
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آوردنش شکنجه کردی ثابت کن من و بیشتر و از این شرکت لعنتی دوست داری من این و 

میخوام سری تکان داد و گفت:بخدا که قصدت ثابت شدن عشق من نیست تومیخوای کارم و 

و برای من اینطور چیزا مهم نیست میخوام ببینم چقدر نه آقای خطیبی این و نگ–ازم بگیری 

درصد ه دتو دلت جا دارم برای اینکه حرفم و اثبات کنم میکنمش سی درصد برای اینکه با 

بقیه بتونی تو سمت مدیرعاملیت بمونی هرچی که سود این چهل درصد مال خودت فقط 

باشه من  تفیه فقط یادتپس ازدواجمون هم من–این کارونمیکنم –میخوام به نامم بشه 

نه ی مسیرمون جدا بشه من میرم خوهرچیزی گفتی و قبول کردم این تو بودی که خواست

نیست  بهت وقت میدم تا شب فکرهات و بکنی تصمیم گرفتی خبرم  کن   بم اصال" خولحا

به مرکز  دم و خوب میکرد گشت زدن تومراکز خرید بولزی که االن حایخداحافظ تنها چ

ه همیشه با نازنین میرفتیم رفتم و تا جایی که تونستم برای نازنین وبچه هاش خرید خریدی ک

م خریدم وقتی رسیدم خانه ماشین شایان جلوی در بود به محض دکردم چندتا لباسم برای خو

علیک سالم –سالم اینجا چکار میکنی –دیدنم پیاده شد نگاهی به ساعت انداختم شش بود 

 لته بودم برای وروجکهای نازنین چیزی بگیرم باتعجب به داخرف–میشه بگی کجا بودی 

اینقدر این حرفها رو تکرار –ماشین نگاه کرد و گفت:مگه دکترت نگفت نباید رانندگی کنی 

ه هیچ کسم جواب پس نمیدم ماشین و بردم داخل بنکن من هرکاری دلم بخواد میکنم و 

رماشین وباز کرد و نشست و گفت:توهنوز خوب نشدی اصال" مگه نگفتی حالت خوب د

فقط نازنین –میکنه نازنین   زی که حالم و خوبمگه نمیدونی تنها چی–نیست دروغ گفتی 

ا باهات شید–پس برای چی اومدی –هنوز نه –؟نگاهش کردم و گفتم: تو فکرهات و کردی 

د گفت قبال" نمیدونم به من حرفی نز–چکار داره –فته ه با من تماس گربمرت دکار داره چن

اد آخه من چه قراری دارم با اینا بزارم کلک که نمیزنی یمن چیزی یادم نم–قرار گذاشتید 

ببن  نبابا حاال بیا بگیر بهش زنگ بز توکه قولی بهشون ندادی سری تکان داد و گفت:نه

داره سری تکان  رر میخوام ببینم چکابگی–م زنگ میزنم دمیرم باال با گوشی خو–چی میگه 

بگیر اینقدر حرف نزن گوشی و زد رو آیفون و –داد و گفتم:جون به جونت کنن فضولی 

الم نیلوفر س–سالم –بده  بخودت گفتی حرف نزن اخمی کرد و گفت:جوا–گفت:حرف بزن 

خیلی –فدات شم بهتر شدی چشمات خوب شده –طوری ممنونم تو چ–جان حالت چطوره 

خبر آره بچه ها برای جمعه ده قرارگذاشتند قرار شد من به تو –رم عزیزم کارم داشتی بهت

یه دوره زنانه بدون مردای پردردسر و مزاحم لبخندی –ببخشید شیدا جان چه قراری –بدم 

نکه با جمله آخرت موافقم اما باید بگم یور که به شایان نگاه میکردم گفتم: با اطزدم و همان

عوت کرده اگه دخانه خواهر شوهرم دعوتیم ازدوهفته پیش -آخه چرا؟–جمعه نمیتونم بیام 

آره این و نمیشه کاری –ت پیش بیاد آخه تولد شوهرش  رواالن یدفعه بگم نمیام ممکنه کد
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–خوش نمیگذره  آخه تو نیستی بهمون–چرا کنسل –کرد باشه عزیزم پس کنسلش میکنیم 

فرق میکنه ازوقتی تو وارد جمع شدی همه -شیدا جان قبال" که من نبودم چکار میکردید

اگه  بیای ستاره رو ببینی زیرورو شده اصال" مهرداد و تحویل نمیگیره  دتغییر کردند بای

تیپ و قیافه اش و ببینی تازه میفهمی حرفهات چقدر روش تاثیر داشته به قول ستاره تو چشم 

ن مردای رفیق باز رفتار کنیم شایان سری کردی تازه فهمیدیم چطور باید باایمارو باز  همه

یکی از همین مردای –صدای کیه –تکان داد و آروم گفت:چشمم روشن همه رو راه انداختی 

ات و شنیدم به خوشحال شدم صد–باشه برو مزاحمت نمیشم –اره صدام میکنه درفیق باز , 

–سالمت باشی خداحافظ تماس و قطع کردم و گوشی وبه شایان دادم –ن بقیه هم سالم برسو

آره جون خودت ببین چه جوری با یکی دوبار –من کاری نمیکنم –داری چکار میکنی 

نشست و برخاست اینا رو از راه بدر کردی بدبخت دوستای من که همش میگفتند حواست به 

" الوا–ندارند زن من شده معلم اونا  ازراه بدرش نکنن دیگه خبرزنت باشه یه وقت اینا 

حرفی زدم نه کاری کردم فقط به ستاره گفتم خوب نیست خودت و  زنت نیستم دوما"من نه

ا تغییر کنند نتظر بهانه بودند تت باش همین این که اونا مداینقدر پائین بیاری یکم به فکر خو

به  دون پنج تای دیگه خیلی زوبه من ارتباطی نداره شما با این کارتون البته توکه مجردی ا

وره های پشت سرهم این دحدی اینطور دوره ها رو تحمل میکنند یه میخورند زنا تا لمشک

متاسفم که اینا هستند برات  مای بی کار وبیعاریددوستای االفت همه رو از زندگی انداخته آ

زندگیشون و هم دیدم ودت قرار دادی و یه همچین جانورهایی و باال بردی خانه رو الگوی خ

ئین و بردی و چسباندی اون باال اینایی سطح پا یهیچ کدوم اونی نیستند که ادعا میکنی آدما

خودت جمع شدند اگه پدراشون چیزی که دادند ازشون بگیرند خودشون میمونند و که تو دور

پرمدعا  کهینباشه از این جور آدما الخصوص اون مرتلباس تنشون البته اونم اگه عاریه ای 

اشته های یکی دیگه رو بنام خودش بزنه و به رخ بقیه بکشه بیزارم که سعی میکنه د

توبیشتر متنفرم چون اعتماد به نفس پائینی داری و توانایی جمع و جور کردن یه زندگی و از

نداری هنوز نتونستی بین کسی که ادعا میکنی دوست داری با رفقات یکی و انتخاب کنی 

تومن و نه کی باشه که بین این جمع کم نیاری یی نمیخوری توفقط میخوای توبه درد زندگ

کردی به هرکس دروغ بخاطر دوست داشتن بخاطر باال بردن خودت به دوستات معرفی 

مثل تورو بزرگ کردم نمیتونی دروغ بگی تودرست مثل نازنینی هیچ کی که ی بگی به من

کاری کنم و سعی میکردم باسکوت کردنم  دومفرقی با اون نداری اگه طی این یه سال دلم نی

که هر وقت کاری میکردی نازنین جلوی چشمم می  دبه این ماجرا خاتمه بدم صرف این بو

یکی مثل من کاری نداشت تورو خرد کنه این کارو نکردم چون نخواستم  یاومد وگرنه برا

خونی نه آقا ت بچرتی چند ماه من و باب میل خودپس به خودت نبال که با یه تهدید تونس
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جان این حرفهانیست عشق توبه من مثل آدمی میمونه که برای زنده ماندن به آب احتیاج 

میخوای نه اللخصوص حضور تو جمع دوستات  طر رسیدن به اهدافتداره توفقط من و بخا

چیز دیگه اگه غیر از این بود خیلی پیشتر از این به عشقت اعتراف میکردی و مردونه من 

زندگی و آینده ات خواستگاری میکردی ولی تو دوست داشتنت شرطیه و من برای  و برای

نیستم اگه قبولت کردم چون چاره ای نداشتم حاال  لوست داشتن پشیزی ارزش قائداین نوع 

یگه ای برای بودن درجمع دنکردی از این به بعد باید یه فکر  لهم که تو شرط و قبو

نه هیچ وقت خودت و دست کم نگیر چیزی که تو وجود دوستات پیدا کنی یه نصیحت دوستا

تو توی کار پرجنم تو هست تووجود هیچ کدوم از اونا نیست اونا برتری نسبت به تو ندارند 

ه تو حسادت میکنند خوب بتر تواخالق صریح تر توظاهر باالتر از بقیه ای وقتی پنج نفر 

درو باز  ضربه ای که به شیشه خورد حرفم و قطع کرد ه پنج نفر حسادت کنهیست یه نفر بن

چرا اینجا –سالم عزیزم او جواب سالم شایان و هم داد –و پیاده شدم سالم پدرجان  کردم

ه شایان نگاه کرد و گفت:امشب بهم بدیگه دارن تشریف میبرن اوبه من بعد –چرا نرفتید باال 

کردم با ایشون شرطه من و قبول کنه یا نه  لخورد شانه ای باال انداختم و گفتم:من که قبو

-چی هست؟–من  میرم باال خیلی خسته ام لطفا" با علی تماس بگیرید بگید بیاد اینا رو ببره 

پس از کجا میدونی به –نه –باهاش حرف زدی –اره دیسری چیزایی که نازنین بهش احتیاج 

پله ها باال  زت برداشتم و ام بزرگش کردم نایلون خودم و از پشدچون خو–چی احتیاج داره 

رفتم یربعی نگذشته بود که مسیج زد شرطت قبول لبخندی زدم و گفتم:ایمان داشتم قبول 

میکنی میدونم چه بالیی سرت بیارم از قبل یکی و صدا کرده بودم تاهمه جا رو مرتب کنه 

م وقتی که همه چیز آماده است به حمام رفت دوقتی خیالم راحت شسری به آشپزخانه زدم 

حاضر شدم زنگ خانه بصدا دراومد پدرم صدام کرد وگفت:بیا دخترم اومدند یکم معطل 

ن بود بفهمند کردم بعد از اتاق بیرون رفتم خیلی خشک و رسمی برخورد کردم قصدم ای

اج ندارم کمی که گذشت پدرشایان که تو گرفتن خود دست کمی از من تمایلی به این ازدو

این دوتا حرفهاشون و زدند پس حرفی نمیمونه فقط میمونه مهریه  نداشت گفت: فکر میکنم

هم قبال" به  دراین مورده خودش انداختم روبه پدرش گفت:بنگاهی به پدرشایان  و بعد 

رصد سهم شرکت  هیچ کس حرفی نزد مشخص بود دسی –خوب چقدر –توافق رسیدیم 

م چشم دوخت و ره پدقبال" بهشون گفته اما پدرش از شنیدن این حرف جا خورد ب

ی بزنه و فروش کنیم به پدرم مهلت ندادم حرف دگفت:مااومدیم دختر بگیریم نه خری

منظورت چیه مگه ما –گار شماخیلی قضیه رو جدی گرفتی گفتم:ببخشید آقای خطیبی ان

شما رو نمیدونم اما من و پسرتون باهم معامله کردیم اگه –برای خواستگاری نیامدیم 

سهم اکتفا نمیکردم اگه یه به دوروبرتون نگاه کنید  اومده بودید که به سی درصدخواستگاری 
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ما سراین معامله  میشید به خواستگاری کی اومدید پس خداتون و شکر کنید که توجهحتما" م

م وگرنه ما هیچ کدوم درحد و اندازه های هم نیستیم من چاره ای جز ه تفاهم رسیدیبباهم 

پسرتون معامله سی درصد سهم با ندگی خواهرم و آینده خودم فقط پذیرفتن ندارم من سرز

کردم که این وسط سر من کاله گشادی رفته بعد به شایان نگاه کردم و گفتم: انتظار داشتم 

قبل از اینکه تشریف بیارید پدرتون و خوب توجیح کرده باشید اما انگار دراین مورد هم 

ایان گفت:من میل خودتون  ازگردن من ساقط  ش-ه کردم پدرش گفت:من رضایت نمیدم اشتبا

و بیخود کردی اینقدر سرخودی مگه کردم پدرش بلند شد و گفت: ت قبال" رضایتم و اعالم

باشه –من تصمیمم و گرفتم –کس و کار نداری ابرویی باال انداختم و به شایان چشم دوختم 

نه تو مراسمت شرکت دت میام میگم من نه سرعقت نره خودت خواستی جلوی مادرت دیا

ت لبخندی بزاری یا من یادختر مورد عالق نه منهم حق نداری پاتو توی خو میکنم از امشب

دست داره زیاد میشه من این و از چشم شما میبینم ش انگار دختر مورد معاملزدم وگفتم:

جناب مدیرعامل هنوز بهت اجازه نمیدن برای زندگیت تصمیم بگیری اونوقت قصد کردی 

گیری پدرشایان گفت:بدبخت اونی که به بازی گرفته شده تویی نه این دختر اینقدر زن ب

احمقی که نمیفهمی برای خودم متاسفم بطرف دررفت همانطور که به شایان نگاه میکردم 

گفتم:آقای خطیبی قرار فردا فراموش نشه من وقت دیگه ای ندارم حتی برای شما رفت و در 

گه موافق باشید پنج شنبه ساعت اسوی واش کشید و گفت:آقای مو کوبید شایان دستی تو موه

خانه پدرم به من نگاه کرد سرم و  ردفت ده بعآزمایشگا یازده میریم محضر فردا هم اول

گفت:پس مبارکه و شروع به دست زدن کرد بقیه هم به  ثبت تکان دادم عمه شایان بعالمت م

باشه عزیزم ورتم و بوسید و گفت: مبارک تبعیت از او دست زدند مادر شایان اومد جلو ص

رده بودند باز کرد و برای ست میشه خودش جعبه شیرینی که آورنگران نباش همه چیز د

ش گفت:بردار نیلوفر جان از برداشتن امتناع کردم عم همه چرخاند وقتی مقابل من گرفت

شیرینی ندیدم  اون و این شیرینی خوردن داره یکی برداشتم و گفتم:به عمرم تلخ تر از این 

تو ظرف گذاشتم شایان بلند شد و بدون حرفی جمع و ترک کرد نگار گفت:اینطوری که 

قت این حرفها نیست حاال کاری که شده بزارید وضع از اینی که هست دیگه و نمیشه االن

ر خوشحال بود بخدادوست داره دونی چقدخراب تر نشه مادرش کنارم نشست وگفت:نمی

تونه ابراز عالقه کنه بخاطر این تی نیست بزار رواین حساب که بلد  نیست نمیاینایی که گف

دست به این کارزده سرم و تکان دادم و گفتم:سعی میکنم همینطوری بهش نگاه کنم اما 

سخته دروغ پیش روم و وارونه جلوه بدم یاشار گفت:بهتره دیگه بریم میترسم اون دوتا باهم 

نها پدرم گفت:کارخوبی نکردی اون بخاطر تو توروی پدرش دعواشون بشه بعد از رفتن آ

ایستاد اما تو به جای خاموش کردن آتش روش بنزین ریختی و شعله ورش کردی برو بهش 
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مگه نشنیدی پدرش از خانه بیرونش کرد کجا -برای چی ؟–زنگ بزن از امشب بیاد اینجا 

و بیرونه بمونه عادت کنه دیگه  نزار اول زندگی شبمیخواد آواره شه بخاطر تو آواره شده 

رو بست منم به اتاقم رفتم تازه داشتم دنمیتونی ترکش بدی پدرم با ناراحتی به اتاقش رفت و 

من و -فردا شش ونیم میام دنبالت حاضر باش–بله –درو میبستم که صدای گوشیم بلند شد 

االن –بنامت  ه رو بزنملآزمایشگاه بعد دفتر خانه سی درصد معام–کجا میخوای ببری 

مگه خودم خانه –آخه دیدم پدرت بیرونت کرد گفتم جایی داری بری یانه -چطور–کجایی 

آه یادم نبود درهرصورت پدرم گفت بهتره آواره نشی دلت خواست میتونی بیای اینجا –ندارم 

ه دفتر خانه بمزاحم شما نمیشم تماس قطع شد طبق قرار صبح اول به آزمایشگاه و بعد –

م تمام کارها رو انجام داده بود بخاطر همین زیاد دز قبل با شهاب هماهنگ کرده بورفتیم ا

یم واومدیم بیرون من و به شرکت رسوند و گفت:جایی کار دارم دمعطل نشدیم فقط امضا ز

میرم برمیگردم اگه تونستی یه سرکشی کن ببن کارای امروز انجام شده یا نه سرم و بعالمت 

کجایی –ساعتی نگذشته بود که شایان به گوشیم زنگ زد  ده شدم یکمثبت تکان دادم و پیا

بیا تو سالن کارت دارم  بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم اما ازدیدن همه –تو اتاق تو –

بلند گفت:  جلو  دچی شده؟شایان با یه سبد گل اوم–کارمندها که جمع شده بودند متعجب شدم 

ه اعترافی بکنم طی این مدت بخاطر یاگه می بینید همتون و جمع کردم برای اینه که 

که با پدرم داشتم مجبور شدم نقش بازی کنم جلوی شما ازخانم موسوی  مشکالتی

بطرفم گرفت گفتم: شما همیشه  وعذرخواهی میکنم و انتظار دارم که من و ببخشه سبد 

به پذیرفتن حرفهاتون کنید کسی که شرمنده است اینطوری حرف  عادت داری آدما رو وادار

 لنمیزنه لبخندی زد و گفت:اگه جلوی همه بگم همسر عزیزم غلط کردم من و ببخش قبو

من دستام حساسیت –گیری بو  لنمیخوای گ–میکنی پوزخندی زدم و گفتم: بهش فکر میکنم 

دوباره به اتاق شایان برگشتم بالفاصله این آقا بگیر یه گوشه بزار  زداره مش رحیم این و ا

پشت سرم اومد و گفت: قصدت ضایع کردن من بود نگاهش کردم و گفتم:خجالت کشیدی 

سرخ شدی عرق کردی تپش قلبت تند شد آره میبینی چقدر سخته مجبور باشی سکوت کنی و 

ن هیچ وقت دم نزنی من این حس و هزار باره تجربه کردم اما تو فقط یه بار تجربه کردی م

دم  نزدم اما تو فورا" صدات دراومد من و تو چقدر با هم تفاهم دارم ضربه ای به در خورد 

دستت درد نکنه –این و کجا بزارم خانم –به مش رحیم که با سبد گل وارد شد نگاه کردم 

ببخشید این موضوع ارتباطی به من نداره اما –بله –خانم موسوی –بزارش روهمین میز 

ه ما شما رو شناختم اینقدر با گذشت هستید که شرایط مهندس و درک میکنید و از اونطور ک

خطاش چشم پوشی میکنید توجای دختر منی اینجور چیزا پیش میاد عاقل اونیه که درس 

بگیره و نزاره به راحتی زندگیش از دستش بره توچند ماه توهین و تحقیر و به جون خریدی 
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رینی این آشتی و تلخ نکن بازم ببخشید بخدا که تو رو به ی که داری نتیجه میبینی شالحا

رو که بست گل و نگاه دلبخندی زدم و ازش تشکر کردم م دوست دارم داندازه دختر خو

یه  کردم و گفتم:سلیقه خوبی تو انتخاب گل داری لبخندی زد و گفت:باز جای شکرش باقیه

:همان زمانی که برای سحر گل می چیزی و تائید کردی سرتاپاش و نگاهی انداختم و گفتم

آوردی این و تائید کرده بودم کیفم و برداشتم که برم گفت: کجا میری گره ای به ابرو انداختم 

و گفتم: هنوز این عادت زشت و کنار نزاشتی توچکاره منی که مدام ازم سئوال میکنی اخم 

ی محترم توفعال"نامزد منی نامزد نیستی آقا–کرد وگفت: انگار فراموش کردی شوهرتم 

اال بازخواست میکردی به میز تکیه داد و گفت: نمیخوای دست برداری حقبلیت و هم اینقدر 

و خوب پیش میره نه من همه تبرای –نی کای خرابش که همه چیز خوب پیش میره میخو

یرون رفتم خراب کردن نداره از اتاق ب خراب هست نیاز به یزچ باب میل تو نه من همه یزچ

یسری کار بود انجام دادم تاآرش و ودرومحکم کوبیدم ماشین گرفتم و رفتم شرکت پدرم 

شدم و به اتاق رفتم و از آرش  دخبرم کرد سلیمی و خطیبی تواتاق پدرش منتظرم هستند بلن

رو بستم لحظه ای چهره هرسه نفر و از دخواستم بره اتاق من  و بجای من به کارها برسه 

دید پدرشایان با ناراحتی نگاهم کرد و گفت: سالم خوش آم-شستم و گفتم:و ن ندم ظر گذران

اول با آقای  هرطور مایلید میریم سراصل مطلب–بهتره بریم سراصل مطلب من عجله دارم 

که  یمی شروع میکنیم دیروز پنجاه درصد شرکت بنامم  خورد سی و شش درصد سهاممسل

 درده درصد که خریدارم یا بفروشیادرصد میمونه چه دوششبنام پدرم  روی هم میشه هشتا

اه کرد و گفت: من لیمی به عموم نگو بخرید چون میخوام بکشم بیرون س یاسهام پدرمن

ببخشید االن به کجا –میخورم زمین من این همه عذاب نکشیدم که دوباره به این جا برسم 

یدم نه شما اصال" یه کار شسرپاست بخاطر من و زحمتهایی که کرسیدید اگه االن شرکت 

دیگه میکنیم چهاردرصد و به من واگذار کنید میمونه ده درصد بااون ده درصد 

توجایگاهتون بمانید وگرنه من هشتاد و شش سهم و میفروشم و تضمین نمیکنم به چه آدمی 

قصدت -بفروشم شاید اصال" شرکت و تعطیل کردم چکار میکنید همکاری میکنید یا.........

این سی و شش سهم و با دختر جان لبخندی زدم و گفتم:روزی که تصور میکردید چیه 

دوبرابر جا رو نکردید شما سی و شش سهم و ارید به پدرم غالب میکنید فکر ایندزرنگی 

برابر زیر قیمت از پسرت خریدم شماها فکر یه چیز  یمت فروختید و من پنجاه درصد و دوق

ی خطیبی پدرشوهر عزیزم از شرکتی که کلی آقاو نکردید چاه کن  همیشه ته چاه  و شما 

سهم سی درصد امروز بنامم خورد شصت درصدم که درصد ده راش زحمت کشیدی مونده ب

تو سمتش باقی بمونه قبال" خریده بودم روهم نوددرصد این ده درصد و بخاطر شوهرم که 

نگرفتم مبلغی که اضافه بابت شصت درصد سهم دادم بجای این سی درصد اگه مبلغ و 
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سهمه .از این شرکت هم که شصت و  دمبلغ درست برابر این سی درصحساب کنید میبینید 

هفت درصد بنامم  که نصف قیمت عمو به من واگذار کرد خطیبی گفت: مارخوش خط و 

من دست پرورده خودتونم همه کارها رو –کر نمیکردم اینطوری باشی خالی هستی دختر ف

م از هرکدوم یه چیزی هم یاد گرفتم شماها بخاطر دشماها به من آموزش دادید زرنگ بو

تون بودم ه به این روز افتادید ازهمان اول تو جریان نقشبالیی که میخواستید سرپدرم بیارید 

 لد ماروتی که دست پدرم بود مال زنش بوی بود این ثاما هیچ وقت نفهمیدم دلیل کارتون چ

شما نبود که اینطوری براش نقشه کشیده بودید از شما درعجبم عموجان شما که برادرش 

ونی من کی هستم اصال" دمیبودی شما چرا؟ سلیمی گفت: دوست داری بدونی من بهت میگم 

من –ردم اما به نتیجه نرسیدم بهش فکر ک–میدونی چرا تاحاال خودم و به پدرت نشان ندادم 

آره مادرت خواهر من دختر ته –مادر من –از شنیدن اینحرف شوکه شدم –برادر ریحانه ام 

تقاری و عزیزدوردونه بابام که نصف اموالش و بنام مادرت زد ماچهار تا بچه بودیم برای 

نت من که پسربودم زور داشت نصف ثروت پدرم دست شوهر خواهری باشه که بهش خیا

پدربزرگم حق داشته که نصف این اموال و به مادرم –پس بگیرم کرده من خواستم حقم و 

زی ازش نمونده بود جز بدهکاری و یبخشیده اگه بجای مادرمن به شما داده بود تاحاال چ

سرمایه مادرم و پدرمن درعرض دوازده سال  دفالکت ثروت مادرم دست امانتدار خوبی بو

ه پنج برابر رسوندم برای خودم متاسفم که عمو و بدرعرض چند ماه دوبرابر کرد و من 

الم دوخته بودند اگه تا چند لحظه پیش از دائی و همین طور پدرشوهری دارم که چشم به م

حاال متقاعد شدم که درست ترین کارو  برگرداندن سهامتون داشتم م و قصددکارم ناراحت بو

اشتم بدون توجه به سئوالهای م و بردلتاقم رفتم و وسائم و به اشد دتوزندگیم انجام دادم بلن

وگفت بیا آرش و هانی از شرکت بیرون زدم نزدیک خانه بودم که شایان تماس گرفت 

م که یراست به اتاق شایان دشرکت کارت دارم وقتی به شرکت رسیدم اینقدر عصبانی بو

م و سعی کردم خونسردیه شدم ه تواتاق بودند مواجکرفتم وقتی وارد شدم بامهرداد و رامین 

وازجا بلند شدند و احوالپرسی گرمی کردند آنها را به دحفظ کنم سالم کردم و جلو رفتم هر

توکه دوباره چشمات –نشستن دعوت کردم و به شایان چشم دوختم و گفتم:بامن کاری داشتی 

می گفتم تومراه–مهمان داری مزاحمت نمیشم  چیز مهمی نیست –سرخ شده اتفاقی افتاده 

دستم و رو چشمهام قراردادم و گفتم:میشنوم –بیای تا یه موضوعی و باهات درمیون بزارم 

ت خوب نیست نگاهش کردم وگفتم:من خوبم اتفاقی افتاده  به رامین نگاه کرد لحا–

تان نکشوندی سرتومن و از راه بیما–وگفت:راستش فکر میکنم اصال"مطرح نشه بهتره 

بهتره خوب اگه چیزی شده چرا نمیگی مهرداد گفت:ماقرار یه  اینجا که بگی مطرح نشه

خوب –مسافرت و گذاشتیم که شایان بخاطر بیماری شما نه میاره تازه فهمیدم جریان  چیه 
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ن و بپرسیم شما اگه موافقت کنی خوب اومدیم تانظرخودتو–چه کاری از من ساخته است 

شایان منم اگه من موافقت کنم حرفی نمیاره باشه من  لیعنی مشک–شایان هم موافقت  میکنه 

حرفی ندارم بعد به شایان نگاه کردم و گفتم:اما ای کاش بهانه بهتری براشون می آوردی 

د مرتبه گفتم دلم نمیخواد داشتم بخاطر مشکل خودت پای من و وسط بکشی چنانتظار ن

ه گوشیم انداختم که زنگ دوستات تصورکنند من مانع رفت و آمد شماها هستم نگاهی ب

تنهاتون میزارم  از  دشدم و گفتم:ببخشی دمیخورد به شایان چشم دوختم و گفتم:شهابه بعد بلن

من حوصله –اتاق بیرون رفتم تواتاق کرمی بودم که شایان اومد و گفت:بیا کارت دارم 

شت سرم درو د و با سراشاره کرد وارد اتاق بشم پرفتن بیا درو باز کر–دارم مهمانهات و ن

من درست –بست و گفت:چکار کردی چرااونطوری برخورد کردی چرا من و ضایع کردی 

ن و کشوندی م نه دومی که مدکردی من راه اول و انتخاب کرده بو کاری و کردم که توبامن

خوای من نظر مساعد بدم توبازیگر ماهری هستی اماازاالن گفته باشم اینجا تاپیش دوستات ب

یام اگه قراربه اومدن بود راه دوم و انتخاب میکردم بهتره دست از این من هیچ جا نم

نیلوفر خواهش میکنم همین یه مرتبه بخاطر –کارهات برداری من از جمع دوستات متنفرم 

بخاطر تو ,توکی هستی که بخوام بخاطرت تن به این حماقت بدم نه آقای خطیبی اون –من 

رفی نزنی یادته باخودخواهی تمام میگفتی میل زمانی که ازت خواهش میکردم به علی ح

.نیلوفر و -نیلوفر –خودته حاال هم میلم اینه نمیام ادامه بدی زنگ میزنم همه چیز و میگم 

هارتا شرط میگذاشتم از االن گفته باشم نه این بار بلکه .فکرکن نیلوفر مرده انگار باید چ....

ه ها شرکت کنم من از االن موندم خودت و هیچ بار دیگه ای حاضر نیستم تواون جمع و دور

ن چطور تحمل کنم چه برسه به این ارازل و اوباش  نگاهی به گوشیم انداختم وقطع کردم  ای

توکه باهاش حرف –سپهر -رتبه دیگه تکرار شد شایان گفت:چرا قطع میکنی کیه؟کارسه م

- بله شناختم-......-علیک سالم -...-بله –یه لحظه –پس برای چی زنگ زده –نه –نزدی 

ازتو د یراست می اومدم اونجا و پرتت میکردم بیرون خیلی پرتوقعی حقش بو-.........

لحظه گوشی دستم و رو گوشی گذاشتم و گفتم:چی  این کارو میکردی یه دانتظار نداشتم نبای

راجع به –چطور روت میشه بایه پسر غریبه راجع به این موضوع صحبت کنی –میگی تو 

تومن و سرکار گذاشتی -....- دالو ببخشی–وضوع تواصال" مگه میدونی جریان چیه کدوم م

ه نکن سپهر خطا کردی قبول کن اشتباه کردی توجی-........-این کارو میکردی  با من دنبای

-ارم دحرفشم نزن دیگه با تو کار ن-....-اشتی میده بودی باید من و درجریان میزتوکه فه

قصدی داره ت چطور وقتی فهمیدی پدرت چه مشدم دختر ع دکه رسیآهان به اینجا -.....

