
 
 

 
 
 
 
 
 

 مقدمه:
 به روز مرگ چو تابوت من روان باشد

 گمان مبر که مرا درد این جهان باشد
 برای من مگری و مگو دریغ دریغ

 به دوغ دیو درافتی دریغ آن باشد
 جنازه ام چو ببینی مگو فراق فراق

 مرا وصال و مالقات آن زمان باشد



 مرا به گور سپاری مگو وداع وداع
 که گور پرده جمعیت جنان باشد
 فروشدن چو بدیدی برآمدن بنگر

 غروب شمس و قمر را چرا زبان باشد
 تو را غروب نماید ولی شروق بود

 لحد چو حبس نماید خالص جان باشد
 کدام دانه فرورفت در زمین که نرست

 چرا به دانه انسانت این گمان باشد
 کدام دلو فرورفت و پر برون نامد

 ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشد
 دهان چو بستی از این سوی آن طرف بگشا

 که های هوی تو در جو المکان باشد
 

  #موالنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  یاحق.



 
 

 از ماشین پیاده شدم و سری برای محمود خان "نگهبان" تکون دادم و
 وارد فضای پر سر و صدای کارخونه شدم.

 علی رضا "دستیار" بابا بود که در زمان نبود می بایست گزارشات رو
 تحویل من می داد. برای همون دنبالم وارد دفترم شد تا زمانی که روی
 صندلی ننشسته بودم و سفارش کاپوچینو هر روزم رو به مهدی نداده

 بودم، لب از لب باز نکرده بود.
 خرت و پرت های روی میزم رو مرتب کردم. پرونده های مهمم رو
 گذاشتم کنار تا زمانی که علیرضا از اتاق خارج بشه بعد به سرجاش
 برگردونم. در اتاق که زده شد بیا تویی گفتم که مهدی با سالم آرومی

 داخل اومد و کاپوچینو رو روی میز گذاشت و رفت. تمام این مدت
 علیرضا گوشه ای ایستاده بود با اخم کمرنگی زمین رو نگاه می کرد.

 
 - گزارش!

 
 سرش رو باال آورد و از توی دستش گزارشات امروز رو داد.

 
 - نیم ساعت دیگه با وکیل عنایت خان جلسه دارین! ساعت دوازده هم با
 جناب موسوی قرار دارید. ساعت یک و نیم هم باید برای بازرسی جنس

 ها برید.
 

 فنجون خالی کاپوچینو تموم شدم رو روی میز گذاشتم. نفسی گرفتم و به
  حرف اومدم.

 
 - می تونی بری!
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 نگاهی به خودم توی آینه کردم.
 موسوی رقیب قدری بود و این اینجا اومدنش هزار تا حرف پشتش

 داشت.
 به مهدی سفارشات رو دادم و به سمت اتاق کنفرانس رفتم. با نفس

 عمیقی در رو باز کردم و داخل رفتم. موسوی پشت یکی از صندلی ها
 نشسته بود و با گوشیش کار می کرد با دیدنم گوشی رو به آرامی روی

 میز گذاشت و بلند شد.
 

  - سالم خانم علیخان، مشتاق دیدار!
 

  سری تکون دادم با دست اشاره کردم راحت باشد.
 

  - خوش اومدین، بفرمایین لطفا جناب موسوی!
 

 یه تای ابروش رو باال فرستاد. جون تر از چیزی بود که تصورش رو
 می کردم.

 
 - بنده وکیلشون هستم!

 
 نیشخندم روی لب های سرب خوردم به ضرب نشست. پس فکرم بی راه

 نبود!
 

 -فکر نمی کنید این توهین بزرگی محسوب می شه جناِب آقا؟
 

 به جلو خم شد و یه دستش رو روی میز گذاشت و یه دستش هم روی
 صندلی با لحنی پر طمطراق گفت: عفو بفرمائید قمر بانو، اما...

 
 کوبنده گفتم: حد خودت رو رعایت کن وکیل باشی، من به کسی باج

 نمیدم!
 پس برو سر اصل مطلب!

 



 باشنیدن حرفم متحرص پوزخندی زد و گفت: مدتیه از اوضاع نابه
 سامان کارخونه جناب موسوی باخبر شدند.

 
 همون لحظه در زده شده و مهدی چایی ها رو تعارف کرد و به سرعت
 خارج شد. در سکوت کمی از چاییم خوردم و گفتم: دست کالغ هاشون

 درد نکنه، حاال َدخِلش به ایشون؟
 

  اون هم به تقلید از من چاییش رو برداشت و با قند خورد.
 

 - می خوان لطف کنند ضرر ها و غرامت ها و بدهکاری هاتون رو
 پرداخت کنند و در قبالش نصف بیشتر کارخونه رو می خوان!

 
 این مردک بیشتر از اونچه که علیرضا می گفت حروم زاده و َدِله بود.

 هرچقدرم که کارخونه رو به نابودی بره من گوشت و دست گربه
 نمی سپارم.

 
 - برو به جانثارت بگو از اینجا چیزی بهش نمی ماسه! خودش رو خسته

 نکنه. االنم بیشتر از اونچه که باید وقتم رو گرفتید جناب، روزتون
 خوش!

 
 با اشاره به در سعی در تفهیمش کردم. بالخره ماتحت مبارک رو

 حرکت داد و از صندلی پاشد و بی هیچ حرفی عصبی در رو به هم
 کوبید و خارج شد.
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 درحالی که از پله ها باال می رفتم ، دستی به نرده ها کشیدم؛ خاک؟
 سعی کردم خشمم رو با نفس عمیقی فروکشش کنم، االن وقتش نبود!



 در اتاق رو باز کردم. خان بابا روی تخت نیم خیز نشسته بود و تکیه اش
 رو به تاج برافراشته تخت داده بود. درحال خوندن اشعار موالنا بود.

 
  - خان بابا خودتون رو خسته می کنید!

 
  با دیدن من لبخند محوی زد.

 
 - سالمت کو دختر؟

 
  کنارش روی تخت نشستم.

 
  - سالم بر خان بابا جان خودم.

 
 من فقط کنار خان بابا می تونستم خودم باشم اگر هر جای دیگه اینطور

 وا می دادم، هیچ کس حرف و کارم رو قبول نداشت. خان بابا کمی
  بیشتر به جلو خم شد و دستی به موهای سر ریز کرده از شونم کشید.

 
 - کارخونه در چه حاله؟

 
 نفسی کشیدم و رفتم تو جلد علیرضا و واو به واو جریانات امروز رو

 براش گزارش کردم و در سکوت گوش کرد. در آخر دستی به ته
  ریشش کشید بعد از سکوتی به حرف آمد.

 
 - معلوم نیست باز این مردک چی تو َچنِته داره که هی داره به ما

  سیخوَنک می زنه!
 

 بعد سرش رو بلند کرد و با نفس عمیقی گفت: قمرالملوک، مبادا گولش
  رو بخوری و کارخونه رو به باد بدی!

 
 دست روی چشم های بسته م گذاشتم و با اطمینان گفتم: نگران نباشید،

 مراقب همه چیز هستم.



 
 به چهار چوب آشپزخونه تکیه دادم. نگاهم روی دختر ها که تند تند

  سعی بر آماده سازی ناهار می کردن بود.
  سلیمه با دیدنم چشماشو گرد کرد و جلو آمد.

 
 - ِاوا خانم جان چی شده؟ چیزی می خواین؟ می گفتید خودم میومدم

 خدمتتون!
 

 چشمام رو توی کاسه چرخ دادم و خشک گفتم: نرده رو کی تمیز کرد؟
 

  لبش رو گاز گرفت و با دست پر شالش رو چلوند.
 

 - چی شده خانم جان؟ اتفاقی افتاده؟ خطائی سر زده؟
 

 موهام رو از جلوی چشمم کنار زدم و گفتم: من میرم نشیمن اونی که
 نرده رو پاک کرده با فنجون قهوه بیاد.

 
 بعد بی توجه به نگاه مضطربش عقب گرد کردم و با گام های بلند راهی

  نشیمن شدم.
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 نازنین، دختری که به تازگی استخدام شده بود. خونسرد داشتم نگاهش
 می کردم. خم شد و فنجون رو با دستان لرزونش جلوی من رو میز

 گذاشت.
 

  - سالم...خانم.
 

 بی حرف خم شدم و فنجون رو برداشتم. کمی ازش خوردم و به حرف
  اومدم.



 
 - چند وقته اینجا مشغولی؟

 
  با استرس گفت: یک ماه خانم.

 
  دوباره کمی کاپوچینو رو خوردم و ادامه دادم.

 
 - سلیمه بهت گفتنی ها رو گفت؟

 
 اشک در چشمانش حلقه زد و گفت: خانم توروخدا، ببخشید!

 
  نفس عمیقی کشیدم و چشمام و بستم دوباره گفتم: سلیمه بهت گفت؟

 
  سرش رو پایین انداخت.

 
  - بله خانم گفتن.

 
  - مهم ترینش چی بود؟

 
  با کمی مکث و بغض گفت: گفتن خانم روی گرد و غبار حساس هستن.

 
 فنجون خالی رو روی میز گذاشتم جدی گفتم: پس خاک روی نرده

 چیکار می کرد؟
 

  تند تند به حرف آمد.
 

  - ببخشید، قول میدم تکرار نشه. خانم ببخشید.
 

 برای کنترل خودم نفس عمیقی کشیدم.
 



 - دفعه دیگه ای درکار نیست، به محض خطا کردنت اخراجی! حواست
 رو جمع کن.

 چشمی گفت و با اشاره دستم به سرعت از نشیمن خارج شد. نمی تونستم
 رو این یک مورد ریسک کنم و دل رحم عمل کنم. گرد و غبار برای

 خان بابا مثل سم بود اگر خدای نکرده چیزیش می شد، من هم از پا
  می افتادم.
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 نیم نگاهی به کت شلوار چهارخونه طوسی و قرمزم انداختم و از اتاق
 خارج شدم. سلیمه داشت قرص های خان بابا رو می برد با دیدن من بلند

 شد.
 

  - خانم جان می رید؟
 

  سری تکون دادم.
 

 - سعی می کنم زودتر برگردم. پدر وقت دکتر داره تا اون موقعه مراقبش
  باش.

 
  دستش رو روی چشمش گذاشت و سرش رو کمی خم کرد.

 
 - چشم خانم.

 مثل جفت چشام مواظبشونم!
 

 لبخند کمرنگی زدم و از خونه خارج شدم. مراد با دیدنم محکم ایستاد و
  سرش رو خم کرد.

 
  -  سالم خانم، صبحتون بخیر.

 



  - سالم مراد، ُاغر بخیر.
 

 بالفاصله سوار ماشین شدم. توی شرکت سری به دستگاه و کارگر ها
 زدم. مشکالت رو بررسی کردم.

 روی صندلی درحال چک کردن پرونده ها بودم که علیرضا کالفه وارد
  شد.

 
 - چی شده؟

 
 - یکی اومده، می خواد ببینتتون. هماهنگم نشده!

 
  یه لنگه ابروم رو باال فرستادم.

 
  - کی هست؟

 
  خیره به چشمام با اضطراب گفت: شمس الدین خان آبادی!
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 اسمش اصال برام آشنا نبود. تمام رقیب ها رو می شناختم. شاید هم اصال
 برای کار اومده باشه. صندلیم رو از میز کمی فاصله دادم و عینکی که

  رو لبه بینی ام بود، عقب فرستادم.
 

  - بفرستش داخل!
 

  چشمی گفت و بیرون رفت.
 درحالی که داشتم روی میزم رو جمع و جور می کردم، تقه ای به در
 خورد. با صدایی بفرمایید، من در باز شد و هیکل چهار شونه مردی

 میان سالی نمایان شد. حداکثر سنی که براش تخمین می زدم، سی و نه یا
 چهل بود!



 موهای مشکی که کنار شقیقه اش افتاده بودن کنار تار های سفید جا
 خوش کرده بود. همچنین ریش جوگندمی کوتاهی که به چهره داشت،

 خالی از لطف نبود.
 اما چیزی که بیشتر در نگاه اول به چشم می آمد، چشمانش بود. چشمانی

 به رنگ آبی تیره که توی حصار ابرو و مژه های مشکیش هارمونی
  جذابی گرفته بود.

  از روی صندلی بلند شدم.
  لبخندی ضمیمه چهره جدیم کردم.

 
  - سالم، خوش اومدید.

 
 به فردی که پشتش بود اشاره زد، همون بیرون بمونه. در رو بست و

 نزدیک اومد.
 نظرم کامال عوض شد با تیپی که اون زده بود، بیشتر بهش می اومد.

 اومده باشه کارخونه رو بخره. پالتوی بلند مشکی روی کت شلوار
 خاکستریش پوشیده بود. دست راستش رو از جیبش در آورد و به سمتم

 گرفت. دستم رو توی دست گرمش فشرد.
 

 - سالم، ممنون.
 

 به مبل های جلوی میز اشاره کردم و گوشی رو برداشتم. حین اینکه
  شماره مهدی رو می گرفتم، پرسیدم.

 
 - چای یا قهوه؟

 
  - قهوه.

 
 سری تکون دادم با صدای بله مهدی بهش سفارشات رو دادم و گوشی

 رو قطع کردم.
  صندلیم رو کمی جلو کشیدم.

 



 - خب جناب خان آبادی، این دیدار بی هماهنگیتون  رو به پای چی
 بزارم؟

 
 لبخند کمرنگی زد انگار برعکس من او کامال من رو می شناخت.

  لبخندش حس آشنای داشت.
 

 - به پای اینکه بنده با شنیدن جریانات کارخونه شما از کانادا اومدم،
  کمکتون کنم.

 
 لبخندم به پوزخند تبدیل شد. از کانادا اومده برای کمک؟!

 
 - خوب هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی گیره! باید این لطف

  رو پای چی بزاریم؟
 

 خونسرد با همون ته لبخند رو چهره اش نگاهم می کرد. معلوم بود
  انتظار این مکالمه رو کامال داشته.

 
 - در این که هیچ گربه ای محض رضای خداموش نمی گیره، هیچ شکی
 نیست! ولی جای شک در ایِن که آیا من اون گربه ام یا خیر؟ که اون هم

 بعدا بهش می پردازیم!
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  لبخندم رو همراه آب دهنم قورت دادم و با نیشخند به حرف آمدم.
 

 - چی از من می خواید؟
 

 خندید که تقه ای به در خورد و مهدی سفارشات رو گذاشت و رفت.
 

 - شما هنوز واسه این که چیزی ازتون بخوان کوچیک هستین بانو.



 
  خنده ای کردم دستی به پیشونیم کشیدم تا کمی از حرص درونیم کم کنم.

 
 - بهتره مواظب صحبتاتون باشید جناب خان آبادی! نگهبان های من
  همیشه آماده به خدمت هستند. زحمتش فقط فشار دادن یک دکمست!

 
 خم شد و قهوه اش رو برداشت. کمی نوشید. چند لحظه در سکوت

 سپری شد و منم کمی گلوی خشکم رو َتر کردم.
 

 - پدر کجا هستند؟
 

  - عمارت.
 

 هومی کرد و گفت: باید ببینمشون!
 

  مشکوک نگاهش کردم که نگاهی به ساعت مچیش کرد و بلند شد.
 

 - بعد از صرف نهار به عمارتتون می ریم.
 

 لنگه ابرویی باال انداختم. پیشنهاد غیر مستقیمش برای نهار وسوسه
 برانگیز بود.

 و همچنین بودن با مردی مثل اون!
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  مشغول خوردن غذا بودیم که یهو پرسید.
 