ببین سعی نکن بااین حرفها -...........-بله دکتر بهم گفت–تم فکر نکردی من دختر عم

نیای -........-احساسات من و تحریک کنی تنها چیزی که درمن پیدا نمیشه همین یدونه است 
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آفرین پس خوب -.........-از خجالتت دربیاد  اینجا بخدا پات و بزاری اینجا میگم یه نفر

د روزم سرم شلوغه بزار برای ب نیست این چنم خولحرفشم نزن االن حا-.....-میشناسیش 

یه وقت دیگه شاید تونستم با خودم کنار بیام بعد خودم بهت زنگ میزنم خداحافظ . به چی 

م امروز فهمیدم پس نمیخواد ه پسر دائیم  پسرسلیمی منیزل زدی چیه میخوای بدونی سپهر ک

چشمات و برای من گرد کنی دست پدرت درد نکنه که دستش بادائی میراث خوار من تو یه 

برای اینکه به هرکدوم قول ده –این کارو بکنه  دچی میگی توچرا پدرم بای–کاسه بود 

ده درصد عموی من به شرطی که ده درصد پدرتو  دبودرصد از سرمایه پدرمن و داده 

هچل دستشون درد نکنه تورتوهم من و بندازه داری هم عموم پدرم و بکشونه ایران پمکباه

تاحدودی هم  موفق بودند اما نمیدونستند من توچند سالی که با اینا کار کردم به تمام حقه 

هاشون آشنائی دارم این از پسر اینم از پدر این چند وقت باخودم میگفتم توچرا مثل هیچ 

–انواده ات نیستی اما حاال میگم تودرست مثل پدرتی طماع و حیله گر کدوم از افراد خ

نه میشه بهت امیدوار بود یکم غیرت تو تنت هست –راجع به پدرمن درست صحبت کن 

مشتش و بلند کرد اما بجای من کف دست دیگه اش کوبید و گفت:داری سگم میکنی هرچی 

غیرت نداشتم االن صحیح و سالمم هیچی نمیگم همینطوری به اراجیفت ادامه میدی اگه 

یه بار مراعات کردم دفعه از دهنت میریزی بیرون  وبه روم نایستاده بودی پس بفهم چیر

دست روزن دراز آفرین باغیرت دیگه چه هنری جز–بعد میزنم دندونهات بره تو شکمت 

نیلوفر من دوست دارم دلم نمیخواد عذابت بدم تحریکم –کردن داری روکن خجالت نکش 

مثال" تحریک بشی میخوای چکار کنی اصال"کاری مونده که نکرده باشی رفیق باز –نکن 

وی لکیفم وبرداشتم و از شرکت بیرون زدم فردا صبح وقتی از خانه بیرون اومدم توماشین ج

ا رسیدن به شرکت حرفی نزد وقتی تنها جواب سالمم و داد و ت–سالم کردم و نشستم  ددربو

میریم -ه شم گفت: ساعت نه و نیم بیا پائین نگاهش کردم و گفتم:برای چی ؟دمیخواستم پیا

من حوصله این کارها رو -باالخره یه حلقه باید بگیریم   فردا عقدمونه-خرید چی؟–خرید 

به کارهات برس  وه عقد محضری این حرفها رو نداره بجای این کارهابیا بریندارم بعدشم 

ته بود داشتم سه گذش زداری پیاده شدم و به قسمت فروش رفتم ساعت اکه ساعت نه قرار

مگه نگفتم حق –بله –نگاهی به او بندازم  دسیستم و چک میکردم که صدای شایان باعث ش

و  کارت–ج میکنی میخوای دوباره برگردی بیمارستان لاری چرا دکامپیوتر و ن نشستن پا ی

پس بلند شو میرسونمت توماشین حرف میزنیم –شرکت –کجا –دارم باید برم عجله  بگو من

گفت: بلند پائین منتظرتم مورد آخری و هم چک کردم و سیستم وخاموش کردم حق وردی 

حوصله اش و –ه اش پیدا میشه بیست دقیقه است جلو ماشین ایستاده لشو برواالن سروک

چاره ای –حاال واقعا" فردا میری برای عقد –داره ندارم نمیدونم چرا دست از سرم برنمی
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ارم فعال" خداحافظ به محض اینکه ماشین و بحرکت درآورد و گفت: چرا بجای شرکت دن

انجام بشه ازاونجا  دخواد اما نمیشه چندتا کار هست که باییدلم م–نمیری خانه استراحت کنی 

شرکت توچرا میام شرکت پدرم چرا میرم اونجا هم –اونجا چرا –باید برم شرکت سلیمی 

 قرارشد باسرمایه پدرت–اونجاهم دارم –تواین دوجا سهام داری اونجا چی –همینطور 

اونجا بنام منه انتظار نداری که شرکت و به امان خدا رها  دنود درص–کاری نداشته باشی 

چه جوری این –م میخوره شوخی کن–کنم ماشین ونگه داشت  و گفت:داری جدی میگی 

من –کارو کردی توکه گفتی اونادارن سرمایه پدرت و باال میکشن یدفعه برعکس شد 

مثل سلیمی و پدرتو یاعموی خودم نیستم پس درست  مندادم ل هرسهمی که خریدم بابتش پو

نمیفهمم چرا داری این کارو میکنی مگه چقدر برات مونده که تونستی نود –صحبت کن 

نطور خواست مبلغ شرکت و هم خودش یپدرم ا–اون همه بدهی بخری درصد شرکت و با 

–چه زمینی –ریخت بحساب اینقدر از این سرمایه مونده که زمین رامسر و برگردونم 

اشت که خیلی اونجا میرفت میگفت عالقه میگفت مادرت یه زمینی تورامسر د نمیدونم پدرم

برای فروش احتماال" جمعه  تن و گذاشتنخویال توش سا گویا تازگی یه هاشتدزیادی به اونجا 

و راه  لقابگم باز قیل و یه چیزی –بله –نیلوفر –برگردونمش یانه  یسر میرم ببینم میتونم

تند توویالی مهرداد  که تو قرارش و گذاشها چه این مسافرتی که ب–نه بگو –نمیندازی 

 ییگفته بودی دوتاآقای خطیبی اگه –دنبال زمین مادرت رامسر  بیا بریم اونجا باهم میریم 

ا" حرکت کن من دیرم میشه فطتو اون جمع برم نه نمیام حاال ل بریم قبول میکردم اما این که

چند دفعه  من  کار دارم –بیخود دیرت میشه اصال" نمیخوام بری شرکت میریم خانه ما –

خانه -ا میبریداری من و کج–مهم نیست کارمن مهمتره بریم خودم برمیگردونمت –بگم 

ممنونم شما -....-سالم –بهت میگم شماره خانه پدرشایان و گرفتم –اونجابرای چی –پدرم 

بله پسرتون میگه کارداره خواستم خیالم راحت -.......-تشریف دارید -......-خوب هستی 

بله ایرادی داشت –زنگ زدی به مادر من -ممنونم خدانگهدار  -......-شه شما تشریف دارید 

ز تند تند نفس کشیدنش مشخص بود حسابی عصبانی شده جلوی در بدون اینکه نگاهم کنه ا

شدن زنگ و فشردم و داخل  دو گفت: برو داخل قبل از وار دکلید انداخت و درو باز کر

ز مهمانی رفتن خبر بدی شهین و خیر ادب حکم میکنه قبل ا–بامن لج میکنی نیلوفر –شدم 

وارد خانه که شدیم  ک گفت بودند شادی محکم بغلم کرد و تبری شادی هردوجلوی درایستاده

که گفتم : آقای خطیبی مگه نگفته بودی کارت و  دبو نگار و یاشار هم بودند یکربعی گذشته

برای –یه زنگ به پدرمن بزن –اینجا میگی لطفا" حرف بزن باید برم شرکت قرار دارم 

خاطر تو بامن قهر کرده زنگ بزن برای اینکه ب–چی ,چرا خودت اینکار و نمیکنی 

ببخشید اون وقت من برای چی باید –عذرخواهی کن ازش بخواه فردا بیاد سرمراسم 
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من به پدرت حرفی نزدم  "الاو–بخاطر حرفهایی که تو شرکت بهش زدی –عذرخواهی کنم 

که سعی میکرد جلوی بقیه ادعا کنه پسرش و ازراه بدر کردم دوما" اگرم حرفی  داون بو

ین کارو نمیکردم کاری که پدرتو بامن کرد هرکس دیگه ای با تو کرده بود م ادزده بو

.حرفم و قطع کرد وگفت:اینابرای من مهم نیست مهم اینه فردا پدرم سرمراسم باشه ....رجاد

نبایدم این -.........-مهمه چراخودت این کارو نمیکنی هان حاال که اینقدر حضورش برات–

کارهات و دیگرون غرور هستی که انتظار داری همیشه کارو بکنی تواینقدر خودخواه و م

باشه هرطور مایلی –نه نمیزنم –زنگ نمیزنی –شرمنده آقا من این کارو نمیکنم  انجام بدن

عقد بیان االن زنگ  میزنم میگم نیلوفر میگه باعلی قرار گذاشته بودم فردا با خواهرت برای 

هرکاری دلت میخواد بکن من به پدرتو زنگ –نمیخوام نازنین سرمراسم باشه موافقی 

خوددانی گفته باشم نگی گذاشت بعداز عقد که کاری ازم برنیاد دیگه نمیزارم رنگ –نمیزنم 

و بکنی داد زد میتونم دلم نمیتونی این کار–خواهرتم ببینی به کل قطع رابطه رفت تو گوشت 

ری بهتره فکر دیگه ای نمیخواد زنم با کسی رفت و آمد داشته باشه سرکارهم نمیزارم ب

نه تامن برگردم اجازه نمیدم تکون بخوری به رائیهات بکنی صبح تا شب میشینی خوبرای دا

ون من این کارو نمیکنم گوشیش و فکر عقد واز سرت بیار بیرون چ–زانو درمیارمت 

درآورد و گفت: اتفاقا"منتظر بودم همین و بشنوم متنفرم از اینکه یه لجبازی مثل تو زنم بشه 

نه دیگه بازی تموم شد به –طعش کن ق–شوهر خواهر عزیزت –به کی زنگ میزنی –

یاشار نگاه کردم قبل از اینکه حرفی بزنه داد زد به کسی ارتباط نداره هیچ کس حق دخالت 

د و گفت: حتما" نشنیده االن که شماره رو ببینه خودش تماس میگیره نداره تماس و قطع کر

گفتی  توکه هرچی–باید قبال" فکرش و میکردی –دست از سر زندگی خواهر من بردار –

نه تو هنوز زبونت دراز  اینطوری نمیشه من –نم میخوای من قبول کردم دیگه چی از جو

مدن گوشیش لبخندی زد و گفت: خودش  ا درآدحوصله ندارم هرروز باتو جنگ کنم بابه ص

حالت -...-الو سالم  –چکار میکنی ارتباطت و قطع میکنی یا بهش بگم فقط نگاهش کردم 

حرف بزنم یه چیزی  آره راستش باید باها ت-..........-ممنون منم خوبم -....–چطوره 

میکنم  لو گفتم:خیلی خوب حرفی نزن قبو هست که باید بهت بگم درمانده نگاهش کردم

اگه بخواد تاآخر  تابرگردم نگار گفت:اینطوری که نمیشه اینحاالبشین  لبخندی زد و گفت:

رمیای مادر جون شما چرا ساکتی چرا دوادار به هرکاری کنه که توزود از پا  اینطوری

حالم –نمیری باهاش حرف بزنی کیفم و برداشتم و بلند شدم مادرش گفت: کجا نیلوفر جان 

م دسوار ش دم و اشاره کرکوچه که رسیدم باماشین پیچید جلواحافظ به سرخوب نیست خد

شرکت –باشه حاال کجا میری ون اجازه من کجا راه افتادی بار آخرت ددرو که بستم گفت: ب

ه تنها نداره میخوای بری خون ایراد–میکنه  دردسرم –نگفتی قرارداری  چرا مگه–نه نه خو
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ونی پول روپول بزاری شرکت چند نفر دیگه روهم از کنی برو به کارت برس که بت چکار

به هیچ کس الخصوص توی بی دست و پا  هرکار دلم بخواد میکنم–دستشون دربیاری 

ربطی نداره زیاد حرف بزنی ازشرکت پرتت میکنم بیرون یه نفر و میارم که لیاقت مدیریت 

دیگه روبا باج گیری و نفر  دسرچند نفر دیگه رو اینطوری زیر آب کردی چنو داشته باشه 

گفت:فقط تو چون ارزش  دن هان خندید ور کردی تن به خواسته های کثیفت بتهدید وادا

که طرفم آدم حسابی  برای این  –ردن و نداری باید زور باالی سرت باشه خوب زندگی ک

حرفهاش و قبول میکردم متاسفانه یکی که حتی نمیتونه که بی چون وچرا  نیست اگه بود

شلوارش و باال بکشه سرراه من سبز شده کاش حداقل تووجودت یه چیز مثبت پیدا میشد 

لم و به همون خوش میکردم اما تمام وجودت پراز کثافت و حیله است حالم ازت داونطوری 

ت و لاشت و گفت:امشب وسائمهم نیست ماشین ونگه د دزیاهردو مثل همیم –بهم میخوره 

-........-نه زندگیمون س وسائل شخصی بعدازعقد میریم سرخولبا–چه وسائلی –جمع کن 

چرا اینجوری نگاه میکنی انتظار نداری که برای دختری مثل تو جشن و پایکوبی راه بندازم 

آخه -منظور؟–ذهنم و خوندی لبخندی زدم وگفتم:نگاهت کردم چون یه لحظه فکرکردم 

جالت میکشم یکی مثل تورو به اطرافیانم بعنوان همسر معرفی کنم میخواستم بگم فکر خ

اتاق که شدم باعلی روبه رو شدم  دجشن و مراسم به سرت نزنه پیاده شدم و درو کوبیدم وار

بفرمائید بنشینید  حال –سالم نیلوفر خانم  به سختی جواب سالمش و دادم –تمام بدنم یخ کرد 

گاه میره خیلی بهتره شنفت:خدارو شکر این چند وقتی که دالبخندی زد و گ نازنین چطوره 

نه شاید باورتون نشه اما کتاب و زمین نمیزاره نفس -تنبلی که نمیکنه–سرش حسابی گرمه 

ببخشید –شما چیه؟ جاخوردم  لمشک–م راحت شد لراحتی کشیدم و گفتم: خدارو شکر خیا

ید مضطربید اگه مشکلی دارید در شتفضولی ندارم اما خیلی فرق کردید از قبل الغر دقص

اگه اینطوره –ران نازنینم من مشکلی ندارم فقط نگ–تاجایی که بتونم کمکتون میکنم  دبگی

چرا به شایان گفتید دیگه نمیخواید باهاش رفت و آمدکنید نگاهم و به زمین دوختم و 

نم نیستم الا–آخه چی شده شما که کینه ای نبودی –زی بگم که نمیتونم چیگفتم:نپرس 

ه واقعا" خدا شما دیگه عذابم نده به اندازه کافی تو فشار هستم اگوروت–فقط چی -فقط.......

یگه نمیتونم ببینمش حتی دمراقب نازنین باشی  داری بهم قول بده همه جورهقصد کمک 

قول میدم نگران نباشید –راقبش باشی نمیتونم صداش و بشنوم بهم قول بده علی آقا م

ون که مجبورم چاره در بداینق–هرکاری بتونم براش میکنم اما کاش مارومحرم میدونستید 

کاری کن از جانب شما دوتا نگرانی نداشته باشم لطفا" من  ای جز پذیرفتن این شرایط ندارم 

سرش و انداخت پائین و  سراغ من و نمیگیره –بله –و از حالش بی خبر نزار .....علی آقا 

گفت:تواین که دلش براتون تنگ شده که شکی نیست اماخودتون که میشناسدش مغرور  سری 
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 داین حرف و  نزنید خودتونم میدونی–دم اونم فراموشم کرد تکان دادم وگفتم:پس دیگه تنها ش

وقتی بخواد چیزی و ندید بگیره برای همیشه میزارش من نازنین و خوب میشناسم -که........

کنار برای من مهم سالمتی و خوشبختیش  تازمانی که شما کنارشی خیالم راحته اون وسائل 

میریزم خودش و من یه چیزی به حسابتون –بله اما گفت همه رو پس بفرستم –و بهش دادی 

نمیکنه  لندونه من دادم که قبوببرید برای سیسمونی هرچی دلش خواست انتخاب کنه بهتره 

خداجایی وروداری علی آقا خودم اینطوری راحت ترم ت ونمدمی–نیازی نیست خودم دارم –

چشم –میخواد بره خودت ببرش نزاری زیاد کار کنه بچه ها دوتان ممکنه ضعیف بشه 

ستراحت کنی اصال" بلند شو خودم نه ارنگت خیلی پریده بهتره بری خونگران نباش 

تا کار هست که باید انجام بدم  بعد از رفتن علی سعی کردم  دشما بفرمائید چن–ونمت میرس

نه  برگشتم پدرم و شایان تو سالن نشسته ر از همیشه به خوسرم و با کارم گرم کنم شب دیرت

دارم  بودند سالم کردم خواستم به اتاقم برم که پدرم صداکرد و گفت:بیا یه لحظه کارت

شایان االن بهم گفت چکار کردی فکر نمیکنی اینطوری به –تم: بفرمائید کنارش نشستم و گف

دم به پدرمم گفته این خواست من بوده کالفه گفتم:اینطوری براش فهمینازنین ضربه بخوره 

تم و به نفعشونه خواستم بلند شم که دسبهتره هرچی نازنین و شوهرش از این آدم دور باشند 

سروصداراه –گرفت و گفت:چرا میخوای بدون سروصدا بری مگه خالف شرع میکنی 

د بعدشم فکر نمیکنید این بدبخت شدنم دست و سوت بزنی بندازم که چی بشه بگم بیاید برای

ببخشید پدرجان من ازدواج هیچ جوری باماجور نیست خواهش میکنم شما دیگه درک کن 

از خانه  بیرون زدم چند مرتبه شایان و پدرم تماس  خیلی خسته ام شب بخیر صبح زود

نجام آدرس و آدرس و مسیج کن سرساعت او گرفتند جواب ندادم برای شایان مسیج زدم

رفتم یازده و پنج دقیقه بود که وارد  رفتم خانه سرتاپا مشکی پوشیدم فرستاد ساعت ده و نیم

نگاه کردند سالم کردم و بطرف  هم محضرشدم همه با دیدنم از جا بلند شدند و با تعجب به

نگاه میکرد  ه بود و حیران به مندپدرم رفتم .و کنار او نشستم شایان کنار میز حاج آقا ایستا

خوبه -.......-سالم آرش چه  خبر -.....-بله –اهمیتی به او ندادم و گوشیم و جواب دادم 

آقا کار شما چقدر طول میکشه  حاج دببخشی ,فعال" نمیتونم کارم که تموم شه میام  یه لحظه

الو آرش –و گفت:عروس خانم که تشریف بیاره نیم ساعت  دپیرمرد عینکش و درست کر

م کار دبرگر داالن یازده و ربعه برای دوازده نیم قراربزار فقط اومدم همه چیز آماده باشه بای

ید بلند شدم پیرمرد گفت:شناسنامه عروس خانم و پدرش و بدخداحافظ باشه -......-دارم 

ه من نگاه بعکس شناسنامه انداخت و بعد  شناسنامه ها رو روی میز قراردادم اونگاهی به

بله ازباالی عینکش سرتاپام و –کرد دوبار این کارو تکرار کرد و گفت: عروس شمایی 

دستش و  دنگاهی انداخت و گفت:بفرمائید بنشینید مجدد کنار پدرم نشستم سرش پائین بو
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دشمنت شرمنده  چرا این –شرمنده ام دخترم شرمنده ام –تم:به چی فکر میکنی گرفتم و گف

لبخندی زدم  نیست کهنم که هر چی میشه مهمتراز آیندتوهبیا برگردیم بج–حرف و میزنی 

وازده سال عذاب من دوگفتم:هیچ چیزی مهمتر از نازنین و زندگیش نیست شما که نمیخوای 

هدر بره بزار راحت زندگیش و کنه اون که خوشبخت باشه برای من کفایت میکنه فقط 

تنهاش نزار اون به علی حرفی نمیزنه بهش نزدیک شو تابتونه چیزایی که الزم داره به شما 

 بگه سرش وبعالمت مثبت تکان داد حاج آقا گفت: بفرمائید تو اتاق همه بلند شدند دست پدرم

اری بشه نگار پارچه ای جمن و شایان کنار هم نشستیم تاخطبه وگرفتم و بطرف اتاق بردم 

باز کرد تاباالی سرمون قند بسابه گفتم:لطفا" جمعش کن سرش و تکانی داد و پارچه را 

نگاهی دقیق به من انداخت و ازپدرم اجازه خواندن خطبه رو گوشه ای گذاشت حاج آقا 

یه چیزایی شروع به اجازه گرفتن از عروس کرد اولین مرتبه که گرفت اوبعد از خواندن 

ایان انداخت و شاهی به من بعد به بله اودوباره نگگفت :عروس خانم وکیم بدون معطلی گفتم 

شروع به خواندن خطبه کرد وسطای خطبه بود که چشمم به پدرم افتاد بی صدا گریه میکرد 

م و بلند شدم بطرف پدرم رفتم روبه ستم و کشیددخواستم بلند شم که شایان دستم و گرفت 

نمردم  یچیه پدرمن چرا بی تابی میکن–مرا بغل کرد و همانطور اشک ریخت  مدروش ایستا

ه این باین حرف و نزن –کاش مرده بودم و این روز ونمیدیدم –که مثال" دارم عروس میشم 

فته روز عقد نازنین ت گشهاب بهامه میده ده زندگیش ابفکر کن که نازنین خوب و خوش 

وقتی عاقد سه مرتبه ازش پرسید وکیلم تورش –نه چی گفت -فتن چی گفت: موقع اجازه گر

خندید و گفت:همینطوری گفت لبخندی  ر اجازه میدی زن علی شم پدرمنیلوف و زد باال گفت

رحال خندیدن بودند االن که و گفتم: آره پدرجان مراسم بهم خورد همه نیم ساعت د زدم

ه که د گفتم بلای اینکه یه وقت خنده ام نگیره زون میپرسید یاد اون روز افتادم برداشت ازم

که خوشبخت بشی ازخدا میخوام بخاطر  ایشاال ید و گفت:کسی متوجه نشه پیشانیم و بوس

و  زندگی شمادوتاهم گرمگذشتت و تمام زحمتهایی که این چند سال کشیدی کاری کنه 

ه گفت: عروس خانم بیا امضا کن باعث شد پدرم سکوت کنه آقا ک صدای حاجپرمحبت  بشه 

باید امضا میکردم نشانم  یکرد جاهایی کهم نگاه بطرف میز او رفتم اوهمانطور که به من

جاری میکردم اولین مرتبه بود که ازکارم متنفر  دمیداد گفت: تواین همه سالی که خطبه عق

و  تن به ازدواج بدی لبخندی زدم دخترجان کی مجبورت کرد–شدم نگاهش کردم 

نه دخترم بطرف پدرم رفتم مادرشایان –گفتم:روزگار نامرد بازم جایی هست که امضا کنم 

روم سیاه نیلوفر –شماچرا گریه میکنی –زیر گریه  دز داومد جلو بغلم کرد و با صدای بلن

دیدم شایان کاش نبودم این روز ونمیجان بخدا که بخاطر  داشتن چنین پسری شرمسارم 

و گفت:چرا گریه میکنی صدای گریه او بلندتر شد و دستش و رو شانه مادرش گذاشت 
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ببین ت نگذره زااخدشیرم و حاللت نمیکنم کاش دستم شکسته بودتوروبزرگ نمیکردم گفت:

 توروی خوش نمیبینی شایان مطمئن باش تقاص پس میدی بااین دختر مظلوم چکار کردی 

ین و به نفرینهای مادرش گوش میکرد شادی اومد جلو درحالی که پائبودسرش و انداخته 

خدا شگون نداره بجای نفرین دعاش کن آدم شه وروگریه میکرد مادرش و بغل کرد و گفت:ت

سرعقل بیاد پسرت دیونه است نمیدونه برای به دست آوردن چیزی که دوست داره باید از 

نه باشایان –م گفتم:وسیله که نیاوردید راهش وارد شه نگاهی به ساعت انداختم و به پدر

دون اینکه نگاهش کنم وسائلت و جمع کردی ب–بریم میرسونمتون بعد میرم شرکت –م داوم

من االن نمیتونم بیام –سوئیچ ماشینت و بده به پدرت ازهمین جا میریم لواسان –گفتم: آره 

احافظی دپدرجان باهمه خقراردارم امروز هم کلی کار دارم تمام که شد خودم میام بریم 

کردم و از محضر بیرون رفتم پدرم و که رسوندم وسائلم و تو ماشین گذاشتم و به پدرم 

-کی هست ؟–گفتم:من دارم میرم ولی امروز یه مهمان براتون میاد از تنهایی درمیای 

 بعدازظهر متوجه میشید سعی میکنم هرروز بهتون سربزنم داره دیرم میشه ببخشید باید برم

دم اما و مرا راهی کرد  به همین راحتی به عقد کسی درآمدم که عاشقش بو دصورتم و بوسی

لم دفی هم میترسیدم و رطداشتم دلم میخواست کنارش باشم ازدوسش دل خوشی ازش نداشتم 

میخواست فاصله ام و باهاش حفظ کنم بخاطر فاصله ای که بین من و نازنین انداخته بود 

ست از لج بازی برداره  کارم ساعت هفت تمام ددوار بودم کوتاه بیاد و ش دلگیر بودم امیاز

شد  و من تنها بسوی خانه شایان  حرکت کردم هیچ وقت تصور نمیکردم اینطوری راهی 

جلوی در تماس و –کجایی –بله –خانه بخت بشم جلوی درکه رسیدم شایان تماس گرفت 

م داخل محوطه وگوشه ای ماشین و برد درباز شد کنارایستادد یقطع کردم چیزی طول نکش

کردم و پیاده شدم صندوق و زدم اومد دوتا چمدان و برداشت و بدون کالمی راه افتاد  پارک

گاهی انداختم چقدر با خانه ای که قراربود خانه شت سرش حرکت کردم و به دور و برنپ

شدم به محض ورود وارد م اودراتاق و باز کرد و کنار ایستاد دآرزوهام باشه بیگانه بو

اما حاال عکس من بود این  دچشمم به قاب عکس باالی تخت افتاد قبال" عکس خودش بو

عکسی بود که بردیا روز تولد نازنین ازم انداخته بود حرفی نزدم و به او چشم دوختم 

ابه جا کن کشوها و کمد و خالی کردم چمدانها رو زمین گذاشت و گفت:هرجور خواستی ج

و چیزهایی که آورده بودم جابه جا کردم تازه کارم  ست چمدانها را باز کردمدرو برفت و 

م دکه ضربه ای به در خورد همانطور که سرگرم خواندن پوشه مقابلم بودتموم شده بو

ساعت نه نمیخوای یه چیزی بخوری پوشه رو بستم و بلند شدم بلوز –گفتم:کاری داشتی 

دم لحظه ای سرتاپایم زیر شانه هایم بود باز گذاشته بو بلندیش تاکه شلوار تنم بود و موهام و

گاه کرد و سرش و انداخت پائین از مقابلش گذشتم وبطرف آشپزخونه رفتم میزو چیده را ن
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بود اشاره کرد بنشینم خودشم کنارم نشست و گفت:برنج که نمیخوری حداقل اینا رو بخور 

رم خوردن نشان دادم اما اصال" مقداری جوجه تو ظرفم گذاشت حرفی نزدم وخودم وسرگ

غذاش و خورد و بلند شد  لمیلی به غذا نداشتم تنها باغذا بازی کردم امااوبااشتهای کام

میزوجمع کردم و ظرفها را شستم داشتم ظرفهاروخشک میکردم ازآشپزخونه بیرون رفت 

اش و  چانه رکه سنگینی نگاهی را حس کردم سرم و برگردوندم شایان دستش و زده بود زی

 دزیادی نبو کابینتها انداختم چیز لنگاه میکرد نگاه ازش گرفتم نگاهی به داخ به من

رومبلی لمیدم و چشمانم را  دظرفهاروجابه جا کردم کارم که تموم شد خبری از شایان نبو

بستم چیزی طول نکشید بخواب رفتم صبح مثل همیشه از خواب بیدار شدم کتری و روگاز 

یکردم و لوازمی که الزم همه چیز بود باید یه لیست تهیه مانداختم  لیخچا گذاشتم ونگاهی به

ه روم ایستاده بود و بکی بیدار شدی  سرم و بلند کردم و به شایان که رو–داشتم و میگرفتم 

صبح بخیر نیم ساعتی میشه نگاهی به –ه اش و روشانه اش انداخته بود نگاه کردم لحو

دارم لطفا" برو خانه پدرت بلند شدم و گفتم:اتفاقا"  همانوگفت:من امروز مساعت انداخت 

میخواستم برم جایی کار دارم منتظر بودم بیدارشی بتونم بیام تو اتاق همانطور که بیرون 

میرفت گفت:من خوابم سنگینه می اومدی هم بیدار نمیشدم صبحانه اش و رومیز گذاشتم و 

و لباسم و برداشتم و ازاتاق بیرون رفتم داشتم رفتم  دشید سرکموبه اتاق رفتم داشت لباس میپ

کفشهام و میپوشیدم که گفت: دیر دیر شش خانه باش اینم کلید  کلید و گرفتم و رفتم دلم 

ازخانه  اش به بهانه داشتن مهمان بیرونم کرد نیامده  زمیخواست های های گریه کنم هنو

ار با اونا بودم بعد یه رید تاچهباهانی و شادی تماس گرفتم و ازشون خواستم بیان بریم خ

سربه پدرم زدم پنج حرکت کردم شش و ربع جلوی خانه بودم درو که زدم ماشین دوستای 

مگه باید از تو –نهات نرفتند توکه مهمو–کجایی پس –ان داخل بود باهاش تماس گرفتم یشا

وگرنه جلوی  لزود میای داخ-تماس بگیر میرم وقتی رفتن–یا برن  اجازه میگرفتن بمونن

همینا به خدمتت میرسم  به ناچار ماشین و به داخل بردم هرشش نفر توپذیرایی نشسته بودن 

سالم خوش آمدید هرپنج نفر بلند شدند و حال احوال کردند خواهش میکنم بفرمائید مهرداد –

خوب کردید –که مزاحمتون شدیم خواستیم بدون خانمها چندساعتی باهم باشیم  دگفت:ببخشی

رامین گفت:این چه حرفیه شما که –ن اوصاف من مزاحمتون شدم شماها باید ببخشید اایب

و گفتم:صاحب خانه دوست  صاحب خانه اید ما یکم زیاده روی کردیم لبخندی زدم

به اتاق رفتم داشتم  داینجا مثل شما مهمانم تنهاتون میزارم راحت باشی محترمتونه و منم

خودش چرخاند و اتاق شد پشتم به او بود مرا محکم بطرف مانتوم و درمی آوردم که وارد 

گفت: بخوای آبروم و ببری آبرو برات نمیزارم ازش فاصله گرفتم و گفتم: میخواستمم 

دیگه داری خیلی حرف میزنی زود –نمیتونستم چون آبرویی نداری که من بخوام ببرم 



 
428 

بگم چند منه آقای باغیرت  بیام بین دوستای کوتاه بلند تو–لباست و عوض کن بیا بیرون 

دستی توموهاش کشید و گفت: خانماشون رسیدند زود باش باید یه چیزی برای شام بزاری  

 لعوض کردم و از اتاق بیرون رفتم داشتم با آنها حال احوا  رفت و درو بست لباسم و

جاست چیزی پیدا  که سروش از آشپزخونه اومد و گفت:نیلوفر خانم ظرفهاتون ک میکردم

ازکدبانوی خانه بپرسید اینجا که خانه من نیست منم مثل شما دم و گفتم:نمیکنم لبخندی ز

ل درنمیارم باید با نیلوفر بریم برداره مریم که سرخ شده بود گفت: من سراز وسائ شایان

ببینم چه  " منتظرمگفت: مگه اینا جهزیه تو نیست خندیدم و گفتم: اینا, نه عزیزم فعال

که وسائل و بیارم اینجا نه که باید ببینم کجا تصمیمی میگیره اگه قرار باشه اینجا زندگی کنیم 

و گفتم:یه چیزایی برای اینجا گرفتم بروازتو ماشین  رودرنظر گرفته بعد به شایان نگاه کردم

 نه ایمهمان میاد لنگ نمونی سروش گفت:خویسری ظرف و چیزایی که -چی هست؟–بیار 

عروسی بگیرید بریم من کمکت میکنم بعد از  دهمینه شماها کی میخوایکه زن توش نیست 

فریزر انداختم  خالی بود ظرف میوه روپرکردم و  رفتن آنها به آشپزخونه رفتم ونگاهی به

هنوز اینجا بیرون بردم سروش باجعبه ظرفها وارد شد وگفت:چند دست گرفتی شماها که 

شایان  .زی خسته میشم هردفعه هم که اینجا میام فقط همین یه دستهمن زود از چی– نیومدید

که پشت سرسروش ایستاده بود مشخص بود حسابی این حرف عصبانیش کرده به تالفی 

ای خرد شدن آرکوپالها بلند شد سروش جعبه رو زمین گذاشت و دجعبه رو انداخت ص

م سر خورد بعد به  من چشم اخت و گفت:از دستدگفت:چکار کردی شایان شانه ای باال ان

که شکست زیاد باب  ددوخت و گفت:شرمنده لبخندی زدم و گفتم:فدای سرت اتفاقا" خوب ش

واهرشوهرم و بشکنم سلیقه اون بود دلم نیومد دل خ–شیدا گفت:پس چرا گرفتی  دمیلم نبو

لطفا"  برادرش از اینا استفاده کنه دگفت شایان رنگ  نارنجی و خیلی دوست داره قسمت نبو

ت زن من بود االن دونه دونه لباهمین کارتون بزارش بیرون رضا گفت:بابا شایان خوش بحا

موهام و کنده بود و مجبورم میکرد برم یکی عینش و بگیرم مهرداد گفت:شاید این خانم 

بخاطر ما سکوت کرده وقتی بریم دمار از روزگارش درمیاره نگاهش کردم و گفتم:هیچ 

مکدر کنه ازاین جور چیزا زیاد  فکرش و بخاطر همچین چیزهاییآدم چیزی ارزش نداره 

میاد و میره حاال چرا همه سرپاایستادید بفرمائید بنشینید سروش وشایان مابقی ظرفهاروهم 

مگه شایان نگفت امشب شام -چرا؟–آوردند سروش گفت: یه وقت چیزی درست نکنید 

مهمان مهردادیم تولد خانمش  میخواد سورپرایزش کنه شماهم ایناروبزارید بعدا" جابه جا کنید 

کاش –شایان گفت : آخه چی حالت خوب نیست –....آخه –لطفا" تشریف ببرید حاضر شید 

ودشون هرچی ه پول بزاریم خگید که قراریگفته بودی رضا گفت: اگه بخاطر کادو مقبلش 

نه مطمئنا" برای اون یه فکری کرده راستش قراره مهمان بیاد هرکاری -خواستن بگیرن
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میخوان بیان خانه شایان ازطرفی چون خواهرو  م خانه پدرم برن موافقت نکردن گفتندکر

برادر شایان هستند حرفی نتونستم بزنم مگه اینکه خودش تماس بگیره و جریان و بگه تاتو 

من میرم حاضر شم مهرداد گفت: نه شایان یه وقت این کارو نکنی درست زنگ میزنی 

دیگه نه ما نه شما خوب گیریم اما سه شنبه اگه نه بیاری نیست ایراد نداره امشب و ندید می

و گفتم:یه لحظه بیا به اتاقم رفتم  م دگاه کرلطفا" چند لحظه صبر کنید به شایان ن–دیگه بریم 

این پسره  یه چیزی انتخاب کن بعنوان کادو بده به–چکارداری – کردم زو کشوی میز و با

ر من این تو گردنی ظپس از کدوما دوستت و نمیشناسی بن–از اینا –ببره برای زنش 

پس خوبه جعبه رو درآوردم و به دستش دادم و گفتم: ببر تازود –این و چند گرفتی -مناسب  

عبه رو به مهرداد  داد و عذرخواهی کرد کنه خودمم جلوتر از او بیرون رفتم ج شرش و کم

از رفتن آنها به اتاق رفتم و لبه تخت نشستم اومد گفت:یاشار برای چی داره میاد  بدون  دبع

و آمد  یه بار بهت گفتم تمایلی به رفت-چی؟–اینکه نگاهش کنم گفتم:کسی قرار نیست بیاد 

و به آشپزخونه  میگم بلند شدم شوناین بار اینطوری گذشتم باردیگه مستقیم به ندارم بااینها

االن اینا مثال" –رفتم اومد نشست و به  من که داشتم جعبه ها را باز میکردم چشم دوخت 

خونسرد گفتم:منتظرم تیر و تخته تو  بریزی بیرون تا برابر قیمت –جهزیه تو  دیگه آره 

بودم و داخلشون  فیله هایی که گرفتهت توش وسائل بریزم بیشتر کابینتها خالی بود خان

که  لو چیدم تمام ظرفهای شایان وهم توجعبه ها جمع کردم شایان همون او لانداختم و وسائ

سوئیچش و ازرو اپن برداشت و رفت بعد از چیدن وسائل م دشروع به چیدن کرده بو

به اتاق رفتم خیلی خسته بودم  ده کردم و بعددورتادور خانه رو نگاهی انداختم و لیستی آما

واب زدم لحظه و بخ خودم که دراتاق باز شد دتخت دراز کشیدم ساعت نزدیک دوازده بورو

عدازاتاق بیرون رفت امادرهنوز باز بود برقهارو خاموش  کرد و مجدد ای همانجا ایستاد ب

به اتاق برگشت و درو بست همانطور بی حرکت ماندم تامتوجه نشه بیدارم لباسش وعوض 

اونشب اولین شبی  ید صدای نفسهاش بلند شدد چیزی طول نکشکرد آروم روتخت دراز کشی

دوازده سال بدون استرس یاپریدن از خواب تاخود صبح بخواب رفتم  صبح بود که بعد از 

شدم غذادرست کردم و صبحانه  اشم رومیز چیدم و م پنج بیدار دمثل زمانی که خانه پدرم بو

علیک سالم صبح به –سالم صبح بخیر –به حمام رفتم یکربع به هفت وارد آشپزخونه شد 

بشین صبحانه ات –این زودی بوی چیه نگاهی به قابلمه ها انداخت و گفت: توکی بیدارشدی 

و بخور دیر میشه کلی کارداریم براش فنجانی چای ریختم  و مقابلش قراردادم او لقمه ای 

کردی از به یاد هم تو غذا درست میگرفت و گفت:موقعی که خواهرت خانه بود  دبرای خو

اهش کنم گفتم: آره پوزخندی زد و گفت:پس جز نگ آوردن نازنین دلم لرزید بدون اینکه

ند شم که داد زد بگیر بشین یادت باشه ازاین به کلفتشم بودی خواستم از سر میز بلخواهر 
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نه بابات شدن نداری فهمیدی این جا خو دبعد تا زمانی که من از سرمیز بلند نشدم حق بلن

من برده تو –ارم نه من و من قانون خودم و دن جا خوت خواست بکنی ایلنیست  هرکاری د

هستی خانم جان تواسیر و برده منی بهت گفته –نیستم که اینطوری با من برخورد میکنی 

خودت که بکن بودم تالفی میکنم حاال وقتش  ازکنارش گذشتم و گفتم:هرکار دلت میخواد 

قانون جنگله پسره رفیق باز فکر کرده بابچه طرفه به اتاق رفتم فورا" آدمیزاد نیستی قانونتم 

حاضر شدم و از خانه بیرون زدم تاساعت نه خبری ازش نبود تازه از حسابداری بیرون 

م که روبه روم سبز شد سیلی به گوشم زد  و گفت:توبه اجازه کی پات و از خانه ده بوداوم

قدری ضربه اش محکم بود که برای چند لحظه ای تو بی کس و کاری ب بیرون گذاشتی مگه

خفه شو دیگه خطیبی گنده تر از –بار آخرت باشه وگرنه میدم قلم پات و بشکنند –دم تار میدی