 - اسمت چی بود؟
 

  با دستمال گوشه لبم رو پاک کردم.



 
  - قمر.

  قمرالُملوک!
 

 کمی مکث کرد، آخر سر قبل از اینکه شیشلیگش رو بخوره، زمزمه
  کرد.

 
 - آره...قشنگه!

 
 سکوت رو ترجیح دادم و خودم رو با غذام مشغول کردم.
 توی ماشین صدای چاووشی سکوت بینمون رو شکست.

 
 - با اینکه کانادا بودید، چاووشی گوش میدید؟

 
  پوزخندی زد.

 
 - من اصالتم یادم نرفته،تازه هم به کانادا نرفتم که َجِوش بگیرتم!

 درضمن صدای چاووشی انقد خوب هست که اون وری ها رو هم جذب
  کنه.

 
 کامل به سمتش برگشتم. نگاهم از انگشتایی کشیده اش که دور فرمون

  قفل بود به موهای مجعدش رفت.
 

 - چندساله اونجایی؟
 

 این اول شخص بودن عجیب مزه داره،عجیب! سعی کردم به روی خودم
  نیارم که چه قدر زود مثل یک دختر هجده ساله خودمانی شده بودم.

 
  - دوازده ساله!

 
 -اوه، چیکار می کردی؟



 
  نیم نگاهی بهم کرد و با لبخند کمرنگی گفت: زندگی!

 
  چشم غره ای براش رفتم.

 
  - همون فضولی موقف بود کمی مودبانه ترش نه؟

 
 خندید. خنده اش جالب بود. یک طرف لبش به آرامی باال می رفت و

  می خندید.
 

 - من ادعا مودب بودن کردم برات؟
 

 آهی کشیدم و روم رو برگردوندم به سمت شیشه بخار گرفته. شاید واقعا
 داشتم فضولی می کردم اما واقعا برام جالب بود، بدونم یک آدم چه

 طوری نصف عمرش رو می تونه خارج از کشورش و بدون هم زبون
  زندگی کنه.

 
 بیا که َچشم تو

   تا شرم و ناز دارد از کس
 نپرس از دست و

  که این ماجرا چرا کردی
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  سلیمه در ورودی رو باز کرد با دیدنم همراه خان آبادی لبخندی زد.
 

  - سالم خانم جان.
  سالم آقا،خوش اومدید. بفرمایید داخل.

 
  سری تکون دادم و درحالی که پالتو و کیفم رو بهش می دادم، پرسیدم.



 
 - وسایل آقا رو بگیر، پدر باالست؟

 
  - چشم.

 بله خانم باال هستن.
 

 همراه خان آبادی از پله ها باال رفتیم. آخرین پله بودیم که گفت:
 عمارتتون هم به زیبایی خودتونه!

 
 و جلو تر از من راهی اتاق شد. لبم رو گزیدم و سعی کردم این هلهله
 رو توی خودم خفه کنم تا متوجه آشفتگیم نشه! با کمی مکث وارد اتاق
 شدم. خان آبادی رو صندلی کنار تخت خان بابا نشسته بود و خان بابا
 هم با لبخند مهربانی مشغول به احوال پرسی می کرد. انگار واقعا از

 دیدن این مرد خوشحال بود. بعد از مدت ها یک نفر تونست بابا رو به
 اشتیاق بیاره. اون لحظه بود که فهمیدم پدر خان آبادی نزدیک ترین

 رفیق بابا بوده و سرنوشت اون ها رو از هم دور می ندازه. این بار من
 هم واقعا دیدم نسبت به خاو آبادی بهتر بود. کم کم داشتم باور می کردم

 که واقعا برای کمک اومده.
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 خان بابا با دیدنم که کنار در ایستاده بودم، دست از حرف کشید. نگاهش
  رو به من دوخت.

 
 - چرا اونجا واستادی بابا جان؟

 
  لبخند کمرنگی زدم.

 
 - نخواستم مزاحم صحبتتون بشم. از همین جا می خوام فقط لبخند

  شیرینتون رو نگاه کنم.



 
 نگاهم به نگاه خان آبادی گره خورد با قدرت و نفوذ می خواست تمامم
 رو از چشمام، بکشه بیرون. به سرعت چشم ازش گرفتم. به خان بابا

  نگاه کردم.
 

 - امروز چه طورین؟
 

 حتی با وجود خان آبادی هم باز خودش رو برام لوس کرد. این کاری
 بود که هر شب دوست داشت، انجام بده. آهی کشید و دستی به موهای

  کم پشت خاکستریش کشید.
 

  - نفسی میاد و به زور میره!
 

  زیر زیرکی خندیدم و اخم مصنوعی کردم.
 

 - خان بابا، قرار بود این حرفا دیگه زده نشه!
 

 خندید و رو به خان آبادی گفت: میبینی شمس الدین، اختیار حرف زدنمم
  ندارم!

 
  خان آبادی لبخندی زد.

 
 - دخترتون تو گرفتن اختیار از آدم ها استاِد عنایت خان!

 
  خان بابا این بار با صدای بلند خندید.

 
  - احسنت، احسنت.

 
  لبخندم رو پنهون کردم و با ناراحتی تصنعی روم رو برگردوندم.

 
 - برای صرف شام بیاید پایین، اگر حرف هاتون تموم شده!



 
 بی توجه بهشون از جلوی اتاق دور شدم.

 بی اختیار لبخند عمیق رو لبم جا خوش کرده بود.
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 سلیمه مثل هر بار هنر دستش رو با تشریفات کامل رو کرده بود.
 پایین روی کاناپه ای مشغول مطالعه بودم که خان آبادی همراه با خان

 بابا از پله ها آرام آرام پایین آمدند. سخت مشغول بحث کامال مهمی
 بودند. زیر چشمی هر دوشون رو می پاییدم اما زمانی که پایین رسیدند،
 خودم رو بیشتر مشغول و غرق در کتاب نشون دادم. با دیدن یک جفت

 کفش مردونه سرم رو باال گرفتم. خان آبادی کتاب رو به آرومی از
 دستم گرفت و نگاهی به جلد اون انداخت کمی حیرت در گوشه چشمش

 لونه کرد اما سعی کرد اون رو مخفی کنه. کتاب رو روی میز گذاشت و
 دستش رو به سمت من گرفت.

 
 - بفرمایید برای صرف شام بانو.

 
 دستم رو به دستش سپردم و همگام به سمت میز رفتیم. آروم زمزمه

 کردم.
 

 - ولی این جا من باید به شما تعارف می کردم!
 

 خنده کج مانندی کرد که بیشتر شبیه به پوزخند بود اما کامال مشخص
 بود، خنده اش این مدلی است. تمامم چشم شده بودن برای نگاه کردن به

  اون لبخند!
 هنوز نزدیک میز نرسیده بودیم که سرش رو به آرومی خم کرد و

  درحالی که ُحرم نفسای داغش به گردنم می خورد زمزمه کرد.
 

  - ولی من ناز کردن خانم ها رو زود تشخیص میدم!
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 روز بعد در حالی که رو به روی حسابدار کارخونه مشغول چک کردن
 حساب ها بودم تا بدونم چرا این همه کمبود بودجه داره از پا درمون

 میاره، از پنجره نگاهم به خان آبادی افتاد. راننده اش در رو براش باز
 کرد و اون با قدم های محکم به سمت ساختمون اومد. فکر می کردم شاید
 باز برای دیدن من اومده باشه اما در کمال تعجب دیدم از کنار اتاق من

 گذشت و وارد اتاق بغلی شد. با بهت و اخم بلند شدم. علیرضا رو از
 دور دیدم انگار اون هم واقعا از این واقعه ناراحت بود. زمانی که کنارم

 رسید، نمی دونست چه چجوری حرف دلش رو به زبون بیاره. برای
 همین لکنت گرفته بود.

 
 - قمر بانو...

  واقعا انتظار نداشتم گوشت رو انقدر راحت به دست گربه بسپارین!
 

 اخم غلیظی کردم و با تشر گفتم: چی میگی علیرضا؟ درست حرف بزن
 ببینم!خان آبادی این جا چیکار داره؟

  
 متعجب از این که من هم از بودن خان آبادی در این جا مطلع نیستم،

  نگاهم کرد.
 

  - خانم چه طور نمی دونید؟
 آقا عنایت خودشون دستور دادن ایشون امروز میان این جا حتی براشون

  اتاق هم دستور دادن آماده کنن!
 

 به اتاقم برگشتم. سعی کردم به عصبانیتم تسلط پیدا کنم اما نتونستم در
 مسیر بازرسی هر کسی رو می دیدم مشغول به کار نیست، کامال بهش

  می توپیدم. همه می دونستند که امروز نباید دور و بر من بپلکن.



 خان آبادی اما اصال از اتاقش بیرون نیومده بود. زمانی که خواستم به
 اتاقم برگردم، نگاهم به در نیمه بازش افتاد. دل دل کردم سر آخر جلو
 رفتم و در رو کمی بیشتر هل دادم اما داخل نرفتم. پشت میز دست به

  سینه منتظر نشسته بود انگار کامال می دونست که به آن جا میرم!
 

 - شاید خان بابا رو به هر بهانه ی تونسته باشی راضی کنی اما این رو
  بدون من اجازه نمیدم هیچکس صاحب کارخونه من بشه!

 
 و بعد هم بدون اجازه حرف زدنی به اون عقب گرد کردم و به اتاقم

  رفتم.
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 پایان ساعت کاری بود، کیفم رو برداشتم  به سمت پنجره رفتم و ِکرِکره
 اشو کشیدم و درهمون حال به تاریکی هوا بخاری که شیشه رو گرفته

 بود نگاه کردم. زمستون بودو زود تموم شدن روزاش!
 توی آسانسور دکمه p رو که زدم، چشمام رو بستم و سرم رو به اتاقک

 تکیه دادم. امروز کارخونه واقعا هردمبیلی بود.
 هرکسی واسه خودش بی توجه کاری انجام و می داد و من بودم که باید

 کلی آدم رو سر به راه می کردم که برن کارشون رو بکنند.
 دلم یه تنوع می خواست. این حجم از کار برام سخت بود.

 زیپ کیفم رو باز کردم و سویچ رو از کیفم در اوردم و ریموت ماشین
 رو زدم که همزمان شد با صدای دزدگیر یه ماشین که کمی اونور تر

 بود.
 به عقب برگشتم و که با دیدن قامت خان آبادی اخمام رو تو هم کشیدم و
 بی حرف خواستم در ماشین رو باز کنم که صدای گام بلندش به گوشم

  رسید. کمی بعد گرمی دستش بود که روی بازم نشست.
 

  - صبر کن قمرالملوک!
 



  ناراحت و عصبی گفتم: ولم کن!
 

 به نرمی به سمت خودش برگردوند. دوباره خواستم برم که محکم بازوم
  رو گرفت.

 
 - قمرالملوک! صبرکن چند لحظه، بزار حرف بزنیم!

 
  با پرخاش گری تو چشماش نگاه کردم.

 
 - حرفی باقی مونده مگه؟ اصال مگه گذاشتی حرفیم باقی بمونه؟

 
  با دلخوری و کالفگی نگاهم کرد.

 
  - بزار صحبت کنیم. ماشینت رو قفل کن بریم یه جا بشینیم.

 
  چند لحظه چشمم رو بستم تا بتونم خونسردیم رو حفظ کنم.

 
 - قمرالملوک!

 
 به تندی چشمم رو باز کردم و متحرص دستانم رو باال گرفتم.

 
 - باشه، باشه!

 
  و جلوتر از اون به سمت ماشینش رفتم.
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 فنجون کاپوچینو رو توی دستم بازی بازی می دادم که باالخره به حرف
  اومد.



 
 - قرار بود صحبت کنیم!

 
 فنجون رو توی نلبعکی گذاشتم و به چشمای آبیش که حاال رگه های

  قرمزم توش پیدا شده بود، خیره شدم.
 

 - قرار نبود صحبت کنیم! قرار بود صحبت کنی!
 

 کالفه نفسش رو بیرون فرستاد و شمرده شمرده گفت: قمرالملوک، یه
 نگاه به خودت بنداز. زیر چشمات گود افتاده! صورتت پژمرده شده! تو

 یه زنی، زن رو چه به کارخونه و سرکله زدن با هزار جور مرد و
  نامرد؟!

 
 همینجور سرد نگاهش می کردم که دوباره گفت: من چشم داشتی به مال

 پدرت ندارم! هیچ چشم داشتی و هرچیم که هست قطعا حق تو هست! من
 فقط بخاطر عنایت خان و پدرم اینجام. بخاطر اینکه کمک حالشون باشم،

  نه کمتر نه بیشتر!
 

 پوزخندی زدم.
 

 - بله، متوجه ام! فقط بخاطر پدرت و پدرم اینجایی! االن پیش من، تو
 کافه!

 
 چشماش رو بست و با حرص بلند گفت: قمرالملوک من االن فقط بخاطر

 تو اینجام! اینقدر خودت و من رو ناراحت نکن! من متوجه هستم کلی
 آدم به خاطر کارخونه و وضع پدرت به هزاران روش بهت نزدیک

  شدن اما تو نمی تونی هم رو به یک چشم ببینی!
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 ساعت یازده شب بود که جلوی عمارت نگه داشت به سمتش برگشتم و
  آروم گفتم: ممنون.

 
 حرفی نزد. فقط عمیق نگاهم کرد. داغ شده بودم از این همه هجوم

 حرفایی که از نگاهش سرریز شده بود. لبم رو گزیدم که نگاهش به
  سمت لبم رفت. سریع به حرف اومدم.

 
 - بابت امشب عذر می خوام، تند رفتم!

 
  خواستم در رو باز کنم که صدام زد.

 
   - قمرالملوک.

 
 تا برگشتم لبم داغ شد و صورت ُگر گرفت. دلم ُهری پایین ریخت. آب

 شدم از گرمای که یهو به تنم تزریق شد. بخار شدم، توی هوای بی
 هوای ماشین. دست خودم نبود. همه چی خارج از اراده من بود و من

 اینجا مثل یه ربات فقط هر چی که بهم دستور داده می شد، انجام می دادم.
 این دستور انقدر طوالنی شد که نیاز به نفس پیدا کردم. متوجه ریتم نفس

 هام شد و اندکی فاصله گرفت. از همون فاصله کم به چشمای منی که
 قرمز شده بودم و نفس نفس می زدم، چشم دوخته بود.

 بی اینکه بزارم حرفی بزنه یا حرفی بزنم، تند از ماشین پیاده شدم و با
 کلید در ورودی رو با هرجون کندی بود باز کردم.

 فرار کرده بودم. از اون، از خودم، از اتفاقی که پیش اومده بود.
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 دو روز از اون ماجرا گذشته بود اما من هنوز از دیدن خان آبادی فرار
 می کردم. هر روز به بهانه کارخونه از عمارت بیرون می رفتم اما فقط

  خودم می دونستم به کجا میرم.



 مخفی گاهی که برای من سر تا سر آرامش بود و بس! روز سوم زمانی
 که قفل در رو باز می کردم. هنوز قدم اولم رو داخل نذاشته بودم که

 کسی از پشت مچ دستم رو گرفت. از کلفتی انگشت های دستش و بوی
 عطر مطبوعی که زده بود به راحتی می تونستم حدس بزنم، کی پشتم

 ایستاده!
  اما این که چجوری من رو پیدا کرده بود کمی عجیب بود!

 سعی کردم خونسردی خودم رو حفظ کنم. با آرامشی تصنعی به سمتش
 برگشتم. انگار اون هم دلخور بود چرا که با اخم عمیقی و فکی قفل شده
 به من زل زده بود اما همون لحظه کسی وارد مغازه شد که مجبور شد
 از من فاصله بگیره. مشتری سفارش گل های خوش بویی رو داد. دو
 نوع یاس و ویستریا که در کنار هم تکامل زیبای پیدا می کردن، براش

  جدا کردم.
 کاِتر رو برداشتم و فوم رو به آرومی بریدم. مشغول چیدن دسته گل

 شدم. زمانی که مشتری بیرون رفت. یک دستش رو تو جیبش کرده بود
 و به سمت رز های رنگی رفت و با دست دیگه اش شاخه ی رز قرمز

  رو از بقیه جدا کرد.
 

  - نمی دونستم گل فروشی هم داری!
 

 و شاخه رز رو به سمتم گرفت.
 

  - زرد دوست دارم.
 

  لبخند کجی روی لب های برجسته اش نشست.
 

  - از همون لحظه اول که دیدمت، فهمیدم که متفاوتی!
 
 

 #شمس_القمر
 

  در جوابش فقط نگاه کردم.



 
  - اما این که فرار کردی رو هیچ جوره نمی تونم هضم کنم!

 
 دستپاچه شدم. برای این که معذب شدنم رو نفهمه به سمت پله های

  کوچکی که به سمت باال بود، رفتم.
 

 - قهوه؟
 

 با چشماش تایید کرد.
 باال که رسیدم تو آشپزخونه دستم رو به کانتر گرفتم و چند نفس عمیق

 کشیدم. چم شده بود؟ من همون قمرالملوک بودم که در مقابل هر چیزی
 انقد محکم بود که شهره عام و خاص شده بودم؟! حاال چه مرگم بود؟
 برای یه بوسه ساده شبیه دختر دبیرستانی ها شده بودم؟ قهوه ساز رو
 سریع به برق زدم تا بیشتر باال معطل نشم. یک ربع بعد همراه با دو

 فنجان قهوه پایین رفتم. پشت میز من نشسته بود و در حالی که به شاخه
 رز زل زده بود، سخت در فکر فرو رفته بود. قهوه رو که رو به روش

  گذاشتم. نگاهش باال اومد و لرزون روی لب هام نشست.
 

 - باال سوئیت داری؟
 

 - اره، چه طور؟
 

  یک قلپ از قهوه رو به کام کشید و آروم روی نلبکی گذاشت.
 

 - برای یه مدت می خوام، اجاره میدیش؟
 

  ابروی سمت چپم رو باال انداختم و خبیثانه نگاهش کردم.
 

  - به مجرد نمیدم!
 



 بلند شد. طوری که حاال اون بود که روی من خم شده بود. چه قدر در
  مقابل اون هیبت قدرتمند، کوچیک به نظر می رسیدم.

 
 - اگه قصد تأهل داشته باشه چی؟
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 پوزخندی زدم و با ناز گفتم: آره دیگه باید به فکرش باشی موهات دارن
 سفید میشه!

 
  خندید و شونه هام رو در بر گرفت.

 
 - با وجود همچین دلبری محاله من پیر بشم!

 
 انگشت شصتش رو نوازش وار روی لب پایینم کشید.

 
 - نمی خوام مثل قبل بی اجازه خودت کاری بکنم.

 
 تو چشماش غرق شده بودم. چه طور می تونست این همه اغواگرانه من

 رو نگاه کنه؟
 کنترل خودم رو از دست داده بودم به حدی که خودم ترغیب به

 بوسیدنش شده بودم اما قبل از من اون بود که خودش رو سریع تر به
 لب هام رسوند. به نرمی لب هاش رو روی لبم کشید. ضعف کرده از

 بوسه ای که شروع کرده بود، تنها تونستم شونه اش رو بگیرم اما
 خودش کمکم کرد کمرم رو محکم گرفت. این باعث شد کمی بلند شم و

 دستانم رو دور گردنش حلقه کنم. اضطراب این که نکنه کسی داخل بیاد
 نمی ذاشت، تمرکز داشته باشم. اون هم متوجه نا آرومی من شد و ایستاد

 و کمی کنار کشید نگاهم کرد.
 

  - این جا درست نیست!



 
 به در شیشه ی نگاه کرد. برای تایید حرفم سری تکون داد و بوسه کوتاه

  کوتاهی روی لبم کاشت.
 

 - کارخونه نمیای؟
 

  نفس عمیقی کشیدم. نگاهی به ساعت کردم.
 

 - االن دیگه دیره، عصر هم دکتر خان بابا میاد باید خونه باشم. درضمن
 امشب تورو هم برای صرف شام دعوت کرده!

 
 سرش رو توی گودی گردنم فرو برد و همونجور که بوسه ریز ریز

  روی گردنم می کاشت، آروم زمزمه کرد.
 

  - با کمال میل.
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 سر میز شام پیرهن ماکسی دکلته ای به رنگ مشکی پوشیده بودم که با
 پوست سفیدم، تضاد زیبایی پیدا کرده بود.

 خان آبادی از زمانی که وارد خونه شده بود یه نگاهم به سمت من رونه
 نکرده بود و من دلگیر از این کارش، بی اشتها مشغول بازی با غذام

 بود. اون هم بی اهمیت مشغول صحبت با خان بابا بود. واقعا بهم
 برخورده بود. ناراحت نگاهش کردم. شاید تقصیر من بود که انقدر

 راحت خودمو در اختیارش قرار دادم. برای اون که عادیه! دوازده سال
 کانادا رسما خوش گذرونی کرده و این بوسه ساده اصال به چشمش

 نمیاد. نفس عمیقی کشیدم که بابا حالم رو از چشام نفهمه. سرم همچنان
 پایین بود که یهو قاشق از دستم رها شد و صدای برخودش با بشقاب

 باعث شد، چشمم رو ببندم و حرصی نفس عمیقی بکشم.
 



 - قمر، خوبی بابا؟ چرا هیچی نمی خوری؟
 

 سعی کردم این حس لعنتی رو دور بریزم و لبخند بزنم. بی اینکه به
  شمس الدین نگاه کنم جواب بابا رو دادم.

 
 - خوبم خان بابا، یه چیزایی خورده بودم، همونا باعث شده االن سیر

 بشم.
 

  سری به عنوان تاسف تکون داد.
 

  - چند بار بگم قبل شام چیزی نخور بابا جان.
 

 لبخند تلخی زدم و گفتم: ببخشید. االنم اگر اجازه بدید من برم اتاقم، یکم
 استراحت کنم.

 
 سری تکون داد و من تند از پشت میز بیرون اومدم. از پله ها باال رفتم،
 وارد اتاقم شدم. تا درو بستم بغض کردم. قلبم واقعا شکسته بود. من یک

  زن بودم. زن ها در هر شرایطی نیاز به توجه دارن.
 اشتباه کردم، قمرالملوک اشتباه کردی! برای اولین بار اشتباه کردی!
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 جلوی پنجره ایستاده بودم، به بارونی که می اومد نگاه می کردم.
 آروم تر شده بودم ولی همچنان با همون لباس و سر و وضع توی اتاق

 پرسه می زدم. حس حال عوض کردنش رو نداشتم. به سمت اسپیکر
 رفتم و اهنگ مورد عالقه ام رو پلی کردم. تکیه دادم به چهارچوب

  پنجره و با بغض باهاش همخونی می کردم.
 

 - من که جور جفا دیدم و وفا کردم



 تویی که مهر وفا دیدی و جفا کردی
 

 دستی روی شونه ام نشست به سرعت برگشتم. بادیدن چهره خان آبادی،
  عصبانیتم از این که بدون در زدن وارد شده بود، دو چندان شد.

 
  - برو بیرون.

 
  دستش رو پس زدم که کمرم رو گرفت برگردوند و با اخم غلیظی کرد.

 
  - چته؟

 
  نفس هام تند شده بود.

 
  - برو بیرون! برو همونجایی که ازش اومدی! گمشو بیرون از اتاق من!

 
 چشمانش عصبی شد. اونم دیگه از اون حالت خونسردش در اومد و با

 تن صدای نیمه بلند گفت: درست صحبت کن، مثل آدم بگو چی شده؟
 

  هلش دادم و بی اختیار صدایم لرزان شده بود.
 

 - معلوم نیست چمه؟ هرچی خواستی برات کردم اما مشخصه ک هیچ
  اهمیتی برات نداشته.

 
 درحالی که بهش مشت می زدم. مچ دستم رو گرفت و کشیدتم که به تخت

  سینه اش خوردم.
 

  - پرت پال چرا میگی؟ چرا زده به سرت؟
 

  بی حال به دیوار پشتم تکیه زدم.
 



 - تو زده به سرت! امشب هی اومدم طرفت محل نذاشتی! االن چی
 می خوای اومدی ِپی من؟ زده باال؟

 
  تو دهنی آرومی بهم زد و با خشم و حرص به چشمانم زل زد.

 
 - دهنتو که باز می کنی بفهم چی  میگی قمرالملوک! نکنه انتظار داشتی

  جلو بابات بغلت کنم و ببوسمت؟
 

 با بغض نگاهش کردم که آه پر حرصی کشید و خم شد، پیشونیم رو
 بوسید.

  
  - واسه همین دلت پر شد؟ فکرشو نمی کردم انقدر دل نازک باشی!

 
 روم رو برگردوندم که سرش توی گودی گردنم رفت و نفس عمیقی

  کشید. مک آرومی زد.
 

 - گل چو تورا به دید به سوسن بگفت
 سرو من آمد به گلستان من
 ای رسن زلف تو پابند من
 چاه زنخدان تو زندان من

 
 دستش آروم دور کمرم حلقه شد و به آرومی بلندم کرد و بوسه اش رو
 ادامه داد تا جایی که نفس های یکی درمیونم رو هم از بین برد و غرق

 حرارت این عشق بازی شدم.
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 وارد دفتر شدم و کیفم رو گوشه میز گذاشتم. تلفن رو برداشتم و به
 مهدی سفارش چایی دادم.



 امروز پایان ماه بود. سرم حسابی شلوغ شده بود. جوری که وقت سر
 خاروندن هم نداشتم. پرونده هایی که باید مورد بررسی قرار می دادم رو

  جلوم گذاشتم. لیست خرج های پایان ماه هم برداشتم.
 همونطور که سرم به کاغذ ها گرم بود در زده شده و مهدی چایی رو

 روی تنها جای خالی میزم گذاشت و بعد از تشکر من بیرون رفت.
 کمی از چاییم همونجور داغ داغ خوردم. هنوز داشت بارون می اومد.
 هوا هم به شدت سرد شده بود. بخاطر این حال و هوا امروز رو مود

 همیشگیم نبودم، ِکسل بودم و بیحال. دلم می خواست می گرفتم
 می خوابیدم!

 نمی دونم چقدر گذشت که با گردن درد شدیدی سرم رو بلند کردم. دردم
 بیشتر شد با ناله دست بردم پشت گردنم و مشغول مالیدنش شدم.

 از جام اروم پاشدم با حسرت نگاهی به چایی نیم خوردم کردم. دستم رو
 باال اوردم و به ساعت نگاهی کردم. هشت شب بود باید کم کم می رفتم

 خونه!
 وسایل رو جمع کردم و کیفم رو برداشتم از اتاق خارج شدم.

 به منشی خسته نباشیدی گفتم و بی حال سالنه سالنه به سمت آسانسور
 رفتم.

 حق با شمس الدین بود. این کار برای من سنگین بود.
 خیلی هم سنگین بود!
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 - خانم طلبکارا دیگه خسته شدن چند روزه هی میان جلو کار خونه
 واسه گرفتن طلبشون!

 
  خسته و عصبی دستم رو به سرم گرفتم.

 
  - باشه، باشه. بهشون بگید تا اخر اسفند پولشون دستشون میاد!

 
  علیرضا کالفه گفت: خانم میگم صبرشون تموم شده!



 
  صبر منم تموم شد و داد زدم.

 
  - برو بیرون، برو!

 
 به سرعت بیرون رفت. سرم رو روی میز گذاشتم. خسته شدم کاش بابا

 حالش خوب می شد. می تونست بیاد سرکارخونه من واسه اینجا ساخته
  نشدم!

 گوشیم رو برداشتم و شماره خان آبادی رو گرفتم و موندم تا زنگ
 بخوره.

 انقدر بوق خورد که بی جواب قطع شد. نفس عمیقی کشیدم. خسته
 گوشی رو پرت کردم یجا و سعی کردم ریلکس کنم تا دیونه نشدم!

 همه رقیب های قدر هم تا می شنیدن به ما فشار کاری اومده و به تنگا
 رسیدیم. سعی می کردن با من یا بابا قرار مالقاتی بزارن تا بتونن ما رو

  برای گرفتن سهم های مختلف از کارخومه راضی کنن.
  من دیگه واقعا نمی تونستم با این همه مرد سر و کله بزنم!
 باید یه کاری می کردم، این حجم از کار دیونه کننده بود.
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 شب خسته و عصبی انقدر حساب کتاب ها رو باالو پایین کردم تا دسته
 آخر با عصبانیت همه رو از روی تخت پایین انداختم. هیچی درست به

 شو نبود. گوشیم دو بار زنگ خورد و قطع شد. برای بار سوم که زنگ
 خورد، بالخره بلند شدم. صدای زنگش مثل آژیر خطر روی مغزم رژه

 می رفت!
 با دیدن اسم خان آبادی اخمی میون ابروهام جا خوش کرد و تماس رو

 وصل کردم اما هیچی نگفتم!
 

  - قمر؟
 



  با دلخوری گفتم: چه عجب!
 

  حس کردم نفس هاش تنِد انگار مسیری رو دویده باشه.
 

  - ببخشید از صبح دنبال اجاره یه خونه ام اما چیز مناسبی پیدا نکردم.
 

  آهی کشیدم و دستم رو به لبه میز آرایشم گرفتم، بهش تکیه دادم.
 

 - چرا نمیری تو سوئیت گل فروشی؟
 

  شیطنت در لحنش موج می زد.
 

 - چون صاحبش گفته به مجرد خونه نمیده!
 

 بالخره بعد از اون همه فشار کاری تونستم، لبخندی بزنم از اون حالت
 بی حوصلگی در بیام.

 
 - بیا اینجا کلید رو بهت بدم!

 
  با صدا تک خنده ای کرد.

 
 - داری غیر مستقیم بهم پیشنهاد میدی یادت باشه!

 
 این بار دیگر نتونستم خودم رو کنترل کنم و با صدا خندیدم.

 تنها کسی که می تونست تو یه روز سخت کاری و میون این همه
  گرفتاری من رو بخندونه شمس الدین بود.
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 صداش خستگی رو از تنم بیرون کرد. از اونچه که تو صداش داشت،
 خودش خبر داشت؟

 
  - قمرالملوک؟

 
 چشم بستم. چرا تاحاال دقت نکرده بودم اسمم از زبون یه مرد چقدر

 می تونه قشنگ باشه؟
 

 - بله؟
 

  نفس عمیقی کشید و خش دار گفت: یه روز کامل ندیدمت، بیا.
 

 لبم رو گزیدم و به سرعت چشم باز کردم. اول از همه پرونده ها مثل
  خار تو چشمم فرو رفتن. مغموم گفتم: نمی شه کلی کار دارم.

 
  کالفه شد.

 
  - قمرالملوک!

 
 چشمام رو محکم رو هم فشار دادم و با دست راستم چنگی به موهام

  زدم.
 

 - باور کن کلی کار رو سرم ریخته!
 