ت که دبیرون یا امه بدی میدم مثل سگ پرتت کننددهنت داری حرف میزنی بخدا اگه ا

شی پس احترام خودت ونگه نرفته نود درصد اینجا ماله من  خودتوهم کارمند من محسوب می

دیدی آدم  دار کاری نکن مجبور شم کاری و کنم که تمایلی ندارم وقتی سراغ من اومدی

دوتا شرکت دیگه هم هست که باید سرکشی کنم پس سنگ جلوم بیکاری نیستم جزاین جا

ت و حفظ کن وگرنه هرچی دیدی از چشم فاصلننداز که باهمون میزنم سرت و میشکنم 

برداشتم و به  دپرونده هارو که باضربه ای که شایان زد از دستم افتاده بوخودت دیدی 

مابقی کارها برسم هنوز جای  قسمت فروش رفتم سعی کردم کارو وزود انجام بدم که به

سیلی که زده بود میسوخت چشم راستم دوباره خون انداخته بود یازده به شرکت پدرم رفتم 

ید چندجور ملحفه روتختی خریدم اندازه های پرده روهم م بعد رفتم خردیک ساعتی اونجا بو

خوشبختانه م دادم پرده رو هم سفارش دادم و بطرف خانه حرکت کردم دکه از قبل گرفته بو

ست به کار شدم ملحفه روتخت و روتختی و جمع کردم و دنبود لباسم و عوض کردم و 

رنگ نارنجی و مشکی که م انداختم روتختی طرح طاووس بود به دچیزایی که گرفته بو

م یه مسیج از تکارم که تمام شد نگاهی به گوشیم انداخوه خاصی گرفت لروتخت قهوه ای ج

 دنه ام نگاهی به ساعت انداختم هفت و نیم بوشایان بود )نه خونه باشی(براش زدم من خو

 ردم خونسرد باشم تواتاق نشسته بودم وغذارو گرم کردم و میزو چیدم هشت اومد سعی ک

–کی اومدی –سالم خسته نباشی –دروباز کرد کتاب و بستم و نگاهش کردم کتاب میخوندم 

و گفت: شش رسیدم اومد داخل نگاهی به دوروبر انداخت و به من چشم دوخت اومد نزدیک 

–توکه میدونی چشمهات حساس شده برای چی کتاب میخونی چشمات دوباره خون انداخته 

پس چی,چرا نسیه حرف میزنی –نه –درد داری  هره دوبابرای چی مگ–از صبح اینطوریه 

 و غذاش و کشیدم چند دقیقه بعدبخاطر سیلی  که زدی حاال متوجه شدی به آشپزخونه رفتم –

تماشای تلویزیون بود که به اتاق رفتم  لدست به غذا نزدم او مشغووارد اشپزخونه شد خودم 
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آماده کردم میزوچیدم و قبل از اینکه دوباره با اومدنش خودم وبخواب زدم صبح غذا رو 

 دم مهمه زویبیدار شه ازخانه بیرون زدم رومیز براش یادداشت گذاشتم ساعت هشت قراردار

خودت و برسون خودم هفت و ربع شرکت بودم و تمام کارها رو باکارگاه هماهنگ کردم 

به ناچار فاکتورها رو خودم امضا زدم  دهشت مهمانهاش رسیده بودند اماازشایان خبری نبو

به شرکت اومد تواتاق داشتم فاکتورها روبایگانی میکردم  که دم ده بودو کارها رو انجام دا

وقتی من نبودم –اجناس وتحویل دادم مبلغ همه بحسابت واریز شده –پرسید قرار چی شد 

چاره ای هم –تو –خودم امضا کردم –فاکتور امضا کنم چه جوری بهشون فاکتور دادی 

داشتم امضا نمیکردم قرار بهم میخورد خودت که طرفت و میشناسی کلی بخاطر این قرارداد 

م نه تو پس غلط کردی دکرده بووندگی آهان خوبه خودتم میگی من د–دوندگی کرده بودی 

 چراداد میزنی من کنارت–امضا کردی چیه حاال چشمت دنبال مدیریت  نه خجالت نکش بگو 

دلم میخواد داد بزنم حرفیه سرم و انداختم پائین و گفتم: من که –م آرومم بگی میشنوم دایستا

خفه شو غلط برات یادداشت گذاشتم که .........باپشت دست محکم تودهنم کوبید و گفت:

کردی توچکاره ای که بگی کی بیام کی نیام تویی که االن اختیارت دست منه حتی بخوام 

بین چی میگم گورت و گم میکنی میری و دیگه هم حق نداری پات جونتم میگیرم گوش کن ب

وخواهرت شیرفهم شد حاال گمشو  ببینم اینجایی من میدونمو اینجا بزاری کافیه یه بار دیگه 

و گفتم: میدونی چیه توتقصیری نداری توی  بیرون خونی که از لبم جاری بود و پاک کردم

کرده که فکر میکنی منم مثل خودتم بدبخت این عقده ای اینقدر داشته های دیگران کورت 

اره باشه میرم و دیگه پام و اینجا نمیزارم ده اندازه سرسوزنی برای من اهمیتی نبشرکت 

امضا  لولی مطمئن باش باوجود تو این شرکت زود از هم می پاشه درضمن جناب مدیرعام

ن اگه دنبال پست و مدیریت ه کرده بودی مدپای فاکتورها زدم بهشون گفتم قبال" آماوخودت 

و اینطور چیزا بودم شرکت سلیمی یاپدرم و انتخاب میکردم چون کاراونجا ارزش وقت 

گذاشتن داره  به شرکت پدرم رفتم و از اونجاساعت دو به شرکت سلیمی رفتم یک ساعتی 

خانه رو تمیز کردم و به حمام  دگرفته بو بعد به خانه رفتم همه جارو گردوخاکاونجا بودم 

چرا –رفتم داشتم موهام و سشوار میکشیدم که دربا ضرب باز شد باترس به او چشم دوختم 

دم مسیج زدم میخوای حرص من و واب نمیدی میدونی چند دفعه زنگ زگوشیت و ج

–م متوجه نشدم کار خاصی داشتی دتم و گفتم: حمام بوشکشو گذا لدربیاری سشوار و داخ

نخیر چیزی نشده حاضر شو درکمد و باز –زی شده یچ–نشون رم خواسته امشب بریم خوماد

 لنه باباشه که سئواخه به تو چه ربطی داره انگار خوآ–کردم وگفتم:مهمان داره یاتنهاست 

توهر چی بپوشی فرقی نمیکنه یه چیزی –میخوام بدونم چی بپوشم که مناسب باشه –میکنه 

وسرم بندازمم بخاطر جذابیت صورتم وچشمهام لباسم به چشم میدونم من ملحفه ر–بپوش 
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–بزار بقیه تعریف کنند نه خودت  گفت:آدم از خود راضی به تو میگن نمیاد بلند خندید و

تم شابودم بردنیاز به تعریف نیست نگاهها بیانگر همه چیز هست  لباسی که به تازگی خریده 

رفتم نگاه خریدارانه ای انداخت سعی کردم به  پالتوی پوستی هم تنم کردم و از اتاق بیرون

انداختم کتش و پوشید و گفت:  نیارم گوشی وتوکیفم قراردادم ونگاهی به ساعت روی خودم

اون چندروز و  بعد از سه چهار روز ناآرام بادیدن هانی و شادی تمام تلخیبریم دیر میشه 

دم آرش و بردیا نبودند وفراموش کردم باشایان حرف نمیزدم اما حسابی سرحال شده ب

ادن به اتاق ددوتابرادر با هم گرم گرفته بودند تاگوشی شایان زنگ خورد و به بهانه جواب 

ن اوبه اتاق رفت وقتی اومد دبرای صدا کر ادر شایان کمک کردم میزو چید شادیرفت به م

بااومدن شایان همه دور میز جمع  وباره سگ شده دگفت: معلوم نیست کی بهش زنگ زده 

توگوشم وگفت:یادم رفت راستی مبارکه  دشدند موقع غذا کنار مادر شایان نشستم سرش و کر

توگوشم گفت:  وبارهدیانه نگاهش کردم و گفتم:چی؟ نگاهی به شایان بعد به من انداخت 

تکان دادم و  داغ شدم سرم وبعالمت نه– بیاری لباالخره میخوای برای من یه نوه تپل مپ

گفت:عروس  دسرم و پائین انداختم شادی که کنار شایان  و روبه روی ما نشسته بو

وخت دنگاهش کردم وگفتم:هیجی شایان دقیق به من چشم  مادرشوهر چی توگوش هم میگن

شدی مادرش گفت:دخترجان توداری غذامیخوری یازاغ سیاه بقیه رو  لشادی گفت:چراهو

پدرشایان گفت:امروز شرکت سلیمی رفته بودی نگاهش کردم و چوب میزنی  غذات وبخور 

 میخوای چکار کنی فکر میکنی از پس الپس جریان و فهمیدی حا–گفتم:بله یسر رفتم 

چطور –ا نمیده مشلومه دائی من همه خبرها رو به اینطورکه مع-ه ای برمیای لهمچین معام

اشتباه کردی –قرارداد بستم – چی کار کردی–قرارداد بستم –هم بوده مگه خبردیگه ای 

سلیمی که این کاره است خودش و کشید کنار ن توکم تجربه ای از پسش برنمیای دخترجا

دارم اونا ترسیدند  این وسط من یه فرقی با اونا–عموت قبول نکرد توچطور قبول کردی 

جواب دادم یک هفته  دنتونند دستگاهها رو تحویل بدن من اول همه چیز و چک کردم بع

داد من طی یک هفته هرچیزی که الزم بود تهیه  ه منبپیش آقای سعیدی شخصا" این خبر و 

–بله –توتمام مواد اولیه روتهیه کردی –بستم   دکردم و کارگاه و پر کردم امروز هم قراردا

–اره ند یوقتی پولت نقد باشه زمان معنای–اونوقت چه جوری یه هفته ای این کارو کردی 

–بدم  لکارو هم قرار شد یک ماهه تحویبله همه رو –و  رفتی ؟تمام اجناسهمه رو نقد گ

وقتی دستمزد کارگرها رو سه برابر کنی و قول پاداش هم –محاله امکان نداره آماده بشه 

من –سلیمی میدونه موافقت کرد –بهشون بدی بجای یک ماه پانزده روزه کارو تمام میکنند 

انجام نم کی چه کاری اونجا ماله منه من تعیین میک ددرصت ایشون ندارم نود نیاز به موافق

تکان واین کار نشدنیه قبول نمیکردم  اوسرش م احتمال میدادم بده بااین حال اگه یک درصد
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بله میدونم حتما" –داد و گفت:اگه موفق بشی میدونی چقدر برای شرکت اعتبار بزرگیه 

وقتی میگه موفق میشه حتما" میشه آرش میگفت نیلوفر از موفق میشم هانی گفت:نیلوفر 

 دپدرشایان گفت:توشرکت ما هم همینطور بو رد شرکت شده یه روزم بی کار نبودنوقتی وا

ازدستش برمی اومد انجام تنها کسی بود که هیچ وقت از زیر کار درنمیرفت و هرکاری 

 دچون براش نقشه کشیده بوکارمیکرد  بو گفت:خو دمیداد شایان خنده تمسخرآمیزی کر

و گفت:مگه دروغ میگم توبا حیله وارد این شرکت شدی  نگاهش کردم ابرویی باال انداخت

وبه دست بیاری شرکت سلیمی  درصد تمام تالشت و هم کردی تاتونستی بازرنگی تمام نود

دوتا این  دهم رفتی کارش و راه انداختی چون برای اونجا نقشه داشتی توبازرنگی تمام وار

ی .یاشار گفت: چی میگی شرکت شدی از سادگیشون استفاده کردی و نقشه ات و عملی کرد

واگذاری سهممون و  دقص دنطوری حرف میزنی من و شادی خیلی وقت بویاشایان چرا

برابر قیمت واقعیش سهم مارو  نزاشت به غریبه واگذار کنیم بادو داشتیم وقتی خانمت فهمید

که میشناسی ما با اون به توافق وشرکت دست قوامی نیافته قوامی این کارو کرد تا خرید 

اون کنار نمیای و حتما"  به مشکل میخوری این کارو  ونست توبادرسیدیم خانمت چون می

کرد تاتو شرکت و از دست ندی یدفعه شایان داد زد غلط کرد که این کارو کرد اصال" به 

دلش بحال شماها نسوخته جز پول چیزی ن چه ارتباطی داشت  بنده خداها این آدم یا

حرف میزنی اصال" چرا  تواینطوری ت: بسه دیگه برای چی اینطوری نمیشناسه مادرش گف

برای اینکه من این دختره رو بهتر از همتون میشناسم فکر میکنه باپول میتونه -شدی

توکتابا بنویسن  هرکاری بکنه بعد به من چشم دوخت و گفت: بالیی به روزگارت میارم که 

دیگه خجالت بکش چه جوری به خودت و نجات بدی شادی گفت: بسه  ببیم میتونی باپولت

چه هیزم تری به تو مهمان پدرت اونم زنت اینطوری برخورد کنی  اجازه میدی با خودت

کارای تورسیده به و روزش زده و  فروخته که این کارو میکنی جراینکه تا تونسته از شب

ی کرده خوب بگو هانی گفت: توکه راجع به نیلوفر اینطوری فکر میکردی برای دیگه ا کار

چی اینقدر پافشاری کردی که باهاش ازدواج کنی خندید و گفت: نکنه فکرکردید عاشق سینه 

داشتم نقشه میکشیدم روی این دختره مغرور و کم کنم  دم نخیر خیلی وقت بودسوختش بو

ج کردم تاتالفی تمام بی محلیهاش و سرش دربیارم باهاش ازدوا چون ازش متنفر بودم

این دختره  دو مانمیدونستیم بیخود نبومادرش گفت: ساکت شو دیگه تواینقدر پست بودی 

نه –که تن به این وصلت نمیداد  دبدبخت راضی نمیشد زنت بشه نگواون تورو شناخته بو

یه مارخوش خط و خالیه که که این و نمیشناسید  یدمادر من بحث من نیست اتفاقا" شماهای

دومی نداره نمیبینید چطور االن موش شده حرف نمیزنه از زرنگیشه وگرنه زبان درازیه که 

صدنفرم حریفش نمیشن پس چرا الل شدی جواب نمیدی تکه ای خیار بطرفم پرت کرد 



 
434 

نوری فهمند چه جووگفت: با توام چرا مثل مجسمه نشستی حرف نمیزنی جواب بده تا ب

زمانی که ,وگفتم:اگه حرفی نمیزنم به این دلیل نیست که نمیتونم نه ردم گاهش کهستی ن

ت ومیدادم هیچ نسبتی باهم نداشتیم امااالن شرایط فرق میکنه درسته هیچ کدوم عالقه بجوا

ای بهم نداریم اما متاسفانه زن و شوهر محسوب میشیم  و من صرف اینکه شوهرمی و 

نیم درست نیست اعصاب ز این گذشته ما االن اینجا مهموا احترامت واجب جوابت ونمیدم

پدرومادرت و بهم بریزی خوشیت و که براشون نمیاری حداقل ناخوشیتم  نیار این یکی 

دستتم که خوب کار میکنه میتونی  ی دلت خواست بگودوساعت و تحمل کن رفتیم خانه هرچ

ب هم نریز بلند شدم و بشقابخودتم تخلیه کنی اما احترامشون ونگه دار و اعصابشون و

بر نگاه خشمگین شایان د از براخیلی خوش مزه بو ستتون درد نکنهوبرداشتم و گفتم: د

که شایان اومد مرا  ظرف و بزارم تو ظرفشویی گذشتم و به آشپزخانه رفتم تازه میخواستم

دلت خنک نشده چیز دیگه ای هم  زمحکم بطرف خودش چرخاند نگاهش کردم وگفتم:هنو

 کوبید که شکست گفت:چقدر فریبکارینده بگو لیوان و از دستم گرفت و محکم تو سینگ مو

فهمونی که من توروزدم آره لبخندی زدم و زوایای صورتش دختر خواستی با ترفند به اینا ب

واز نظر گذراندم پدرش و که داشت وارد آشپزخونه میشد دیدم اما به روی خودم نیاوردم 

معذرت میخوام گفتی دیگه حق  دیتت بخاطر یه امضا که زدم ببخشیعصباناگه تمام : گفتم

ماش و کمی تنگ شنداری پات و شرکت بزاری گفتم چشم نمیام آخه دیگه مشکلت چیه چ

اینقدر میزنمت تابپام بیافتی   کرد وگفت: تغییر کردی رام شدی اما من دست برنمیدارم 

ت بکش دیگه زنته لند و گفت: خجاگرفت به پشت پیچو تش وکه بلند کرد بزنه پدرش دس

شماکه ازش متنفر شما دیگه چرا –یتش میکنی ر مردم محسوب نمیشه که اینطوری اذدخت

من هیچ وقت ازش متنفر نبودم اگه از شادی بیشتر نه کمترم دوسش ندارم من فقط –بودی 

بازور  ازش دلگیربودم که خودش دلیلش و میدونه نمیزارم بااین دختر اینطور برخورد کنی

و تهدید که به دستش آوردی حداقل مثل آدم ازش مراقبت کن پدرش دستم و گرفت و گفت : 

شپزخونه بیرون نرفته زدم و از کنارش گذشتم  هنوز از آ بیا دخترم کارت دارم چشمکی

چرا –بودیم که اومد من و محکم کشید کم مانده بود بخورم زمین که پدرش من و گرفت 

دت و برای سه شنبه حاضر کن با همه ثابت میکنم توکی هستی خو به –اینجوری میکنی 

خندید و من نمیام قبال" هم گفته بودم بادوستات نمیخوام رفت و آمد کنم – له ها میریم شمابچ

نتونست خودش و نگه داره این فقط میخواد من و اذیت کنه یسره با من گفت:دیدی پدرمن 

فتم: باور کن آقای خطیبی همچین قصدی ندارم بعد وگ مخالفت میکنه  به پدرش نگاه  کردم

وگفتم:من اصال" با مسافرت رفتن مخالفتی ندارم بادوستات مخالفم چون  به شایان نگاه کردم

یدونی منظورم چیه به پدرت بگو بعضی هاشون اصال" آدم درستی نیستند خودتم خوب م
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ی غیرت داشتی هیچ وقت وی همه چی گفت اگه تو همینقدر که ادعا میکنلدوست عزیزت ج

راضی نمیشدی زنت و پیش همچین آدمایی ببری من نمیام اگه تو اینطور چیزا برات مهم 

نیست برای من آبرو محسوب میشه نمیخوام کسی به خودش اجازه بده راجع به خصوصی 

ترین مسائل حرف بزنه خواهش میکنم این و ازمن نخواه پدرش گفت:ای بی غیرت زنت و 

ی بگه که شرمگین بشه غیرتت کجا رفته یکی به خودش اجازه بده به زنت چیزکجا میبری 

ار میکنی  شایان دباورم نمیشه شایان برو بمیر که ناموست و به چه کارهایی واوای بحالت 

کمربندش و کشید وگفت:زنده نمیزارمت تودیگه کی هستی یاشار و پدرش به زور نگهش 

وی بقیه میگفتم که از خجالت لتم:روم میشد چیزی و جداشته بودند روبه روش ایستادم و گف

آب شی بری تو زمین حیف که من نه مثل تو و دوستاتم نه از قماش شماها اگه دوست داری 

رو من که مانعت نمیشم فقط میخوام بامن کاری نداشته باشی من تو هیچ ببااونا باشی خوب 

کاری گفتی انجام دادم حاال چه با زور زی با تو مخالفت نمیکنم جز این مورد تاحاالشم هریچ

و تهدید چه با میل و رغبت اما این و از من نخواه آبروی من آبروی تو  کاش میتونستی 

درک کنی اماتازمانی که با اونجور آدما رفت و آمد میکنی نمیتونی معنی حرفها و 

وءاستفاده م از فرصت استفاده که نه سدکارهاشون و بفهمی  منم اگه مثل زن دوستت بو

میکردم مثل شوهرم میشدم نه جناب مدیرعامل از منی که از ترس آبروی خودم و خواهرم 

م برسه نخواه که این ا یکی دستش به دستگیره خاندشب تا صبح پشت درمیخوابیدم تا مبا

تکان داد وگفت:از جونت مهم تر و میخوام ری  سبکنم جونم و بخواه این و نخواه  کارو

زنگ میزنم به علی کاری میکنم روزگار خواهرت و سیاه کنه توکه دوست  یامیای یابخدا

تنها هنرت اینه که من –وهر خواهر ت راجع به زنش فکر دیگه ای بکنه میخوای شنداری 

باچی باپولت لبخند تمسخر -و تهدید کنی اگه این آتو رو نداشتی که میدونستم چکارت کنم 

مثل همونا همه چیز و با  ه ای شدیدپول دارت گشتی عقآمیزی زدم و گفتم:اینقدر با دوستای 

نخیر آقا برای من به زانو درآوردن توکاری نداره حیف که پای خواهرم وسط   پول میسنجی

وگرنه هرکاری میکردی نمیتونستی من و وادار بکنی باز باشه بازم تو بردی مادرش 

خوای زنت و جایی ببری که به آبروش لطمه ای وارد شه بگفت:شیرم و حاللت نمیکنم اگه 

باورنکن مادر من داره دروغ میگه دوستای من همه  خانواده دارن آدم حسابیند بااینی که –

صدالبته اللخصوص دوست محترمتون آقا مهرداد زبون –این میگه تومنی سنار توفیر دارند 

ه حرف بکشه و با تیکه هاش وادار به ب باز که هردفعه باترفند سعی میکنه تواون جمع من و

جواب دادن کنه اماتنها کسی که تو اون جمع هیچ اعتراضی به این رفتار نمیکنه تویی شیدا 

اون روز برام تعریف کرد اون چهارتا چطور بخاطر حرف زیادی که زد جلوش دراومدن 

ته هیچ عالقه ای بهت اما تو , واقعا" متاسفم هم برای تو هم برای خودم تصورم این بود درس
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ندارم درسته مدام باتهدیدهات جونم و به لبم میرسونی امافکر میکردم خیلی باغیرتی افسوس 

که ......بابلند شدن صدای زنگ حرف منم نیمه ماند شادی گفت:وای بردیاست اگه بفهمه 

و درو خدا پیشش حرفی نزنید گفتم:نگران نباش شادی جان بروروخون بپامیکنه آبروم میره ت

باز کن کسی چیزی نمیگه صورتش و پاک کرد و بطرف آیفون رفت درد چشمام دوبرابر 

شده بود چشم راستم خیلی درد میکرد با آمدن بردیا و آرش همه سعی کردند خونسرد باشند 

اما آرش که همیشه تیز بین و دقیق بود تک تک افراد و از نظر گذراند روصورت من خیره 

و  ن حرف بردیا فورا" تو صورتم دقیق شد لبخندی زدمت نیلوفر  باایحالت خوب نیس–ماند 

م ذوق زده دگفتم:سرم درد میکنه امروز خیلی ذوق زده شدم  بردیا خندید و گفت:منم بو

باز مونده بود شادی گفت:بردیا لیمی ار کردی آخ اینقدر کیف کردم دهن سمیشدم خانم شاهک

کادو به چه –معلومه که آوردم مگه میشه یادم بره –کادوی نیلوفر و آوردی یادت که نرفت 

ه شده گفتم بزرگش دردی دیدم فوق العااسبت میخواد توکه خودتو فراموش کمگه من–مناسبت 

نه –شادی گفت :ببین چه جوری داره از کارخودش تعریف میکنه  هکنم خدایی هم معرکه شد

نم  صبرکن االن میارم جلوی م دارم تعریف میکان از کارخودم نیست از دختر عممخانم ج

و بطرف شایان گرفت و گفت:  باوقا دکه بایه روکش پوشیده شده بو دقاب بزرگ بو در یه

عکس چیه  ببیندشوهرت ببینه تغییر رنگ شایان باعث شد همه کنجکاو شوند  لبزار او

بود نصف صفحه چشم و ابروی  بردیا قاب و بطرف ماچرخوند وای خدای من عکس من

که معلوم نبود من به چی نگاه میکردم اما نگاه  دنصف دیگه صورت من وشایان بو دمن بو

 داز نگاه شایان میش دعکس فوق العاده ای بو دخندان شایان روصورت من ثابت مانده  بو

تولد نازنین –راحت به  حس درونش پی برد هانی گفت:عجب چیزی شده این و کی انداختی 

یا دندیدیش به بر گاهم و به فرش دوختم آرش گفت:چند وقتهند نشنیدن اسم نازنین دلم و لرزا

ن و انداختی که من متوجه نشدم خواستم به این طریق بحث و یو گفتم: توکی ا نگاه کردم

–اما آرش دست بردار نبود گفت: دیشب خانه ما بودند نازنین خیلی الغر شده  عوض کنم

ین نی بهانه است نازنین از دوری تو به امیدو نه نیلوفر خودتم–بخاطر درس و دانشگاهش  

ه یه لحظه آروم نگرفت مادرم و مجبور کرد جریان مادرت روز افتاده دیشب فقط گریه کرد

مادرم مادرش و عذاب  که میشنید هق هق میکرد و میگفت و براش تعریف کنه هرجمله ای 

 شرایطش خاص  توکه داد منم دخترش نیلوفر حق داره ازم متنفر شده باشه  نیلوفر نازنین

پیش االن بخوای  یشه بخاطر یه اتفاق بیست و پنج سالهمیشه کنارش بودی باورم نم

–و فشاری روی پلکهام وارد کردم  اینطوری برخورد کنی دستم و رو چشمام قراردادم

نازنین این وسط تقصیری نداره اونم مثل تو ناخواسته وارد این بازی شده اون االن بیشتر از 

ن دیگه ای بهت احتیاج داره بلند شدم و کیفم و برداشتم وبه اتاق رفتم قرصم وخوردم هرزما
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هانی و شادی هردووارد اتاق شدند شادی قطره رو ازم گرفت . گفت:وای نیلوفر چشمات 

نه شادی جان چیزی نمیشه قطره رو ریخت و گفت:چرا –دوباره سرخ شده چیزیت نشه 

شرط کرده اگه با اون حرف –یعنی چی که نمیزاره –برادرت نمیزاره –بهش زنگ نمیزنی 

بزنم همه چیز و به علی میگه بخاطرخودش مجبورم دستم و روچشمم قراردادم شادی 

نه نیازی نیست االن آروم میشه فقط میشه برق –گفت:نیلوفر به شایان بگم ببرت دکتر 

ت کن شاید بهتر شی بیا شادی بزار وخاموش کنید نور چشمم ومیزنه هانی گفت:یکم استراح

دقیقه ای نگذشته بود  دتنها باشه با رفتن آنها روی تخت نشستم و سرم وبین دستام گرفتم چن

که دراتاق باز شد و صدای شایان تو اتاق پیچید حاضرشو بریم من خسته ام این و گفت و از 

سوخت نورهم چشمم و میزد اتاق بیرون رفت لباسم و پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم چشمم می

به زمین بود باهاشون خداحافظی کردم بردیا با گفتن نیلوفر سرت و وهمانطور که نگاهم 

بیار باال باعث شد نگاهم وبه او بدوزم اما نتونستم نگاهم وثابت نگه دارم دستم و باالی 

م به او نگاه ابروم قرار دادم و به این طریق مانع رسیدن نور به چشمم شدم اما باز نتوسنت

نیاز نیست استراحت –که دوباره چشمات خون انداخته شایان زنگ بزن به دکترش تو–کنم 

وقتی نشستم شالم و کنم خوب میشه خداحافظ زودتر از شایان از خانه بیرون رفتم 

روچشمهام قراردادم تابه این طریق ازرسیدن نور به آنها جلوگیری کنم گفت: خجالت نکش 

این آرزو رو به گور میبری خندید و گفت:خواهیم دید –ه کسی نمیگم راحت گریه کن ب

لی روسرم انداختم و مابقی راه در سکوت گذشت به محض رسیدن فورا" خوابش برد شا

وارد محوطه شدم آروم و قرار نداشتم نمیدونم چقدر قدم زدم و به نازنین فکر کردم فقط 

رودی تکیه داده بود و نگاهم میکرد شدم وقتی سرم و بلند کردم متوجه شایان که به درو

و روچشمهاش و ازنظر گذراندم  آروم بطرفش رفتم وقتی مقابلش ایستادم لحظه ای صورتش

دعا کن –نگرانی -..........-چشمات خیلی سرخ شده -.........-درد نداری –ثابت ماندم 

ارش گذشتم و یی سرخودش و بچه هاش نیاد وگرنه بجان خودش جونت و میگیرم از کنالب

بگیر بخواب بزار منم بخوابم –به اتاق رفتم ساعت چهار بود این شب لعنتی تمومی نداشت 

بلند شدم ازاتاق برم بیرون پائین تخت دستم و گرفت وگفت: نگفتم برو بیرون گفتم بخواب 

به ودیگه خوب هم نمیشنوی زودباش.......همین االن به ناچار روتخت دراز کشیدم و پشتم 

بیدار  کردم داشتم به نازنین و شرایط بوجود اومده فکر میکردم که خوابم برد صبح وقتیاو 

د شایانم نبود فورا" بلند شدم داشتم حاضر میشدم که صدای شدم ساعت از هفت گذشته بو

می بینی که فعال" –تومگه نرفته بودی –به سالمتی کجا تشریف میبرید –شایان تکانم داد 

وضع چشمت خوب نیست بمون استراحت کن –میرم شرکت کارم زیاده –اینجام کجا میری 

تونمیخواد به فکر من و چشمم باشی من هرچی از تو و زندگیت دورباشم برام بهتره مقنعه –
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هرکاری کردم نزاشت با ماشین خودم برم گفت: رو سرم کردم و از اتاق بیرون رفتم 

ممنونم شما -.....-الو سالم –فت میرسونمت تازه حرکت کرده بودیم که پدرم تماس گر

-.....-چی؟ .پس-خواهش میکنم برای نازنین اتفاقی افتاده -....-چی شده -..........-چطوری 

الو آرش –نمیدونم من و برسون خانه پدرم –مشکلی پیش اومده –خداحافظ -.....-باشه میام 

نه فعال" نمیام -.....-یگوش کن زنگ بزن بردیا بگوازامروز بره کارگاه سلیم-.-سالم 

کاردارم خودتم حواست به کارا باشه آرش تاچیزی و بررسی نکردی نزاری پدرت امضا 

که نمیتونم بین پنجاه من –برای چی بردیا رومیفرستی کارگاه –باشه خداحافظ -......-کنه 

وازده دصبحها که تاده خوابه تابره آتلیه میشه –پس کارخودش چی میشه -تامرد بچرخم

درآمد آتلیه رومیریزم بحسابش شمانمیخواد ی هفت میره یازدهم برمیگرده دوبرابراینطور

نیستم اما بهتر بود ازیه آدم دیگه میخواستی این کارو –نگران چرخ زندگی خواهرتون باشید 

هلل شوهری هم ندارم که ش که نمیتونه وقتش و نداره الحمدمثال" از کی میخواستم آر–بکنه 

م پیگیر ازپس کاری بربیاد به کارگاه خودشم به ندرت سرمیزنه و من مداهم پام باشه بتونه 

داری از کی میخواستم این کارو بکنه وقتی قبول کردم چهل تا کارهاش بودم حاالانتظار 

باشم تاپیش بره فعال"چاره ای ندارم بعدشم بردیا دستگاه و یک ماهه تحویل بدم باید سرکار

رم ازپس کار برمیاد به کس دیگه که به اون اعتماد دا توکار هم جدیه هم محکم اینقدری

کی بیام دنبالت نگاهش کردم و گفتم:من امروز کلی کار –ارم ممنون که من  رسوندی ند

میمونم شرکت وقتی کارت تموم شد خبرکن باهم برمیگردیم سرم و –دارم خودم برمیگردم 

مبارکه -امروز میریم محضرو گفت:ا بود پدرم بغلم کرد بعالمت مثبت تکان دادم  مادرم آنج

–وقتی با مادرم تنها شدم گفتم:میشه یه چیزی ازتون بخوام خداخدا میکردم موافقت کنید 

خودم بااون –آخه شوهرش –مراقب نازنین باشید بهش سربزنید نزارید تنها بمونه –حتما" 

نه خیلی – قول میدم شوهرت کوتاه نمیاد–صحبت میکنم قول بده همه جوره مراقبش باشی 

و که عذابش –چرا به پدرت نمیگی –بدتر شده باز قبال" که زنش نبودم اینقدر اذیتم نمیکرد 

ده توکه –درنه به نازنین حرفی نزنید خوب محضر چه ساعتیه زیاد کنم لطفا" شما هم نه به پ

چرا نمیمونی استراحت کنی چشمات بدجور –برگردم سرکار  دشرمنده نمیتونم بای–میای 

–چیز مهمی نیست خودش خوب میشه راستی شما االن اینجایی کی تو شرکته –شده سرخ 

آخه چرا شرکت شما اعتبار –تصمیم گرفتم تعطیلش کنم دیگه از پسش برنمیام خسته شدم 

آره اما......نیلوفر حاال که شرکت پیش شوهرت نمیری حاضری بیای اینجا –خوبی داره 

شرکت عموتم که بعدازظهر میری صبحم بیا پیش توکه شرکت سلیمی فقط یک ساعت میری 

رصد شرکت و بنام نازنین پنجاه درصد و هم به نام تو زدم ولی نازنین دمن من قبال"پنجاه 

نزار تعطیل شه آدمای کله گنده ای بامن قرارداد دارن این برای اهل این کارها نیست 
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ن به این بحها بیکارم اماایشه قبول میکنم صبا–موقعیت بقیه شرکتها هم عالیه نظرت چیه 

–خوبه معنی نیست که تنها شرکت و دست میگیرم شما توسمتت میمونی منم کمکت میکنم 

چشم من دیگه میرم دیرم –آره عزیزم فردا که شرکت و تعطیل کردم ازشنبه صبح منتظرتم 

مزاحم چیه –مزاحم شما نمیشم باآژانس میرم –صبرکن نیلوفر سرراه میرسونمت -میشه  

م بعد به شرکت دند شو بریم پدرم مرا به شرکت رساند و رفت تاسه اونجا بودخترجان بل

 سلیمی رفتم پنج باشایان تماس گرفتم و خواستم بیاد دنبالم توماشین ازم پرسید پدرت چکارت

نه چرا باید این کارو –داشت جریان و براش گفتم کمی سکوت کرد و گفت:مخالفت نکردی 

م به این موضوع فکرکنند پدرم خیلی تنهاست اینطوری هم دخواسته بو میکردم خودم ازشون

میخوای –هم یکی هست که  مراقب نازنین باشه  دخیالم راحت میشه اون ازتنهایی درمیا

آره یکی باید باشه که جایگزین من بشه کی بهتر ازمادر خودش –ازخواهرت مراقبت کنه 

نازنین بود اصال" نفهمیدم کی رسیدیم خسته  نگاهم و به بیرون دوختم اماتمام حواسم پیش

اونم رفت که بخوابه داشتم غذا درست م اما باید یه چیزی برای شامش درست میکردم دبو

میکردم که وارد آشپزخونه شد با تلفن صحبت میکرد و میخندید توجهی نکردم و کارم و 

میکنیم نگاهش  انجام دادم وقتی تماس قطع شد گفت:امشب وسائل و جمع کن صبح حرکت

بزار برای بعد –اما من صبح هزارتا کار دارم –بابچه ها میریم رامسر –کردم و گفتم:کجا 

ندارم روبه روش نشستم و حوصله دعوا  نمیتونم داد زد داری شروع میکنی و من اصال"–

نمیشه -نگفتم که نمیام فقط بزار برای بعد از ساعت یکفتم:من صبح دوتا قرار مهم دارم گ

 میکنم بچه بازیها رو بزار کنار شخواه–ار دلت میخواد زنگ بزنم به شوهر خواهرت انگ

کار  چاره ای ندارم درضمن مگه فردا صبح نباید دستگاه قوامی و تحویل بدی میخوای 

برن زنگ بزن بهشون بگو اونا –آخ اصال" یادم نبود حاال چکار کنم –وباره جنجال بپا شه د

چی شد توکه تمایلی به اومدن نداشتی راضی شدی ,رام –ماهم بعدازظهر حرکت میکنیم 

م و پای گاز ایستادم شایانم از دبلند ش ماالن هم  ندارم اماچاره ای هم ندارم مجبور– شدی

و  ددان و روزمین گذاشته بووتا چمدبه اتاق رفتم آشپزخونه بیرون رفت کارم که تموم شد 

می بینی که دارم لباسهای تورو –چکار میکنی –روتخت  دمن و هم ریخته بو تمام لباسهای

ه داجازه ب–رده بودی ش وبرداری مثل لباس دیشبت که تن کجمع میکنم باید شیک ترینها

م وسائلم و بردارم اینطوری اونجا لنگ نمیمونم  برو غذات بخور  چمدانها را بیرون دخو

شایان خوابش برد تاپاسی از شب  دخیلی زوکردم  بردم و لباسها رو هم از روتخت جمع

ش تهیه کنم م شایان یسری وسائل نداشت که لیست کردم فردا برادمشغول بستن چمدان بو

ده تموم شد شین خودم ازخانه بیرون زدم کارم رار باماسام باصبح ساعت شش بیدار شد

که شایانم  دده بویکربع نشتهیه کردم به خانه رفتم شدم و برای خرید رفتم وسائل و که دبلن
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یگه دچمدانها را توماشین گذاشت و به اتاق رفت تاحاضربشه ازقبل لباسم  و تو اتاق رسید 

هنوز بدون  کهجلوی دراتاق ایستادم به او دم من زودتر از او حاضر شدمای گذاشته بو

دیدم جلو میکرد چشم دوختم وقتی سردرگمیش و و داخل کمد و نگاه  دپیراهن ایستاده بو

رفتم و گفتم:برو کنار بزار من برات انتخاب کنم لبه تخت نشست و به من چشم دوخت کت و 

شلوار نوک مدادی درآوردم و گفتم:این مناسب  گفت:من این نقره ای رو دوست دارم دنبال 

تومیخوای چهار پنج ساعت رانندگی کنی جنس اون کت و شلوار جوریه که –م دپیراهن بو

شه وقتی برسی اونجا دیگه روت نمیشه ازماشین پیاده شی وای که درست زود چروک می

مثل نازنینی فقط دنبال رنگی هستی که تو چشم باشی درضمن این رنگ تورو چاق تر 

نشون میده اصال" بهت نمیاد همین و بپوش لبخندی زد و گفت:چشم مامان کوچولو از اتاق 

 بردم تو ماشین قراردادم و دوباره به اتاق بیرون رفتم فالکس و پرکردم سبد و برداشتم و

د نگاهی به ساعت انداختم و گفتم:خوبه تو دختر نشدی برگشتم تازه داشت کتش و می پوشی

دن ,دخترپسرداره توهم یه مگه حاضر ش-قدر میخواست طول بکشهوگرنه حاضر شدنت چ

ردنت تلف وساعتی و جلوی آینه برای آرایش کدی حتما"اگه دختربود–چیزی میگی ها 

میکردی حاال بازم فرقی توش نمی بینی اومد جلو گفت:توچرا آرایش نمیکنی؟ نگاهی به یقیه 

انداختم و گفتم:چشمام و اذیت میکنه یقه کتش و درست کردم و  دکتش که داخل مانده بو

نیلوفرماداریم حرکت کن من با شهاب قراردارم اخمی کردو گفت: دگفتم:عروس خانم تمام ش

باید یسری مدارک و ازش بگیرم –افرت چراقرارگذاشتی زنگ بزن کنسلش کن میریم مس

توداری میری مسافرت چه –دفترش سرراهمون  اگه الزمشون نداشتم میزاشتم برای شنبه 

مدارک مربوط به زمینی که میخوام بگیرم شهاب –لزومی داره مدارک کاریت و بیاری 

–ته برای هفت امشب البته اگه به موقع برسیم کارهاش و انجام داده مانده سند که قرارگذاش

بگو چرا اینقدر –ازقبل هماهنگ کرده حاال لطفا" راه بیافت -آخه هفت کدوم دفترخانه باز  

لطفا" –عجله میکنی من و باش فکرکردم رام شدی نگو منفعتی برات داشته کنار اومدی 

ذاشت و هلم داد و گفت: ستش و روسینه ام گدسرم درد میکنه  ین به اندازه کافشروع نک

بجهنم که درد میکنه تولیاقت نداری جون به جونت کنند فقط به فکرپولی ازخانه بیرون رفت 

روقفل کردم و بطرف ماشین رفتم باسرعت میراند دومرتبه دوروبرو نگاهی انداختم د

یکم آرومتر چرا اینجوری میری محکم -وختم و گفتم:دبه او چشم  نزدیک بود تصادف کنیم

شدکافی بود کلمه دیگه  دهنم پرخونات و بشنوم دتودهنم زد و گفت:فقط خفه شو نمیخوام ص

شهاب  رو رولبم گذاشتم و سکوت کردم شایان مقابل دفت لستمادای بگم تاحسابی شر بپا کنه 

گرفتم مارال گفت: چه بالیی  نگه داشت کیفم و برداشتم و پیاده شدم مدارک و از شهاب

دیگه ای روش گذاشتم و گفتم:چیزی نیست  خوب من دیگه میرم  لاستمدت اومده سرلب
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نه خداحافظ.به محض –کتکت میزنه –نیلوفر برگشتم و به شهاب نگاه کردم –خداحافظ 

اینکه نشستم دوباره باسرعت ماشین و بحرکت درآورد نگاهی به مدارک انداختم و شماره 

؟-.-و آقا شهاب لا–شهاب و گرفتم  -مطمئنی معطل نمیشم -.......-آره دیدم این مدارک کامل 

من با ویالش کاری ندارم میخوام این زمین و برگردونم بین -.........-خودت دیدی -.........

این زمین عالقه خاصی داشته باید برگردونمش وگرنه بیکار  مادرم داشته بهکه تمام امالکی 

نه مشکلی نیست پول این زمین -.............-ک مال  چه تاریخیهم این راه و برم چدنبو

-ممنونم -..........-ازه دمطمئن شو امروز کار من و راه مین توحساب پدرمه فقط زنگ بزن

گیر بهت چیز دیگه لطفا" با مادرم تماس ب نه باور کن اون اینکارو نکرده فقط یه-.......

ه نمیخوام مشکلی پیش بیاد حتما" حساب کتاب میگه چکار کنی ازشنبه کارم شروع میش

ید برای نازنین و  یه حساب ن بزار یه حساب جدشرکت و بررسی کن و من و درجریا

وقی این شرکت و تو انجام بدی مشترک برای من و مادرم باز کن میخوام تمام کارهای حق

مادرم  نه-......-اعتبارش حفظ شه این شرکت موقعیت فوق العاده ایه داره  هم مهمبرا

یمونه من وقتش و ندارم فوقش بتونم زیادزیاد سه ساعت اونم صبح وقت همچنان مدیر م

نه کارگرها میان قبال" صحبت کردم بردیا و آرش قراره -......-کدوم کارگاه -.....-بزارم

-........-نه ممنونم به مارال هم سالم برسون -.....-این چند روز به کارگاه سربزنند 

اون گوشی و خاموش کن  بدون اینکه حرفی بزنم –فظ مدارک و تو کیفم قراردادم خداحا

ه کن که عینکم و جا لاینقدر گفتی عجله کن عج–گوشی و خاموش کردم و توکیفم قراردادم 

و بعد به من انداخت و  بطرفش گرفتم نگاهی به عینکگذاشتم عینکش و از کیفم درآوردم و 

ت و آوردی بازیه جا به درد خوردی سرم و بطرف دیگه گفت:چه عجب فکرکردم فقط خود

ست تو چی کشیده بجای اینکه دای برگروندم ادامه داد نمیدونم اون خواهر بدبختت از

پول درآوردن بودی روحیاتتم که مثل زنای  لمراقبش باشی و به درسش برسی یسره دنبا

 جوری رفتار میکنی که ه است فکر میکنی باید با همه مادرانه برخورد کنی یهلچهل سا

اشتباه کردم بخاطر لج و کسی نتونه ازت ایراد بگیره حالم ازهمچین دختری بهم میخوره 

ماغ و افاده ای دزندگیم و تباه کردم باید کسی و میگرفتم که بخودم بخوره نه یه گنده  لجبازی

تاخودش مثل تو .سعی کردم توجهی به حرفهاش نکنم نیم ساعت تمام اینقدر گفت و گفت 

تا گفت:باید به مادرم میگفتم دارم میرم مسافرت  دخسته شد و سکوت کرد یکربعی ساکت بو

اری حداقل اون یه چایی میوه ای چیزی دتایه چیزی برمیداشت توکه عرضه این کارها رو ن

دارم ضعف میکنم ازگشنگی اینجا هم که رستورانی نیست کوتا به یه جایی  برام میزاشت

نه بهت برخورد و میخوای برای چی نک-فتم ماشین  و نگه دارگ-چی؟-دارنگه –برسیم 

حرفهای تو به اندازه سرسوزنی برای من اهمیت نداره مگه نگفتی گرسنه ای نگه –برگردی 
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وسط اینجا نگه دارم که چیزی نیست نگاهش کردم و گفتم:برای تو راهت کتلت درست –دار 

من پیاده شدم سبد و درآوردم براش ساندویچی  کردم حاال نگه دار ماشین و نگه داشت و

ستش دادم سبد و هم جلوی پام گذاشتم  نگاهی به ساعت انداخت و ددرست کردم و به 

–تونمیخوری –ساندویچش و میخورد حرکت کرد  همانطور کهکنیم  د حرکتگفت:دیر  بای

یاد پس ز–دیشب بعدازاینکه چمدانها را بستم -کی اینارودرست کردی؟–گرسنه نیستم 

یم پیش اونا نگیری بخوابی اهمیتی ندادم و به بیرون چشم نخوابیدی االن بخواب که رسید

برای –دوختم ساندویجش که تمام شد گفت: هرجا قهوه خانه ای چیزی دیدی بگو نگه دارم 

و گفت:میگم مثل مامانایی  دتشنه ام چای بگیرم  لیوان چای براش ریختم  نگاهم کر-چی؟

نه برنمیخوره اگه همین مامانا نبودند بچه هایی مثل تو ازگرسنگی و –ه بهت برمیخور

این راه رستوران درست و حسابی –مگه رستوران و از آدم گرفتند –تشنگی هالک میشدند 

گه خیلی حساسی اینجوری بودکه این همه بروبابا تودی–مومت کنه ه ممکن  غذاش مصندار

ن به مقصد تاتونست تیکه بارم کرد و من تنها آدم تواین رستورانها نمیرفتند  تارسید

مهرداد تلفنی آدرس  تنها زمانی با من کار نداشت که ازدرسکوت به حرفهاش گوش میکردم 

مهرداد نگاهم کرد و گفت:توکه نمیخوای –میگرفت وقتی قطع کرد پرسیدم اینجا ویالی کیه 

باید با من بیای نگاهی به میرم تو وی اینا بکوبمت پس ساکت شو من شوهرتم هرجاکه منلج

هفت اودوباره با مهرداد تماس –قرارت چه ساعتیه –بود  تم یکربع به ششساعت انداخ

ل کشید ماشین و به دن در که تقریبا" پنج دقیقه ای طوگرفت وگفت:ماجلوی دریم بعدازباز ش

کردم روشن ودبه محض ورود گوشیم اما تمیز و مرتب بو دبرد ویالی زیاد بزرگی نبو لداخ

ش تامثل همیشه بی حجاب بود نه تنها ستاره زنهای دوس دستاره بلوز شلوار جذبی پوشیده بو

حجاب نداشتند امامثل ستاره هم جذب و بدن نما نمی پوشیدند هیچ کدوم حال خوبی هیچ کدوم 

چتون شده  مهرداد شماها وشه ای افتاده بودند شایان پرسیدنداشتند هرکدام بی حال گ

رستوران رفته  نموم شدیم شانس آوردیم بهتریین گفت: همه مصبی حالید رامچرااینقدر 

نیلوفر کتلت –وم نیست چه بالیی سرمون اومده بود شماهاکجا غذا خوردید لبودیم  وگرنه مع

مجبوریم بیرون غذا سروش گفت: خوش بحالت ماکه هروقت بیرون میایم  ددرست کرده بو

د ستاره گفت:حاال یه بار نیلوفرغذادرست کرده ببین این بخوریم اینا هیچکدوم آشپزی نمیکنن

مردا چقدر نمک نشناسند نیلوفر هفت روز هفته نیست آشپزی کنه حاال یه بار بیرون اومدنی 

خودش برای شوهرش چیزی درست کرده ببین چه به چشم میاد شایان گفت:نیلوفر همیشه 

واقعا" -اش و آماده میکنه بعد میرهغذادرست میکنه هرروز صبح قبل از اینکه سرکاربره غذ

خوش بحالت شایان توهمه جوره شانس آوردی بابه چه حوصله ای داره مهرداد گفت:

رس دبله رسیدیم آقا شهاب آ-......-الو سالم –صدادراومدن گوشیم نگاه از شایان گرفتم 
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–م گرفت یه لحظه  توکیفم دنبال خودکار میگشتم که شایان خودکارشو بطرف-......-ندادی 

واقعا" -................-نه سرراسته باهاشون تماس گرفتی؟-......-ممنونم بگو آقا شهاب 

سالمت باشی شماهم سالم برسان  خداحافظ شایان گفت: آدرس -.........-ممنونم لطف کردی 

مهرداد گفت: شایان بلند شو برید لباستون و عوض زیاد دور نیست شش و نیم میرم -کجاست

کمم استراحت کنید معلومه خانمت خسته است باناراحتی به شایان چشم دوختم بلند شد کنید ی

مهرداد گفت:چون خانمت حساس  اتاق طبقه باال را و گفت:بیا خانم  دبازوی مرا هم کشی

بود رفتیم شایان  گذاشتیم برای شما ازپله ها که رفتی باال اتاق سمت راست به اتاقی که گفته

چمدانها رو روی زمین گذاشت و روتخت دراز کشیداما بالفاصله بلند شد و گفت: چه بوی 

شو ملحفه رو عوض کنم چمدان و باز کردم و ملحفه هایی که آورده  دبوی نم  بلن–بدی میده 

تخت و جمع کردم و تو کمد دیواری  روتخت کشیدم و روتختی و ملحفه خودبودم و 

بلند شو –ملحفه های روبالش و هم عوض کردم دراز کشید و گفت:آخیش حاال شد قراردادم 

باشه هرطور –حوصله ندارم خسته ام یسره رانندگی کردم –لباست و عوض کن بعد بخواب 

راحتی لباسها رو جابه جا کردم نگاهی به شایان که خوابیده بود انداختم پتویی روش کشیدم 

نخوابیدی به پهلو چرخید و گفت:خوابم نبرد -گفت:کجا ؟خواستم از اتاق بیرون برم که 

توخسته ای استراحت –نگاهی به ساعت انداختم و گفتم:داره دیرم میشه بلند شد و گفت: بریم 

کن کتش و پوشید و گفت: میخوای تنها بری سرت کاله بزارند هرچندتو زرنگ تر از این 

که مانعش شدم به درتکیه دادم لحظه  رو باز کنهیی توسربقیه کاله میزاری خواست دحرفها

ای نگاهش کردم و گفتم:از وقتی حرکت کردیم هرچی دلت خواست گفتی و هیچی نگفتم 

 ه کافی فکرم مشغول هست مگه نمیخواستی بازادخواهشا" با اعصاب من بازی نکن به ان

قط خوب حاال هستی لطفا" برو پیش اونا و بامن کاری نداشته باش اگه ف وستات باشید

که اندازی و عذاب دادن من  راهم بیای بیا وگرنه اگه قصدت تیبعنوان یه مرد میخوای هم

ه ها پائین رفتیم فقط للطفا" بمون پیش دوستات  از اتاق بیرون رفتم اومد کنارم و باهم از پ

پرسیدتنها کجا میرید شایان سرم و انداختم پائین  دوبنده تنش بودمهرداد توسالن نشسته بود 

خندید و گفت: میری صیغه اش کنی نگاه گذرایی به شایان  دت: میریم دفترخانه مهرداد بلنگف

م کارمون تومحضر بیست انداختم و از سالن بیرون رفتم توماشین هیچ کدوم حرفی نزدی

نکشید طرف معامله مرد جوان و با شخصیتی بود که خیلی باشایان گرم گرفت دقیقه طول 

شایان از چگونگی رسیدن زمین به  برای دیدن ویال رفتیم اوبرایاز محضر باهمان پسر دبع

او ازدواجش بعد ساختن  ویال گفت تعریف کرد ویالروبرای همسرش ساخته اماهیچ وقت 

و انتخاب کرد  لباوسواس تمام وسائ دنتونست ازش استفاده کنه خانم فوق العاده حساس بو

اروتحمل کنم بخاطرهمین اینجاروفروختم بهش محلت نداد بعدازاون نمیتونم اینج لاما عج
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 امابرای من مهم دتمام وسائل شیک و آنتیک بو دویالبطرز زیبایی چیده شده بو دحق بااو بو

اون محیط بود نه ویال شایان و او درحال صحبت بودند که من به محوطه رفتم شروع به  نه

م دهیچ وقت حس نکرده بوم و چیزی که دقدم زدن کردم حس عجیبی داشتم انگار تنها نبو

خوبی –کنارم احساس میکردم باگذاشته شدن دستی روشانه ام ازآن حال و هوا بیرون اومدم 

ه مرد جوان نگاه کردم و بازاین جا خوشتان نیامد –نیلوفر سرم و بعالمت مثبت تکان دادم 

اینجا  دخشینه ,بب–یعنی میخواید خرابش کنید –گفتم:ویالبرام مهم نیست زمینش و میخواستم 

ونید دچهارتادرخت پرتقال باید باشه اما من  چیزی ندیدم باتعجب نگاهم کرد و گفت:ازکجا می

-هنوز هست یا.......برای اینکه نهالش و مادرم کاشته –اینجا چهار تا درخت کنارهم داره 

م پشت ویال چهار درخت کنار هم بود دتشریف بیارید نشانتان بدم پشت سرش راه افتا

 میده هرکسی و هم آوردم متوجه نشدوتاش میوه ندایناهمون درختهایی که گفتید اماگفت:

دلیلش چیه لبخندی زدم و گفتم:دلیلش و فقط من میدونم اگه میوه میدادند تعجب داشت دستی 

رودرختها کشیدم و گفتم: کاش چهارمیشم میوه نمیداد شایان نگاهی به ساعت انداخت و 

تظرند نای قدم برداشتن نداشتم شایان دستم و گرفت و کمک کرد بچه ها من بریم دیگه:گفت

 بطرف ماشین برم وقتی به ویال رسیدیم دلم میخواست تنها باشم اما افسوس که تازه گرفتار

شده بودم مهرداد بادیدن ما توگوش سعید چیزی گفت که هردوبلند خندیدند کنار شایان نشستم 

آقا حاال اگه مشکلی نداری بلند شو بریم یه حت شدی مهرداد گفت: کارت و کردی تمام شد را

دوری بزنیم موقع گفتن این جمله سعید موذیانه میخندید و به من نگاه میکرد شایان گفت:کجا 

سرش و خم کرد و تو  دمیخوای بری این بار سعید توگوش مهرداد چیزی گفت که مهردا

متوجه  وی خودم نیارم کهه زمین باشه و به ربصورت من دقیق شد سعی کردم نگاهم 

حرفهاشون شدم ازشایان حسابی عصبانی بودم منتظر یه جرقه بودم تابازبانم به آتش 

ممنونم حال شما -..-سالم –بکشمش بازنگ خوردن گوشیم هردوی آنها سکوت کردند 

تمام شد شهاب همه -.........-بله تازه از اونجا میایم -.......-یم دپنج رسی-.....-چطوره 

چیزی نیست یکم سرم -......-یم دیدرهاش و انجام داده بود بعداز محضر رفتیم اونجاروهم کا

چه فایده -.....-گذشته  ها گذشته اما کاش ازاون دوتا هیچ کدوم نمیموندن -........-درد مکنه 

-.....-حالش خوبه -...-ت کردم صدای کیه نگران نباش من عاد-.........-رمن ای داره پد

قاب لطفا"خداروشکر یه زحمتی بکشید دیروز فراموش کردم -.....-حتما" حسابی خوشحاله 

نفهمه منم -......-نه اومدم میبرم -......-عکس ریحانه رو بزارید اتاق من درو هم قفل کنید 

-گرفتم  بهتره مراقبش باشید بسته ای هم که تواتاقتون گذاشتم بهش بدید فقط نگید من

:من میرم لباسم و عوض کنم سرش و به شایان نگاه کردم و گفتمممنونم خداحافظ -.........

ی زدم و گفتم:خداروشکر نمردم و یه بار دآورد جلو گفت:جو اینا نگیرت مناسب باشه لبخن
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و گفت:نیلوفر ایرادی  دش دیه حرف درست درمون ازت شنیدم چشم حواسم هست شیدا بلن

نه عزیزم بیا مهرداد گفت:شیدا خانم برنامشون که بهم زدید باتشر به او –توبیام  نداره منم با

چقدراین مهرداد بیشعور  کرد برم وارد اتاق که شدیم شیداگفت: نگاه کردم شایان با سر اشاره

تکان بخوره ضربه ای به درخورد و  اینقدرم هیز  آدم نمیتونهاصال" دلم نمیخواست اینجا بیام 

یم و شراره وارد شدند شراره زن سعید بود که دست کمی از شوهرش نداشت باز شد مر

سری تکان دادم و گفتم:قرار بازوم و نیشگونی گرفت وگفت: ناقال نرسیده رفتید نامزد بازی 

ای -مبارک باشه بزرگ  –یه ویال همین نزدیکی –محضر داشتیم شیدا گفت:چی گرفتید 

چشم فردا شیرینی هم میدم شایان –دست خالی اومدید تقریبا" شراره گفت:پس کو شیرینیتون  

د و کلی–اینقدر عجله کرد یادمون رفت مریم گفت:میشه فردا بریم اونجا روببینیم میزارن 

گرفتم باشوهراتون صحبت کنید مخالفتی نداشتند بریم مریم نگاهی به دوروبر انداخت و 

سخرآمیزی کرد و گفت:معلومه اینجا چقدر شیک  پارتی بازی کردنا شراره خنده تمگفت:

وممون محل ازه آدم متکبر و ازخودراضی به کدنمیبینید مهرداد چقدر به نیلوفر تیکه میند

مگه –میده مشخص عاشق شده گفتم: لطفا" ادامه نده تو بااین حرفها ممکنه شرراه بندازی 

گفت:  دامیکنه سرصحبت و باتو باز کنه شی دروغ میگم نمی بینی ازهرفرصتی استفاده

اگه این حرفها به گوش شایان برسه خون بپا میکنه یه وقت این حرفها رو  یشراره میدون

به من چه ربطی –میرسونه  نزنی اون دهنش چفت و بس نداره حتما" به شایان پیش ستاره

داره بلند شید بریم پائین ستاره تنهاست االن شوهرامون و از راه بدر میکنه مریم گفت:وای 

درمیاره چرااینطوری لباس میپوشه شراره گفت: من که میگم ستاره برای که حرصم و 

یده تااون و اذیت کنه شیدا گفت:چقدر هم برای مهرداد شتالفی کار مهرداد اینطوری لباس پو

که نگاه نمیکنه ستاره است شراره گفت:معلوم  تااین چشم تیله ای جلوی  مهم  به تنها کسی

اه کنه ناراحت نشی ها نیلوفر امامراقب شوهرت باش چشماش  نبایدم به زن خودش نگ

میشه شیدا گفت:اوه اوه چه  دازستاره شنیدم میگفت چند وقته شایان و میبینه تپش قلبش شدی

ر باحجب و حیاست بعدشم اون نمیاد یکی مثل دکسی اونم شایان سرش و بلند نمیکنه اینق

ت:ازمن گفتن ببینید کی گفتم ستاره نیلوفرو ول کنه بره به ستاره بچسبه اوبلند شد و گف

 میدونه چکار کنه دل ببره لبخندی زدم و گفتم:اگه بلد بود دل شوهر خودش و میبرد اگه این

ن طرفی بزار که با دیدن یه لباس جذب ده حساب ستاره نزار به ضعیف النفس بودباتفاق افتا

وچرا اینجوری هستی ازراه بدر شده شالم و سرکردم شراره گفت:این چیه بزارش کنار ت

گفتم: من اینطوری راحترم حداقلش اینه که از دست چشمای هیز بعضی ها درامانم با بقیه 

م باز گذاشته بود اور کوتاهی تنش بود دگمه هاشبه سالن رفتیم مردا تو محوطه بودند ستاره 

ها نشستیم رست میکنند باشیدا به گوشه ای رفتیم و پشت به آندگفت :بیاید بیرون دارن جوجه 
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ه رحرف میزنه اماپربی راه نمیگنه امروز خیلی تورفتار ستا درسته شراره بدشیدا گفت:

د گفت دقیق شده بودم تاوقتی نیومده بودید رمق بلند شدن نداشت امابه محض اینکه مهردا

آرایش کرد و بخودش رسید مراقب باش نزار زیاد به شوهرت  شایان نزدیکه بلند شد حسابی

دنبال این چیزی باشه مراقبش باشم یانباشم  دم و گفتم:اگه شایان اهلزلبخندی نزدیک شه 

همه زنها مثل –م دم سکته میکردتوچه دلی داری من بو–چیزا میره باستاره نه یکی دیگه 

 همند منم روشوهرم حساسم اما چکار میتونم بکنم با انداخته شدن چیزی رودوشم فورا" به

روشانه  هایم انداخت و گفت:هوا سرد شده مراقب باش  عقب برگشتم شایان بود کت و

قا آ–شم سردم  نمیشه یمن کنار آت–اسبه تو چیزی تنت نیست نلباس من م–سرمانخوری 

شایان هرسه به ستاره که بافاصله کمی ازما ایستاده بود نگاه کردیم مهرداد میگه کجا رفتی 

خسته ام  دشایان دور نماند شایان گفت:بگیبیا دیگه شیدا باابرو به من اشاره کرد که از چشم 

یکم میشینم بعد میام شایان روتخته روبه روی من نشست شیدا گفت:هرچی به این رامین 

ازآدماش خوشم نمیاد این دوتا –گفتم اینجا نیایم گوش نکرد شایان گفت:چرا خوشتون نیومد 

:چرا اینطوری فکر ایان گفتشدازند دارند میخوان بقیه روبه جون هم بن باهم سرجنگ

شاید حق باشماباشه ونم چی بگم دنمی–چیزا دقیق تریم  برای اینکه مازنیم و تو این–میکنید 

تنهاتون میزارم بعد از رفتن شیدا شایان نگاهم کرد و گفت:توهم  دشاید نه حتما" ببخشی–

من نظری ندارم سری تکان داد و گفت:برای اینکه خشک و بی –همین نظر و داری 

ا شوهرش بااون تنها بمونه چطوری به شوهرش دسی یه نگاه کن ازترس اینکه مبااحسا

میچسبه نگاهی کردم و گفتم:اگه شوهرش اهل چیزی باشه به بودن زنش نگاه نمیکنه بعدشم 

دوستت دقیق بشی اونوقت می فهمی چرازنش همش بهش میچسبه زن نیست یکم تورفتار دب

من از رامین هیچ وقت چیزی ندیدم االن هم مثل  درهرکس دیگه ای هم بود همین کارو میک

داره .......مزاحم نیستیم سعید و شراره بودند شایان م وفازمان دانشگاه چشم پاک  به زنش

گفت:نه بشینید تازه نشسته بودند که سروکله ستاره پیدا شد و کنار شایان نشست شراره 

نیلوفر بیرون –جا رفته بودی به من نگاه کرد ستاره گفت:آقا شایان ک باحالت خاصی

حاال براش گرفتید –چه کاری شایان نگاهی به من انداخت و گفت:خرید ویال –کارداشت 

نزدیک همین جا زیاد دور – کجا هست الگفت:حا دفورا" گفتم:بله گرفت سندهم زد سعی

بلند  نیست  سعید دوباره گفت: بدنیست یسربریم ببینیم چه جوریه به درد میخوره یانه شایان

شد اومد کنار من نشست و گفت:چیزی که نیلوفر دست روش بزاره حرف نداره ستاره 

اما شایان حتی  نگاه معنی داری به ستاره انداخت دگفت:ازانتخاب همسرش پیدا است سعی

الم شادی الو س–نیلوفر ببخشید –نگاهشم نکرد ستاره گفت:به نام نیلوفر زدید یابنام خودتان 

نیست یکم خسته است ..نیلوفر  دوهم بلمامان کوچو-......-طورید شماها چ ممنونم-...-جان 
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آه ببخشید -..-ی جان دالو سالم شا–گوشی باخودش حرف بزن –تواتاق –گوشیت کجاست 

جای شماها -......-ممنونم -.........-مقصربرادر زنت نه من شرمنده -.......-خوبی بردیا 

عالیه -...........-خوب چه خبر بود خوب پیش میره -.......-باآرش رفتی -........-خالی 

–احافظ ده خدآره ب-.....-ازت ممنونم میدونستم ازپسش برمیای امیدوارم بتونم جبران کنم 

-.-هاش رفتی توبا-.....-دی چی شده شا-.......-ممنونم -......-ت چطوره لسالم عزیزم حا

-......-نشده حالش خوب هست  عیف کهخودش چی ض-...-مشکلی ندارند خوب سالمند

راست میگی خودش -چه فرقی میکنه مهم اینه که هرسه تاشون سالم باشند-..-خدارو شکر 

م راحت لازت ممنونم لطف کردی خیا-......-علی و که میدونم عاشق دختره -...-چی گفت 

ی شده چ–فدات شم عزیزم به مادرتم سالم برسون خداحافظ گوشی و به شایان دادم -...-شد 

و نوه هات چیه لش و دور شانه ام انداخت و گفت:خوب مامان کوچوتدسآره -حالشون خوبه ؟

پس جنسشون جوره سعید گفت:منظورت چیه شایان –؟لبخندی زدم و گفتم:یه دختر یه پسر 

چی که نوه  هات چین شایان گفت:منظورم  بچه های خواهرشن ستاره  ییعن

صبح ظهر شب باید –خدانکنه این چه حرفیه میزنی – دبدبخت ش–آره –داره لوگفت:دوقو

فقط جلوی دست و دستش به دوتا بچه باشه دیگه وقتی برای خودش نمیمونه بچه چیه 

 دم میشه من که از بچه متنفرم سعید گفت:ولی مهرداپارومیگیره و مانع گشت و گذار آد

مهرداد –یکنه عاشق بچه است شراره گفت:راست میگه هروقت مهرداد بچه میبینه غش م

نمیتونی  تو بارداری درست خودش هنوز بچه است بچه میخواد چکار بیا االنغلط کرده 

ه دنیا بیاد هیچ جا نمیتونی بری ماپنج تا آزادیم اماتوباید بشینی بچه تکون بخوری بعدازاینم ک

فر ر هیکلت بهم ریخته شایان بلند شد و گفت:نیلودداری کنی ببین از وقتی باردار شدی چق

من خیلی خسته ام هواهم سرد شده بریم داخل ستاره گفت:آقا شایان هوا که خوبه حاال بشینید 

چرا بلند شدی دیدی –ه قدم زدن کردم بکنار شایان شروع  دشدم و گفتم:من سردم  ببخشی دبلن

م و دبازوم و فشار داد وگفت:یه بار ارزش خو–که چه سرودستی میشکست کنارش بشینی 

–ونم دنمی–برای بار دوم همچین حماقتی نمیکنم توچرا گفتی اونجارومن گرفتم  پائین آوردم

–و کرده درسته رامامن میدونم خواستی به اون بگی شوهرت عاشقته و به همین دلیل این کا

نه اتفاقا" برای این گفتم که تو خجالت نکشی دوستت نگه شوهر گردن کلفتش بازنش رفته 

ستم و گرفت هام برداشتم و بطرفش گرفتم مچ د روشانهه جیب شده کت و ازباون دست 

نشنو  برات  درشت نگو درشت–و میچینم  تبخوای زبان بریزی زبون–توصورتم خیره شد 

بازنت مچ میندازی –همچین زنی بفهمی نوز نتونستی فرق یکی مثل من و بامتاسفم که ه

م رونه که باید به زور نگهش داشایان  اوبه رامین نگاه کردلبخندی زد و گفت:بابا یه جا نمیم

سه چهارروز اومده که استراحت کنه امانه این –شاید خسته است بزار بره استراحت کنه –
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بعد برو  ن دوباره کت و روشانه ام انداخت و گفت:بیا بریم کنار اتش یکم  بموندباخوابی

انداخت و گفت: تا مچتان  ددست من که شایان محکم گرفته بورامین نگاه دیگه ای به 

رم انداخت و مرا بطرف د و دستش و دور کمتشریف بیارید شایان مچم و رها کردرنرفته 

مهرداد سیخهای جوجه رو پشت و رو کرد و گفت: به به چه عجب تشریف آتش کشاند 

خیر –نیلوفر خانم گرسنه نیستی آوردید شایان میترسی خانمت فرار کنه اینطوری چسبیدیش 

تشکر من اشتهایی ندارم به شایان نگاه کردم –ما هم بفرما شرف نکن همه ناخنک زدند اتع–

ه مهرداد لسرش و بعالمت مثبت تکان داد تازه نشسته بودم که سروک لو گفتم:من میرم داخ

مجله ای که رومیز  دکمی خسته ام شما بفرمائید به کارتون برسی–پیدا شد و گفت:چرا تنها 

روکله اش پیدا شد که دوباره س ده بوبه آن انداختم چند ثانیه ای نگذشتهی برداشتم و نگا دبو

برات بیارم اینجا یا میای بیرون خیره –د این بار بدون پسوند نگاهش کردم و اسمم راصدا ز

اری تنها باشی راحت باش منم مثل درکت میکنم دوست دو گفت: دنگاهش کردم چشمکی ز

و من لا–دم و به طبقه باال رفتم و شماره شایان و گرفتم تمام بدنم یخ کرد بلند ش–خودتم 

و تماس و قطع کردم چند دقیقه بعد رفتم نه نمیخورم -.......-م تواتاق خیلی خسته ام داوم

جلوی پنجره و از گوشه پرده به آنها که دورمیز جمع شده بودند نگاه کردم سرمیز سپیده 

باگوشیم رفتم توقسمت عکس زوم کردم تا بتونم صورت هردوشون و  دکنار شایان نشسته بو

حرف زدن بااو بود یابراش نان میزاشت  لشغوایان سرش پائین بود اما سپیده یامببینم ش

ازجلوی پنجره کنار رفتم و روتخت دراز کشیدم پنج دقیقه نگذشته بود که نوشابه میریخت 

ترسیدی –و از دیدن شایان نفس راحتی کشیدم راتاق باز شد با ترس روتخت نشستم دفعه دی

و گفت:باز برای من تعیین تکلیف  دبه تخت تکیه دادم و گفتم:آره  چرااومدی باال اخمی کر