 کمی سکوت کرد و آروم گفت: چرا تا االن منو صدا نزدی؟
 

 نفسم رفت. متحیر از سوالی که کرد گوشی رو پایین آوردم و به صفحه
  روشن شدش و بعد اون اسم " خان آبادی" خیره شدم!

 سکوتم رو که دید حرصی گفت: باتوام قمر، چرا منو تا االن صدا
 نزدی!

 



  بی اراده از زبونم در رفت.
 

 - خان آبادی...
 

  نذاشت حرفم تموم بشه و تماس رو قطع کرد!
 تماس رو روی من، بدون هیچ حرفی قطع کرد.

 شوکه از اتفاقی که افتاد به گوشی خیره شدم. اونقدر که صفحه اش به
 سیاهی و خاموش شد.

 من چی گفتم؟
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 کنار خان بابا روی تخت دراز کشیدم و سرم رو روی بازوش گذاشتم.
  بی جون زمزمه کردم.

 
  - خان بابا خسته شدم.

 
 دستی به سرم کشید با مهر گفت: ببخشید بابا جان، ولی باور کن

 می ترسم همین نمیچه حافظه هم از دست بره و همه چی رو خراب کنم!
 

  بوسه ای به گونه اش زدم.
 

  - جدول هاتون رو حل می کنید؟
 

  خنده آرومی کرد.
 

  - آره بابا جان.
 

  بغضی توی گلوم نشست اما برای نشکستنش نفس عمیقی کشیدم.
 



 - کاش مامان اینجا بود.
 

 بابا آهی کشید و سکوت کرد. از آهش اشکم در اومد و روی بازوش
  چکید. صداش بغض دار شده بود و خش دار زمزمه کرد.

 
 - بی همگان بسر شود بی تو بسر نمی شود

 داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود
 دیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو

 گوش طرب به دست تو بی تو بسر نمی شود
 

 سرم روی توی آغوشش فرو کردم. هق زدم. چقدر گرمی آغوش مامان
 رو کم داشتم. چقدر دلم برای صداش برای غرغراش، برای

 دعواهامون، برای صورت ماهش تنگ شده بود.
 چقدر زود رفتی مامانم، چقدر زود دلکندی و چقدر من دلتنگتم!
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 تولد بابا دو روز دیگه بود و من خودم شخصا دنبال کاراش بودم. قرار
 شده بود باغی رو اجاره کنم و چند تا از دوستای بابا و دوستای خودم و
 اشنا ها رو دعوت کنم که به مناسبت تولد بابا دور هم جمع بشیم، اما در

 لحظات آخر تصمیم بر این شد برای راحتی خود بابا و رفیق های
  مسنش در عمارت گرفته بشه.

 چند وقتی بود که همگی تحت فشار کاری بودند و خستگی همه با این
  جشن در می رفت!

 با یه دیزاینر هماهنگ کردم و قرار شد خودشون همه کارا رو انجام بدن
 و من فقط به فکر لباسم اینا باشم.

 باالخره بعد از  کلی بدو بدو با ساک های پر راهی عمارت شدم. امروز
 باید کارت دعوت ها رو هم به مهمون ها می رسوندم.



 اهی کشیدم خسته از پیاده روی هایی که امروز داشتم، خودمو رو تخت
 پرت کردم. گوشیم رو از رو عسلی برداشتم و شماره خان آبادی یا

  شمس الدین رو گرفتم!
 من هنوز تکلیفم با خودم مشخص نشده بود. اون وقت اون انتظار داشت

 خیلی راحت صداش کنم!
 چشمام و بستم و به صدای بوقی که می خورد گوش دادم و کمی بعد

  صداش خش دار اومد انگار که تازه از خواب بیدار شده بود.
 

  - بفرمایید؟
 

 از استرس لبم رو گزیدم. چرا انقدر خشک؟
 

  - سالم.
 

 صدای خمیازه آرومش تو گوشم نشست و کمی بعد خونسرد گفت: خانم
 علیخان، کار داشتید؟!

 
 با دلخوری از این همه رسمی شدنش بخاطر یه اسم پر حرص به حرف

  اومدم.
 

 - علیخان؟ واقعا فکرشو نمی کردم بخاطر یه اسم اینجوری کنی!
 

  صدای تک خندش که بیشتر حالت پوزخند داشت، اومد.
 

 - یه اسم؟ واقعا اینجور فکر می کنی؟ بعد اون همه وقتی که باهم
 گذروندیم تو منو به فامیلیم صدا می کنی و انتظار داری ناراحت نشم؟

 حاال که به فامیلیت صدات کردم به تریش قبات برخورد؟
 

 با ناراحتی و ِشکوه گفتم: من دست خودم نیست، معذب بودم!
 



 بلند خندید و با طعنه گفت: بعد از این نزدیکی که از طرف هردومون
  بوده رسمی حرف زدن یکم عجیب به نظر نمی رسه؟

 
 از کنایه و اشاره اش به رابطمون سکوت کردم و سر آخر با دلخوری به

  حرف اومدم.
 

  - باورم نمی شه همچین حرفی بزنی!
 

 گوشی رو عصبی قطع کردم. راست می گفت، اگر من خودم رو انقدر
 دم دستی نشون نمی دادم االن جرعت اینجوری حرف زدن رو با من

 نداشت!
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 روز قبل تولد کامال سرم شلوغ شده بود. به حدی که یک لحظه
 نمی تونستم یک جا بیستم. برای دوستای بابا که تنها بودن و نمی تونستن

  خودشون بیان سرویس رفت و برگشت، گرفتم.
 خسته روی کاناپه ولو شدم اما همه این خستگی ها ارزشش را داشت.
 خان بابا بعد از مدت ها می تونست به جز اعضای خونه که همه زن

 بودن با کسای دیگه و رفیق هاش گپ بزنه. تو همین میون مجبور شدم
 چند تا از رقیب هامون رو هم دعوت کنم که کمی از اومدنشون عصبی
 بودم. تموم کارت دعوت ها رو پخش کرده بودم. حاال به اخرین کارت

 باقی مونده نگاه کردم.
 دو دل بودم که با اتفاق پیش اومده واقعا دعوتش کنم یا نه؟! حتی آدرس

 جایی که ساکن بود رو هم نداشتم.
 آهی کشیدم و بی حوصله کارت رو از پاک بیرون کشیدم. ازش یه شات

 گرفتم و براش از واتساپ فرستادم. در آخر اضافه کردم "جناب خان
 آبادی در صورت تمایل منتظرتون هستیم"

 بی هیچ حرف اضافه ای صفحه اش رو بستم و گوشی رو به گوشه ای
 پرتاب کردم. بعد از کمی بلند شدم تنها پالتوم رو از کنار در برداشتم و



 بدون حتی یه نگاه به خودم بیرون رفتم. ماشین رو روشن کردم و به
 سمت کافه ای که چند متر باال تر بود روندم،. چند روزی بود که بی

 دلیل دلم می گرفت. یه فنجون کاپوچینو می تونست سرحالم بیاره.
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 آرایشگر که بیرون رفت، جلوی آینه قدی ایستادم. موهام رو پریشان با
 موج های زیبایی درست کرده بود. آرایشم کامال الیت و خانمانه بود.

 تنها چیزهای که در این میون خیلی به چشم می اومد، چاک سینه و چاک
 کنار ران پایم بود. گردنبند الماسم رو برداشتم و بعد از تالش فراوانی

 بستمش. دو پیس عطر زدم و بیرون رفتم.
 از باال به سالن نگاه کردم، کامال شلوغ بود. تقریبا همه رسیده بودند اما
 من نگاهم فقط در چرخش به دنبال اون بود. بعد از پیدا نکردنش، آهی
 کشیدم و خرامان خرامان از پله ها پایین رفتم. خوب می دونستم سکوت

 ناگهانی جمع از نگاه کردن به منه اما توجه ای نشون ندادم و مستقیم
 سمت بابا رفتم. بعد از احوال پرسی با دوستاش خواستم حالش رو بپرسم
 اما با دیدن لبخندش که گویای حالش بود، بی هیچ حرفی عقب گرد کردم

 به سمت آشپزخونه رفتم.
 تک تک نکات پذیرایی رو باز برای همشون تکرار کردم. از کادر

  آشپزخونه که بیرون آمدم، دیدمش!
  اومده بود!

 شمس الدین با یک جعبه گل کنار در داشت پالتوش رو به مستخدم
 می داد. کت و شلوار خوش دوخت آبی نفتی پوشیده بود که کامال برازنده

 اون و هیکل تنومندش بود!
 پیرهنش کامال فیت تنش بود و عضالتش رو به خوبی به نمایش گذاشته

 بود. چشمش به من که افتاد، ایستاد. شیفتگی تو نگاهش موج می زد.
 هنوز یک قدم به سمتش نرفته بودم که کسی جلوی دیدم رو گرفت. سرم
 رو بلند کردم یه مرد سن باال اما خوش چهره مشخص با لبخندی عمیق

  جلوم ایستاده بود. دستش رو به سمتم دراز کرد.
 



  - موسوی هستم!
 با عرض تاسف باید بگم که چه سعادتی رو از دست دادم که اون روز

 که مجبور شدم به جای خودم وکیلم رو بفرستم خدمتون!
 

  ابروی باال انداختم و دستم رو توی دستش گذاشتم.
 

 - به به جناب موسوی، مشتاق دیدار!
 شما لطف دارید ولی در هر صورت کارتون درست نبود باید قبلش

 اطالع می دادین!
 

 از گوشه چشم نگاهم به شمس الدین افتاد که سمت بابا رفت.
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 در یه حرکت ناگهانی، موسوی خم شد و به پشت دستم بوسه ای زد.
 نمی دونم چرا نگاهم سریع و ناخودآگاه، سمت شمس الدین رفت. با اخم
 غلیظی در حالی که دستانش رو پشتش چفت کرده بود و پاهاش رو به

 عرض شونه هاش باز کرده بود به ما زل زده بود. سریع دستم رو
  کشیدم. موسوی هم از حالت خم شده باال اومد.

 
  - گفتم که بانو کم سعادتی من بوده!

 
   لبخند تصنعی زدم.

 
 - اختیار دارید. ببخشید من باید به تک تک مهمون ها سر بزنم،

  امیدوارم بهتون خوشبگذره.
 

 و بدون این که منتظر جوابی بمونم، دور شدم. هنوز چند قدم نرفته بودم
 که دو نفر دیگه جلوم رو گرفتن. سعی می کردم حواسم به حرف هاشون

 باشه اما تمام نگاه و روحم به سمت شمس الدین در پرواز بود. ُپف
 کالفه ای کشید و در حالی پیک دومش رو از سینی روی میز بر



 می داشت به سمت پنجره رو به روی باغ رفت. انقد معطل شدم که وقت
 پذیرایی شد. مجبور بودم، خودم به تموم کارها نظارت کنم. این دیگه

 کارهای خونه نبود که اشتباه بپذیرم. یک ساعت بعد از شام کیک
 بزرگی که سفارش داده بودم رو مستخدمین آوردن. بعد از فوت شمعی
 که به شکل یه گل بود و گرفتن کادو ها کم کم رفیق های بابا عزم رفتن

  کردن.
 حتی اجازه زیاد کردن آهنگ و رقص رو هم نداده بودم اما کهولت سن
 همشون رو با یک مهمونی ساده هم خیلی زود خسته می کرد. خان بابا
 هم به نظر دیگه خیلی شاداب نمی اومد. برای این که خیلی بهش فشار

 نیارم، ترجیح دادم کادوی خودم رو فردا بهش بدم. مراد بابا را باال برد
 تا راحت استراحت کنه. فقط جمعی از میان سال ها مونده بودن که گرم

 صحبت شده بودن. صحبتی که مثل همیشه آخرش به کار و سیاست
 کشیده شد.
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 بالخره اون ها هم بلند شدند و برای رفتن آماده شدن. تک تکشون رو
 بدرقه کردم. موسوی به حدی نگاهش روی چاک سینه ام زوم شده بود
 که شمس الدین عصبی و با صورت برافروخته خودش جلو اومد و در

 رو براش باز کرد. موسوی هم به خودش اومد و سریع خداحافظی کرد.
 چند مهمان دیگه رو هم بدرقه کردم در آخر که در رو بستم. نگاهم به

 شمس الدین که کنار ستون ایستاده بود، افتاد. با یک دستش کتش رو
 روی شونه اس انداخته بود و با دست دیگه ش مشغول نوشیدن بود. یکی

  از مستخدم ها برای جمع کردن ظرف ها بیرون اومد.
 از کنار شمس الدین رد شدم و باال رفتم. روی تختم نشستم در حالی که

 هر کدوم از کفش هام رو به سمتی پرت می کردم در اتاق باز و بسته
 شد. هیکل شمس الدین در چهارچوب نمایان شد. جلوم روی زمین زانو

 زد. پیراهن باز و سکسی بلندی به رنگ فیروزه ای اون شب پوشیده
 بودم که بی نهایت میون جمع خودنمایی کرده بود. می دونستم تا چه حد

 اون رو هم تسخیر کرده بودم!



 چاک کنار ران پام رو کنار زد. پشت دستش رو به آرومی از مچ پام تا
 باال کشید. خودش هم همزمان با حرکت دستش باال اومد. این کارش

 باعث شد، خودم رو روی تخت رها کنم. بوسه ای به زیر گردنم زد و
  محکم زیر گردنم را فشار داد که باعث شد، سرم رو باال بگیرم.

 
 - بار بعد برای مردی جز من دلبری کنی، قسم می خورم همین جا چالت

 می کنم قمرالملوک!
 

 از اینکه مردی بی تفاوت و آرومی مثل اون رو این جوری عصبانی
 کرده بودم، کیف کردم. بی توجه به دلخوری که بینمون بود، حرکاتم

 هنوز براش مهم بود!
 لبخندم رو که دید، جری تر شد و پیراهن را از دو طرف کشید. بدن

 عریانم زیر لباس نمایان شد. حریصانه و با لذت همه جام رو نگاه
 می کرد. معلوم بود از این که آخر شب فقط به اون اجازه دادم بمونه و

 مال اون بودم، رضایت کامل رو داره.
 بوسه هاش همراه شد با ناله هام!

 بلند شد، کتش رو به گوشه ای از اتاق پرت کرد. هنوز کامل پیراهنش
  رو در نیاورده بود که مشغول در آوردن کمربندش شد.
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  میون عشق بازی و نفس نفس زدن هامون صدام از ته چاه در اومد.
 

 - شمس الدین، االن نه! ممکن کسی بیاد خواهش میکنم...تموم...تمومش
  کن!

 
 به کمرم قوسی دادم تا از دست بوسه هاش فرار کنم. مک عصبی به

  گردنم زد.
 

 - همه خوابیدن!



 
  با التماس نگاهش کردم.

 
 - مگه نگفتی بی خواست من کاری نمی کنی؟ االن نمی خوام؛ لطفا!

 
  آهی کشید و سرش رو پایین آورد.

 اون یه ذره جونمم از لبام بیرون کشید. درحالی که حرصش روی لب
 هام خالی می کرد، کنارم افتاد و منو سفت توی بغلش گرفت. چشماش

  رو می بست و ملحفه روی هر دومون کشید.
 

  - پس بزار کمی بغلت، آرامش بگیرم. بعد میرم.
 

 آهی کشیدم روی سینه اش رو بوسیدم و گوش رو به قلبش چسبوندم.
 ضربانش زیر گوشم برای ریتم قشنگی می زد.