و تخت گذاشت و اینه چرا  غذات و نخوردی سینی و رتوچقدر حساسی منظورم –کردی 

نوشابه هم –یرم نه من س–گفت:سردم بودبخاطر همین اومدم باال غذا بخورم تونمیخوای 

اون که مخصوص شماریخته شده سیخ و تو سینی قرارداد و گفت: من و میپایی –نمیخوری 

بعضی وقتا زیرزیرکی یه چیزایی میگی که آدم –بپائمت مگه چکار میکنی که الزم باشه –

االن چنین قصدی نداشتم غذات و بخور  تیکه ای جوجه بطرفم گرفت و –و میسوزونی 

میشه بگیر جوجه رو از دستش گرفتم   دیزی نخوردی اینطوری حالت بگفت: تو ظهرم چ

دا و مریم هم فتیم سعید مهرداد و گرفته بود شیبصدای داد و بیداد هردو بطرف پنجره ر

به چی میخندی نگاهش کردم و گفتم:به حماقت این دوتا آدم بی شخصیت برای –ستاره رو 

فعه نظرت تغییر دتو که نظری نداشتی ی چی شد–ضایع کردن هم دست به هرکاری میزنند 

ازچیزی نمیترسم اصال"برای چی باید بترسم  منبه آنها چشم دوختم و  گفتم: کرد یاترسیدی

ل م و گفتم:ددی زدزنش دل باخته پوزخن–آره بگو -میخوای بگم تا بسوزی خندید و گفت:
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دیروز مهرداد امروز تو فردا صدتای دیگه زیاد جدی نگیر  اونم مثل دل تو باند فرودگاه س

خیر آقا چون باکارهای بچه –چون باب میلش نیست –فکر میکنی چرا شوهرش محلش نمیده 

شی اون دل گانه دلش و زده طرز لباس پوشیدن امروزش و باقبل مقایسه کن متوجه می

کارا اون و  نهنوزم عاشق مهرداد  و میخواد باایدل اون و نزده شوهرش و زده اما شوهره 

نه تا بهش توجه کنه اما وقتی بی توجهی میبینه دست به کار دیگه ای میزنه جنس ک کتحری

یگران و میبینه و نداشته های خودش و ستاره پراز حسد و کینه دزن حسوده داشته های 

اقبت این رش کرده روتخت نشستم و گفتم:خدا آخرو عاست چون مهرداد تا تونسته تحقی

از وقتی من تورو –دارم  اینقدر نگرانم و دلشوره انمیدونم چر یر بگذرونهمسافرت و بخ

ل غذاش و خورد و اشتهای کامدیدم همیشه نگران بودی چیزی نمیشه بیا غذات و بخور  با

خوب چرا خودت –بریم پائین ببینیم چی شده -برای چی ؟–نیلوفر بلند شو بلند شد و گفت:

نم خندیدم و گفتم: اینجا هم دست از فضولی برنمیداری میخوام تورو بهانه ک–تنها نمیری 

و گفت:بیا دیگه با یه دست سینی و با دست دیگه بازوی من و چسبید همه تو  زدلبخندی 

هردوپای ظرفشویی ن نشسته بودند سینی و ازش گرفتم و به آشپزخونه رفتم شیدا و مریم لسا

شانس –ارن ده بقیه بیمیگه زشتشایان نمیزاره –بودند شیدا با دیدنم گفت:چرا نخوابیدی 

وتا دبابااین –ی شده چطور مگه چ–یم مسافرت یا سینما دآوردی پائین نبودی نمیدونم اوم

میزاری که درمیارن اصال" توچرا شوهرت و تنهااصال" باهم نمیسازن هرکدوم یه بازی 

بشینه و اینطوری بشه تواگه کنار شوهرت بودی که اون نمیرفت پیش شایان اینطوری بشه 

من میرم  شد و گفت حرف میزنه بلندبابا شایان وقتی دید این دختره یسره –منظورت چیه –

پیش نیلوفر بااون غذا بخورم دلم نمیاد تنها بمونه اون اومد ستاره گفت خداشانس بده ببین 

خفا توجوری بهش چسبیده مهردادم گفت اون  زنش اصال" مهلش نمیزاره واونوقت این چه

رنبودش دلتنگ بشه منم بودم همین کارو میکردم دوری میدونه چکار کنه شوهرش اینط

–وست داری دنیلوفر تو واقعا" شایان و  بهش حسودیم میشه این شد که دعوا راه افتاد

بی تفاوت نیستم -آخه خیلی نسبت بهش بی تفاوتی–سش دارم این چه سئوالیه که دو معلومه

مدام باکارهای ستاره یا بقیه تذکرش و به من میده بعدشم دلیلی  شایان فوق العاده حساسه

نداره آدم همه چیزش و جلوی بقیه روکنه اگه قرار باشه جلوی نامحرم مثل زمانی که با 

شوهرم تنهام رفتار کنم که بین شوهرم و بقیه چه فرقی هست شیدا دستش و خشک کرد 

اره شوهرای مارو هم تحریک میکنه اینطوری وگفت:منم با نیلوفر موافقم کارای این دختره د

و گفتم:اگه نسبت به کارهاشون بی باشه من که همین فردا از اینجامیرم فنجانها را پرکردم 

رآشپزخونه دجلوی  اگه کارتون تموم شد بریم بیرون مریم تفاوت باشید دست برمیدارند

انداخته االن که یه شر دیگه راه گفت:اونجا رونگاه کن رفته زنجیری که شوهر تو گرفته رو 
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ید مهرداد دبیافته لبخندی زدم و گفتم:نگران نباشید شماها چرا اینقدر توکارای ستاره خرد ش

م وکنار من میگیرم جلو رفت دبفرمائید بنشینی شماچرا زحمت کشیدیشد و گفت: دبا دیدنم بلن

ه باالی پیراهنشم باز ند ستاره روبه روی ما نشسته بود دگمشایان نشستم و مجله میخو

و لچی میخونی شایان نگاهم کرد و مجله و آورد ج-تازنجیر بیشتر خودنمایی کنه  دگذاشته بو

 ببا انگشتش رو مطلب زد مجله رو گرفتم تا نگاهی بندازم که گفت :برای چشمات خو

ن خیلی زیاد م–نیست خودم برات میخونم بعد از خواندن مطلب گفتم: به نجوم عالقه داری 

عاشق سیاره ستاره و کهکشانم خندیدم آروم پرسید به چی میخندی همانطور جواب دادم 

شانس آوردم اینجا سیاره نداریم وگرنه عاشق اونم میشدی  بلند خندید و دستش و دور گردنم 

صورتم و سری تکان دادم و  حلقه کرد و توگوشم گفت:همین یکی کار دوتاش و راه میندازه

و فنجانش وبو کرد نگاه از او گرفتم  ه چشمم به مهرداد افتاد چشمکی زدبرگرداندم یه لحظ

وای خدای من متوجه حرکت او شده چشمم به شراره افتاد که به مهرداد چشم دوخته بود 

میشه یه –شمانش میخندید م چتجانم  به شایان چشم دوخ–نیلوفر –م تنگاهم و به مجله دوخ

استم بلند شم که ستاره فنجان و از دستم گرفت و گفت چای برام بیاری  فنجانش و گرفتم خو

و شیدا با نگاهشان او را دنبال کردند شایان فنجانی که تو دستم  مریم: تو بشین من میریزم 

با  دور شانه هایم بودوست دارم همانطور که یه دستش د بود و گرفت و گفت:من چای خنک

دست دیگه چایش و خورد ستاره اومد فنجان و مقابل شایان گرفت  شایان گفت:نیلوفر جان 

ش و کشید تو هم فنجان و برداشتم و ر من چای تورو خوردم ستاره چهرتوچای و بردا

ه بیدا بلند خندیدند و تو گوشی شروع م  رفت روبه رویمان نشست مریم و شتشکر کرد

شما تو شرکت –بله –که رامین مرا مخاطب قرارداد  دله بوحرف زدن کردند چشمم به مج

شایان هم سهام داری نگاهی به شایان انداختم  و گفتم:تو سهام شرکت نه اما توصاحب 

شرکت چرا شش دانگ شایان بلند خندید ستاره گفت: چه عجب یه جایی و برای خودتون 

ارم مال نیلوفر  با اینکه اینقدر نگه داشتید  شایان به من نگاهی انداخت و گفت: من هرچی د

, ه سهام دار اصلی شرکتبگم ک ا بایدداره که نیازی به این چیزا نداره ام  دنود درص نیلوفر 

چی برای خودتون میمونه جای  سهام بنامشه البته مهریه اشه باتمام سود ستاره گفت:

ای من میمونه گفت: چیزی که بر دشایان همانطور که نگاهش به من بو–پیشرفت ندارید 

تاهمین جاشم اگه نیلوفر نبود نیلوفر  وقتی کنارم باشه به همه جا میرسم و پیشرفت میکنم 

ه بت شده لا این شوهر خوش بحابنیلوفر شرکت به این جا برسه ستاره گفت: محال بود این

فعه پیش گفتید با عموتونم شرکید ه لبخندی اکتفا کردم رامین گفت:دتنها ب همه چی رسیدی

شصت و هفت درصد شایان گفت: یه جای دیگه –اونجا چند درصد بنامتونه –بله –درسته 

خودش نه –هم هست بازم نود درصد بنامش  ستاره گفت:همه اینا رو شما براش گرفتی 
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گرفته سعید گفت: بازم هست شایان نگاهم کرد و گفت:پنجاه درصد از یه شرکت چندتا زمین 

گفت: اوه چه خبر  پس حسابی سرمایه دارید ای شایان ناقال خانه و یه چیزای دیگه  سعید 

ر کردی شایان دستم و گرفت و گفت: روزی که من نیلوفر و دیدم اصال" عجب دختر تو

دیرعامل بود گشتم برای پدرم کار میکرد مشاور منمیدونستم چنین سرمایه ای داره وقتی بر

این  دآخه چرا؟هرکی جای شما بورضاگفت: بااین سرمایه برای پدرشایان کار میکردید 

ت تو سشنسرمایه رو میداد براش کار کنند یا میزاشت تو بانک سودش و میگرفت خودش می

شنا نمیشدم  من باالتر از نجا کار نمیکردم که با دوست شما آه اواگ–خانه خودش و باد میزد 

ام نداره  سروش داشتن سود باالتر و این چیزا اهمیتی بر سرمایه ای و به دست آوردمهر 

گفت:آخه چه جوری وقت میکنید به این کارها برسید حتما" هفته ای یه بار به هرکدوم 

ا ده میرفتم چهار شرکت پیش شایان بودم بعد ت نه تا یک ماه پیش از صبح تا–سرمیزنید 

ه بیش عموم اما چند وقتی میشه که ساعتها رو تقسیم کردم و به همه طی روز سرمیزنم و پ

ون میدم تو شرکت پیش دوستتون باشم چ اما اگه به خودم باشه ترجیحکنم یرسیدگی م کارها

ریم منم بودم می چسبیدم به این شرکت م.ستاره گفت:کاراونجا روبیشتر دوست دارم 

ومه میترسه ازدستش بده دیگه چهار چشمی شوهرش و میپاد لخوب مع-گفت:میشه بگی چرا؟

ش کارکنه زنا اکثرا" ازشوهراشون فرارین توخانه وگرنه دلیلی نداره بره کنار شوهر

نمیتونن تحملش کنند چه برسه به اینکه از صبح تا بعدازظهر تومحیط کار جلوی چشمش 

اوال" شایان نیاز به پائیدن نداره نه تنها شایان هرمرد دیگه ای برمیگرده به ذات –باشه 

ا فکر میکنی روما" چدنه خودش اگه صدتا چشم هم بخواد مراقبش باشه کارخودش و میک

الب به زبان آوردی اما ته شاید تو باور قلبیت و تو این غخانما از شوهراشون فراریند الب

اره کسی ونمیشه به زور وادار به ازدواج کرد دبنظر من آدم زمانی که ازدواج میکنه چشم 

اعت اگه کسی که ازدواج میکنه طرفش و برای مابقی عمرش انتخاب میکنه نه برای چند س

ازهم فرار دونفر واقعا" عاشق هم باشند اگه تمام عمرشان هم بی کار جلوی چشم هم باشند 

و زبانت با هم  لن و سپری میکنند تو باورای جالبی داری اما دنمیکنند و با عشق عمرشو

که از دست دادی از زبان خوش و محبت چه اون ی نیست بهتره برای به دست آوردن یک

استفاده کنی نه بی محلی و نیش و کنایه ظرف میوه ای که پوست کنده بودم به شایان دادم 

شایان به او که اسمش و چند ثانیه ای درسکوت گذشت تا ستاره دوباره سکوت و شکست 

البته اگه یادم رفت بابت کادوی قشنگتون ممنون –صدا کرد نگاهی انداخت و گفت:بله 

شایان سیبی به چنگال زد و به من داد و تشریف می آوردید خوشحال تر میشدیم  نخودتو

قصد چکاری مهردادگفت: قابل شما رو نداشت اما حقیقتش ماهمه همون روز متوجه شدیم 

داره اون کادو روهم نیلوفر برای خواهرم که بعد از ازدواج برای اولین بار میخواست خانه 
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وقتی فهمید تولد شماست اون و داد  به همسرتون تابرای شما بیاره نیلوفر  فته بودمن بیاد گر

 لبخندی زدم و به شایانواقعا" خوش سلیقه است ستاره گفت: ازانتخاب شوهرش معلومه 

گفت:اما بنظر من شایان  دی بود سکوت اختیار کرده بود دقیقه انگاه کردم مهرداد که چن

خسته ای  به شایان نگاه کردم و –گاهی به ساعت انداختم نداده سلیقه بیشتری بخرج 

و گفت:حتما" نه قرصت و خوردی نه قطره  اختدان گفتم:چشمام میسوزه  نگاهی به ساعت

من خسته  هبقیه نگاه کرد و گفت:بچه ها ساعت یک و نیم یادم رفت بلند شد به–رو ریختی 

بلند شدم شیدا هم بلند شد و گفت: ام شب بخیر دستش و بطرفم دراز کرد دستش و گرفتم و 

ن به اتاق اام به تبعیت ازما بقیه هم بلند شدند اما مهرداد همچنان نشسته بود باشای منم خسته

و اخته بود آویزان کردم درفتم درو قفل کردم پرده رو هم کشیدم پیراهنش و که روتخت ان

–به چی فکر میکنی نگاهش کردم و گفتم:به بدبختی که توش گرفتار شدم –لبه تخت نشستم 

ازکدوم بدبختی حرف میزنی نکنه منظورت منم نگاه از او گرفته وگفتم:دوست ندارم اینجا 

میخوره دیدی یکی ازاون آدما منم یکی تو منم ازتو حالم بهم –باشم آدماش حالم و بهم میزنند 

 این و گفتند بیشتر ازت بدم اومد باهات ازدواج کردم وقتی بخاطر پولت چی گفتن فکر کردن

من که حرفی نزدم خودت اینارو  مطرح کردی زمانی باید بهت بربخوره که واقعا" به این –

ون این قابل تحمل تر از قصد اصلیت بود قصد ازدواج کرده باشی که ای کاش این بود چ

دستم گرفت و گفت: دراز بکش  زتی میخواستم قطره رو بریزم اقرصم و خوردم  وق

ه کنی داینطوری که همش میریزه بیرون قطره رو ریخت و گفت:بهتره سرساعت استفا

مجبور –وردی پس گله نکن برم توبازور من و آ همن از خدام–حوصله مریض داری ندارم 

دست زدی پس گوش من و م حاال که مجبوری به این حماقت–نبودم همچین حماقتی نمیکردم 

مگه چشم –نده به اندازه کافی چرندیات رفقات آزارم داده شالم و رو چشمم انداختم  آزار

چرا تو کیف  شال و برداشت چشم بند و روچشمهام قرارداد و پتوروهم –بندت و نیاوردی 

چشم حواسم –کشید و گفت: فکر نمیکردم هوا اینقدر سرد باشه مراقب باش سرما نخوری 

.برق و خاموش کرد و دراز کشید تازمانی که پائین بودیم  نم هست تادردسر شمارو زیاد نک

استرس زیادی داشتم اما دیگه ازاون استرس خبری نبود طی این چند روز که باشایانم دیگه 

وقتی چشم باز شبها مثل قبل مضطرب و نگران نبودم امشبم خیلی زود خواب به چشمم اومد

سالم –رون نگاه میکرد ساعت نزدیک هشت بود کردم شایان کنار پنجره ایستاده بود و به بی

–آره خیلی –ح توهم بخیر خوب خوابیدی بدون اینکه بطرفم برگرده گفت: صبصبح بخیر 

پس چرا –اگه دیگه خوابت نمیاد بلند شو لباس بپوش بریم پائین بابچه ها هفت قرار داشتیم 

–هیچ وقت به این آرومی نخوابیده بودی نمیدونم اما حس کردم توزندگیت –بیدارم نکردی 

درستم فکر کردی البته چند شبی میشه که راحت و بدون استرس خوابم میبره نگاهم کرد و 
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گفت:دلیلش چیه لحظه ای نگاهش کردم و بلند شدم دلم میخواست بهش میگفتم دلیلش تویی 

داشتم و روتخت لباسی بر بود او همچنان بهم زل زدهاما نتونستم روتخت و مرتب کردم 

رامین میگه یه ساحل شنی میشناسه که یک ساعتی با اینجا فاصله –کجا قرار بریم –گذاشتم 

نه و خوبه اماتولباس گرم برای خودت بردار کار  ممک ره میریم اونجا هوا امروز آفتابیدا

بیا هرچیزی که شایان احتیاج داشت و براش توساک  ابری بشه میرم پائین توهم زود

ها پائین رفتم مهرداد بطرفم اومد  اردادم مانتوم و پوشیدم و از پلهم قردکه آورده بو کوچکی

سرتاپام و ازنظرگذراند و گفت:به تو میگن زن زرنگ بقیه هنوز بیدارهم نشدند بروصبحانه 

ات و بخور حرکت کنیم شوهرت تو آشپزخونه است بدون زدن حرفی ازکنارش گذشتم و به 

نگاهی به گاز انداختم تازه کتری شپزخانه نشسته بودند آو رامین تو  آشپزخونه رفتم شایان

جوش اومده بود صبح بخیری گفتم و چای دم کردم فالکس و پرکردم دوباره کتری و پرآب 

تعطیل هم همینقدر زود  یرامین گفت: شماروزهاکردم و روگاز گذاشتم و کنارشایان نشستم 

نیلوفر اینقدر دیر بیدار شد شب دیر میخوابه صبح دیر  بیدار میشید شایان گفت:اولین باره که

من جای نیلوفر بودم –دیر پنج بیداره غذاش و میزاره کارهاش و میکنه بعد میره شرکت 

سالم شیدا جان صبح بخیر رامین نگاهی به او انداخت و –ازخانه تکون نمیخوردم سالم 

روز این همه راه اومدیم ید بابا دیشیدا گفت: شماها بیکارگفت: توکه هنوز حاضرنشدی خانم 

خسته ام میزاشتید برای بعدازظهر رامین گفت:غرنزن شیدا دوبار اومدیم شمال هردوبار 

چه خود دانی من که میگیرم  اصال" به من–نزاشتی من برم تو آب اینبار و بی خیال شو 

توماشین میخوابم یه لقمه برام بگیر تامن برم حاضر شم خودتم بیا چیزایی که میخوای بردار 

که بعد سرمن غرنزنی بلند شدم و چندتا فنجان چای ریختم و رو میز گذاشتم  تازه فنجان و 

-....-ین جون سالم شه–برداشته بودم که گوشیم زنگ خورد  شایان زیر چشمی نگاهم کرد 

-......-جای شما خالی -......-پسرتونم خوبه سالم داره -....-ممنونم شما خوب هستی 

یه لحظه گوشی خدمتتون بلند شدم و گفتم: اگه میشه سوئیچ -......-خواهش میکنم بفرمائید 

الو –ماشینت و بده سوئیچ و بطرفم گرفت فالکس و ساک و برداشتم و بطرف ماشین رفتم 

چاره ای -.......-بله هم خودش هم دوستش نمیتونستم حرف بزنم -........-بفرمائید  دببخشی

-..........-نداشتم خودتون که شاهد بودید هیچ جوری زیربار نرفت قبول نمیکردم شر میشد 

زدن که اونجوری نه اما تمام لبم زخمه اینقدر –اماچاره ای نیست متاسفانه بدتر از قبل شده 

بله میدونم به -.......-حرفهاشه که بیشتر میسوزونه  و دهنم کوبیده بدتر از اینپشت دست تبا 

من با رفتار شایان کاری -........-بله برنامه دارم -.....-شادی و بقیه گفتم بهش زنگ نزنند 

ندارم من روش خودم و دارم باالخره هرچی باشه دیگه شوهرمه خوب و بد دیگه گذشته 

هرچی باشه زندگیم  حاال که شده نه راه -......-بدم شاید جواب بده  تغییرشسعیم و میکنم 
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شماهم سالم برسون -.......-پس دارم نه راه پیش فقط امیدوارم تادیر نشده بتونم کاری کنم 

کاش زندگی ماهم مثل بقیه بود م د نگاه کردخدانگهدار به شایان که بطرف ماشین می اوم

هیچی نپرس اصال" به تو چه که چیزی شده یا نه -ه؟نشست و درو محکم کوبید چیزی شد

تونمیتونی خفه شی و چیزی نپرسی اینم بدبختی منه همه زن گرفتن منم زن گرفتم باید برم 

راه گفت بمیرم با این انتخابم بروببین زنای مردم چکار میکنند چند دقیقه غرزد و بد بی

م شایان ماشین و به حرکت ت کنیو اشاره کرد حرک دا دراوردتامهرداد بوق ماشین و بص

درآورد و گفت:وای وای که چه غلطی کردم کاش پام میشکست و ایران برنمیگشتم تارسیدن 

به  توهین هاش گوش دادم توتمام عمرم  بدوبیراه بارم کرد و تنها درسکوت به مقصد یسره

دیگه تم هیچ کس بامن اینطوری برخورد نکرده بوداصال" ازش توقع همچین برخوردی نداش

باورم میشد که واقعا" ازم متنفره و تنها برای به زانو درآوردن من اون کارها داشت کم کم 

پس چرا پیاده نمیشی میخوای آبروی –بله –رو میکرده با صدای شایان ازفکر بیرون اومدم 

ببخشید اصال"حواسم نبود مهرداد اومد کنار ماشین و گفت: شایان بیا اول ما –من و ببری 

که بعالمت مثبت تکان داد خواست بره یم بعد خانما بیان او سرش و دم جا که پیدا کربری

چکار کنم پابرهنه –باهمان کفشها میخوای بری –گفتم: یه لحظه صبر کن بااخم نگاهم کرد 

برم  صندل های چرمی که براش گرفته بودم از ساک درآوردم و به دستش دادم و گفتم:کفش 

دیروز –اینا ازکجا من که نداشتم –و جورابت و دربیار ساحل شنیه کفشت خراب میشه 

ظرند او سریع کفشهاش و عوض کرد رفت جورابهاش و تگرفتم زود باش دوستات من

یم که ستاره گفت:بچه ها بریم دپیاده شدم داشتیم با بچه ها صحبت میکر روصندلی گذاشتم و

دستشون بود ساک و برداشتم و همراه آنها به جای که مهرداد داره اشاره میکنه همه  نایلون 

له بعداز نشستن خانمها گفت: بچه ها بریم تو آب االن هوا آقایون بودند رفتیم رامین بالفاص

چراتو نمیری هوا که –جزشایان موافقت کردند اومد کنارم ایستاد  خوبه استفاده کنیم همه

خوبه سرش و آورد جلو گفت: یه ساعت تو ماشین چی روضه میخوندم هیچی نیاوردم 

خودم –ازکجا بیشتر وسائلم خانه پدرمه –لبخندی زدم و گفتم: من همه چی برات آوردم 

و گفت:نمیتونستی تو ویال  انداختبرات گرفتم بعد ساک و باز کردم نگاهی به داخل ساک 

اینجا که خلوته ملحفه برات میگیرم اینا هم پشتشونه حواسشون نیست –بگی کجا عوض کنم 

هوا کم کم ب بودند اخل آب رفت تقریبا" یک ساعتی تو آفورا" لباسش و عوض کرد و به د

له رو براش آب بیرون اومدند شایان آخرین نفری بود که اومد حوداشت ابری میشد که از 

نایلونی درآوردم و سرد شده بیا زود لباست و عوض کن –بردم و رو شانه هاش انداختم 

وباره براش ملحفه گرفتم  تا لباسهاش و عوض کنه بعد از دگفتم:لباسهات و بزار تو این 

ن ملحفه رو تا کردم رو شانه هاش انداختم وقتی نشستم متوجه مشاجره آقایون و دعوض کر
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م رامین خندید و گفت: زن من که گفت خودت جمع کن تابعد غرنزنی شایان خانمها شد

خوش بحالت شده بایدم بخندی وهللا –نشست و گفت: چی شده رضا باز که داری غز میزنی 

ون بلوز دببین یه حوله نیاورده یخ کردم سعید خندید و گفت: وضع منم ازتو بهتر نیست ب

شایان دادم ستاره گفت: اصال" به ماها چه اگه شما ماندم لیوانی چای ریختم و به دست 

تو آب برید  دیم شما میخوایداومدید مسافرت ماهم اومدیم چرا همه کارها رو ما باید انجام ب

ید که چنین توقعی دارید مهرداد دماوسائل جمع کنیم یه بار میاید یه کاری برای ما انجام ب

ه هم بکن سرم و انداختم پائین و لنه ترخدا گ–دی من که گله ای نکردم توچرا شاکی شگفت: 

دم وبه مهرداد که این و کردی نیلوفر خانم  سرم و بلند کرتعجب –به مجادله آنها گوش دادم 

تعجب نداره آقایون هم –تفاوت اساسی خانمها باهم -تعجب برای چی؟–گفت نگاه کردم 

سعی میکنید ازهم نکه با ایهمینطوری هستند شما شش نفر هرکدوم اخالق خاصی دارید 

ستاره گفت: اگه تو خودت و اینقدر برای -الگوی برداری کنید اما خیلی باهم متفاوتید

شوهرت لوس نکنی اینجا هیچ کس اعتراضی نمیکنه سروش گفت: این لوس کردن نیست 

اپنج تا هنوز با لباس خیس فکر شوهرشه م توجه به شوهرشه اینطوری نشان میده واقعا" به

پا ایستادیم اینجا اما این خانم برای شوهرش ملحفه گرفت شوهرش لباسش و عوض  یه لنگه

گرم شه چون سالمتی  کرد یه چیزی رودوشش انداخت تاسرمانخوره  چایشم داد دستش 

 چندبار وقت میکنیم یه له کاری توسالمگه ماها باوجود این همه مشغشوهرش براش مهمه 

کنید انصاف داشته باشید بازم خانم من که یه حوله مسافرت بریم که همونم بهمون زهر می

دی اصال" حوصله برام آورد نشان داد به فکرم بوده دستت درد نکنه خانم زحمت کشی

نها را  نداشتم انگار بار اولیه که مسافرت اومدند کالفه بودم به هرترتیبی حرفهای بچه گانه آ

تم و کنار شایان بطرف ماشین که بود گذشت نزدیک یک عزم رفتن کردند ساک و برداش

رفتم قبل از سوار شدن نایلونی و باز کردم و گفتم:کفشهات و بپوش اینا رو بزار تو نایلون 

به محض حرکت دوباره نگاه ناراحتش و به من دوخت و کاری که گفته بودم انجام داد 

ده عق دوستای من ازت تعریف کنند آدمشروع کرد فقط خواستی توچشم باشی دلت میخواد 

یم وقتی دای هستی بین دوستای من و زناشون تفرقه انداختی اینقدر گفت گفت تا به ویال رسی

زی که دلت خواست ستش و گرفتم و گفتم: درست دوساعت تمام هر چیدخواست پیاده شه 

اگه حرفی نزدم برای اینه که شرایطم فرق تم بایه کلمه دهنت و میبستم بارم کردی میخواس

اذیتم میکنی من اگه برات وسائل آوردم فقط به این  یاین رفتارت بردار دارکرده دست از 

لیل بود که مثل نازنینی دیدم فکرت به دوستات  و حواست نیست که کنار آب به چیزی د

ه دامعذرت میخوام پیاگه ناراحت شدی  دپیدا میکنی من قصدم چیزایی که تو گفتی نبو جاحتیا

دونستم نمی روتخت نشستوشدم ساک و برداشتم و به اتاق رفتم ده دقیقه بعد وارد اتاق شد 
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لند شو یه ب– دده بوچاره ای نبود مادرش کلی سفارش کرباید چکار کنم چیزی بگم یانه اما 

چندبار بگم توکار من فضولی دوش بگیر حالت بهتر میشه اومد محکم کوبید تو دهنم و گفت:

 دهنم جاری شد دستم و زیر دهنم گرفتم تا به این طریق خون رو لباسم نریزه نکن خون از 

خوش بختانه اتاقی که دراختیار ما بود داخلش سرویس و حمام داشت لبم بدجور پاره شده 

بود هرکاری میکردم خونش بند نمی اومد دستمالی رولبم گذاشتم و فشار دادم تا به این 

لیه حواست باشه دیگه این کارو نکنی نگاهش کردم و این نتیجه فضو–طریق بند بیاد 

سائل حمامت و وپماد و  ا حساسیت داری و بدنت تاول میزنهگفتم:مادرت گفت به آب دری

نت بمال چیزی نمیشه ضد حساسیته درضمن دم دوش که گرفتی ازاون پماد به بدآماده کر

ونی حق باتو  این الح میدو ص قصد فضولی نداشتم بازم هرجور که خودت دوست داری

مشکلی برات پیش  دنداره قصدم این بو زی که مرتبط باتو  ارتباطی به منیموضوع یاهرچ

بیدارم نکن  دنیاد پیش دوستات خجالت زده شی من خیلی خسته ام لطفا" اگه خوابم برده بو

بعد بلند شد و به  ددرهمان حالت نشسته بوم و روم و هم کشیدم یکربعی ددراز کشی روتخت

حمام رفت فایده ای نداره هرچی برابرش سکوت میکنم بدتر میشه  و همینطوری میخواد به 

ممنونم -.......-الو سالم –گوشی منم زنگ خورد  داز شبامه بده وقتی درحمام دکارهاش ا

وتخت ر ؟خوب-......-چه عرض کنم -........-ای جای شما خالی -......-شما خوب هستی 

-خیر من گفتم -........-علیک سالم  –بیخود کرده گوشی و بده به سرکارگر ستم و گفتم :نش

 بگوش کن آقا هرسه نفر هرزمان که بخوان میتونند بیان اونجا این سه نفر از جان-.......

من و بجای من برای سرکشی تواین چند روز میان بستگی بخودشون داره چه ساعتی بیان و 

بیخود میکنن -.....-م دبه کارت برس خوبه قبلش باشما صحبت کرده بو برن شما مثل سابق

وقت  لگوش نمیکنن هرکدوم اعتراض کردند اخراجشون کن جایگزین دارم شنبه صبح او

الو آقا شهاب دیدی –گوشی و بده آقا شهاب -.....-طبق برنامه پیش رفته باشید  داونجام بای

میره درجا اخراجش کن به سرکارگرشونم گفتم کس به حرفت گوش نمیده از زیر کار درهر

ممنونم -....-خوبه مبالغی که گفتم به حسابشون ریختی -....-االن بردیا و آرش کجا هستند 

به محض اینکه قطع لطف کردی خدانگهدار -.......-حتما" من و درجریان بزار  دخبری ش

نه -.......-کجا -...-م آره عزیز-....-جانم شیدا جان –کردم دوباره گوشیم زنگ خورد 

باشه االن میام  بدون توجه به شایان که روتخت کنارم نشسته بود بلند شدم -.......-موافقم 

م سرتاپام و براندازی دشالی روسرم انداختم و از اتاق بیرون رفتم  اما با مهرداد مواجه ش

ش گذشتم شیدا و کرد و با دست به لبش اشاره کرد وگفت:چی شده  توجهی نکردم و از کنار

نم گفت: چکار کردی باخودت چرا لبت دمریم هردوجلوی درایستاده بودند مریم با دی

شد و آب کشیده  زم رفتم حمام روش بادصبح تب خال زده بو–اینجوری شده چقدر باد کرده 
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ون مردا درد میکنه خوب چکارم داشتید شیدا گفت: میای بریم بیرون البته بدخیلی هم 

آره میام خودمم بیرون کار داشتم البته بزارید اول باشایان حرف بزنم  –رفته حوصلمون سر 

موقع یکم استراحت کنیم فقط ترخدا اگه مردا  پنج تااون–حاال چه ساعتی میخواید برید 

 ر ناراحته بطرف شایاندخواستند بیان نزارید باشه وای نیلوفر شوهرت داره میاد چرا اینق

با رامین و مهرداد دست داد به مهرداد گفت: تا شما بشینید منم وی پله  ها لکردم ج نگاه

نیلوفرجان یه لحظه بیا کارت دارم  شیدا و مریم از شایان چشم بعد بطرف ما اومد م داوم

تو نگران چی -پشت به آنها ایستاد و گفت:اینا چکارت داشتندبرنمیداشتند  بطرف او رفتم 

 دت کردم دردو گفتم:عا بزنی لبخندی زدم مه ای به اینا حرفلت کلوای بحا–هستی 

با اینا میرم بیرون وسائل  –حرفی نمیزنم ومصیبتم و تودل خودم نگه دارم خیالت راحت 

–گفتی اینا چکارت داشتند د وگفت:نبگیرم  چند قدمی فاصله گرفت دوباره بطرفم اوم

هیچی گفتم –گفتی توچی –دون شوهراشون به منم گفتند بیا میخوان پنج برن بیرون البته ب

–درآورد و گفت: خواستی بری با ماشین برو ببینم شازده چی میگه سوئیچ و از جیبش  دبای

به سالمت بعدازرفتن  –اینا چرا من جایی کاردارم خداحافظ –مگه تااون موقع برنمیگردی 

مون دعواتون شده لبخندی زدم و گفتم: نه برای چی باید دعوا–او مریم و شیدا بطرفم اومدند 

زده  لراستش شایان به آب دریا حساسیت داره حاال تنش تاو–آخه خیلی عصبانی بود –بشه 

دوستاش که ناراحت بخاطر –همین عصبانیش کرده مریم گفت: خوب برای چی رفت تو آب 

موضوع بحث عوض شد لباسش ازلباس دیشبی جذب تر بود بلوز یقه ستاره  نشن  بااومدن

خرگوشی سفید که بلندیش تاروی کمرش بود یقه لباسشم باز بود حسابی هم به خودش رسیده 

و رضا هم ازبیرون وارد  ششراره و سعید اومدن سرو بود اما دیگه زنجیرتوگردنش نبود 

ه من نگاهش کردم و گفتم:ازچیزی ناراحتی ب دشدند و به جمع پیوستند ستاره چشم دوخته بو

و چی شد که اومدتوروگرفت لبخندی زدم –توشرکت –توچه جوری باشایان آشنا شدی –

شنیدم خواهرش –گفتم: درست یادم نیست اما مثل بقیه اومد خواستگاری جواب گرفت 

یا نه تو عروسی خواهرم برد–ازدواج کرده فکرکردم اینطوری آشنا شدید  باپسرعمه ات

عموم با دختر خاله اش  شادی و دید ازم خواست منم پادرمیونی کردم ازدواج کردند پسر

اگه نبودند –وصلت بودند  خانواده اش موافق این–پسر عمه ام با دختر دائیش نامزد کردند 

نمیدادم بله منم بودم یه میلیونر به تورم میخورد از دستش –که خواستگاری نمی اومدند 

 یعنی قبلش خبر–گفتم:شایان تازه یک ماهه فهمیده وضع مالی من چه جوریه لبخندی زدم و 

کرد  لچه جوری قبو–شرط خودم بود –چی شد شرکت و بنامت زد –نه نداشت –نداشت 

بله سرمایه که زیاد دارم مهم –بعدشم توکه اینقدر سرمایه داشتی چرا این و ازش خواستی 

بودم و اون از وضعیت مالی من خبری نداشت برام ایه من اونجا فقط کارمندش چیز دیگه 
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گفت: امامن فکر میکنم  مهم بود ببینم من براش مهم ترم یا شرکتش که مشخص شد ستاره

ه تو تحقیق کرده بعد که وضعیتت و دیده بهت ب آب نمیزنه حسابی راجع هبشایان بی گدار 

هت ابراز عالقه کرد نگاهی به پیشنهاد داده اصال" کی بهت پیشنهاد ازدواج داد اصال" کی ب

ممنونم چه خبر -....-سالم آقا شهاب -...-بفرمائید –گوشیم انداختم  و گفتم: یه لحظه ببخشید 

در با اینا به ازت ممنونم به بردیا بگو اینقخو-...........-که اعتراضی نکرد  کسی-.......-

........کدوم -یرید شون سخت نگبزاره کارشون و بکنند اما خیلی هم بهراه نندازه  دبگو بخن

-نه بهش ندادم فرصتش پیش نیومده حاال خبرت میکنم -.......-بله دیدم ممنونم  -.....-سند 

غذاشون و بدید هرسه وعده رو ببینید خودشون چی  روز تعطیلی دآقا شهاب این چن-....

الفاصه بستاره  شما هم سالم برسون خداحافظ-....-میخورند اگه مشکلی پیش اومد خبرم کن 

–اونوقت شوهرت مخالفتی نمیکنه یسره باهاش حرف میزنی -نه وکیلم  -ت  د شهاب فامیلپرسی

–آخه فکر میکردم خیلی غیرتیه –تمام کارها بعهده شهاب  چرا باید مخالفت کنه  درنبودم

ی هستند که ه شهاب و زنش مارال هردو از وکالیمگه دارم کار خالفی میکنم که غیرتی بش

کار میکنند یسره باهاشون درتماسم بعدشم من ازصبح که میرم سرکارتاخود شب  برای من

زنا انگشت شمارند مطمئن باهزار تا مرد سروکار دارم کارم اینه اینقدر که کارمند مرد دارم 

نمی اومد یاحداقلش  جوری بود که شایان بهم شک میکرد حتما" سراغ من باش اگه رفتارم

 یعنی شایان–کار کردنم میشد  خندید و گفت: هیچ مردی از پول بدش نمیاد که مانع  داین بو

اگه اینه که باید بگم سخت  دغیرتش و به پول فروخته دیگه درست فهمیدم منظورت همین بو

فرق داره بعدشم نمیفهمم چرا اسرارداری بگی  سمونشتباهی شایان با شوهرتو زمین تا آدرا

تو چیزی داشتی  داوم کرده مگه زمانی که شوهرتو سراغتمن و انتخاب  لر پوطشایان بخا

اماتوروبرای زندگیش  ونی شوهرتو بنده پوله توچیزی نداشتیخوب مید درصورتی که

توخیلی باماها فرق  خوره ها اما ما پنج نفر مثل همیمبهت برن–درست نمیگم انتخاب کرد 

ور خاصی شده گوشه نشین شده داری شایان از وقتی باتو ازدواج کرده خیلی فرق کرده یه ج

لند شد بودی آروم و قرارنداشت آخرم بهمش فرار میکنه دیشب همه  شاهد بودند وقتی تون

که اینطوریه خوب نیست زی گفتی یاومدپیش تو مشخصه همش مضطربه حتما" تو بهش چ

ه منم مثل شماهام و فرقی باشما ندارم  اما شایان من ن–کنه  در شوهرش و محدودآدم اینق

هیچ وقت اون و محدود میکنم نه حرفی بهش میزنم یه نمونه دیشب وقتی ازمن که زنشم 

و گرفت بنظرتو من  فنجان منخواست براش چای بیارم توفنجان و گرفتی همه شاهد بودند 

مگه میشه توگفتی که –بهش گفتم این کارو بکنه نه این چیزا اصال" برای من اهمیتی نداره 

چایش و بخوره شایان  گفت: نه نیلوفر حرفی نزد تازه میخواست اون کارو کرد شراره

ت چایی که لش میخواسلوی دهن نیلوفر گرفت از قصدم این کارو کرد چون دفنجان و ازج
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متوجه این قضیه شدند از رفتار شایان کامال" مشخصه عاشق  همه هم زنش میاره رو بخوره

یه جوری محو نیلوفر میشه که انگار جز اون ه شایان نگاه کنه میفهمه ی بنیلوفر  این و هرک

منم باتو موافقم –نمیبینه بنظرمن که پول برای شایان مهم نیست نظر تو چیه سعید  یچیز

میشناسیم هیچ  شایان و لباشه ما مردیم جنس خودمون و بهتر میشناسیم این همه سا یهرچ

بخاطر اینه که طاقت  وقت اینطوری ندیده بودمش آروم و قرارنداشتنش یا مضطرب بودنش

اره از هیچ چیزی وری خانمش و نداره نه ترس شایان آدمیه که رودربایستی با هیچ کس ندد

و شراره رو تائید کردند ستاره  دترس نداره بنظرمن واقعا" عاشق شده بقیه هم نظر سعی

گفت:حاال هرچی شایان هم عاشق باشه نیلوفر مشخصه نیست وگرنه برای شوهرش بیشتر 

ا گفت:بسه دیگه ستاره این چه دا رو جلب کنه شیدنظربقیه مر دمیزاشت یاکاری نمیکر وقت

ماپنج تا پیش هم یه جوریم امااین بامافرق داره البته  مگه دروغ میگم –جور حرف زدنیه 

تا بیشتر به چشم بیاد چون میدونه شالهای رنگی پیش ماها اینطوریه ازقصد این کارو میکنه 

جاد میکنه یه دقت کردید مردا چقدر روصورت این خانم دقیق ییر اچقدرتوصورتش تغی

میشن شراره گفت: ببخشید ولی شوهر توفقط اینطوریه من فقط شوهرتورو دیدم که محو 

نیلوفر میشه نه کس دیگه بیخود به شوهرای ما تهمت نزن گفتم: ببخشید شراره جان یه لحظه 

این طور حرف زدنت و خوب میدونم تو با این  ه ستاره چشم دوختم  و گفت:دلیلاجازه بده ب

همه به خود رسیدنها و لباس عوض کردنها حتی نتونستی نظر شوهر خودت وجلب کنی 

البته قصدت جلب توجه دیگران منجمله شایان بود اما وقتی تیرت به سنگ خورد به خودت 

 برای اینه کهری میگردم اینطو هع به من بزنی من اگراجاجازه دادی این حرفها رو 

اینطوری بزرگ شدم حاضرم نیستم مثل تو بگردم کسی که مثل تو میگرده چیز پنهانی برای 

فرق بین من وتو اینه من ماشین شخصیم توماشین همگانی بخاطراینه که شوهرش نداره 

اجازه دادی راجع به من اینطوری  شوهرت تحویلت نمیگیره بار آخرت باشه به خودت

درضمن حرمت شوهرم و دوستاش نبود همون صبح جوابت و داده بودم صحبت کنی اگه به 

اگه شایان من و انتخاب کرد نه بخاطر مال و اموام بلکه بخاطر فرقیه که بین من و زنای 

بیاد  داد که بین دوستا کدورتی بوجوامثال تودیده و حس کرده من دلم نمیخواد مشکلی پیش بی

الن اینجام به خواست شوهرم بوده وگرنه شخصا" ه کارمن نداشته باش اگه ابپس کاری 

بله نبایدم داشته باشی شما از ما –تمایلی به حضور دراینجا صرف افکار جنابعالی ندارم 

خیر خانم عزیز این تصور شماست من هیچ وقت برای شماها از –بهترونی نبایدم با بگردی 

از خیلی چیزایی که من دارم مطلع دارائی هام حرفی نزدم این شایان بوده که گفته حتی اونم 

این شایان نیست چون اینا برای من ارزشی نداره که بخوام راجعبشون حرفی بزنم یا نزنم 

دارید االن این حرف و بزنید نمیدونم چرا گفته اگه کالمی از من شنیدید حق ه که براتون دبو
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حال میشم اگه رک و ه بنظرم دلیل خاصی داره خوشدثروت من بیش از همه به  چشم تو اوم

ای یدفعه شروع به داد زدن کرد که بر ؟پوست کنده دلیل اصلیت و بگی مشکل توبا من چیه

ده فقط ورد زبونش این جمع باز شده شوهرمن تغییر کرتو  این که ازت بیزارم از وقتی پات

یخوام ازت متنفرم متنفر نمنیلوفر  جزتو چیزی نمیبینه مدام ازتو و کارهای توتعریف میکنه 

اینجا باشی مریم گفت: اگه شوهر تو هیز و بیشعوره به این بنده خدا چه ربطی داره کی 

تواین  دحرکتی کرده که بخواد کسی و از راه بدر کنه نه خانم جان اگه نیلوفر این کاره بو

جمع جزشوهرتو چندتا دیگه هم هستند چرا اونها اینطوری نشدند شوهرتو چون پول دوسته 

نیلوفر چشمش و کور کرده بعدشم به خودت رجوع کن هرچی از دهنت درمیاد  برق سرمایه

دیگه ای بچه میخوام باز فحش بارش میکنی هرکس  بدبخت میکنی بازبون بیزبونی میگهبار 

گم نمیداد بازم مهرداد بدبخته که داره تورو تحمل میکنه ستاره و مریم باهم بود بهت محل س

دای و از هم جدا کردند تازه نشسته بودند که صزور اونها ردست به یقه  شدند و بقیه به 

بوق ماشین به گوش رسید سعید گفت:بهتره این موضوع همین جا تموم شه اگه یه کلمه به 

لوفر خانم  من بجای بقیه از شما معذرت میخوام ان برسه مهرداد و زنده نمیزاره نیگوش شای

هرسه خنده کنان وارد سالن لطفا" حرفی به شایان نزنید سرم و بعالمت مثبت تکان دادم 

شدند هیچ کس به روی خودش نیاورد که چه اتفاقی افتاده بعداز ناهار همه  دور هم نشستیم 

آخه هیچ کدوم مثل –فاقی باید می افتاد ه سعید گفت: نه چه اتدمانبودیم اتفاقی افتارامین گفت:

صبح نیستید همه تو فکرید سروش گفت:همه خوابمون گرفته رفتیم تو آب اومدیم کسل شدیم 

شماها تو آب بودید خانما چی مریم خانم صورتتون چی شده رضا جدیدا" چنگ میگیری –

شی شایان همه یگه بابه صدا دراومدن گودو گفت:چکار کنم زورم بهش نمیرسه  درضا خندی

 آرش یکم بلندتر صحبت کن صدات -....-جای شما خالی -.....-الو سالم –سکوت کردند 

ره گوشی گوشیش و بطرف من آ-...-ی خنده بردیاست مگه چی شده صدا–درست نمیاد 

-سالم حالت چطوره -....-الو –گرفت وگفت:چه کسایی و فرستادی حواسشون بکارت باشه 

من صدای خودتم ندارم -.....-مگه چی میگن -......-کارگرا -.......-خبر  ممنون چه-.....

چه برسه به اونا برو نزدیک ببینم چی میگن  شایان گفت بزن رو آیفون ببینم چی شده کاری 

نیلوفر من حرف نمیزنم میرم پیش کارگرها جات خالیه ببینی چی راجع –که گفته بود کردم 

ابا شماها بمونید اینجوری خیلی بهمون بنه –هم بود یگن گوش کن  صداها خیلی مبمبه تو 

بدبختها خوش میگذره چیه کافیه شنبه  خوش میگذره صدای سرکارگر و شناختم که گفت:

وای ترخدا نزارید –همتون و اخراج میکنه  ده باشیانم مهندس برسه روبرنامه کارنکردخ

خانم مهندس بیاد اسمش میاد ما شلوارمون و خیس میکنیم چه برسه به خودش همه بلند زدند 

میکنه این آقا بردیا همش بابا شماها خیلی باحالید آدم کیف –زیر خنده اینطرفم همه خندیدند 
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ا برگشت منم به شماه سبله بخندید روزی که خانم مهند–جک میگه ماهارو میخندونه 

چکار کردی ,الو نیلوفر شنیدی –خورید بلند شید سرکارتون بو  باشید ناهارتون دمیخندم زو

م کنی پسرجان دلیسالم داری چکار م–الو سالم –نیلوفر  بده من ,اینقدر ازت حساب میبرند 

م و فرستادم به کارا برسه بلند خندید وگفت:من که دیگه از اینجا بیرون نمیام خوش  پسرعم

اینقدری که ازتو حساب میبرن ازاون نمیبردند  داگه شوهر شمرت باالی سرشون بوباورکن 

راست میگی ما  مخلص برادر زن عزیز هم –صدات و میشنوه  بنده خدا شوهرم داره–

هستیم خدادرو تخته روباهم خوب جور کرده نیستی ببینی یه جماعت مرد چه جوری از 

م سرکارم خداحافظ برادر زن جان خوش بگذره زنت حساب میبرند یاد بگیر نیلوفر من میر

 و نیلوفر نگران نباش حال وهوای اینجا درسته باوجود بردیا تغییر کرده اما کارگرهالا–

نه خودم از قصد ازش خواستم بیاد –باروحیه بهتری کار میکنند میخوای بگم بردیا نیاد 

دتر کار آماده میشه اونجا زیاد بهشون سخت نگیرید طبق برنامه که زدم یک هفته زو

زودتر به حسابشون واریز  م به شهاب گفتم توهم یادآوری کن حقوقشون وداذیتشون نکنید خو

باشه خوب دیگه مزاحمت نمیشم به شایان هم سالم برسون اون گوشیتم روشن کن -کنه

–دی رچرا گوشیت و خاموش ک–ممکنه کار پیش بیاد خداحافظ گوشی و به شایان دادم 

چشمات دوباره سرخ شده چیزی شده –ببینمت نیلوفر  نگاهش کردم –شارژش تموم شده 

بلند شید دیگه ستاره تو نمیای ستاره بلند شد و گفت: نه  دشیدا سریع گفت: بچه ها چهار ش

که از چشم هیچ کس دورنماند بعدازرفتن ستاره من خسته ام مریم پشت چشمی نازک کرد 

خسته شدم یابرگردیم یابریم –خانم ماکه تازه اومدیم –ال بمونیم مریم گفت:رضاتاکی قرار شم

دا هم به رامین بیا کارت دارم اون دوتا رفتند شیجای دیگه آدم اینجا حوصله اش سرمیره 

روز سالم دستش و روسینه اش قرارداد و گفت:بچه ها میخوام این چنداشاره کرد رامین 

اعت انداختم و بلند شدم تازه میخواستم دروببندم بمونم مهرداد و سعید خندیدند نگاهی به س

چی شده –رودرهمان حالت رها کردم و روتخت نشستم دکه شایان دستش و رو درگذاشت 

مریم و ستاره -درست جواب بده من نبودم چی شده؟–مگه باید چیزی میشد –نیلوفر 

ه بود اماهرچی یم وقتی رسیدیم دعوا تمام شدنمیدونم ماتوحیاط بود–سرچی –دعواشون شد 

خانما روول میکن توبازارن –نمیدونم -قراره کجابرید؟–ن اینجا بود دبود مربوط به آم

قرارمون ساعت پنج  االن زود  شاید یسر –کاردیگه ای ندارن که حاال چراحاضر نمیشی 

 دشدم و سرکم دو گفت:چیه میخوای برای اینا فخربفروشی بلن دویال رفتم روتخت دراز کشی

بادا به زن مهرداد حرفی بزنی هرچی باشه مهمانشیم خوبیت نداره مریمم کار م–رفتم 

من اگه جای شوهرمریم بودم حسابی ادبش بااون دست به یقه بشه  داشتباهی کرده درست نبو

میکردم اینجور زن  چندماه تودهنی بخوره میفهمه هرجایی نباید حرف بزنه کاش تواین 
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یه یه حالی ازت میگرفتم توکتابا بنویسن شالم و سرکردم کارو کرده بودی اون وقت جلوی بق

وگفتم: من توماشین منتظرتم وقتی و بدون حرفی ازاتاق بیرون رفتم باشیدا تماس گرفتم 

اخت و به درتکیه دمیخواستم ازدربیرون برم مهرداد روبه روم سبز شد نگاهی به دوروبر ان

خانم خانمافرارنکن دوستات و کارت دارم –لطفا" تشریف ببرید کنار –تنها میری –داد 

دهنت و نبندی شایان و صدا میکنم باعصبانیت نگاهش کردم و گفتم: بپیچون بیا باهم بریم 

پوزخندی زد و گفت:این چیزا برای شایان مهم نیست من اون و بهتر از تو میشناسم اون 

یکی  برای شایان متاسفم–عالقه ای به تو نداره بفهم اما من مثل اون نیستم حاالنظرت چیه 

چیزی –مثل تو رفقیشه ازش فاصله گرفتم خواستم ازپله ها باال برم که رامین و مقابلم دیدم 

چی بهتون گفت اینطوری شدید سری تکان دادم و ازپله –نه چیزی نیست –شده نیلوفر خانم 

رد و کها باال رفتم دروکه باز کردم محکم خوردم به شایان دستش و دور کمرم حلقه 

گفت:توهمیشه پشت در کشیک من و میکشی من که نزدیک درمیشم خودت و بندازی تو 

بروکنار دیونه دستت و بردار درو بست و گفت:چی شد چرا  اینقدر عصبانی –بغلم آره 

اینقدر ازمن سئوال نکن ازاین جا -چرا ؟–من نمیخوام اینجا بمونم –روتخت نشستم شدی 

شدم روبه روش ایستادم و  دبلن الی شاهانه خودت و کرده چیه دلت هوای وی-خوشم نمیاد

و  دگفتم:اگه کنار خیابان چادر بزنی سگش ارزش داره به بودن تو این خرابه اخمی کر

ت بکش لدستت و بلند کن ببین چه بالیی سرت میارم خجا–گفت:انگار دلت تو دهنی میخواد 

ه ازم متنفر باشی زنت حساب میشم بخاطر خودتم که شده من و از اینجا ببر هرچه قدر هم ک

وگرنه بجان نازنین آبروت و جلوی اینا میبرم  ضربه ای که به در خورد باعث شد نگاه ازم 

رضا بگیره شایان با گفتن بله ازم فاصله گرفت رضا و سعید پشت در ایستاده بودند 

نه میگم حاال که اینجا –چطور چیزی شده –جا بریم گفت:شایان موافقی فردا صبح ازاین

اگه  همه موافقند من حرفی ندارم –اومدیم چندجابریم خانما زود از یه جاموندن خسته میشن 

رضا نگاهی به من انداخت و گفت: نیلوفر خانم مریم و بقیه همین االن رفتند توحیاط شما 

همه بجز ستاره کنار  زمقابلشان گذشتم تشریف نمیبرید کیفم و برداشتم و بدون زدن حرفی ا

چی –ماشین شایان ایستاده بودند وقتی از ویال خارج شدیم شراره گفت:به شوهرت نگفتی 

جرأت –آقا  رامین همه چیز و شنیده بامهردادم دهن به دهن شده همه جریان و میدونند -و؟

از اینجا میریم  نکردم بگم  مریم گفت: خوب کردی وگرنه مصیبت به پا میشد فردا صبح

راحت میشیم گفتم:جایی درنظر گرفتید شیدا گفت:قرارشد شب مردا حرف بزنند تصمیم 

–چرا کرایه خوب این ویالیی که ما گرفیتم هست –بگیرند فوقش یه جایی و کرایه میکنیم 

نه مبله خریدیدم هم تازه ساخته هم وسائلش نو  تمام که شده گذاشته –مگه اونجا خالی نیست 

خیلی خوبه برگشتیم حتما" به رامین میگم خوب حاال بیرون چکار  این که–ی فروش برا
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راستش فردا تولد شایان کادوش و قبال" گرفتم اما میخواستم بدون اینکه بفهمه فردا –داشتی 

ای یه همچین چیزی –اوه مبارکه باشه پس میخوای سورپرایزش کنی –براش جشن بگیرم 

تا .ه لطفا" نه به شایان نه به اون زن و شوهر چیزی نگید فقط نمیخوام خودش باخبر بش

ساعت هفت و نیم مشغول خرید و گشت و گذار بودیم قبل از برگشتن با بچه ها به ویال 

دیدم ساعت نه و نیم بود شایان و ستاره گذاشتیم وقتی به ویال مهرداد رسیرفتیم وسائل و 

و رضا هم بافاصله کمی از آنها  روبه روی هم نشسته بودند و صحبت میکردند سعید

مشغول بازی شطرنج بودند خونسرد سالم کردم و با شیدا به آشپزخانه رفتم و غذاهایی که  

دا گفت:نزار شوهرت بااین تنها باشه یه وقت از چنگت درمیارش شیگرفته بودم آنجا گذاشتم 

ا زد وقتی از صد دلبخندی زدم و گفتم:شایان اهل این حرفها نیست شایان اسمم و بلن

توکه باز گوشیت و خاموش –بله –اشپزخانه بیرون رفتم همه به من چشم دوخته بودند 

رو مبل نشستم و به شایان  بله بفرمائید  تمام بدنم شل شد همانجا–کردی بیا باتوکار دارند 

تمام توانم و جمع کردم تاتونستم بگم چی شده؟ شایان اومد کنارم نشست دستم و دم خیره ش

و گفتم:چی گفتی دستم و برد باال رو  گرفت و گفت:چت شد حرف بزن سرم و تکانی دادم

ه  دچه اتفاقی براش افتا-.......-سالم علی آقا –گوشم گذاشت و گفت:منتظره حرف بزن 

-صدای خندان علی باعث دلگرمیم شد دستم و رو پیشانیم قراردادم و گفتم: خدارو شکر 

-شما االن کجایی-.....-خواهش میکنم بفرمائید -.........-خالی  ممنونم جای شما-..........

هرچی هست -.......-دادم توفریزر پر  حاال ازکدومش هوس کرده  دخوب بهتون که کلی-.....

غیر از اون آلبالو هم تو فریزر هست کشوی علی آقا اونا رو برای نازنین گرفتم -......-ببر 

این -...-لبالو هم میخواد براش ببر هرچی که هست ببر آخر هروقت بستنی میخوره فورا" آ

خواهش میکنم -.........-گرنه شما رو خوب میشناسم ونم بهانه میگیره وچه حرفیه مید

کردم و سرم و بعالمت مثبت  به شایان نگاه ؟هدهوس بستنی کر–سالمت باشید  خدانگهدار 

اش بخره وای چه آدمایی پیدا میشن دادم ستاره گفت:یعنی شوهرش نمیتونه یه بستنی برتکان 

ده  شوهر گیر نمی اومد خواهرت باهاش ازدواج کنه به  هوس چیز گرونی نکرحاال خو

ست و دلبازی هم هست دعاده ایه نظیر نداره آدم لشایان گفت: شوهرخواهرش پسر فوق ا

نه علی –به من نگاه کرد وگفت: هوس بستنی خاصی کرده  دجونشم برای زنش میده بع

شیدا خندید و یگفت هرچی براش میگیرم میگه مزه اونی که نیلوفر میگیره نداره م

شاید آروم شه بلند شدم و گفت:بستنی بهانه است دلتنگ خواهرشه خوب بهش زنگ بزن 

بستنیش و بخوره بهش زنگ میزنم  کیفم و برداشتم ازپله ها باالرفتم تازه لباسم و  گفتم: 

باناراحتی گفت:قرارمون یادت رفت مگه نگفته بودم  داتاق شم که شایان وارد ددرآورده بو

حق زنگ زدن نداری بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:یادم نرفته انتظار داشتی جلوی اونا چی 
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دو روزه یکی زنگ –کنی یر گوشیت و خاموش مدبگم روتخت نشست و گفت: توچرا اینق

یاجواب نمیده یا فوت –میزنه مزاحم میشه بلند شد اومد گفت: مزاحمت میشه چه جوری 

اگه چرا زودتر بهم نگفتی لبخندی زدم و گفتم:مثال" برات مهمه –میکنه منم خاموش کردم 

بردار کیف و  هتوکیفم–ه من گوشیت و دب–این چیزا حالیت بود که من و اینجا نمی آوردی 

–چرا زودتر بهم نگفتی –شماره رو نشونش دادم  شماره استکدوم –ت خالی کرد روتخ

گوش کن نیلوفر بار آخرت باشه چیزی از من –مثال" حاال فهمیدی چه کار خاصی کردی 

–ت کرده مزاحم زن من بشه م پیش من  میمونه تا بفهمم کی جرأپنهان کردی فهمیدی این

درست  ازت خوشم نمیاد نار خودش نشاند و کفت:کچقدر تو زن میفهمی چیه دستم و گرفت 

آخه هنوز لبم درد –اما غیرتم قبول نمیکنه اینطور چیزا رو ببینم حاال بگو چرا بهم نگفتی 

ی که با کله قندت بهم میزدی خوب بگو های یید و گفت:این به تالفی اون تودهنمیکنه خند

فکر کردم حتما" –کردی  ببینم چرا وقتی صدای علی و شنیدی اونطوری شدی چی فکر

پس بیخود –نه –که بخوام این کارو بکنم مگه خالف حرفم عمل کردی –چیزی بهش گفتی 

بازتودهنی –من نمیام –بریم پائین  نکنی چیزی نمیگم حاال لنگران نباش تا خالف نظرم عم

-میمونیو گفتم:چقدرم تو تنها  میخوای آره راه بیافت نمیخوام تنها بمونم پوزخندی زدم

حرف بزن نیلوفر توکه نمیخوای بگی چون ستاره اونجابود من -......-منظورت چیه 

رای تالفی منظوری نداشتم بازوهام و گرفت تو چشمام خیره شد و گفت:ممکنه ب-........

پائین نمیکشم حاال اون شال سیاه و از سرت بردار  و نم آزارت بدم اما خودمکارهات بازبو

یعنی چی مثل –نه بدم نمیاد این رنگ چشمات و مثل شیشه کرده –ت میاد دچیه از سیاهم ب–

نمیخوام تواین جمع کسی تو چشمات  ,درش بیار نیلوفر همین االن–شیشه کرده اینم جدید  

و گفتم:چی سرکنم بیا خودت انتخاب کن شال  خیره بشه فورا" شال و از سرم درآوردم

–به چی میخندی چشم تیله ای –شال وسرکردم  لبخندی زدم و .زردی درآورد و گفت:این و

ر شده دبرگشتیم بگو چق–آره –آره جون خودت بیا دیگه من گشنه ام تو غذا گرفتی –هیچی 

آخه مگه من و تو داریم –گفت:به چی میخندی  و گرفت وبهت بدم اینبار بلند خندیدم بازوم 

شرکت خودته  ده ازسوچه فرقی میکنه من گرفته باشم یا تو هردوش از جیب خودت میر

ستش و دور کمرم حلقه کرد و همانطور که از پله ها پائین میرفتیم گفت: ددوباره خندیدم 

اونی که تو بدت –هیچ میدونی وقتی میخندی چشمات جذاب تر میشه حاال چی خریدی خانم 

بایه شب گرسنگی چیزیت نمیشه از امشب –وای نیلوفر قصد کردی گرسنه بمونم –میاد 

–وایسا ببینم نیلوفر مگه من چاقم  نشستم و گفتم:خیلی زیاد –بگیر یکم الغر بشی رژیم 

شایان چرا نمی شینی اونگاهی به رامین بعد به من انداخت لبخندی زدم و سرم و تکانی دادم 

کردم خندید کنارم نشست  ید دستش و گرفتم و گفتم:بشین شوخیمن سیرم بچه ها شما بخور–
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و چشم ازاو نیلوفر  خندیدم –زیاد جدی نگیر من هنوزم نظرم همونه –و گفت: میدونستم 

گرفتم اما با چشمکی که مهرداد زد خنده از لبم محو شد سرم و پائین انداختم شایان برای 

خودش غذا کشید و ظرف مرا برداشت و آروم گفت: از امشب باید غذا بخوری توهم باید 

ت حساسه چرا مجبورش میکنی  شایان بشی مثل من شروع کن مهرداد گفت:توکه زن

خواست ظرف و بردار  که مانعش شدم اولین قاشق و که به دهان بردم ستاره گفت: رژیمت 

–قصد کردی واقعا" چاق بشم –و شکستی  اهمیتی ندادم شایان لیوانی نوشابه برام ریخت 

برات دوغ  ترجیح میدم پس دوغ بخورم تو گوشم گفت:یکم بخور تا–بایه شب چیزیت نمیشه 

توچکار داری من میخورم زود باش رامین با گفتن شایان –دهنی میشه خوب –بریزم 

-نزدیک همین جاست چطور–ویالیی که گرفتید کجاست باعث شد شایان نگاه ازمن بگیره 

باشه فردا –و روهم فشار دادم  میگم موافقی فردا بریم اونجا شایان به من نگاه کرد چشمام

ا برنامه داریم بزارید برای شب بریم اونجا شیدا گفت: آره داخانما برای فربریم مریم گفت: م

راست میگه لطفا" برای شب برنامه ریزی کنید ماها میخوایم بریم بیرون سعید گفت:آفرین 

ما مثل زنای خانه دار نشستیم توخانه این خانما یسره  دبه خانما بابا بچه ها خجالت بکشی

وباره میریم کنار ساحل بعدشم بیرون غذا دیه ماهم فردا صبح توگردشند حاال که اینطور

م ویالی شایان خوبه موافقید رامین و رضا فورا" یمیریم میچرخیم بعد میا میخوریم دوباره

منم موافقم شایان –مهرداد تو چی م پام هرجا برید میام خوب قبول کردند سروش گفت: من

زه بده بابا ماه عسل نیومدی که چسبیدی به توچرا چیزی نمیگی نکنه منتظری نامزدت اجا

وغ وبه دستم داد و نوشابه رو ل گفتم موافقم چرا جومیدی لیوان دمن که همون او–خانمت 

از شام رامین گفت: من  دبرداشت از نگاهش فهمیدم تمایلی به این کار نداره بالفاصله بع

بح میریم سرحال باشیم شایان از برید بخوابید ص ر خسته ام که نمیتونم بشینم شماها همداینق

موقع باالرفتن از پله ها شیدا صدام زد و گفت: یه لحظه بیا نیلوفر   داین حرف استقبال کر

ردم شایان و جان کارت دارم  دست من و گرفت و گوشه ای برد و گفت:بامردا هماهنگ ک

زیزم فقط یه ممنونم ع-خونن نزارن متوجه بشه تاتوبه کارت برسیتااون ساعت بیرون بچر

لطف کردی شب بخیر  شایان پشت پنجره ایستاده بود –نه بابا خیالت راحت –وقت لو ندن 

ستش انداختم سیگار تو دستش بود دوخت نگاهی به ددرو که بستم برگشت و به من چشم 

باال گفت میبینی که خاموشه  دترک کردی سیگارو آور فتم و گفتم: بنظرم گفته بودیلو رج

سیگارو از دستش گرفتم و گفتم: تو اگه ترک کرده بودی حتی خاموشش  و هم تو دستت 

نگاهش کردم پاکت و از جیبش  یرهخمیخوای چکار خانم  –نمیگرفتی پاکتش و بده من 

سیگار به سرت رد و کف دستم گذاشت تو مشتم له کردم و گفتم:حاال چی شده که هوس درآو

چرا میخوام دوست –ره جون خودت چیه نمیخوای با دوستات بری آ–همین جوری –ه زد
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وقتی من کنارت نیستم یعنی تنهایی – تنها نیستم بقیه هم همراهمن–ندارم تو تنها جایی بری 

بازوم و گرفت بطرف خودش کشید و گفت: فاصله گرفتم رفت تو سرت لبخندی زدم و ازش 

امل اینقدر نقشت و داختم  و گفتم:جناب مدیرعی ابرویی باال انوایسا ببینم من و مسخره میکن

د خودت دستش و کنار دوتاییم پس برو تو جلاری فقط خودمون تواین چهار دیو نگیر دیج

اینکه مادوتا ازدواج کردیم که نقش –زدم پاکت سیگار و تو سطل انداختم و روتخت نشستم 

دواج گذاشت یر یه سقف بودن و میشه ازو اسم زنیست هست  نگاهش کردم و گفتم: بنظرت

داری میگی بودی اما من میگم –دونی من عاشقت بودم خودتم می–من اینطور فکر نمیکنم 

ت و زده بودی و اونجور که باید پاپیش میزاشتی نه اینکه لنبودی که اگه بودی حرف د

نبود هوس این کار کنی نه آقای خطیبی عشق  بهبزاری یک سال بگذره بعد من و وادار 

بودآدم عاشق کاری که تو کردی نمیکرد من اینقدر سختی کشیدم که توان مقابله با سختی 

راجع به تو هرجوری  ,گه بهت جواب دادم به این دلیل بود که میترسیدماارم ددیگه ای و ن

نه تو عاشق نبودی کنارم نشست و گفت: توهیچ وقت  که تصور میکردم به حقیقت پیوست 

برام قسم  هکردی ازهمون اولم قصدت دست انداختن من بود اگه غیر از این بودمن و باور ن

نگاهش کردم و گفتم: بجان نازنین من قصد –ه دبخور به جان خواهرت قسم بخور که این نبو

دست انداختن تورو نداشتم آخه تا وقتی تو چیزی نمیگفتی که من نمیتونستم جوابی بهت بدم 

ه تو ب که میگی راجع به خودت صدق میکنه تو انتظار داشتی منتوخودخواهی اتفاقا" چیزی 

روآیفون  دشماره انداخت و ز پیشنهاد میدادم تو......گوشیم و از جیبش درآورد و نگاهی به

الو صدای نفسهایی تو گوشی پیچید و بعد صدای -........-بله –و اشاره کرد حرف بزنم 

این دوست اسم – تیه دوس-؟شما–تکان داد ه شایان نگاه کردم سرش و بتنهایی –ضعیفی 

من خیلی بهت –توکی هستی قصدت از این مزاحمتها چیه –شاید بعدا" بهت گفتم –نداره 

نزدیکم اما مزاحم نیستم اینقدر بهت نزدیکم که میدونم شوهرت اذیتت میکنه حتی کتکتم 

شوهر من   وال"ا–نیست بهتره ازش جدا بشی  ه درست بشودمیزنه این پسره همیشه این بو

وما" اینم باشه که نیست یه تار موش و باهزارتا آدم کثیف مثل تو داهل کتک زدن نیست 

ن تموم میشه گوشی و ت گرواری وگرنه برادعوض نمیکنم بهتره دست از مزاحمتهات بر

م کثیف مثل این حرف دظرت باید با یه آنب–چرا قطع کردی –از شایان گرفتم و قطع کردم 

–میزدم وای از تو اسم خودتم گذاشتی مرد اونوقت انتظار داره حرفهاش و باور کنم 

منم نه اما وقتی میگه بهت نزدیکه حتما" از –نه مگه تو شناختی –ازصداش نفهمیدی کیه 

اما من اینطور فکر نمیکنم بهتره چند وقت خاموش باشه شاید دست برداره  حاال –فامیل  

امشب نه حالش و ندارم قطره رو –قطره ات وبریز بعد بخواب –اری بخوابم خسته ام میز

داشت وگفت:دراز بکش یعنی چی که حالش و ندارم قطره رو ریخت و چشم بند و هم بر
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چیزی نگذشت  شب توهم بخیر –ه شب بخیر آر–برام گذاشت و گفت: با این لباس راحتی 