 با صدای خش خشی که می اومد، چشم باز کردم. گیج به اطراف نگاه
 کردم. با دیدنش که داشت لباساشو میپوشید از جام بلند شدم. نگاهی به

 ساعت انداختم، پنج صبح بود. ملحفه رو دور خودم پیچوندم و به سمتش
  رفتم. از پشت بغلش کردم.

 
 - کاری نکن کار ناتموم دیشبم رو االن تموم کنم!

 
  خنده آرومی کردم. به سمتم برگشت و به لبخندم خیره شد.

 
 - قمرالملوک برای بار آخر بهت می گم!

 
 نزدیک اومد و درحالی که لبش رو نزدیک لبم می کرد، گفت: نکند بوی

 تورا
 باد به هرجا ببرد...

 خوش ندارم
 دل هر رهگذری را ببری...!

 



 بی توجه به خنده سرخوشم بعد شنیدن شعرش، مشغول بوسیدنم شد. زود
  دست کشید و بی توجه به من خواست از اتاق خارج بشه.

 
  - وایستا.

 
 سرجاش ایستاد و برگشت. نگاهم کرد. از توی صندوقچه کوچیکی که

  روی میز توالتم بود کلید یدک رو برداشتم.
 

 - کلید سوئیته!
 

 ابروی باال انداخت. کلید را که گرفت، خواست برود. دوباره صداش
  زدم، این بار عاصی که برگشت خنده ام گرفت.

 
 - از در پشتی آشپزخونه برو کسی نبینتت!

 
 بی اینکه برگرده سری تکون داد و رفت.

 می دونستم چه قدر تحمل این که من رو این جوری ببینه و کاری باهام
  نداشته باشه براش سخته.
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 صبح که بیدار شدم، اول کادوی بابا رو به اتاقش بردم. چند وقت پیش
 که یک کت و شلوار انگلیسی شیک خریده بود. عکاس را خبر کرده
 بودم تا ازش عکس بگیرن. یکیشون رو که خودش هم خیلی دوست

 داشت، بزرگ کرده بودم. برای کادوی تولدش! مطمئن بودم وقتی بیدار
  بشه از دیدنش کلی جا می  خوره.

 تو کارخونه تازه سرم یکم خلوت شده بود و از اون حجم زیاد کاری
 خبری نبود.

 تقه ای به در خورد و علیرضا وارد شد.
 



  - سالم خانم.
 

  سری تکون دادم.
 

  - سالم، بیا تو.
 

 - خانم امروز جناب شمس الدین نمیان؟
 

 ابرو هام رو در هم کردم و همون طور که به برگه ها زل زده بودم
  جوابش رو دادم.

 
 - چطور؟

 
 - عنایت خان گفتند یه سری پرونده براشون ببرم و بهشون نشون بدم!

 
 حوصله این که بپرسم چه پرونده ای رو نداشتم. امروز خودم کلی

  درگیر بودم. بنابراین چیزی نپرسیدم.
 

  - باشه، تو برو. بعدا خبرت می کنم.
 

 چشمی گفت و از اتاق خارج شد.
 گوشیم رو از تو کیفم در آوردم شمارش رو گرفتم. اما تنها جوابی که

  گرفتم (مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد) بود.
 تعجب کردم. دو بار دیگر هم شماره ش رو گرفتم اما تنها جوابی که

 گرفتم همون بود. اخم کردم و به فکر فرو رفتم. بعد از پف کالفه ای باز
  مشغول کارم شدم.
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 در طول اون روز هرچی با شمس الدین تماس گرفتم، بی جواب موند.
 ناراحت از برخوردش دیگه تماسی باهاش نگرفتم. گذاشتم این مسئولیت

 رو به عهده اون که تماس بگیره و دلیل رفتارش رو بگه!
 یه جا با دوستام تو یه کافی شاپ توی دربند قرار گذاشتیم. دور هم روی

 یه میز پنج نفره جمع شدیم. چند سالی بود که همش قرار می ذاشتیم هم
 رو ببینیم. بالخره بعد از مدت ها تونستیم این قرار رو به سر انجام

  برسونیم. این بار همگی بودن. بهاره، نجمه، ندا ، مونا.
 در این میان من و مونا بیشتر از همه با هم صمیمی بودیم. هیچ وقت هم
 رابطه مون با هم قطع نشد. چند روزی بود از آمریکا اومده بود و حاال

 قصد داشت ِمن باقی زندگیش رو ایران سپری کنه.
 اون روز به قدری گفتیم و خندیدیم که تونستم از حالت پکرم بیرون بیام
 و سر ذوق اومدم. بعد مدت ها به " من " واقعیم رسیدم. چیزی که مدت

 ها گمش کرده بودم.
 

 - راستشو بگید بعد دبیرستان همو ندیدیم دیگه، مذکر تو زندگیتون
  هست؟ نگید نه که همتون رو می شناسم.

 
 مونا با گفتن این حرف مشکوک تک تکمون رو از نظر گذروند. همگی

 از خنده ریسه رفتن. بهاره که مثل همیشه خجالتی بود. لبخند خجولی
  زد.

 
  - من تازه عقد کردم.

 
 همه جیغ کشیدیم. بغلش کردیم و بهش تبریک گفتیم. آخر کاشف به عمل
 اومد با همون پسر عموش که تو دوران دبیرستان هی از عشقش نسبت

 به اون پسره برامون می گفت، ازدواج کرده.
 موقعی که شیک هامون اومد، ندا هم بیخیال درحالی که شیکش رو

 می خورد گفت: منم ازدواج کردم، تفاهم نداشتیم جدا شدم!
 

  شوکه نگاهش کردیم که خندید.
 



  - ای بابا، مطلقه بودن انقدر تعجب داره؟!
 

  مونا زودتر به خودش اومد.
 

  - البته که تعجب نداره!
 بلکه به نظرم شجاعت می خواد که یه آدم از زندگی که بهش تعلق نداره،

 خارج بشه و به زندگی اصلیش برگرده!
 

  منم سری تکون دادم و حرفش رو تایید کردم.
 

  - درسته، ولی در هر صورت نمی دونم بگم متاسفم یا خوشحالم!
 

  باز همگی زیر خنده زدن.
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 به خان بابا زنگ زدم، و برگشتن مونا رو خبر دادم. گفتم که شب رو
 پیشش می مونم. اونم درحالی که موافقتش رو اعالم کرد با خوشحالی

 گفت که فردا مونا رو حتما ببرم پیشش، دلش براش تنگ شده.
 به سمت سوئیت روندم. از قبل با مستانه تماس گرفتم، گفته بود هیچکس

 را ندیده است به آن جا برود و خالی است. قرار شد که امشب رو با
 مونا اونجا بگذرونیم.

 در حالی که مو به مو جریانات اتفاق افتاده رو براش تعریف می کردم،
 بهش خیره شدم. قهوه اش رو مزه کرد و پا رو پا انداخت.

 
  - قمر، ناراحت نشو.

  اما به نظر من خیلی زود وا دادی.
 

  کالفه و عصبی بعد گفتن تمام جریانات به مونا به کاناپه تکیه دادم.
 



 - مونا تو منو خوب می شناسی، من دیگه بچه نیستم. سی سالمه و این
 طبیعی که وقتی یه مرد بهم نزدیک می شه هورمون هام خودی نشون

  بدن!
 از اون گذشته من بعد فوت مامان چنان پوسته ضخیمی دورم کشیدم که
 فقط عزیزانم ازش در امان موندن، تنها کسی که تونست راه عبور از

 این پوسته رو پیدا کنه اون بود. من ازش خوشم میاد!
 

 مونا هومی کرد. اونم انگار این رو کامال درک می کرد. سرش رو به
  طرفین تکان داد.

 
 - حق داری عزیزم ولی به قول خودت اون دوازده سال کانادا بوده و
 احتماال با چهل سال سن حتما رابطه جنسی هم داشته! این امر براش

  عادی شده.
 

 سرم و میان کوسن ها فرو بردم این چند مدت فشار زیادی روم بود به
  شدت داشتم داغون می شدم.

 
 - من..من نمیدونم چی کار کنم!

 من خسته شدم مونا، سی سالمه دلم یه زندگی واقعی، یه خانواده
 می خواد. یه کسی که بتونم بهش تکیه کنم. من خسته شدم از تظاهر
 کردن مونا، همش خودم رو قوی و محکم نشون بدم. این اصال من
 نیستم. وقتی شمس الدین هست خودم میشم انگار خیالم راحته یکی

  حواسش بهم هست.
 

 عاقبت مونا طاقت نیاورد و بلند شد، کنارم اومد. سرم رو توی آغوشش
  کشید. محکم و لذت بخش، جوری که واقعا بهش نیاز داشتم.
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 با مونا پای گاز مشغول درست کردن غذا بودیم. سیب زمینی ها رو
  درحالی که هم می زدم، هم زمان ناخونک هم می زدم.

 
 - تو چی کار می کردی؟ اونجا با کسی بودی؟

 
  لبخند تلخی زد، انگار اون هم دلخوشی از این رابطه ها نداشت.

 
  - اره با دوست پسرم همخونه بودیم.

 
  به سمتش برگشتم و قاشق داغ رو همون جور باال نگه داشتم.

 
 - خب؟ اسمش؟ درارتباطین هنوز؟

 
 در حالی که گوجه ها رو ریز ریز می کرد، سری به چپ و راست

  تکون داد.
 

  - اسمش آدام بود.
 نه دیگه با هم نیستیم. راضی نمی شد بیاد ایران و گفت اگه من بخوام

 برگردم، همه چیز تموم می کنه!
 

  با ناراحتی و دلسوزی نگاهش کردم.
 

 - تو خانوادت اینجاست، انتظار که نداشت تا اخر عمر اونجا بمونی؟
 

  پوزخندی زد و شانه هاشو باال انداخت.
 

 - نمی دونم، شاید داشته!
 

  آهی کشیدم و به سمتش چرخیدم.
 

 - مونا شد سه روز، زنگ نزد!



 
  چپ چپ نگاهم کرد.

 
 - بسه دیگه قمر، فدای سرت!

 زد که زد. نزد هم خاک تو سرش انقدر بهش فکر نکن. به قول خودت
  یه رابطه واقعی هم که نبود.

 
  لبم رو گزیدم. این بار لحنم نگران بود.

 
 - شاید هم اتفاقی براش افتاده باشه!

 
 با شنیدن اسمم که پر حرص از دهنش، بیرون اومد. سکوت کردم. شاید

 حق با مونا باشه و من زیادی شورش کردم. بلند شد و از پشت شونه
  هامو گرفت.

 
 - من نمی گم نگران نشو یا بهش فکر نکن، آره حق داری اما خودت
 فکر کن قمر اگه اتفاقی می افتاد نمی گم تو حداقل بابات که خبر دار

  می شد.
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 روز جمعه کسل وار به کاناپه تکیه داده بودم و مجله های روز رو زیر
 رو می کردم. مونا هم به دیدن بابا اومده بود. حاال هم توی اتاق من

 خوابیده بود. انگار هنوز نتونسته بود با تغییر زمان کنار بیاد. کالفه خم
 شدم و فنجون قهوه م رو از روی عسلی برداشتم. بعد از کمی عاقبت بی
 قرار بلند شدم و به اتاق خان بابا رفتم. توی اتاقش با صدای کم مشغول

 دیدن اخبار بود. جلو تر که رفتم توجه ش به من جلب شد و لبخند
 شیرینی به روم زد. کنارش که نشستم دستش رو از بدنش جدا کرد و

 دور شونه های من انداخت. بعد از کمی سکوت و کلنجار رفتن با
 خودم، عاقبت قلبم پیروز میدون شد و به حرف اومد.



 
 - بابا می دونین خان آبادی چرا دیگه کارخونه نمیاد؟

 
 بعد از نفس عمیقی دستش رو به حالت نوازش رو شونه هام کشید.

 
 - نه بابا جان، شاید مشکلی براش پیش اومده باشه. انشاهللا هرچی که

 هست خیره.
 

 اهومی گفتم و با کنجکاوی پرسیدم.
 

 - از کی با پدرش دوست بودین؟
 

  به پنجره زل زد. انگار به همون دوره برگشته بود.
 

 - از وقتی بچه بودیم با نصرت رفیق شدیم. نصرت از نوه های خان
 بود. خیلی پولدار بودن اما مهربون! کسی نبود که از خوبی و دل

 پاکیشون نگه. چند سال بعد که باهم این جا اومدیم هم اون بود که اوایل
 دستم رو گرفت. کمکم کرد. درسته همه جبران کردم براش اما با اون

 همه معرفت، خیلی سخته برام دست رد به سینشون بزنم. اونم به جواب
  کمکشون!
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 روز جمعه کسل وار به کاناپه تکیه داده بودم و مجله های روز رو زیر
 رو می کردم. مونا هم به دیدن بابا اومده بود. حاال هم توی اتاق من

 خوابیده بود. انگار هنوز نتونسته بود با تغییر زمان کنار بیاد. کالفه خم
 شدم و فنجون قهوه م رو از روی عسلی برداشتم. بعد از کمی عاقبت بی
 قرار بلند شدم و به اتاق خان بابا رفتم. توی اتاقش با صدای کم مشغول

 دیدن اخبار بود. جلو تر که رفتم توجه ش به من جلب شد و لبخند
 شیرینی به روم زد. کنارش که نشستم دستش رو از بدنش جدا کرد و



 دور شونه های من انداخت. بعد از کمی سکوت و کلنجار رفتن با
 خودم، عاقبت قلبم پیروز میدون شد و به حرف اومد.

 
 - بابا می دونین خان آبادی چرا دیگه کارخونه نمیاد؟

 
 بعد از نفس عمیقی دستش رو به حالت نوازش رو شونه هام کشید.

 
 - نه بابا جان، شاید مشکلی براش پیش اومده باشه. انشاهللا هرچی که

 هست خیره.
 

 اهومی گفتم و با کنجکاوی پرسیدم.
 

 - از کی با پدرش دوست بودین؟
 

  به پنجره زل زد. انگار به همون دوره برگشته بود.
 

 - از وقتی بچه بودیم با نصرت رفیق شدیم. نصرت از نوه های خان
 بود. خیلی پولدار بودن اما مهربون! کسی نبود که از خوبی و دل

 پاکیشون نگه. چند سال بعد که باهم این جا اومدیم هم اون بود که اوایل
 دستم رو گرفت. کمکم کرد. درسته همه جبران کردم براش اما با اون

 همه معرفت، خیلی سخته برام دست رد به سینشون بزنم. اونم به جواب
  کمکشون!
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  سرش رو آروم خم کرد و روی سرم گذاشت.
 

 - من حق تو رو هیچ وقت به کسی نمی بخشم اما این یک بار رو برای
  راحتی خیال من هم که شده، به حرفم گوش بده.

 



 زیر چونم رو گرفت و سرم رو بلند کرد. چشم در چشم شدیم. این بار
 واقعا خان بابا جدی بود. مثل زمان های شده بود که از سرکار خونه

 می اومد و حساب و کتاب های کارخونه رو برسی می کرد. همون قدر
 جدی بود و کالفه!

 
  - اگه یه روز من نبودم...

 
 اخم کردم. قبل از این که چیزی بگم دستش رو به نشانه سکوت روی

  لب هام گذاشت.
 

 - این یه امر عادی واسه هر آدمیه پس فقط گوش کن! اگه من نبودم به
 تنها کسایی که بعد من بهشون اطمینان می کنی، خان آبادی ها هستن

 دخترم!
 

 هنوز منتظر به چشم هام نگاه می کرد. برای راحتی خیالش سرم رو به
  آرومی تکون دادم. به شانه تکیده ش که تکیه دادم. چشم هامو بستم.