نگذشته بود که شایان خودش و بهم نزدیک کرد و نیم ساعتی  ای نفسهاش بلند شد که صد

–رهمان حالت ماندم دوباره صدام زد نمیدونم چرااما حس خاصی داشتم دآروم صدام زد 

ی کاش کاش میدونستی چقدر دوست دارم اونوقت اینقدر بی مهری نمیکرد–......خوابیدی 

ه بلکه یکمم من و دورت کردم برای اینه که فکرت آزاد بشدرک میکردی اگه از خواهرت 

دت کنم ایراد ببینی و به من توجه کنی اماتوتنها چیزی که نمیبینی منم انگار باید به همین عا

دلم و به بودنت خوش میکنم دستش و آروم دور شانه ام حلقه کرد اونشب آرومتر  از نداره 

میدم تو شبهای دیگه بخواب رفتم صبح وقتی چشم باز کردم شایان و ندیدم از صدای آب فه

حمام  روتخت و مرتب کردم ساکش و بستم لباسشم آماده کردم داشتم موهام و شانه میزدم که 

صبح توهم بخیر خوش –بیرون اومد ازتو آینه نگاهش کردم و گفتم: صبح بخیر  از حمام

خواب توواقعا" قبال" تا دیر وقت بیدار میموندی من که باورم نمیشه از ساعت یازده 

گفتم:لباسهات و برات خوابیدی االن هشت  موندم تو چه جوری سرکار میرفتی بلند شدم و 

و من لنت..........مامان کوچودب نری بهتره هم هوا سرده هم ممکن دوباره بگذاشتم توی آ

االن تودهنی  دچه نیستم بهم سفارش میکنی  خودم میدونم چکار باید بکنم اگه لبت زخم نبوب

نگیری –خودت چک کن من هنوز خوابم میاد –الزم بودی حاال همه چی برام گذاشتی 

ن همه پائین منتظرند زشته بلند شو صبحانه ات که خوردی بعد بیا بگیر البخوابی دختر ا

نش تاروی ی بری  تیشرت جذب تنش بود که آستیری میخواهمینطو–بخواب بیا بریم 

هت بیاد میخوای جلب توجه کنی اخمی آهان پس پوشیدی که ب–بهم نمیاد – دبازوهاش بو

سینه –کرد و گفت:دست بردار سرصبح من و عصبانی نکن  باید نظرکی و جلب کنم 

ار میکنی دیونه مرا چک–رو باز کردم از یقه ام گرفت کشید و درو بست دسوخته کم نداری 

ست نداری اینطوری لباس و" نزدیکم کرد و گفت: اگه دالبه دیوار چسباند صورتش و کام

این موضوع ارتباطی به من نداره بنظرم –بپوشم مستقیم بهم بگو چرا چیزی به پام میبیندی 

ته چون نوع لباس پوشیدنت درست مثل اون شای بازن دوستت بدجورروتو تاثیر گذهمنشین

 که به تو ارتباطی نداره هرجور دلم بخواد البا انگشتش زد روزخم لبم و گفت: حاه شد

شد خودش دستمالی آورد رولبم گذاشت  و خون ازش جاری دمیگردم زخم لبم دوباره باز ش

ر خورد باعث شد حرفی نزنم دو گفت: باور کن نمیخواستم اینطوری بشه ضربه ای که به 

کشید صبح شماهم بخیر خواهش میکنم بفرمائید شراره خندان درو باز کرد و خود را کنار 

–ی سرت اومده یو گفت:چه بالفت اما ازدیدن من قیافه جدی به خودش گر دوارد اتاق ش

گفت: آقا شایان فرار نمیکنه که بزار خوب –چیزی نیست زخم لبم دوباره خون ریزی کرده 

مگه چی گفتی اینطوری –بشه شایان بلند خندید پیراهنش و برداشت و از اتاق بیرون رفت 
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ر ساده ای با این وضعت چرا میزاری بهت نزدیک شه تازه منظورش ددختر تو چق–خندید 

اگه –چرا –شما نمیایم و فهمیدم  رو زخم لبم و شستم شراره گفت:اومدم بگم من و ستاره با 

بفهمه برای خودشیرینی هم که شده به شوهرت زنگ میزنه راستی با خانواده شوهرت 

فقط یه چیزی شایان رولباسهاش ه نآره بهشون گفتم کسی بهش زنگ نز–هماهنگ کردی 

ما قبال" –خیلی حساسه کنار ساحل برن و چند ساعت گشت بزنند اون از فرم درمیاره 

شایان  رار رامین بگه امشب جشن یکی از دوستاش  حواست باشه گفتفکرش و کردیم ق

باشه ازتون ممنونم بدون کمک شماها محال بود بتونم کاری کنم –نه نیاری  امشب دیر میاد 

باشه –توبرو لباسم و عضوکنم میام  خون ریخته روش –خواهش میکنم بیا بریم دیگه –

نیلوفر به پشت سرم نگاه کردم –ق بیرون رفتم پائین میبینمت  لباسم و عوض کردم و از اتا

برای رفتن بهانه بیار منم – دببینم کیه اسمم و صدا میکنه مهرداد کنار اتاقش ایستاده بو

چی شده نیلوفر خانم به سروش نگاه –کن  لترش نکن دیگه قبو–خفه شو کثافت –برمیگردم 

یگم جلو رفت و وضی و جمعش کنید وگرنه همه چیز و به شایان ماین ع–کردم 

برو سروش به تو ربطی نداره –گفت:مهرداد خجالت بکش زن دوستت بیرون که نیستی 

سروش یقه مهرداد و گرفت و باسر تو صورتش زد وگفت: بی غیرت بی ناموس هیچی 

که به ما  دهمه از پله ها باالاومدند رامین اولین نفری بو نمیفهمی از صدای داد این دونفر

سرم و بعالمت مثبت تکان دادم  او جلو رفت تا  ؟ازمبن انداخت و گفت:رسید نگاهی به م

منم نیلوفر چرا –آنها را ازهم جدا کنه با ضربه ای که روشانه ام خورد وحشت کردم 

پائین  ترسیدی بازوی شایان و گرفتم و به آنهاچشم دوختم رضا گفت:خانما شما بفرمائید

نه بیا بریم این -ده  ایم شایان گفت: توبرو ببینم چی شنمت برو ماهم االن میشایان توهم با خا

نه منم با –عوا کردند شایان گفت:تو نفهمیدی برای چی د و گفتم و او را بطرف پله ها کشیدم

نه لبم درد میکنه –صدای اینها اومدم بیرون کنارم نشست و گفت: نمیخوای چیزی بخوری 

دستش و دور نگه دارم سرم و انداختم پائین و  یگه نمیتونم خودمدخندید و گفت: چکار کنم 

ی دیگه زن خودمی عادی باش د چرا اینقدر سرخ شالشانه ام انداخت و با خنده گفت:حا

–روبه رومون نشست شایان گفت: سرچی دعوا کردی شماها که خوب بودید  دسروش اوم

ولش کن اصال" ,بابا نمی فهمه شوخی شوخی هرتیکه ای دلش میخواد میندازه بی غیرت 

و گفت:من  رامین و سعید کنار سروش نشستند سعید نیم نگاهی به من بعد به شایان انداخت

م شایان گفت:چرا مگه چکار کرده همه باهاش چپ دبا مهرداد بیرون اوم هکه بار آخرم

ولی این رضا گفت توبدبینی بابا با یه آدم هیز ید مریم گفت: صدبار گفتم چه جور آدمیه دافتا

 تم معتون این بی غیرت باشه من که نیسن نمیان بخدا رضا اگه از این به بعد تو جکه بیرو

نه بابام شراره بخوای زیادم پافشاری کنی میرم خو نه خودم میام نه میزارم رضا بیاد
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یه همچین  گفت:منم موافقم من قبال" به سروش صد دفعه گفتم گفت جمع مارو بهم نزن وقتی

اما باید قید آبروتون و بزنید سرم و انداختم پائین رامین گفت: بی د آدمی تو جمعتونه ببخشی

نمیشید  نگاهی به شایان بعد  خیال شید دیگه نیلوفر خانم اگه امشب شایان دیرتر بیاد ناراحت

–آخه جشن یکی از دوستام  میخوایم همه بریم ایراد که نداره –به او انداختم و گفتم:چرا دیر 

شید بریم حاضر شیم نیلوفر یه دقیقه بیا کارت دارم بلند شدم و  د: بلندا گفتنه چه ایرادی شی

زنده  داگه گفته بودم که االن مهردا–توکه به شوهرت حرفی نزدی –بااو به طبقه باال رفتم 

فقط  خوب کردی فکر نکنم اینا بیان البته امیدوارم این پسره پرو تراز این حرفهاست–نبود 

رف نکنی شوهرت داره میاد برو. زود ازنش نه خودش تعحواست باشه یه وقت نه به 

بااومدن شایان شیدا بطرف اتاقش حاضر شو بزنیم بیرون من رفتم مراقب باش چیزی نفهمه 

دارم  ی خندید و گفت: بیا کارتدچکارت داشت اخمی کردم و گفتم: تودهنی الزم ش–رفت 

مخالف هم نیستی  –اراحت بشم ن چرا باید–درو بست و گفت:توناراحت نمیشی شب دیر بیام 

–میکنه روتخت نشست و گفت: خودم تمایلی ندارم برم  دمگه بیکارم مخالفت کنم لبم در-

وست دارم دتم نم چرا دیگه مثل قبل نیسنمیدو–چرا تو که به رفقات وصل بودی دلت و زدن 

حرکتی کرده نه بابا بنظر من حتما" زن سروش –حتما" بخاطر اتفاق امروز  –فقط تنها باشم 

باز این و میگفتی سرتاپام و  داگه برای زن خودتم چیزی گفته بو–تیکه انداخته  دکه مهردا

برانداز کرد و گفت: توبااونا فرق داری کسی که اونجوری میگرده باید فکر اینجاهاش و هم 

بازم میگم همه چیز دوطرفه –حاال اگه مثل من بود بازم تیکه بهش میانداخت چی –بکنه 

ت سری تکان دادم و گفتم: خدای رفیق بازی هستی برای خودم متاسفم چمدانها رو روی اس

وست داشتم براش گذاشتم و دتخت گذاشتم و لباسها رو جمع کردم کت و شلواری که خودم 

گفتم:امشب این و بپوش یادت نره ساک و لباسات و برداری چیزی نمونه نمیخوام دیگه اینجا 

آره تعیین تکلیف میکنم وقتی بااین سنت هنوز –تکلیف میکنی  برای من تعیین–برگردی 

وروبرت چه اتفاقی افتاده من برات این کارو میکنم مانتوم و پوشیدم خواستم ددرک نمیکنی 

چمدان و بردارم که گفت: صبر کن خودم برمیدارم چمدانها رو برداشت و از در بیرون 

برو دیگه نیستم –ا اینقدر مضطربی رفت پشت سرش رفتم و بازوش و چسبیدم گفت:توچر

رارداد و گفت:هرجا ماشین گذاشت و کلید و کف دستم ق چمدانها رو توجا ایستادی چرا این

چقدر هم برای تو مهمه –خوب خودت چیزیت نشه –مراقب چی -میری خیلی مراقب باش

ونی کافیه یه نفر بهت تو دتکان داد و گفت: درسته دوست ندارم اما میخوام ب یرفیق باز سر

من نیاز ندارم یکی مثل تو بخاطر من نفس کسی و بگیره خودم از –بگه نفسش و میگیرم 

ها روبکن اگه تو آدم این کار بودی وبرای اونی که دوسش داری این کاربرپس خودم برمیام 

ومی بهت جواب مثبت میدادم متاسفانه تو دیکشنری تو غیرت معنا و مفه لکه من همون او
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شایان دستی توموهاش کشید و نداره همانطور که زن نداره نشستم و ماشین و روشن کردم 

ضربه ای به شیشه زد شیشه رو پائین دادم و نگاهش کردم وقتی برگشتیم زندانیت که کردم 

و گفتم: شب که برگشتی  غیرت و میفهمی پوزخندی زدم یازکارو همه جا که گرفتمت معن

دان بان بودن یکته میکنم تا به دیکشنریت اضافه کنی تادیگه با زندمعنی غیرت و برات 

دمای باغیرت و هم برای من درنیار تواین جمع فقط تویی که کار اشتباه نگیریش ادای آ

 دا دراومددوستت درنظرت خللی ایجاد نکرده اون سعیدی که به ظاهر مثل مهرداده  بص

نباید  اسیر رفقات باشی سی و دوسالته  میخوای اماتو.........خیلی بدبختی آقای خطیبی تاکی

این چیزا رو بهت بفهمونم وقتی کسی هیز  زن آشنا و غریبه حالیش نیست برای من بشینم 

هزار جور بدی تو وجودته اما غیرت  ن بود اگه همه هیزی میکنه این یک سال تصورم ای

دا سکوت کردم بعد از شی اومدن شیدا درت موج میزنه برای خودم متاسفم اشتباه کردم با

–دعواتون شد ا گفت:دمریم و زیبا هم اومدند بدون خداحافظی ماشین و بحرکت درآوردم شی

ین آدمی نیست نظرش و گفت منم نه بابا بنظر شوهر من مهرداد همچ–چیزی فهمیده –نه 

ولش کن دختر چرا بیخود زندگیتون و تلخ میکنی حاال کجا –نتونستم جلو زبونم بگیرم 

یم دبریم ویال وسائلمون و جابه جا کنیم بعد بریم سفارش غذا و بقیه چیزا رو ب-میخوای بری

باغ که شدیم ازدور ماشینی نظرم و جلب کرد کنار آن پارک کردم و پیاده شدم مریم  دوار

نمیدونم شاید صاحب –پس کی اینجاست –ما نیست  لنه ما–گفت: ماشین خودته نیلوفر 

سالم آقای مرادی حالتون چطوره – دجوان بطرفمان اوم دده بودم مرقبلیش   درست حدس ز

د اومدم بردارم ازم خانمم  مانده بود این جا باشم اما چندتا از لوسالم ممنونم شرمنده نبای–

–فراموش کرده به من بگه وگرنه مزاحمتون نمیشدم –سرتون هماهنگ کردم قبال" با هم

تتون و نمیگیرم وسائلش و که بردارم کلید و تقدیم خواهش میکنم این و نفرمائید زیاد وق

. زیبا نگاهی به ساختمان ویال انداخت و گفت:بنظر  دباشید به کارتون برسیراحت –میکنم 

ما هروقت جایی –چکار کنید  دکه خیلی بزرگ میاد شمادوتا جای به این بزرگی و میخوای

لن گذاشتیم  مرادی چمدانی را زمین سته جمعی میریم  تنهانیستیم چمدانها را تو سادمیریم 

هتون بگم وشنبه که از محضر اومدیم میخواستم یه موضوعی و بدگذاشت و گفت: راستش 

 دن شدم پدرم دررابطه با این زمین یه موضوعی به من گفته بواما بخاطر همسرتون پشیمو

ه دیه مرد سرمایه داری بو لزمین اینجا ما–چه موضوعی –که من خنده خنده ازش گذشتم 

که اینجا رو برای همسرش میخره اما به سه روز نکشیده همسرش فوت میکنه این آقا این 

که زمین و بنام دخترش که عالقه وافری به اینجا داشته میکنه اما این خانمم سر سه روز 

فاق برای ه فوت میکنه هم خودش هم بچه اش پدرم که اینجا رو میخره همین اتددارهم بوبار

او هم می افته مادرم ظرف سه روز سکته میکنه وقتی اسرار کردم اینجا رو بنام من بزنه 
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گفت اینجا نحس شومه هرکی خریده این اتفاق براش افتاده اینجا به درد تو نمیخوره اما چون 

ه این لاینا همه خرافات محا داشت پافشاری کردم و گرفتم گفتم خانمم اینجا رو خیلی دوست

 تتفاق بیافته اما وقتی ظرف سه روز این اتفاق برای زن خودم افتاد باورم شد دیگه خرافاا

نیست لطفا" مراقب باشید روزی که اینجا بنامم شد استرس و اضطراب دست از سرم 

لوفر توهم از آروم گرفتم شیدا گفت: نیبرنمیداشت شاید باورتون  نشه این جارو که سند زدم 

شتی همش میگی استرس داری خیلی هم مضطرب بنظر میای گروزی که از محضر بر

بله منم همین حالت و دارم اما -.مرادی گفت:پس شماهم .........نکنه واقعیت داشته باشه 

از سالیان سال زمین به یکی از افراد  دچی باشه بع نمیکنم برای من اتفاقی بیافته هر تصور

مادرم اولی و بنام پدرم –هارتا درخت چیه همان خانواده برگشته مرادی گفت:جریان اون چ

دوتا بچه ای که باردار بود  کاشته که تازمانی که بنام خودش سومی و چهارمی و بنام دومی 

دوم و  متی و عمراین چهار نفر بوده درختدرحقیقت نماد سال زنده است از آنها مراقبت کنه

اره نیستند که فایده ای داشته باشه سوم مال مادرم و یکی از بچه هایی که مرده اند تعجبی ند

باتمام اتفاقهایی که افتاده حرفتون و راحت میپذیرم درست دلیل –به این دلیل میوه نمیده 

علمی نداره اما تو ماوراء ما اتفاقهای میافته که ما ازشون بی خبریم خوب خانم موسوی ویال 

برای –دیدن اینجا ندارید  انگار شما هیچ تمایلی برای–خیر هنوز وقت نکردم –رو دیدی 

برام مهم بود  دمن مهم زمینش بود این زمین ارثیه مادرم بود که بنا بدالیلی فروخته شده بو

این زمین و که مورد عالقه مادرم بود و برگردونم لبخندی زد و گفت:امیدوارم حاال که 

ج تا اتاق پنشت و کشتار برداره طبقه پائین زمین به صاحب اصلیش برگشته دست از این ک

لن اره طبقه باال هفت خواب یه ساخانه و سرویس های بهداشتی مجهز دخواب سالن آشپز

یکی از خوابها از مابقی بزرگتره اونجا رو مخصوص خانمم درست کرده بودم که  کوچک

قسمتش  نبود امیدوارم شما به شادی استفاده کنید بفرمائید اینم کلیدها من دیگه مزاحمت و کم 

ن به همسرتون سالم مرا برسانید خدانگهدار با رفتن دیدمتوخوشحال شدم قبل از رفتنم میکنم 

بگم به محض وارد شدن به اینجا دلشوره  دمرادی مریم گفت: بچه ها اگه به من نمیخندید بای

دی اینجوری گفت ترسیگرفتم نکنه واقعا" یه چیزی بشه زیبا گفت:بابا اینا خرافات  این پسره 

وسائل  دمان شده بوا هم بزرگ وهم با لوازم شیکی چیدببینیم اتاقها چه شکلیه .اتاقه بیاید بریم

باال هم به همین  یه مدل بود اما روتختی و پرده ها رنگهای متفاوتی داشت شش تا از اتاقهای

سرویس  دوبرابر اتاقهای دیگه بوددرقهوه ای رنگی بود اتاق های راهرو شکل بود اما انت

لعاده شیک و گران قیمتی که با روتختی قرمز رنگ نمای خاصی به اتاق داده سلطنتی فوق ا

وردوزیهای دبود پائین اتاق یه دست مبل چرمی روشن گذاشته شده بود پرده ها قرمز با 

دیده ربالکن و باز کردم نمای باغ از آنجا بخوبی دصورتی رنگ بیشتر خودنمایی میکرد 
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لوازمم را جابه جا کردم وقتی به طبقه پائین رفتم هرسه  میشد چمدانم را به آن اتاق بردم و

مریم –نید باید یه چیزایی بگیرم شما میمو–کجا میخوای بری نیلوفر –نفر رومبل لمیده بودند 

باشه عزیزم من –گفت:آره دوست دارم برم تو باغ این جا خیلی جذاب  آدم و اسیر میکنه 

فظ تا قبل از ظهر تمام کارها را انجام دادم  پنج میرم برای ناهار هم یه چیزی میگیرم خداحا

مدل غذا سفارش دادم دوتاکارگر برای پذیرایی یه فیلم بردار میوه شیرینی هرچیزی که برای 

جشن الزم داشتم تهیه کردم غذا هم گرفتم و به ویال رفتم تازه پارک کرده بودم که گوشیم 

نیلوفر -داخیه جایی زیر آسمون –یی اعلیک سالم چشم تیله ای کج–سالم –زنگ خورد 

چرا –نمیخواید برید چیزی بخورید  ساعت یک و نیمه–آخ گشنه ام شد –تورستوران -کجایید

همین -الو کجایی-........-اتفاقا" ما هم االن تو رستورانیم خندیدم و گفتم:پس گشنه چی شدی 

شب تا چرا چند دفعه زنگ زد جواب ندادم شماها –جا چه خبر از مزاحم زنگ که نزد 

من تورو –خسته نمیشی  اون موقع بیرونی نه فقط تا–آره ایرادی داره – میخوایدبگردید

خوب خداروشکر پس بمون پیش همونا چون منم –میبینم خسته میشم نه وقتی کنار دوستامم 

تماس و قطع کردم و به   تمایلی به بودنت ندارم وقتی هستی از درو دیوار دردسر میباره

داخل رفتم بچه ها بعد از خوردن غذا هرکدوم به اتاقشون رفتند و من هرکاری که بود انجام 

دادم بعد از ظهر مجدد بیرون رفتم کیک و تحویل گرفتم ساعت هشت بود که رامین به شیدا 

ر و زنگ زد گفت:ما پشت در ویالییم فورا" برقها را خاموش کردم و فش فشهای آبشا

روشن کردم اینقدر زیاد بود که سالن و کامل روشن کرده بود شایان جلوتر از بقیه وارد شد 

مات و مبهوت همه جارو از نظر گذراند و رو صورت من خیره ماند آروم بطرفم اومد 

تولد ت مبارک  چشمانش را کمی تنگ –لبخندی زد و گفت: عروسی گرفتی مامان کوچولو 

اهی به کیک انداخت گه برقها روشن شد و همه براش دست زدند نگتا خواست چیزی ب کرد 

اد و گفت: شیرین  مثل خودت  لبخندی دنگشتی به کیک زد و تو دهانش قرار و بلند خندید ا

زدم و گفتم شمع و فوت کن زبون نریز شمع فوت کرد کیک و هم برش زد تیکه ای برش 

و از رومیز برداشت و گفت:بخور  زد و با چنگال بطرفم گرفت و چشمکی زد شیدا کیک

به دیگه دستش خشک شد  کیک و خوردم و ازش فاصله گرفتم بعد از تقسیم کردن کیک 

به دست گرفتم شایان نگاهی  دسالن برگشتم و کنار شایان نشستم ظرف کیکی که کارگر آور

–وره ن چرا نخفت:میخوای بخوری مریم گفت: وا آقا شایابه من انداخت و گ دبه کیک و بع

آخه نیلوفر لب به شیرینی و کیک نمیزنه  لبخندی زدم و گفتم:این فرق میکنه ابرویی باال 

انداخت و گفت:پس چرا تولد خواهرت هرکاری کرد جز یه تیکه کوچک نخوردی مستقیم 

هش کردم و گفتم:باید یه فرقی بین تو و نازنین باشه بلند خندید و دستم و گرفت مهرداد انگ

نگرفته که اینقدر ذوق زده شدی  شایان دستش و دور شانه  دیچ کس برات تولگفت:معلومه ه
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م دقبال"  مادرم هرسال تولد میگرفت این چند سال هم که ایران نبوام حلقه کرد و گفت:

صبح زنگ میزدند و تبریک میگفتند و کادوشون و میفرستاند اما هیچ کدوم به  لازهمون او

دی بله اگه یکی برای منم همچین تول اندازه کار نیلوفر برام جذابیت نداشت  سعید گفت:

میگرفت منم سراز پا نمیشناختم نیلوفر خانم حاال کادو براش چی گرفتی شایان نگاهم کرد و 

ین اومد کنار شایان نشست و گفت: به مگه بدون کادو میشه گفت:مگه کادو هم هست رام

باش  دپاکت و به دستش دادم نگاهی به پاکت انداخت و بعد به من نگاه کرد رضا گفت:زو

ت درآورد هم خود شرکت هم نود درصد سهام ن آب شد شایان سند و از درون پاکدیگه دلمو

داشتن اونجا رو نداره  رامین نگاهی  هیچ کس مثل تو لیاقت–نگاهم کرد م دو بنامش زده بو

ستاره گفت:مگه خودت   ساب ازمهرتون گذشتید یعنی بخشیدیدبه سند انداخت و گفت:بااین ح

چیزی که برای من –نخواسته بودی اونجا رو به اسمت کنه پس چی شد ارزشش و نداشت 

مهم بود  کارش داشت برام شایان بود شوهر من عالقه خاصی به شرکت و ارزش داشت کار

 دخاطر منی که ادعا میکرد عاشقم شده از چیزی که بخاطرش زحمت کشیده بوببینم ب

م زد یک ساعت بعد همه رو بنام خودش ممیگذشت یانه که گذشت روزی که سهام و بنا

اره  بعد دمهم قلبش بود که فهمیدم مال منه این چیزا اصال" ارزشی برای من نبرگردوندم 

اینکه کسی متوجه بشه حلقه رو انداختم دستش و گفتم:حاال تکمیل شد  دستش و گرفتم و بدون 

 نگاه پرمهری به من انداخت و گفت:ارزش این حلقه از اون سهام برام بیشتر بود ممنونم 

م این کارو نمیکردم کی از همچین دشراره گفت: ولی خودمونیم من اگه جای نیلوفر بو

:از فکر سند بیاید بیرون شایان دقت کردی خانمت سرمایه ای میگذره مهرداد بلند شد و گفت

 چه چاقویی و برای بریدن کیک انتخاب کرده انگار قصد کرده تورو بجای کیک تیکه تیکه

بزارش کنار تازه خدا آقا مهرداد وروکنه با دیدن چاقو دلم تکان خورد مریم گفت: وای ت

یم تمام حرفهایی که مرادی ازحرفهای اون پسره اومدیم بیرون رضا گفت: کدوم پسره  مر

و گفت: از صبح چندبار به خواهرت تعریف کرد شایان نگاهم  کرد با آب و تاب زده بود و 

هیچی مهرداد خنده کریحی کرد و گفت:متوجه نشدی شایان اکثرا" اونایی که –زنگ زدی 

 مردن همسر مالک این ویال بودند نه خواهرشون فکر کنم نفر بعدی تویی بعد با حالت

وحشتناکی چاقو رو نزدیک قلب شایان کرد دست انداختم از لبه تیز چاقو گرفتم اوتکانی داد 

رسم و چاقو رو رها کنم اما محکم تر چسبیدم که همین باعث بریدن دستم شد رامین تتا ب

من د او چاقو را رها کرد  وگفت:بابا شماها چرا جنبه ندارید ال" شوخی جالبی نبوگفت: اص

تشم نداری شایان گفت: نیلوفر جان آسیب نمیزنم بلند شدم و گفتم: جرأخودم که به دوست 

بله متوجه شدم ایشون کال" عادشونه در غالب شوخی افکار –شوخی بود به دل نگیر 

االن برمیگردم چاقو رو به اتاق بردم و با دستمالی پاک  دشیطانیشون و نمایان کنند ببخشی
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نمیدونم چرا حس بدی داشتم دیدن چاقو تو دست مهرداد کردم و زیر یکی از بالشها گذاشتم 

داشتم زخم دستم و تمیز میکردم که دراتاق باز شد با دیدن اضطرابم و بیشتر کرده بود 

و گفت:بیخود ناراحت شدی منظوری  اختدشایان نفس راحتی کشیدم  نگاهی به دستم ان

نداشت فکر کنم بخاطر حرفهای مرادی اعصابت بهم ریخته  نگاهش کردم و گفتم:ازش 

نگاهم و فاصله بگیر حس خوبی ندارم لبخندی زد و گفت:یعنی نگران شدی اونم نگران من 

یدی به زمین دوختم چانه ام را گرفت باال آورد و گفت:راستش و بگو ازوقتی اینارو شن

لبخند بیشتر نگران من شدی یا خواهرت لحظه ای  با دقت نگاهش کردم و گفتم : نمیدونم 

تمسخر آمیزی زد و گفت: اما من میدونم فکر بچه گانه ای بود برای چی باید نگران من 

گوشی و گرفتم و قطع کردم و  بشی گوشیش و درآورد داشت شماره علی و میگرفت 

نگران خواهرت نیستی بزار زنگ بزنم باهاش حرف بزن  مگه–گفتم:میخوای چکار کنی 

دیگه کاری به کارتو و خواهرت ندارم کار احمقانه ای بود حتی اگه ازش دور باشی بازم 

آخه چرا ده روزه باهاش حرف نزدی –نمیزنم –فکرت پیش اون  اصال" خودت زنگ بزن 

ین نیستم از طرف اون من نگران نازن–میدونم دل تو دلت نیست نگرانشی خوب زنگ بزن 

ور دستاش و دخیالم راحته گوشیت و بگیر دیگه بریم پائین خوب نیست تنها بمونند مانعم شد 

خوب مگه –جشن امشب –کدوم کار –شانه ها یم حلقه کرد و گفت: چرا این کارو کردی 

ستاره  این کارو میکردی اخمی کردم و گفتم: انتظار داشتی دچرا اما چرا تو بای–تولدت نبود 

گفتم: چون زنتم نمیخواستم دوستات بگن زنت تنها نگاهم کرد این کارو بکنه یا اون یکی 

پس چی نکنه فکر کردی که ..ضربه ای که به در –فقط همین –شوهرش یادش نبوده  دتول

باش چرا ترسیدی آروم –خورد باعث شد حرفم و بخورم بازوهای شایان و محکم گرفتم 

شت در بیرون رفتم دم حال نیلوفر خوبه  از پمزاحم ش دببخشی-شیدا بود شایان درو باز کرد 

به شایان نگاه کردم و گفتم:توبرو پیش دوستات منم االن  ددا جان من خوبم بعو گفتم: آره شی

از –چی بهش گفتی اینقدر ناراحت بود –میام نگاه سردی بهم انداخت و از اتاق بیرون رفت 

همه بهش توپیدن بیا بریم شام و – دمشکلی که پیش نیومدست دوستش ناراحته نه  من 

بقیه هم کادوشون و آوردن با شیدا به طبقه پائین رفتم شام در سکوت صرف شد بعد از شام 

به شایان دادند ساعت دوازده بود که همه برای خواب به اتاقهایشان رفتند تنها من و شایان 

اینقدر ناراحتی بدون اینکه نگاهم کنه گفت: مانده بودیم خیلی ناراحت بود گفتم:چیه چرا 

نمیخوای بگی نگو ولی دروغ نگو  نگاهم کرد و گفت:امروز وقتی وارد اینجا شدم –هیچی 

فهمیدم اشتباه کردم چرا سهام و به نام من برگردوندی  دحس کردم به من عالقه داری اما زو

و پول این جور چیزا برای من  برای این که بهت ثابت کنم شرکت-.........-یعنی نفهمیدی –

اهمیتی نداره میخواستم تو رو بسنجم همین  سرش و تکانی داد و گفت: امشب بیشتر از 
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ستش و گرفتم و گفتم: نمیخوای دهمیشه ازت بیزار شدم بد من و شکستی بلند شد که بره 

 شب بیدار بودم هرچی داین چنمن –منظورت چیه –دست از غرور و خودخواهیت برداری 

ستم و محکم کنار زد و ازم فاصله دمیگفتی میشنیدم چرا سعی میکنی بگی از من متنفری  

–حرفت وبزن –صدام و میشنوی -.......-الو –گرفت به اتاق رفتم و شماره اش و گرفتم 

تم اما چون نمیتونم ف  اگه میتونستم رودررو بهت میگفچیزی که میخوام بهت بگم یه اعترا

خواهش میکنم نمیدونم چرا اما فکر –االن حوصله شنیدن ندارم –هت بگم ترجیح دادم تلفنی ب

اولین باری که تو بازار مبل دیدمت منم مثل –گوش میکنم –یگه فرصتش پیش نمیاد دمیکنم 

شرکت تعطیل بود تمام فکرم پیش اون دوتا چشم  تو خودم باختم اون دوروزی که

یدمت باورم نمیشد خودت دکه  مدام رو صورتم میچرخید وقتی تو شرکت  دعصبی بوسبز

که د باشی خیلی سعی کردم بخاطر شرایطم اللخصوص نازنین احساسم و سرکوب کنم اما نش

پاپیش گذاشتی البته  وابسته میشدم تا اینکه که میدیدمت از روز قبل بیشتر بهتهرروزی  دنش

گفت آبروی وقتی بهش گفتم چه حسی به تو دارم  دپرسیدرت نظرم وراجع به تو قبل از تو پ

فراموشش کنی خیلی سعی کردم  دتینا درخطره و شایان اونی نیست که تو فکر میکنی بای

کردی همه  لم کنار بیام اما نتونستم بااینکه خیلی اذیتم کردی از نازنین دورمدباخودم و 

ت أساسم خللی بوجود نیامد به جرازه سرسوزنی در احدجوره تهدیدم کردی اما حتی به ان

دیگه شبا  میگم االن عالقه ام هزار برابر قبل شده از وقتی کنار توام دیگه استرسی ندارم

باباز شدن دراتاق گوشی از دستم افتاد  .....مثل قبل از چیزی هراس ندارم ناآروم نیستم 

اد و همانجا ده رو بست و به در تکیدروتخت از دیدن مهرداد نفس توسینه ام حبس شد 

این پسره اهل زندگی   ایستاد و گفت:پس عاشق سینه سوخته ات کجاست تنها ت گذاشت

نیست خوب میدونم شما دوتا بهم عالقه ای ندارید پس چرا وقت خودت و تلف میکنی 

نار من و تو خیلی دوروزه هی دارم بهت میگم توجه نمیکنی بیا بامن و اون و بزار ک

یش وضعیت مالیمون همه کار برات میکنم کافیه از شایان طالق یک چیزامون مثل همه

چاقو رو از زیربالش درآوردم بطرفم اومد و گفت: نمیخوای حرف بزنی   بگیری بیای با من

بلند شدم و چاقو رو بطرفش گرفتم و گفتم:گمشو بیرون نزدیک من بشی باهمین میزنمت 

ستش و که بطرفم آورد خواستم با چاقو دخندید و گفت: میتونی من و بزنی نزدیکم ایستاد 

دم و به رآورد و رو تخت هلم داد جیغی کشیبهش بزنم که دستم و گرفت چاقو رو از دستم د

ستش و رو بینیش گذاشت و گفت:هیس االن بقیه رو خبر میکنی تازه دانتهای اتاق رفتم 

نفسی که میزد فهمیدم داشت بطرفم می اومد که دراتاق باز شد  شایان وارد اتاق شد از نفس 

بغلم کرد و گفت: نترس عزیزم من  و بازوش و گرفتمتمام مسیر و دویده بطرفش رفتم 

اینجام  مهرداد گفت:باورکن اتاق و اشتباه اومدم معذرت خواهی کردم خانمت شلوغش کرد 
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شایان مرا به پشت سرش هدایت کرد و گفت: آره تلفنی شنیدم عذر خواهی میکردی خیلی 

قب باش کثافتی مهرداد میکشمت  شایان بطرف او رفت و یقه اش و گرفت گفتم: شایان مرا

داری اشتباه میکنی زن تو چند دفعه این دوسه روز به من پیشنهاد داد زنم و –چاقو دستش  

خفه شو کثافت بی غیرت همه چیز و شنیدم شایان تا تونست مهرداد و با -طالق بدم  و .....

ش اولین نفری بود ند سرودای داد و بیداد ما بقیه هراسان وارد اتاق شدمشت و لگد زد بص

خدا اون چاقو روازش بگیر قبل از اینکه بتونند ازهم وروت–چی شده –د ارد اتاق شکه و

آخی که شایان گفت  فت و رو پهلوی شایان ثابت ماند باجداشون کنند دست مهرداد باال ر

رامین و سعید هردو به او حمله  وزانو به زمین خوردم مهرداد قدمی به عقب برداشتد

و باالی سر شایان رساندم و سرش و رو پاهام  دنش خودمکردند و تا جایی که میخورد ز

ستم و گرفت و گفت: انگار خرافات نبود دبه سختی نفس میکشید  دقراردادم  غرق خون بو

والنس میرسه اینم سومین روز سروش اومد کنارما نشست و گفت: نگران نباش االن آمب

سروش مانعم شد و گفت:  خوب میشی سعی کن حرکتی نکنی خواستم چاقو رو دربیارم که

دستمالی آورد دور چاقو گذاشت و گفت:مراقب باش جابه جا نشه من دست نزن خطر داره 

م قبل از لخوشحا–میرم بیرون آمبوالنس اومد بیارم اینجا شایان دستم و محکم چسبیده بود 

 مردنم همه چیز و بهم گفتی ناخودآگاه قطرات اشک به روی گونه هایم جاری شد  لبخندی

–ه ای کرد لم اونم بخاطر من  بعد نات و هم دیدندیدی نمردم و اشک ریختزد و گفت: 

اما شایان به سختی نفس میکشید مدام فشاری که به خدا شایان  طاقت بیار تنهام نزار وروت

دستم وارد میکرد شدید تر میشد خواهش میکنم شایان االن نه تازه داشتم طعم زندگی آروم 

ناله  دفقط ناله بودون تو رو ندارم خدا طاقت بیار من تحمل زندگی بوروتمیچشیدم االن نه 

اومد دناکش گوش دادم تا سروش با عجله ناله های در هیچی نمیتونست بگه چند دقیقه ای به

ام بده شیدا تم تا دکتر بتونه کارش و انجشن گذاو گفت: آمبوالنس اومد آروم سر شایان و زمی

فورا" شایان و به بیمارستان منتقل کردند وقتی اورا به اتاق یدند و مریم بزور مرا کنار کش

م جمع شده بودند شیدا گفت:چی همانجا پشت دراتاق رو زمین نشستم  همه دورعمل بردند 

ایان بعد از اینکه شماهارفتید گفت میرم  ش–صال" مهرداد تو اتاق شما چکار میکرد شد ا

م بهش بگم که مهرداد اومد دیه چیزی یادم افتاد زنگ زم بزنم منم به اتاق رفتم یدفعه دکمی ق

رساند   دتو اتاق و در و بست شانسی که اوردم شایان همه حرفهاش و شنید و خودش و زو

ستاره که حسابی ترسیده بود هم گریه کرده بود گفت: من فکرش و میکردم این اتفاق بیافته 

میخواستیم اینجوری بشه مریم هرچی بهش گفتم نکن دست بردار گوش نکرد بخدا ما ن

سر شایان و نیلوفر شرط  دگفت:چی میگی تو از چی حرف میزنی ستاره گفت: من و مهردا

نیلوفر عاشق تره و من میگفتم  یم کدومشون عاشق تره مهرداد میگفتبسته بودیم که ببین
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کنه بخاطر ه بهش خیانت لمهرداد میگفت اینقدر نیلوفر به شایان عالقه داره که محاشایان 

با گوشی من بهت زنگ میزد باور کن ما  وع کرد به مزاحمت ایجاد کردن اولمهمین شر

بیاد تو اتاق نمیدونم چرا این کارو کرد بلند شدم  دنمیخواستیم اینطوری بشه اصال" قرار نبو

محکم تو دهنش کوبیدم و گفتم: آخه کثافت به شما چه ربطی داشت ما  روبه روش ایستادم 

عالقه داشتیم یا نداشتیم دعا کن شایان زنده بیاد بیرون وگرنه بخداوندی خدا تمام به هم 

سه دارائیم و میدم تا شمادوتا را باالی دار ببینم گمشو از جلوی چشمم نمیخوام ببینمت 

یه فرصت بهم بده و  ضجه زدم و خداخدا کردم و ازش خواستم لساعتی پشت در اتاق عم

واستم تنها دلخوشی زندگیم و ازم نگیره خدایا من و با تنهایی شایان و ازم نگیره ازش خ

باز شد ومرد سبز پوشی از اتاق  اینقدر خداخدا کردم تا دراتاق عملدیگه مجازات نکن  

کردن نداشتم انگار اوهم جرأت زدن  لت سئوانگاهی به صورتم انداخت جرأبیرون اومد 

انداخت  دوباره اشکهایم جاری شود سرش وحرفی نداشت به دیوار تکیه دادم و اجازه دادم 

مون وکردیم اما رفت تو کما براش دعا کن  چیزی نمانده بود قلبم پائین وگفت: ما تمام تالش

بایسته ناامید به مرادی که از اتاق بیرون اومد چشم دوختم لحظه ای نگاهم کرد و  از حرکت

اومد بیرون  لاونی که او شدم گفت:نمیدونم چی بگم از دیدن آقای خطیبی تواون حال شوکه

دوباره کردند  لگفت: آقای مرادی یکی از بهترین جراهای ما هستند ایشون همسرتون و عم

ز دست من هرکاری ا–به او چشم دوختم و گفتم:چند درصد احتمالش هست که زنده بمونه 

د هرکس قیش باخداست اما انگار قصد رفتن نداره خیلی طاقت آوربرمی اومد انجام دادم با

ده به بیمارستان تمام د نرسیبا این خونی که از دست داده بو ددیگه ای جز آقای خطیبی بو

ضربانش رفت دوباره برگشت امیدوارم بتونه طاقت بیاره و برگرده هم  لکرده بود حین عم

بیرون اومد و نیست  از اون لحظه ای که دکتر از اتاق  ببا اجازتون من حالم اصال" خو

ذره ولی هنوز بهوش نیومده امروز گماهه داره می سه یک سال ورو به  من زد  اون حرفها

صبح که دکتر وارد اتاق شد گفت:بهتره دیگه دستگاها رو ازشون جدا کنیم تا همین جا هم به 

ن اما من سرش داد زدم و دراضی ش دا این کارو نکردیم پدرو مادرش خیلی زوخواست شم

کارو بکنید پدرم به زور از اتاق من و کشید بیرون تومحوطه گفتم:محال  اجازه بدم این 

زمین و پوشانده بود افتاد فیدی که قدم زدن کردم  چشمم به برفهایی س بیمارستان شروع به

سمون چشم دوختم و گفتم:از همه چیزم گذشتم بخاطر تو اما طی این و بلند کردم به آسرم 

بینی منم انگار نه انگار که منم بنده توام روبرفها چند ماه بهم نشان دادی تنها کسی و که نمی

کفر نشستم و بلند بلند به حال زار خودم گریه کردم پدرم بغلم کرد وگفت:آروم باش عزیزم 

میشه خدا بنده خودش و نبینه و فراموش کنه اونم بنده پاکی مثل تو که بهترین  نگو مگه

هار سال از خودت کوچک تر سالهای عمرت و صرف بزرگ کردن کسی کردی که فقط چ
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کدوم –شاید حکمتی داره ت کارش خبر نداریم مبود راضی باش به رضای خدا ما از حک

ت تنها ماندن  منه نه این بار نمیگم راضیم به رضاش چون راضی صالح منظورت از حکم

داشتم نیستم نمیتونم این بار نمیتونم شایان بره منم رفتم تازه از تنهایی دراومده بودم تازه 

یک تا کی نیلوفر –ازش جدا کنند  وطعم زندگی و می چشیدم محاله اجازه بدم دستگاهها ر

داره با دستگاه زندگی میکنه چند وقت دیگه میخوای اینطوری نگهش داری  ماهه سهسال و

بجای خودت به شایان فکر کن توعذاب  دخترم ,وسال ده سال تا کی دوماه یک سال دیک ماه 

نیست و فقط داره با دستگاه نفس میکشه اگه واقعا" دوسش  ه اون دیگه زندهبالتکلیف ماند

داری این کاروبکن نخواه بخاطر تو بیشتر از این متحمل عذاب بشه میدونم سخته میدونم اما 

بگذر دخترم بگذر بزار روحش درآرامش باشه بسپارش بخدا اون روز اینقدر پدرم گفت و 

ما شرط کردم تا فردا صبح که ستگاهها رو ازش جدا کنند ادگفت تا راضی شدم رضایت بدم 

تنها باالی به دکتر میگم میتونه دستگاهها رو از شایان جدا کنه به کسی حرفی نزنه اون شب 

اده بود اماعالقه ام ماه مثل یه تیکه گوشت روتخت افت سهیک سال وسرش نشستم بااینکه 

ریشهاش و زدم صورتش و تمیز کردم تاخود همانطور که گریه میکردم  دده بوبهش بیشتر ش

صبح یه لحظه آروم نگرفتم انگار چشمه اشکهام تازه جاری شده بود و خیال خشک شدن 

افزود رو  نداشت فکر اینکه امشب آخرین شبیه که صورتش و میبینم به شدت اشکهایم می

اینقدر کوتاه  یه  تخت نشستم و سرم و روسینه اش قرار دادم اگه میدونستم عمر باهم بودنمون

لحظه روهم از دست  نمیدادم همان روز اول با دیدنت خودم ابراز عالقه میکردم و منتظر 

کاری و لج بازیهای کودکانه بهترین فرصتهای عمرمون و از  تو نمیشدم افسوس که با ندونم

خودمون و عزیزامون میگیریم  افسوس که نمیشه زمان وبه عقب برگردوند دلم برای 

دلم برای  دای که تا دیر وقت تو شرکت به بهانه کار نگهم میداشت تنگ شده بوروزه

ه دلم برای لحظه ای که تو بیمارستان دو گفتنش تنگ شلنگاههای خیره و مامان کوچو

روسرم می انداخت تا تغییر رنگ چشمهام و ببینه تنگ شده بود افسوس شالهای جورواجور

 دمونده بلند شدم و تو اتاق شروع به قدم زدن کردم و بع خاطره از اون روزا برام که تنها یه

ستش و گذاشتم : خدایا گذشتم طاقت ندارم دو سرم و نزدیک رو صندلی کنار تخت نشستم 

اخته نیست بازم ی میگیری کاری ازم سدیگه تواین وضع ببینمش خودت دادی خودتم دار

عذاب بکشه گذشتم و به  راضیم به رضای تو گذشتم خدا گذشتم تمومش کن دیگه نزار

از دل و قلبم گذشتم بهترین لحظات عمرم این یک سالی بود خودت بخشیدمش راحتش کن 

بار  رم آورده بود سپردمش به خودت ایندکه با شایان سپری شد کوتاه بود اما ازتنهایی 

حس کردم چیزی به صورتم خورد سرم کسی خودم گریه کردم یه لحظه  برای تنهایی و بی

نگ سرم و درست کردم و دوباره صورتم و رودستش گذاشتم لطلی شل باکردم چه خیا دنو بل
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دقیقه بعد دوباره تکرار شد اشکهام و پاک کردم خواستم شلنگ و درست کنم که چشمم  دچن

رو انگشتان دستش ثابت ماند چند دقیقه ای بی حرکت ماندم تا دوباره تکرار شد تصور کردم 

ق بیرون برم و با فریاد پرستار افورا" از ات دخیاالتی شدم اما تکان دوباره انگشتش باعث ش

موسوی مریضا خوابیدن آرومتر چی شده  همانطور که گریه  خبره خانم چه–و صدا کنم 

تای شوهرم داره شگانگشتای شوهرم ان–خوره یچی تکان م–میکردم گفتم:داره تکان میخوره 

ه وارد اتاق شد و عالئم  و چک کرد و گفت: خانم موسوی بهتره لتکان میخوره او با عج

آروم باش –بهت میگم انگشتهاش تکان خورد یکم استراحت کنی خیلی خسته ای داد زدم 

اختم و گفتم:بخدا تکان ددی نگاهی به دست شایان انم موسوی چرا داد میزنی خیاالتی شانخ

خورد چرا باور نمیکنی اونم چند مرتبه سری تکان داد و گفت: شما شرایط خوبی نداری 

کشیدم وگفتم:ببخشید  ده بهتره استراحت کنی دستی رو انگشتهای شایانچشماتم خیلی سرخ ش

داد زدم شما بفرمائید اماهنوز پرستار بیرون نرفته بود که دوباره انگشتش تکان خورد خانم 

و نگاهی لج دن میخوره اومدا توهم نیست خیال نیست داره تکووباره تکان خورد بخدپرستار 

خبر  وگفت:االن دکترش و داخت این کار چندمرتبه تکرار شد فورا" عالئم و چک کردان

ی زد  و دد عالئم و بررسی کرد و لبخناعتی زمان برد تادکتر وارد اتاق شمیکنم یک س

شوهرت شانس آورد دیروز موافقت نکردی از دستگاه جداش  دگفت:سرسختی تو جواب دا

کنیم بهت تبریک میگم تو و شوهرت طلسم و شکستید نفس راحتی کشیدم و گفتم:شما 

" خوب الوسه روز کامدظرف –ه حالش خوب شده یدش نمیکندمطمئنی دیگه خطری ته

این  دپدرت نگران بو–بله –میشه و میتونی ببریش خانه پدرت میگفت امروز تولدته درسته 

م که شوهرت زندگی دوباره اش و با لروز به تلخ ترین روز زندگیت تبدیل شه خوشحا

دوباره شوهرت و بهت تبریک میگم  دهمچین روزی آغاز کرد هم تولد خودت و هم تول

م اولین نفری بودم که تولدتون و تبریک گفتم خندیدم وگفتم: به عمرم هیچ تبریکی تا لخوشحا

تنهات میزارم تاقبل از اینکه –این حد خوشحالم نکرده بود ازتون ممنونم دکتر واقعا" ممنونم 

ی از این ن جا به خودت قول بدسن بهترین زمان برای تجدید پیمان  بهتره همیخانواده اش بر

ماه  سهیک سال و انیه زندگیت به بهترین شکل ممکن استفاده کنیلحظه به بعد از ثانیه ث

یرینت فکر کنی و ازش درس بگیری کاش به من و شتا به خاطرات تلخ  دزمان مناسبی بو

به هم یه فرصت دوباره داده شده بود بهت حسودیم میشه خانم موسوی هم به خودت هم 

نکه شوهرت به خودت برای اینکه تسلیم نشدی و تا دقیقه آخر جنگیدی به شوهرت برای ای

وارم توزندگی هیچ وقت شاهد همچین اتفاقهایی نباشی بعد از یکی تااین حد دوسش داره امید

جریان و وقتی رفتن دکتر با پدرم تماس گرفتم و ازش خواستم خودش و فورا " برسونه  

م که تونستی با خودت کنار بیای توشایان و للبخندی زد و گفت:خوشحابراش تعریف کردم 
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مونی اینطوری بی به رضاش اونم نزاشت توتنهایی دبه صاحب اصلیش سپردی و راضی ش

بهت نشان داد که همیشه تو رو میدیده اما یه نصیحت دخترم هیچ وقت نزار بفهمه تصمیم 

به عشقت شک کنه بااین مشکلی هم که  ممکنه-چرا ؟–گرفته بودی از دستگاه جداش کنی 

ه ممکنه از قبل بدخلق تر شده باشه به هیچ کس حرفی نزن این حرف بین دبراش پیش اوم

درش اصال" من و تو و خدای خودمون میمونه من میرم به پدرو مادرش خبر بدم حال ما

کردم  منم به اتاق برگشتم و لبه تخت نشستم و صورتش ونوازشن پدرم خوب نیست بارفت

دوباره باز کرد تو دلم خداروبرای دیدن  م تا آروم چشمهاش ودنیم ساعت کنارش نشسته بو

د دست این چشمها شکر کردم چند مرتبه چشمانش را باز وبسته کرد و روصورتم خیره مان

لبخندی زد و دوباره چشمهاش وبست  لمبارک جناب مدیرعام روگونه اش کشیدم وگفتم:تولد

تار و خبر کردم عالئم و که چک کرد گفت:حالش خوبه پرسم و فورا" شد داز وحشت بلن

هوشیار نیست بزار استراحت کنه این دفعه که بهوش ده هنوز نگران نباش تازه بهوش اوم

مادرش  درهمان حال نشستم و بهش نگاه کردم تا در اتاق باز شدبیاد سرحال تره یک ساعت 

دی وگرنه االن بجای اینجا خداروشکر تو مخالفت کرد و گفت:خدا رو شکر نیلوفر م بغلم کر

م خدارو شکر تو بودی مانع شدی او مرا رها کرد و بطرف پسرش رفت دزهرا بو تتو بهش

و صورت اورا غرق بوسه کرد به شانه پدرم تکیه دادم  به او چشم دوختم چیزی نگذشت که 

بلند شروع به گریه کرد و  د باصدای مادرش کهابی شلوغ شده بواتاق حسهمه خبردار شدند 

دید ه ایستاده بودم به خوبی روصورتش خداروشکر کرد متوجه شدم بهوش اومده گوشه ای ک

اما او نمیتونست من وببینه چندبار نگاهش و روافرادی که دورش جمع شده بودند  داشتم 

ش و چرخاند بعدازچندثانیه چشمانش را بست مادرش اومدکنارم وگفت:نیلوفر جان چراچشما

حالش خوبه به صورت رنگ حرفش و باگفتن نگران نباشید بریدم ...بست نکنه دوباره  

پریده شایان چشم دوختم بابه اتمام رسیدن وقت مالقات حاضران کم کم خداحافظی کردند و 

درم و مادر پدرشایان اونجا بودیم  مادرش دستی روصورت پسرش کشید و ند تنها من و پرفت

آورد فرشته ای مثل تو زنش شده  کاش هیچ وقت ازش نمیخواستم  گفت:شایان من شانس

برگرده ایران خودش میگفت همون اولین بار که تو رو دیده عاشقت شده اگه بهش اسرار 

اورده بود نه و ن بالها رو سرتنه اونکرده بودم هیچ وقت اون روز توشرکت توروندیده بود 

ی یاش پنهان کرد و گفت:شایان بخاطر بالهابین دست و صورتشاین بال سرخودش اومده بود 

خدا ببخشش نیلوفر پسرم و ببخش بزار حالش خوب شه وروکه سرتوآورد به این روز افتاد ت

خدا نیلوفر نفرینت و پس وروت م هیچی ازش نموندهاقت ندارم تواین وضع ببینمش بچدیگه ط

نفرین نکردم نتونستم این  بگیر بغلش کردم و گفتم: لطفا" آروم باشید من هیچ وقت شایان و

ه بهترم کارو بکنم دیگه گریه نکنید پسرتون حالش خوبه دکترش میگفت تاچند روز دیگ
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نه شماهم  بهتره تشریف ببرید منزل استراحت کنید ازصبح که میشه و میتونیم ببریمش خو

ماهه ازکنارش سه یک سال وید نگاهم کرد و گفت:دختر جان اومدید حتی یک لحظه ننشست

تکون نخوردی توبیشتر از من به استراحت احتیاج داری لبخندی زدم و گفتم: من اینطوری 

شهین پسرش و بوسید خداحافظی  راحت ترم شما بفرمائید وقتی بهوش اومد بهتون خبر میدم

به همراه شوهرش و پدرمن از اتاق بیرون رفتند کنارش ایستادم لحظه ای صورتش و  کرد

نمیخوای چشمات و باز کنی .........میدونم بیداری پس چشمات و باز ازنظر گذراندم و گفتم:

–کن ..آروم چشمانش را باز کرد اما نگاهم نکرد گفتم:نمیخوای نگام کنی چشماش و بست 

اینقدر ازم متنفری که حتی حاضر نیستی یه نگاه بهم بندازی صورتش و آروم بطرف دیگه 

نمی کنم چون توازم متنفری کنارش نشستم و  و با صدای ضعیفی گفت: نگاهتای برگردوند 

و پشت سر گذاشتم هیچ  گفتم:اگه میدونستی برای شنیدن صدات چه ثانیه های عذاب آوری

باز کن چشمات شوهر وقت همچین جمله ای و بعد از این انتظار سخت به زبان نمی آوردی 

.........باز کن  رو صورتش کشیدم و گفتم:شایان .........شایان جان بی رحم ...دستم

چشمات .........اگه هنوزم دوستم داری نگاهم کن  صورتش و برگردوند و بهم چشم دوخت 

پس هنوزم دوستم داری چشماش و روصورتم چرخاند و گفت:همیشه دوست داشتم توباور –

ازه های خودت نمی دیدی توی خودخواه اگه دتوقبولم نداشتی تومن و توحدواننداشتی 

وری برخورد اونط هیچ وقت بامنمیاری بی توجهی هات چه بالیی سراحساسم میدونستی با 

واقعا"چرا ازم متنفر نمی کردی هرلحظه از خودم میپرسم چرا ازم بیزار بودی چرا نیلوفر 

خدا بگو  ماسک وروبودی چرا کاری کردی مجبورت کنم تن به ازدواج بامن بدی ت

به چشمانش زل زدم و گفتم:روزی که توبازار اکسیژنش و گذاشتم تا بتونه راحت نفس بکشه 

مبل دیدمت دوروز تمام فکرم و مشغول کرده بودی هرکاری میکردم ازفکر اون دوتا چشم 

سبز عصبی که روصورتم میچرخید بیرون نمی اومدم وقتی اون روز تو شرکت وارد شدم 

ز حرکت بایسته قلبم ا دنده بوخیلی عالقه داری شنیدم چیزی نما و صدات که گفتی به گل

حتی تصورش نمیکردم یه بار دیگه اون صدا رو بشنوم جرأت نمیکردم برگردم چون 

ش و داشتم وقتی نگاهت کردم ونی نباشه که آرزوی دیدن دوبارمیترسیدم صاحب این صدا ا

هیچ وقت تو تازه اونجا بود که حس کردم دلیل دوروز بی حالی و بی حوصلگیم چی بود 

ترسوند انتظار داشتم نگاهت مثل و وتجربه نکرده بودم اما نگاه تو من زندگیم همچین حسی 

اون روز باشه اما نبود همین شد که سعی کردم کاری کنم تا به احساسم پی نبری اما شب و 

روزم وبهم ریخته بودی هرچه روزا سپری میشد بیشتر بهت وابسته میشدم وقتی سحر بهم 

وقتی بیرون میرفتید با پسرعموش قرار داشته و تو  گفت بهش گفتی به من عالقه داری و 

بااون نبودی حس خوشایندی بهم دست داد اما دوست داشتم خودت این و بهم بگی دلم 
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میخواست از زبان خودت این و می شنیدم اما تو مغرور تر از این حرفها بودی تااون اتفاق 

ین دیدم حس کردم نظرم نسبت به ت و به نازنازنین باز شد وقتی نگاههای خیرو پای ن دافتا

واقعا"ازت بیزار شدم  وقتی به وسیله اون عکس تو تغییر کرده وقتی اون عکس و دیدم 

وادارم کردی قرارداد ده ساله ببندم حس کردم دیگه چیزی ازاون احساس توقلبم نمانده تاعلی 

بستن همچین جریان قرارداد و فهمید خیلی پیگر مسئله شد مداوم سئوال میکرد و دلیل 

بهش گفتم مجبور شدم این کارو بکنم دلیلش و نپرس که نمیتونم قراردادی و ازم جویا میشد 

حرف بزنم بلند شد رفت اما ده دقیقه نشده بود برگشت و گفت:هرکاری کردم نتوستم دیدم 

چند اگه بهتون حرفی نزنم علی اون روز تمام جریان وبرای من تعریف کرد گفت  هنامردی

ش نازنین تلفنی به من گفت نیلوفر به مدیرعامل شرکتشون عالقه مند شده ولی روز پی

بخاطر من احساسش و سرکوب میکنه گفت آقای خطیبی خواسته با تو حرف بزنه منم بهش 

اون روز من دیر رسیدم اما وقتی رسیدم نازنین گفت تنها گفتم یه قرار تو رستوران بزار 

شایان ازدواج کنه منم اگه فکرکنه پای من و زندگیم  راهی که نیلوفر و متقاعد کنه با

وتا گرفتم اما حاال دتا عکس ازاون  دمنم با گوشی شایان چندرمیونه راحت کنار میاد 

نتونستم باخودم کنار بیام شما به اندازه کافی سختی کشیدی حقش نیست دوباره متحمل عذاب 

زدواج نداشتید مجبور نشید آیندتونم  مثل بشی خواستم بدونید که یه وقت اگه تمایلی به این ا

ماسک اکسیژن و برداشت و گفت:باورم نمیشه نیلوفر تو میدونستی گذشتتون از دست بدید 

وست داشتم اینقدر بهت دچون –کارهای من و تحمل کردی چرا برای چی این کارو کردی و

دوست داشتم که تن به  اینقدر عالقه داشتم که تمام اون توهین و تحقیرها رو به جون خریدم 

شکسته شدن غرورم دادم دستش و گرفتم و گفتم:تمام زندگیم و بانوعی تنفر و انزجار پشت 

سرگذاشته بودم اما حسم به تو من و ازاون حال درآورده بود اینقدر بهت عالقه داشتم که 

درحقم انگ بی آبرویی و به جون خریدم فقط برای اینکه به اینجا برسم به بودن کنار تو 

خیلی بد کردی بیشتر ازاونی که بتونی فکرش و بکنی خردم کردی اما حسم به تو بیشتر از 

داشتم و حاضر نبودم تحت  تم دوستعذابهایی بود که دربرابر رفتارها و کارهات میکشید

ا رفتی من چه ی روزی که برای خواستگاری از تینتو نمیدون یچ شرایطی از دستت بدم ه

دروباز نکردم چون  دم و زنده شدم وقتی اومدی اونجابار توهرثانیه مر حالی داشتم هزار

میترسیدم نتونم خودم و نگه دارم و همه چیز و بهت بگم بهت بگم که پدرت تهدیدم کرده و 

ازم خواسته نزارم به احساسم پی ببری میخواستم بهت بگم پدرت تهدیدم کرد اگه به تو 

هیچ وقت تو این سالها به احساسم بها نداده بودم اما  جواب بدم خودش با علی صحبت میکنه 

از یک و ماه و نیم  دحسم به تو حسی عجیب بود هرکاری کردم نتونستم ازت بگذرم وقتی بع

اون شب نم برگشت زنده شدم اهر شدی حس کردم روح دوباره به تتواتاق هانی پشت سرم ظ
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این همه سال باالخره تکیه گاه  وقتی اونطوری به خاطر من درگیر شدی حس کردم بعد از

ت بهت هزار برابر شد نگاههای خیرمحکمی پیدا کردم که میتونم بهش تکیه کنم احساسم 

ازپشت پنجره زل زدنت به من هرکدوم بیش از بیش اسیرم میکرد شایان من چون عاشقت 

ر گوشم ت بودم وقتی یک ساعت تمام کنااولین شبی که تو خانبودم راه اول و انتخاب کردم 

زمزمه میکردی بیدار بودم و تنها خودم و به خواب زده بودم حرفهات اونم زمانی که تصور 

می کردی من خوابم برام لذت بخش و شیرین بود طی همون سه چهار شب حضورت 

بعد از دوازده سال به آرامشی که ازم فراری بود آرامشی به من داده بود وصف نشدنی 

ن حرفها رو زد فقط و فقط تو توی نظرم بودی حتی لحظه ای ی اودرسیده بودم وقتی مرا

وشب کنارت سپری  ماه سخت و کشنده رو روزسه یک سال وهم نازنین جلوی چشمم نیامد 

فقط برای اینکه میترسیدم یک ثانیه روهم از دست بدم امروز که چشمات و باز کردی  کردم 

دند ل دیگه رفته بووبودم مادرم و یه قحس کردم دوباره متولد شدم همیشه از اینکه من مانده 

از این که زنده ام و  اما امروز بعد از سالیان سال اولین مرتبه ای بود کهازخودم بیزار بودم 

کسی که عاشقش هستم و میبینم خوشحال و راضی بودم اشکهایی که پشت  هروبازندگی د

سرهم روگونه هاش میریخت و پاک کردم و گفتم:من دوست دارم شایان بیشتر ازاونی که 

باباز شدن دراتاق سکوت کردم و از رو خوشحالم که زنده ماندی ,بتونی تصورش و بکنی 

تا از پرستارها وارد اتاق شد اومد جلو و گفت:  دکتر مرادی به همراه چندتخت بلند شدم 

ممنونم دکتر خسته نباشید کنار تخت شایان ایستاد و گفت: به به –حالت چطوره خانم موسوی 

مرادی لبخندی زد و سالم آقای خطیبی حالت چطوره شایان چشمانش را روی هم فشار داد 

د و گفت: خانم موسوی این بنده گفت: خوشحالم که بهوش اومدی بعد خیره به شایان نگاه کر

خدا هنوز بهوش نیامده اشکش و درآوردی بابا میزاشتی چند روز میگذشت بعد به خدمتش 

خندیدم و به شایان که به من زل زده بود خیره شدم مرادی عالئم و چک کرد و میرسیدی 

 چندمیکردم اگه همینطوری پیش بره که فکرش و  هگفت:خداروشکر خیلی بهترازاون چیزی

ببخشید آقای دکتر میتونه چیزی بخوره لبخندی زد و گفت: فعال" - ه مرخص میشه روز دیگ

ماه فقط سرم  مدارا کنید تا بتونه عادت کنه  چندد نه یکم صبر داشته باش یکی دوروز بای

تو پرونده پزشکی مواردی و ثبت  تقویتی یدفعه شروع کنه براش دردسر ساز میشهبوده و 

اگه مثل امروز پیش –د و به دست پرستار داد گفتم: چند روز باید تو بیمارستان بمونه کر

بره یک هفته که تحت نظر باشه کافیه فقط میمونه یه مسئله که ....کمی مکث کرد و گفت: 

کمی استراحت کنید چشماتون خیلی خون انداخته زیاد مهم نیست بمونه بعدا" بهتره خودتونم 

خوب خداروشکر کاری – نه آقای دکتر–ت خدای نکرده که مشکلی ندارید بنظرم طبیعی نیس

ماسکش و –خداحافظ . بعد از رفتن آنها دوباره کنار شایان نشستم  داشتید تماس بگیرید
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صورتش و از نظر گذرانم  گفت:خبر که ازش –از خواهرت چه خبر برداشت و گفت:

امروزم اومده –تقریبا" هرروز یسر میاد  –تو این چند وقت دیدیش –آره دارم خوبه -ارید

درست کردم پتوش وماسکش و گذاشتم و آره ولی چون حالش خوب نبود زود رفت -بود

همانطور که دستم را تو دست گرفته بود به خواب رفت چهار روز تحت نظر بود تا روز 

م خونه گفت:برین رفتیم ادی شده میتونی ببریش موقعی که بیروپنجم دکترش گفت عالئمش ع

اگه واجب نیست بمونه –کارش دارم -پدرت متعجب نگاهش کردم و گفتم: برای چی اونجا ؟

چشم جناب –و ببر اونجا  من حالم خوبه لطفا" من– بعدا" تواالن به استراحت احتیاج داری

حاال بزار فکرام و –مدیر عامل میبرمت لبخندی زد و گفت: تو نمیخوای اسمم  صدا کنی 

دم میشه خندید و به روبه رو چشم دوخت با پدرم تماس گرفتم  و بهش خبر دا بکنم ببینم چی

آخه –مادر شایان گفت:شایان خواسته همه جمع بشن  تعجب کردم  وقتی رسیدیم از دیدن اونا

شما که از اون موضوعی که دکتر گفته حرفی بهش –منم مثل تو  -برای چی موضوع چیه 

بهش نه خیالت راحت کسی حرفی –بله –منظورت همون موضوع بچه دارنشدنشه –نزدید 

حاال بیا بریم ببینیم چی میخواد بگه  به سالن برگشتم شایان کنار پدرمن  بود و آروم  نزده

همش نگران بودم که جریان و فهمیده باشه با صدای پدرم به خود آمدم  صحبت میکرد 

دخترم چند بار صدات زدم نگاهی به شایان که به من زل کجایی –م : بله نگاهش کردم و گفت

پدرم به شایان نگاه کرد و گفت: بهتره –زده بود انداختم و گفتم: ببخشید حواسم نبود بفرمائید 

کالفه گفتم: موضوع چیه مشکلی پیش اومده پدرشایان گفت: نه دخترم شایان  خودت بگی 

شخص کنیم متعجب به شایان نگاه کردم  خواسته امروز جمع بشیم  تا تاریخ عروسی و م

مراسمشون  برگزار کنیم برن آقای موسوی اگه موافق باشید آخر همین ماه  پدرش ادامه داد

سرخونه زندگیشون پدرم فورا" موافقتش و اعالم کرد و بقیه هم شروع به دست زدن کردن 

کنارش خونه خلوت شد تا زمانی که مهمانها رفتند نتونستم با شایان تنها صحبت کنم وقتی 

نشستم و گفتم: معلومه میخوای چکار کنی جشن میخواستیم چکار تو االن فقط به استراحت 

به تو – ی فکر میکنی که اینطوری بهمت ریختهبه چدستم و گرفت و گفت: –احتیاج داری 

به اندازه کافی زمان از لبخندی زد و گفت:میخوام بدونم برای چی همچین تصمیمی گرفتی 

تا اونجایی –خوام هرچه زودتر زندگیمون و شروع کنیم یدست دادیم اینطور فکر نمیکنی م

که من یادم میاد شروع کرده بودیم دستم و نوازشی کرد و گفت: اون موقع برای اینکه 

از اینکه خواهرت طاقت  -از چی میترسیدی ؟–خواستم اونطوری شروع کنیم میترسیدم 

نه و جریان و برات بگه میترسیدم وقتی جریان و بفهمی دیگه نیاره و باالخره بهت زنگ بز

م راحت چیز و برام تعریف کردی خیالحاضر نشی پا تو خونه ام بزاری اما حاال که همه 

اسم بگیرم و ببرمت دلم میخواد هرچه زودتر ا شد میخوام اونطور که شایسته تو  برات مر
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چه شرطی -البته به یه شرط  نه ندارم –هان  تو که مخالفتی نداری زاین بالتکلیفی دربیایم 

.ظرف بیست روز تمام خندید و گفت:ازهمین االن استخدامی –کنی کتت استخدامم تو شر–

بدون  سرخونه زندگیمون رفتیم ایان هم کارها انجام و شد و طی مراسم با شکوهی من و ش

                              .شده و برای همیشه عقیمراثر اثابت چاقدهمه فباین که بزارم 

 پایان/آذر نودویک

                                                                       

 