 بابا جونم خبر نداشتی خیلی وقت بود همه چیزم رو به خان آبادی ها
 بخشیده بودم. کارخونه در مقابل قلبم هیچی نبود.

  کاش می تونستم خبری ازش بگیرم.
 این بی خبری داشت منو از پا در می آورد.

 اگه دیگه برنگرده چی؟ اگه برای همیشه رفته باشه؟ این سوال های بی
 جواب، داشت من رو می کشت.
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 روز بعد به گل فروشی رفتم. دختری که اون جا استخدام کرده بودم تا
 به گل ها رسیدگی کنه، مشغول آب پاشی و سر حال کردن گل ها بود. با

  سالم من به سمتم برگشت و مثل همیشه محجوب جوابم رو داد.
 

 - سالم قمر جون، چطورین شما؟



  دلم کلی براتون تنگ شده بود.
 

  سعی کردم یه لبخند قشنگ در جواب همه محبتاش بزنم.
 

 - به خوبی تو، منم دلم تنگ شده بود. دختر خوب، خودت چطوری؟
  دانشگاه چطور پیش میره؟

 
  - همه چی عالی.

 
 خدا رو شکری گفتم و یک شاخه از سوسن های خوشگلم رو برای

 خودم برداشتم. پشت میزم که نشستم عمیق بو کشیدمش. مستانه هم داخل
  اومد و به آشپزخونه رفت.

 
  - زحمت نکش، چیزی بخوام خودم درست می کنم.

 
  - زحمتی نیست یه فنجون قهوه درست کردم، بیارم بخوریم.

 
 بعد از تشکر من قهوه رو آورد. چند تا مشتری که اومدن، سریع بلند
 شد. مشغول نگاه کردن به مستانه شدم. دختر جالبی بود. پر از معما

 خیلی ها رو می شناختم به خاطر عجیب بودن رشته های دانشگاهیشون،
 دنبال شغل های دیگه می رفتن اما مستانه سخت پشت رشته ش ایستاده

 بود و به تک تک گل ها با لذت عشق می ورزید. از این جنمش خوشم
  میومد. ثابت کرد که لیاقت رسیدن به هر چیزی رو داره.
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 ساعت کاری مستانه تموم شده بود.
 رفته بود و حاال من مونده بودم و چشمی که یک لحظه از گوشی بر

 نمی داشتم!



 چشمام رو بستم. این بار هم با کلی اصرار قلبم پا روی غرورم گذاشتم
  و شمارش رو گرفتم.

 خاموش بود. و باز هم خاموش بود. چرا آخه؟
  همه چی که خوب بود. برای چی این جوری رفته بود؟

 نفسم لرزون از تو سینه ام در اومد.
  من مستحق این رفتار نبودم.

  ناراحت و غم زده به صندلی تکیه دادم.
 یاد حرف مامان افتادم. همیشه می گفت مردا از چیزی که ساده به دست

 بیارن خوششون نمیاد. می گفت هر کی قمر من رو بخواد، باید جور
 هندوستان بکشه. کجای مامانم که بببینی خیلی راحت به خاطر قلبم وا

 دادم.
  خدایا خودت بیا پا درمیونی کن.

  نزار اینجوری باشه. بزار فرق کنه،
 خدایا...

 گریه نکردم. حتی با وجود بغضی که داشتم. من آدمی نبودم که به خاطر
 این چیزها کم بیارم. با هر غمی که برام پیش می اومد، همیشه انقد خودم
 رو مشغول کار می کردم تا دردم یادم بره اما این بار فرق می کرد. حتی

  بیرون رفتنمم دردی رو دوا نکرد.
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 هنوز نزدیک در کارخونه نرسیده بودم که پنج شش نفر از چند ماشین
 که جلوی درب کارخونه پارک شده بودن، پیاده شدن و جلوی ماشینم رو

 گرفتن.
 با این که هیچ وقت باهاشون سر و کله نزده بودم و همه کارها گردن

 علیرضا بود اما حدس زدن این که کی هستن، بسیار آسون بود. در
 ماشین رو باز کردم و آرام پیاده شدم. کار دیگه ی از دستم بر نمی اومد.

 همون لحظه سه نفرشون جلو پریدن و با دست های پر از برگه و
 امضاء شروع به گله، کردند.

 



 - خدا رو خوش میاد خانم مهندس این جوری حق بچه های ما خورده
 بشه؟ شما خودت شب بیا بریم خونه ما، ببین خجالت نمی کشی!

 
 قبل از جواب دادن من، بغل دستیش به حرف اومد.

 
 - این اگه خدا رو می شناخت، ما رو ول نمی کرد به امون خدا واسه
 خودشون سور و جشن بگیرن! از اینا فقط باید با زور بیرون کشید.

 
 با عصبانیت و پرخاش به سمتش برگشتم و نگاه بی ارزشی به سر تا

 پایش انداختم.
 

 - هنوز به جایگاهی نرسیدی که بتونی من رو تهدید کنی! میگید چیکار
 کنم؟ کارخونم رو که نمی فروشم! صبح تا شب دنبال یه راه حلم، واسه

  شماها! از زندگیم زدم. کل روز این جا می شینم، به فکر شما هستم.
 

 همون مرد با حالت عصبی و سرخ شده دستش رو سمتم دراز کرد و
  برگه هارو نشونم داد.

 
 - به ما ربطی نداره چیکار می خوای بکنی، ما پولمون رو می خوایم.

 می فروشی یا هرچی! به شرفم قسم تا اخر این هفته پول ما نیاد تو
 حسابمون، تمام چک ها رو برگشت می زنیم. بیان کارخونتو پلمب کنن!
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 آهی از سر حرص و کالفگی کشیدم. واقعا درمانده بودم. هیچ راهی
  برام نمونده بود.

 
 - آقایون لطفا به من فرصت بدین. مطمئنم خودتونم می دونین، من تو چه

  شرایط سختی هستم. پدرم هم که االن نمی تونه به هیچی رسیدگی کنه!
 



 یکی از مردا که جوان تر هم بود چند قدم عقب رفت و در حالی که رو
  به بقیه، به من اشاره کرد. به حرف اومد.

 
 - دروغ میگه بابا، من رفیقم تو کارخونه موسوی اینا کار می کنه. میگه

 صدبار رئیسش اومده این جا بهشون پول بده، نصف کارخونه رو
 بگیره. نگرفتن، چون فقط به فکر کارخونه خودشون هستن. نه پول زن

  و بچه ی ما!
 

 همهمه ها باال گرفت. دیگر نمی تونستم کنترلشون کنم. خدا رو شکر
 همون لحظه آقا محمود نگهبان کارخونه بیرون اومد. تا دیدمش، سریع

  سمتش رفتم و سویچ ماشین رو دستش دادم.
 

  - ماشین رو بیار داخل.
 

 و بدون نگاه کردن به پشت سرم داخل رفتم. صدا و داد و فریاد ها پشت
 سرم به اوج خودش رسید اما تالشمو رو کردم که جلوی خودم رو

  بگیرم و برنگردم.
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 تمام طول روز توی کارخونه با علیرضا مشغول حساب و کتاب بودم.
 حتی درآمد سه ماه بعدمون هم، کفاف این همه بدهی رو نمی داد.

 علیرضا هم دیگه نا امید شده بود و به نظرش بهتر بود، حداقل چند
 درصد کارخونه رو بفروشیم. بعد از رفتنش، بلند شدم و تک تک سند

 های لواسان رو باال پایین کردم. آخرش هم دلم نیومد هیچ کدوم رو برای
 فروش انتخاب کنم. به مهدی سفارش یه قهوه رو دادم. هنگامی که ماگ
 خودم رو آورد کمی آرامش گرفتم و تکیه دادم تا بهتر فکر کنم. شرایط
 کارخونه رو بهتر سنجیدم. اول فکر کردم چند نفر رو بفرستم، برن. تا
 هم سود دهی بیشتر بشه هم حقوق ها کم اما با فکر به این که هر کدوم

 خرج چند بچه و خانواده رو می دادن، از تصمیمم صرفه نظر کردم.



 شاید هم حق با علیرضا بود. باید با یه نفر حداقل شریک می شدیم. سمت
 لپ تاپ رفتم و اطالعات در مورد کارخونه موسوی رو بارها چک

 کردم. چه طور می تونستم ندیده و نشناخته بهشون اعتماد کنم؟! حتی اگر
 همه تاییدشون می کردن، باز دلم باهاشون صاف نبود. تایم های آخر

 برای نظارت رفتم و تک تک دستگاه ها رو چک کردم. عاقبت با بوقی
 برای آقا محمود از درب کارخونه بیرون رفتم و به سمت عمارت

 برگشتم.
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 سر میز شام بی اشتها داشتم با غذام بازی می کردم که خان بابا خیلی
 یهویی گفت: فردا میام کارخونه!

 
  چشمام گرد شد. شوکه و متعجب سرم رو باال آوردم و بهش خیره شدم.

 
 - چی گفتین خان بابا؟

 
 خونسرد تکه ای دیگه از بریونی رو توی دهنش گذاشت، بعد از

  جویدنش با آرامش نگاهم کرد.
 

 -فردا میام کارخونه!
 

  با اعتراض لب باز کردم.
 

 - خان بابا شما حالتون مساعد نیست، خواهش می کنم!
 

  ناراحت چشم روی هم گذاشت و شمرده شمرده به حرف اومد.
 

  - سرمیز نه، بزار بعد شام راجبش صحبت کنیم.
 



 روی مبل درحالی که تند تند و عصبی پام رو تکون می دادم، منتظر
  بودم خان بابا لب باز کنه و حرفی بزنه.

 
  باالخره سکوتش رو شکست.

 
 - قمر علیرضا جریان امروز رو برام تعریف کرد. اینا االن پول جلو

 چشمشون رو گرفته، عقل سلیم ندارن. درست نیست تو با یه مشت مرد
 دهن به دهن بشی. خودم میام اونجا، باید به چیزای دیگه ام رسیدگی

 کنم!
 

  ناراحت و دلخور نگاهش کردم.
 

 - اگر به من اعتماد نداشتید چرا گذاشتید من برم اونجا؟
 

  لبخند آرومی زد.
 

 - بحث اعتماد نیست باباجان. دلم نمیخواد با یه مشت آدمی که در خور
 شخصیتت نیستند هم کالم بشی!

 
  سری تکون دادم و درحالی که هنوز ناراضی بودم، جوابش رو دادم.

 
 - هرجور خودتون صالح میدونید.
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 سر میز شام بی اشتها داشتم با غذام بازی می کردم که خان بابا خیلی
 یهویی گفت: فردا میام کارخونه!

 
  چشمام گرد شد. شوکه و متعجب سرم رو باال آوردم و بهش خیره شدم.

 



 - چی گفتین خان بابا؟
 

 خونسرد تکه ای دیگه از بریونی رو توی دهنش گذاشت، بعد از
  جویدنش با آرامش نگاهم کرد.

 
 -فردا میام کارخونه!

 
  با اعتراض لب باز کردم.

 
 - خان بابا شما حالتون مساعد نیست، خواهش می کنم!

 
  ناراحت چشم روی هم گذاشت و شمرده شمرده به حرف اومد.

 
  - سرمیز نه، بزار بعد شام راجبش صحبت کنیم.

 
 روی مبل درحالی که تند تند و عصبی پام رو تکون می دادم، منتظر

  بودم خان بابا لب باز کنه و حرفی بزنه.
 

  باالخره سکوتش رو شکست.
 

 - قمر علیرضا جریان امروز رو برام تعریف کرد. اینا االن پول جلو
 چشمشون رو گرفته، عقل سلیم ندارن. درست نیست تو با یه مشت مرد

 دهن به دهن بشی. خودم میام اونجا، باید به چیزای دیگه ام رسیدگی
 کنم!

 
  ناراحت و دلخور نگاهش کردم.

 
 - اگر به من اعتماد نداشتید چرا گذاشتید من برم اونجا؟

 
  لبخند آرومی زد.

 



 - بحث اعتماد نیست باباجان. دلم نمیخواد با یه مشت آدمی که در خور
 شخصیتت نیستند هم کالم بشی!

 
  سری تکون دادم و درحالی که هنوز ناراضی بودم، جوابش رو دادم.

 
 - هرجور خودتون صالح میدونید.
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 صبح زودتر بیدار شدم تا مثال بابا دور بزنم و مانع اومدنش بشم اما
 وقتی سر میز درحال صبحونه خوردن دیدمش، تموم معادالتم به هم

 ریخت!
 با دیدن نگاه حیرت زده من، چشمکی زد و بلند بلند در حالی که چای

  می ریخت، خندید.
 

 - صبحت بخیر بابا، از کی سحر خیز شدی؟
 

 آهی کشیدم و گفتم: صبح شمام بخیر، از زمانی که شما فعال شدید.
 

  سرش رو کج کرد.
 

  - بد خلقی نکن.
 

 پوفی کشیدم و مشغول خوردن چای ام شدم. اگر من زرنگ بودم، خان
  بابا واقعا زبل بود! انگار همیشه دست همه براش رو بود.

 توی کارخونه همه با دیدن بابا انگار جون دوباره گرفتند. همه دورش
 کرده بودند و برای سالمتیش صلوات می فرستادن. بابا هم با لبخند تک

 تکشون رو بغل می کرد و ابزار دلتنگی می کرد.
 کمی بعد علیرضا رو به جمعیت کرد و گفت: آقایون و خانم ها لطفا برید

 سرکارتون تا جناب علیخان بیش از این خسته نشدند.



  کم کم متفرق شدند و هرکی به سرکار خودش رفت.
  بابا پشت میز روی صندلیش نشست.

 
 - دلم تنگ شده بود!

 
  لبخندی بهش زدم.

 
 - چیزی میخورین؟

 
  - آره بابا، یه چای بریز برام.

 
 چشمی گفتم و از اتاق خارج شدم.

 شاید این تغییر مکان یکم بابا رو سرحال تر می کرد.
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 بعد از خوردن چای ها بابا خودش با علیرضا تماسی گرفت و گفت پیش
 ما بیاد. این بار خودش شخصا با علیرضا مشغول برسی کردن حساب و

 کتاب ها شدن. بعد از کمی که احساس کردم بابا خسته شده با اشاره
 کوتاهی به علیرضا متوجه ش کردم که برای امروز بس است. او که

  رفت، بابا دستی به زانویش کشید.
 

 - این جوری نمیشه قمر یا باید یه چیزی رو بفروشیم یا سهام کارخونه
 رو با یکی دیگه شریک بشیم. این بنده خدا ها هم حق دارن، خیلیاشون

  هنوز نتونستن کار پیدا کنن.
 

  به میز تکیه دادم و عمیق در فکر رفتم.
 

 - چی رو بفروشیم اخه بابا جان؟



 زمین های که سال ها با جون و دل براشون زحمت کشیدی؟ یا عمارتی
  که برامون پر از خاطرات مامانه؟!

 
 آهی کشید. نگاهی به چهره پیر و ناتوانش کردم. دلم نمی خواست اون

 رو هم ناراحت کنم. باید هر طور بود از هر استرس و ناراحتی دورش
  می کردم.

 
  - شما لطفا انقد بهش فکر نکین، هر جور باشه خودم حلش می کنم.

 
  ناگهان سرش را بلند کرد و به من نگاه کرد.

 
  - باباجان دیروز نصرت زنگ زد.

 
  با گنگی اخم کردم. فهمید که نشناخته ام.

 
  - پدر شمس الدین!

 
  سری تکان دادم اما سعی کردم آروم باشم تا نفهمه چه قدر مشتاقم.

 
  - گفت که پسرش برگشته کانادا اما هر کمکی باشه، دریغ نمی کنن.

 
 خشک شدم. دستانم رو محکم به لبه میز گرفتم تا جلوی فوران حس

  خشم و غمی که داشت تو وجودم تغیان می کرد رو بگیرم.
  برگشته بود کانادا؟
 به همین راحتی؟!
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 بابا که رفت، سرگردان فقط دور خودم می چرخیدم. باورم نمی شد انقد
 راحت رفته بود. من رو حتی الیق یه خداحافظی خشک و خالی هم



 ندونسته بود. حداقل به حرمت آشنایتی که از قبل داشتیم باید یه خبر
 می داد. من احمق رو بگو تموم این مدت خودخوری می کردم، نکنه

 براش اتفاقی افتاده باشه.
 حق با مونا بود!

 من دیگه بچه و کم و سن سال نبودم که باید می فهمیدم اگه اتفاقی افتاده
 بود حتما بابا خبر دار می شد.

 حس بدی داشتم انگار به تموم این مدتی که تنها و مستقل بودم و نذاشته
 بودم هیچکس به زندگیم بیاد، خیانت کرده بودم. برای لحظه ی سرم گیج

 رفت، دستم رو محکم به چشمانم گرفتم. آهی کشیدم و روی صندلی
 نشستم. بالخره تصمیم نهایی رو گرفتم و به موسوی زنگ زدم.

 می دونستم کارم آنچنان درست نیست اما دلم نمی خواست شمس الدین
 فکر کنه، آخرش هم به اون احتیاج پیدا کردم. پس خودم زودتر دست به
 کار شدم. بعد از معرفی خودم آنچنان خوش و بشی کرد که انگار سال

 هاست هم رو می شناسیم. تمام منظوری که داشت رو می تونستم از
 لحنش، بفهمم. اهمیتی ندادم. تنها مسائل کارخونه برام مهم بود. بعد از

 گذاشتن قراری تماس رو قطع کردم و با درد و خستگی سرم روی میز
 گذاشتم.
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 عصر در یه کافه رستوران با موسوی قرار داشتم. من کمی زودتر
 رسیدم برای خودم یه نوشیدنی گرم سفارش دادم. آدم بسیار سرمای بودم

 و تا سریع خودم رو گرم نمی کردم، شدیدا سرما می خوردم.
 با صدای پیام گوشیم، نگاهم به صفحه ش افتاد. مونا بود. پیام داده بود که
 به سوئیت برگشته و من هم شب رو اون جا برم. این چند روز رفته بود
 سری به خانواده ش بزنه اما با توجه به چیزی که من از شخصیت مونا

 می دونستم مطمئن بودم، بعد از این همه مستقل بودن هرگز به خونه
 پدریش برنمی گرده. در جوابش تنها یه اوکی فرستادم و صفحه رو

 خاموش کردم.



 سرمو که بلند کردم از در شیشه ای کافه متوجه موسوی شدم که از
 ماشینش پیاده شد. دقیقا وسط کافه نشسته بودم. هرکس که داخل می اومد،

 اول من رو می دید. به همین دلیل همون اول موسوی متوجه من شد.
 لبخند عمیقی به لب آورد و در حالی که دکمه های پالتوش رو باز

 می کرد به سمتم اومد. برای احترام خواستم بلند بشم که سریعا دستش رو
 باال گرفت و اجازه نداد.

 
 - بفرمایید بانو، راحت باش.

  احوال سرکارخانم؟
 

  سعی کردم نیمچه لبخندی بزنم.
 

  - خیلی مچکرم. شما خوبین؟
 

 پالتوش رو که آویزون صندلی کرد. رو به روم نشست و دست هاش رو
 قفل هم کرد.

 
  - االن عالی ام.

 چه خوب شد که یه قرار مالقات گذاشتیم و چه حیف که قرار کاریه!
 

 چیزی نگفتم. نگاهی به فنجون من کرد و گارسون رو صدا زد.
  گارسون که منو رو بهش داد، موسوی به سمت من گرفتش.

 
 - راستش من زیاد گرسنه نیستم اگه شما چیزی میل دارین، بخورین. من

  فقط دلم یه نوشیدنی می خواست.
 

 سری تکون داد اما با این وجود دو غذا با مخلفاتش سفارش داد .
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 هر دو سکوت کرده بودیم. بعد از آوردن سفارشات اون مشغول شد و
 من آرام با غذا بازی می کردم. بعد از این که کمی خورد، خودم جلو

  کشیدم و نگاهش کردم.
 

 - من نمی خوام کسی که سهام رو می خره از خودم بیشتر سهم ببره،
 متوجه اید که؟

 
 در همون حال سری به معنای دانستن تکان داد و قاشق و چنگالش رو
 کنار ظرفش گذاشت. اون هم کمی خودش رو جلو کشید و دست هاشو

  بهم چنگ زد.
 

  - من مخالفتی ندارم، هر جور که تو بخوای.
 

 سرش رو کامال جلو آورد و در حالی که به چشم هام زل زده بود با
 لحنی کامال خبیثانه و پر از شرارت گفت: یا می تونیم اصال همش رو به

  اسم خودت بخریم! فقط کافیه خودت بخوای!
 

  اخمی از گنگی کردم و سرم رو به طرفین تکان دادم.
 

  - منظورتون چیه؟!
 

  دستمالش رو روی پاهاش انداخت و دستش رو باز کرد.
 

  - منظورم کامال واضحه!
 

  به من و خودش اشاره کرد.
 

  - در قبال یه مدت باهم بودنمون، کارخونه مال خودت می مونه!
 

 خشک شده و هنگ فقط نگاهش می کردم. انگار حتی یادم رفته بود آب
 دهنم رو هم قورت بدم. جوری بلند شدم که صندلی از پشتم افتاد و باعث



 شد، صدای مهیبی ایجاد بشه. کیفم رو برداشتم و از اون جا بیرون زدم.
 رانندش جلوی در بود با دیدن من خواست جلو بیاد که راهم رو کج
 کردم و تند دور شدم. تمام راه رو فقط به این فکر می کردم، من چه

 حرکتی از خودم نشون داده بودم که این جوری در مورد من فکر کرده
  بود؟!
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 توی یه پارک توی یه محله که حتی نمی دونم کجا بود، نشسته بودم و
 مات زل زده بودم به سنگ فرش رو به روم. به معنای واقعی خشک

  شده بودم.
 این همه سال تالش کردم، تظاهر کردم، خط قرمز برای تک تک

 لحظاتم تعیین کردم. قدم به قدم حرکاتمو کنترل می کردم. حد و حدود
 دیگران رو بهشون نشون دادم و حاال با یه حرف این مرتیکه هرچی

 رشته کرده بودم، پنبه شد.
 بغض داشت خفه ام می کرد. نمی دونم چی کار کنم از یه طرف اوضاع

 شرکت از یه طرف رفتن شمس الدین! از یه طرف طلبکار ها از یه
 طرف بیماری بابا از طرف دیگه حقوق کارکنان، من با کدومشون

 بسازم؟
 کدوم رو درست کنم؟ چقدر توان دارم مگه؟

 خسته شده بودم. این چند مدت از عمرم کم شد. کاش یه برادر داشتم اون
 وقت حداقل دلم قرص بود که اگر زبونم الل بابا نبود، کسی هست تو

 این دوران بی پناهی پشتم باشه.
 بردار ها همیشه پشت و پناه آدم بودن.

 تنها مرد های که زن ها راحت می تونستن با خیال راحت، بغلشون کنن
  و یه عمرا راحت بهشون تکیه کنن. بدون هیچ درخواست و توقعی!
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 با صدای زنگ گوشیم، چشم از بازی بچه ها گرفتم و به صفحه زل
 زدم. مونا بود.

 
 - جانم؟

 
 صداش مثل همیشه، سرحال بود. مثل اینکه هرچقدر امروز واسه من بد

 بود، واسه اون خوب بود.
 

  - کجایی دختر؟ نگرانت شدم.
 

 لبم رو گزیدم و به ساعت مچیم نگاهی کردم. دوساعت بود که اینجا
 اومده بودم.

 
  - دارم میام.

 
  با چاپلوسی خندید.

 
  - بدو بیا که برات الزانیا درست کردم.

 
 بعد گفتن حتما، گوشی رو قطع کردم.

 باید یه تصمیمی می گرفتم. یه تصمیم درست، یه چیزی که از هر لحاظ
 به نفع همه باشه!

 باید با سیاست پیش می رفتم!
 باید با عقل کار می کردم و حماقت نمی کردم. عجله و بی فکری کاری

 از پیش نمی برد.
 باید درست فکر می کردم و بهترین تصمیم رو می گرفتم. کارخونه رو

 نجات می دادم.
 قطعا نجاتش می دادم! کارخونه نبض همه ما بود.

 چند صد نفر اون جا کار می کردن و خرج زندگیشون رو در می آوردن.
 نباید به آسونی از دست می رفت!



 بلند شدم. خاک پشت پالتوم رو تکوندم و محکم با سری باال گرفته به
 سمت خیابون رفتم.

 من قمرالملوک بودم، قمرالملوک علیخان! دختر عنایت علیخان! به این
 سادگی ها شکست رو نمی پذیرفتم!

 به هر روشی که شده به حقم می رسیدم.
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 نزدیک یک ماه بود که داشتم فکر می کردم. انقدر شب و روز درگیر
 بودم که صبح ها زمانی که چشمم رو باز می کردم، سر درد داشتم.

  حتی غذای درست و حسابیم نمی خوردم.
 آهی کشیدم. دیروز به علیرضا وقتی تصمیم رو گفتم با یه َمن اخم نگاهم

 کرد. آخر سر هم گفت اگر تن به همچین کاری بدم حتی اگر اخراجش
  هم کنم، براش مهم نیست. چون اون خودش قبل ترش رفته.

 حق داشت فقط یه احمق راضی می شد به انجام چنین کاری و قطعا اون
 فرد من بودم.

 گوشیم رو برداشتم و با تردید به شمارش زل زدم. آخر سر دل به دریا
 زدم و تماس رو برقرار کردم.

  صداش رو که شنیدم، سکوت رو شکستم.
 

 - فردا شب برای صرف شام به منزلم تشریف بیارین، آدرس رو براتون
  مسیج می کنم.

 
 قهقهه بلندش توی گوشم پیچید و کمی بعد سرحال گفت: تو فقط امر کن

 غزال من!
 

 با حرص و ناراحتی گوشی رو قطع کردم. مجبور بودم اگر کارخونه
 نابود می شد، بابا هم نابود می شد و بعدش من و بقیه کارکنان! همگی از

  پا می افتادیم.
 کاش فردا اتفاقی برای موسوی می افتاد و نمی اومد.



 صدای موذی ذهنم بلند شد و گفت" مگه کسی مجبورت کرده که این کا
 رو بکنی؟ موسوی نیاد، همه چیز تمومه"
 خفه شدم و صدای موزیک رو بلند کردم.

 از فکر کردن خسته شدم.
 دیگه هرچه بادا باد، برام هیچی مهم نیست.
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 چند روز بعد آدرس رو برای موسوی مسیج کردم. کمی بعد نوتفیکشن
  پیامش برام اومد.

 " برو آرایشگاه، من اون شب عمارت برام قشنگ شو. چون من
  همینجوری چیزی رو بنام کسی نمی زنم؛ غزال من"

 با خشم دندونام رو روی هم فشردم. مرتیکه بوالهوس! احمق جای پدر
 منه و اون وقت تنها فکرش به زیر شکمشه!

 مشت محکمی به فرمون زدم، مجبور بودم باهاش راه بیام.
 دلم می خواست االن جلوی ماشینم بود تا با زیر گرفتنش، کمی آتیشی که

  توی دلم به پا کرده بود آروم بگیره.
  با خشم درحالی که دنده عوض می کردم زمزمه کردم.

 
 - حاال بتازون، نوبت منم که برسه جفت زدن رو خوب بلدم!

 
 با یه تیک آف به سمت عمارت روندم. باید وسایل چند روزم رو جمع
 می کردم، می رفتم سوئیت. تنها جایی که آرامش داشتم مثل اینکه فقط

 همون جا بود.
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 بعد از چند ساعت تونستم مونا رو به رفتن راضی کنم. قرار بود پیش
 چند تا از دوستامون برن و شب رو تا صبح بیدار بمونن و خوش

  بگذرونن.
 خدا رو شکر کردم دیگه برای شب که قرار بود موسوی اون جا بیاد،
 بهانه رد کردنش رو نداشتم و ممکن بود مونا ناراحت بشه و فکر کنه

  مزاحمم شده.
 اون که رفت، اول به حموم رفتم و آب داغ رو تا ته باز کردم. تا وقتی

  وان پر شد تو آیینه به خودم زل زده بودم.
  کی به این جا رسیده بودیم؟!

  کی آدما اینجوری شدن؟!
  از کی برای یه کمک به هم نوعت باید این همه باج می دادیم؟!

  چرا ما انقدر حریص شدیم؟!
 چرا جدیدا هر آدمی به جای می رسه فکر می کنه باید از مقام و منزلتش

  سو استفاده کنه؟!
 دستم رو به کاشی ها گرفتم و سرم رو پایین انداختم. آهی کشیدم یاد

  اهنگ گوگوش افتادم و زیر لب با خودم زمزمه کردم.
  کجاست اون ناجی افسانه ی دیروز؟!

 جون مرد محل ما...
  چه نامرده...
  چه نامرده...
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 بعد از حموم خودم جلوی آیینه نشستم و ابروهامو دونه دونه مرتب
 کردم. موهامو سشوار کشیدم. بعد از زدن کرم مو آرام آرام شروع کردم
 به بافتنشون. چشم هام کامال بی ذوق و خاموش بود. حتی دیگه ردی از
 برق و غرور یه ماه پیش هم نبود. چه قدر همه چیز از نظرم بی اهمیت

 شده بود. بی فروغ و بی هیچ امیدی به تصویر غمگین خودم، زل زده
  بودم.



 بلند شدم. یه خط چشم کشیده، دور چشم هام کشیدم. رژ سرخ رو هم
 برداشتم. کامال حالت صورتم وحشی و مخوف شده بود. مثل کسی که

 هر لحظه تمایل به حمله کردن داره. جلوی کمدم رفتم و کامال دلبازی به
 خرج دادم. یه پیراهن به رنگ سیاه که تا باالی زانوم بود، برداشتم. دور

  گردنش به حالت قایقی باز بود و خط سینه م کامال مشخص شده بود.
 عقب رفتم. تنها کفش های پاشنه داری که اون جا داشتم رو هم برداشتم

  و پوشیدم.
 زنگ که زده شد، هنوز خشک شده به خودم نگاه می کردم. برای بار

  دوم که صدای زنگ اومد. موهام رو باز کردم و دکمه آیفون رو زدم.
 از همون باال دیدمش با دسته گل بزرگی که دستش بود، داخل اومد اما

 ایستاد و متعجب به اون همه گلی که پایین بود نگاه می کرد. بیرون رفتم
  و از باالی پله ها نگاهش کردم.

 
  - خوش اومدی.

 
 سرش رو که بلند کرد با دیدن من انگار همه چیز یادش رفت. محو شده

  به طرف پله ها اومد. لبخند گشادی زد.
 

  - خوش باشی غزال چشم آهویی من!
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 گل رو کمی کج کرد و خم شد روی گونه م رو بوسید. نفس تند و عمیقی
  کشیدم اما سعی کردم خودم رو کنترل کنم.

 سریع عقب رفتم و لبخند عصبی زدم. در رو کامال باز کرد و اشاره
 کردم، داخل بیاد. اول با کنجکاوی همه جا رو نگاه کرد بعد نشست. این

  بار کامال توجه ش به ران های من بود. به آشپزخونه اشاره کردم.
 

  - چیزی می خوری؟
 



  بلند شد در حالی که میز رو دور زد. لبخند پر از لذت و هوسی زد.
 

  - فقط تو!
 

 نزدیکم که ایستاد، طره ی از موهامو پشت گوشم زد. از همون سمت خم
 شد و شونه برهنه م رو بوسید. آرام آرام باال اومد. این بار زیر چونه م
 رو بوس کرد. دستش رو باال آورد و کامال کمرم رو محصور کرد.
  سعی کردم، جدا بشم. دستانم رو به سینه ش گرفتم و کمی هلش دادم.

 
  - االن زوده، بزار یه چیزی بخوریم.

 
  به چشم هام نگاه کرد.

 
 - اخه آهو ها خیلی سریع فرار می کنند، از دست آدما! باید همون لحظه

 اول بدون توقف شکارشون کنی، می ترسم تو هم بپری از دستم!
 

 قهقه  ای کامال مصنوعی کردم و عقب رفتم. در حالی که وارد آشپزخونه
 می شدم به حرف اومدم.

 
  - نترس من نمی پرم! اسیرم کردی دیگه. حاال بگو چی بیارم بخوریم؟

 
  - اگه الکل اینا چیزی داری بیار.

 
 سری تکان دادم. موسوی که عقب رفت، سرم رو کامال وارد یخچال

  کردم و نفس عمیقی کشیدم تا از دادن زدنم جلوگیری کنه.
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 از نصف شراب سالیانه ی که مونا از عمارت برای خودش آورده بود
 کمی در دو لیوان پایه دار ریختم. با نفس عمیقی و لبخند فیکی به سمتش



 رفتم. صدای تق تق کفش هایم روی سرامیک ها در سکوت فضا طنین
  انداخته بود.

 کنارش که نشستم، همون لحظه نزدیکم شد و دستش رو روی ران هایم
 گذاشت. تنها خدا می دونست چه قدر از این آدم های که سعی می کردن
 نزدیکم بشن و خودشون رو توی همون قرار اول به آدم بچسپونن، بدم
 می اومد. حسم رو پنهون کردم و لیوانش رو به دستش دادم. بعد از دو
 بار مزه کردن شکالتی از روی عسلی برداشت و در دهانش گذاشت.
 این بار که نگاهم کرد، تموم چیزی رو که می خواست از چشم هاش

  معلوم بود.
 

  - می خوای همین جور ساکت این جا بهم زل بزنیم؟
 

  قبل از جواب دادن من باز سریع به حرف اومد.
 

 - خدا می دونه از اون شب تولد پدرت تا به امروز چه قدر برای این
  دیدار صبر کردم. پس لطفا ازم نخواه که آروم پیش بریم!

 
 بلند شد، کتش رو از تنش بیرون کشید و روی دسته مبل انداخت. دو
 دکمه اول پیراهنش رو باز کرد و یه قدم جلو اومد. در حالی که رویم

 خم شد، دستش رو به سر شانه  م گرفت. هم زمان با بوسیدنم، آستین
 حلقه ی سر شانه م رو هم پایین انداخت. انقدر حرکاتش سریع بود که

  میون دستاش بی نفس و هیچ حرکتی تنها شوکه ایستاده بودم.
 تو اون حال و هوا متوجه صدای چرخش کلید شدم و دری که با صدای

 تقی باز شد. کامال در معرض دید بودیم!
 با خیال اومدن مونا به عقب هلش دادم. اما با دیدن کسی که جلوی در با

 صورتی سرخ و برزخی هنگ شده ایستاده بود و نگاهمون می کرد،
  شوکه تمام حسم رو از دست دادم و تحلیل رفته سرجام افتادم.
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 شاید موسوی اون رو نشناخته بود اما شمس الدین کامال موسوی رو
 شناخته بود. جلو اومد. تنها شاخه گل زردی که در دستش بود رو کنار

  پام کوبید.
 

  - چه غلطی می کردی؟
 

  روی صحبتش با من بود اما موسوی جوابش رو داد.
 

  - تو کدوم خری هستی؟!
 

 با هجومش به سمت موسوی جیغی کشیدم. تا بهشون برسم روی اون
 کفش های پاشنه بلند دو بار تعادلم رو از دست دادم. فریادهای که

 می زدم، بی فایده بود. مجبور شدم از پشت بغلش کنم. دستش در هوا
 مشت شد و عقب اومد. همون جوری گرفته بودمش، تا باز سراغش

 نره. موسوی بدون هیچ نگاهی در حالی که خون زیر چونه ش رو پاک
 می کرد، کتش رو برداشت. تنها در لحظه آخر تهدید کرد که کار شمس
 الدین بی جواب نمونه! شمس که خواست باز جلو بره، التماسش کردم و

 محکم تر گرفتمش. بعد از رفتن موسوی همون جا افتادم و زیر گریه
 زدم. مطمئن بودم با آرایش غلیظی که من کرده بودم، صورتم رقت

 انگیز شده بود. جلویم روی یکی از زانوهاش نشست و شونه هام رو
  محکم گرفت.

 
  - اون مرتیکه بی شرف این جا چه گوهی می خورد؟

 
 جوابم تنها گریه بود و این بیشتر عصبیش می کرد. این بار با فشار شونه

  هام محکم هم تکانم داد و داد زد.
 

  - بگو که زود رسیدم! بگو که کاری نکرده!
 

  من هم جیغ کشیدم.
 



  - نه، دیر رسیدی! خیلی دیر!
  کال دیر اومدی تو زندگیم!

 
  به قلبم اشاره کردم.

 
 - این جا هیچ جای واسه تو وجود نداره! برو گم شو همون جای که

  ازش اومدی!
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 صورت قرمزش دلم رو چنگ می انداخت. عالوه بر حسی خشمی که
 ازش داشتم، دلم می خواست بپرم بغلش کنم و این چند ماه دوری رو فقط

 ببوسمش و توی آغوشش حل بشم.
  صداش از بس داد زده بود، گرفته بود و نگاهش همچنان وحشی بود.

 
 - قمر اعصاب من بعد از این همه دردسر خودش بهم ریخته، تو بدترش

 نکن! این یارو اینجا چی می خواست؟
 

 پر حرص تو چشمای آبیش که حاال دریای خون بود زل زدم و جیغ
  زدم.

 
  - چی می خواست؟ رابطه! درقبالش چی؟ درقبال کارخونه!

 
 چک محکمی که به صورتم زد، باعث شد بی اختیار سرم به یه طرف

 دیگه کج بشه. از شدت ضربه اش گردنم درد گرفته بود و سوزش
 صورتم عصبیم می کرد.

 
 - فکر نمی کردم انقدر بدبخت باشی که به مرد جای پدرت پا بدی! انقدر

  حقیر باشی که اجازه بدی یه دیوث هایی مثل این بهت دست بزنن!
 



 پوزخندی زدم و با تلخی گفتم: چیه؟ بزارم فقط تو بهم دست بزنی؟
 حداقل این بنده خدا یه سودی داشت! تو جز عذاب چی داشتی واسم؟

 
 چشماش از ناراحتی جمع شد. چین دور چشماش قلبم رو چنگ گرفت.
 باید اینجوری صحبت می کردم تا بفهمه تا متوجه بشه من اون روسپی

 هایی که اون ور باهاشون می خوابید، نیستم!
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  پوزخندی زد و با ناراحتی گفت: تو من رو با اون یارو یکی می کنی؟
 

 چشمام رو محکم روی هم فشار دادم با بغض و حرصی که داشت دلم
  رو می ترکوند، نالیدم.

 
 - شمس الدین به خاطر خدا! تو من رو سه ماه به امون خدا ول کردی،

  رفتی! متوجه ای چی می گم؟ سه ماه!
 

 نزدیک تر اومد و طره ای از موهام رو که تو صورتم افتاد بود رو به
  دستش گرفت.

 
 - من هیچ تعهدی بهت نداشتم و ندارم قمر! هیچ قراری باهم نذاشته

 بودیم!
  من نگفته بودم که نمیرم!

 
  سرم رو تاسف بار تکان دادم و نیشخندی زدم.

 
 - پس االن چرا اینجایی؟

 
 آهی کشید و زیر لب گفت: خودمم نمی دونم!

 



 بی توجه بهش با بی حالی از جام بلند شدم و به سمت روشویی رفتم.
 صورتم رو شستم. توی تنها اتاق سوئیت رفتم و لباسم رو در آوردم. با

 بغض گریه گوشه ای از اتاق پرت کردم.
 بعد مدت ها اومده، فقط داد می زنه. فکر من رو نمی کنه، فکر نمی کنه

 حتما دلیلی داشتم، فکر نمی کنه!
 همونجور سرپا داشتم گریه می کردم که بی هیچ حرفی داخل اومد. از تو
 آیینه نگاهم کرد. جلو اومد و از پشت من رو محکم توی آغوشش کشید.

  سرش رو توی گردنم فرو کرد و نفس عمیقی کشید.
 

 - تو نمی دونی، من داشته دیونه می شدم. داشتم دیونه عطر تنت می شدم.
 این عطر و بو برای منه! تو همه چیت برای منه!

 
 سرم رو بلند کردم با چشمای اشکی بهش زل زدم که دستش رو جلو

  آورد و اشکم رو پاک کرد.
 

 - بسه دیگه، هم پدر چشمات رو در آوردی، هم پدر من رو!
 

 دوباره به آغوشش فشردتم و سرم رو بوسید. به سمت تخت هلم داد.
  همونجوری برهنه کنارش دراز کشیدم. ملحفه رو آروم روم کشید.

 
  - هیش، آروم، این همه اشک رو از کجا میاری؟

 
 از تمام این مدتی که نریخته بودم و همش رو تو خودم جمع کرده بودم.
 کم کم از بس نوازشم کرد، آروم شدم. از جام بلند شدم که چشماش رو

  باز کرد و نگاهم کرد.
 

  - کجا؟
 

  کمی نگاهش کردم و آروم گفتم: گشنمه.
 

  تک خندی کرد. چه قدر دلم برای خنده ش تنگ شده بود.



 
  - برای منم بیار، لطفا!

 
 سری تکون دادم و از تو کمد یه لباس خواب برداشتم و پوشیدم. از اتاق

 خارج شدم و به سمت آشپزخونه رفتم.
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 توی دوتا بشقاب از ماکارونی که درست کرده بودم کشیدم و همراه
 ماست و نوشابه، به اتاق بردم. خیره سقف بود و دستش رو روی

  پیشونیش گذاشته بود. با دیدنم از جاش بلندش و تکیه به تاج تخت داد.
 

  - می گفتی می اومدم کمک!
 

  اشاره به غذا زدم و آروم گفتم: بخور.
 

  خم شد و بشقابش رو برداشت با چنگال مشغول خوردنش شد.
 

  - فردا میام عمارت!
 

  با اخم و گنگی نگاهش کردم.
 

 - واسه چی؟
 

  کمی از نوشابه اش خورد. صداش گرفته و زخمت شده بود.
 

  - بابات گفته برم. احتماال در مورد کارخونه اس!
 

  آهی کشیدم. دوباره بی میل شدم.
 



  - دیگه برام مهم نیست. شکایتم کنن مهم نیست.
 

  دستم رو توی دستش گرفت و با اخم نگاهم کرد.
 

 - اینجوری که می کنی عالوه بر اینکه خودت رو عذاب می دی، منم
 ناراحت می کنی!

 
  خیره و دلسرد نگاهش کردم.

 
 - تو اگر عذاب من واسه ت مهم بود سه ماه ولم نمی کردی!

 
 توی سکوت نگاهم کرد و حرفی نزد. معلوم نبود چی رو داشت از من
 پنهون می کرد. چیزی که کامال معلوم بود اصال دوست ندارد مطرحش

 کند. راحت نزدکیم شده بود تا من دلم را بهش باختم و حاال به آسونی
  میگفت تعهدی نداشتم!

  راستم می گفت، تعهدی که به من نداشت! قراری نداشت، چرا می موند؟
 فقط نمی دونستم چطور می تونم با این حرف ها و رفتار هاش، بازم

 دوستش داشته باشم و مطیع امرش باشم؟
 عشق کور همین بود؟

  کاش ریشه کن بشه! که داشت من را از ریشه ام می کند.
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 صبح زودتر از شمس الدین چشمام رو باز کردم. خیره صورت پر
 اخمش شدم. حتی تو خواب هم نمی خواست دست از قلدری کردن،

 برداره!
 گوشیم رو از پایین تخت برداشتم و صفحه اش رو روشن کردم. ساعت

 یازده بود و شمس الدین ده با بابا قرار داشت!
 آروم خندیدم. خم شدم رو صورتش که موهام از روی شونه هام

 سرکشی کردند، و روی سرش ریختن. اخمش بیشتر شد و چند بار پلک



 زد. آخر سر لجبازانه چشم باز کرد و به صورت خندون من چشم
  دوخت.

 
 - چه عجب، ما خنده شمارو هم دیدیم!

 
 چشمکی زدم و با خنده گفتم: نظرت چیه به جای این حرف ها زودتر به

 قرارت برسی؟
 

  چشماش درشت و در حالی که هول بلند شد، پرسید.
 

 - ساعت چنده؟
 

  ریز ریز خندیدم و خودم رو روی بالش انداختم.
 

  - یازده!
 

 تند من رو به کناری هل داد تا لباس هاشو پیدا کنه اما گیج تر از قبل
  می شد.

 
 - لعنتی، من ده با بابات قرار داشتم!

 
 بلندتر خندیدم. خواست لباسش رو از باالی تاج تخت برداره که مجبور

 شد، کامال روی من خم بشه. خنده ام قطع شد. اون هم دیگه آروم شده
 بود. صورتش را نزدیک آورد در ثانیه آخر که خواست ببوستم، سرم
 رو کج کردم که مجبور شد گونه ام رو ببوسه و بعد هم بدون حرفی به

  سمت حموم کوچیک سوئیت رفت.
 
 
 

 #شمس_القمر
 



 پنیر و مربا و کره رو از یخچال در آوردم و چایی رو توی ماگ هام
 ریختم. نون رو هم از مایکروویو در آوردم، توی جای نونی گذاشتم.
 با حوله سفید نو که من محض احتیاط خریده بودم و اینجا برای مونا
 گذاشته بود، م سر میز اومد. مشغول خشک کردن موهاش با حوله

  کوچیک بود، نگاهی به میز کرد.
 

 - چرا برای من چای ریختی؟ نمی تونم بخورم باید زودتر برم!
 

  پوفی کشیدم و بی حوصله به صندلی اشاره کردم.
 

  - بشین صبحونه ات رو بخور.
 

 ابرو هاش رو باال انداخت و با خنده یه چشم رئیس گفت و صندلی رو
 عقب کشید و نشست.

 تیکه ای نون برداشتم از مربا و کره براش لقمه گرفتم و سمتش گرفتم.
 نگاهی به لقمه ام انداخت. دستم رو گرفت و به سمتم خم شد. به آرومی
 روی دستم رو بوسید. در دلم غوغا شد. حس عجیبی میون قلبم پیچید.

  لقمه رو از دستم گاز گرفت و با لذت مشغول جویدن شد.
 

  عقب که رفت سری تکون داد و آروم خندید.
 

 - اندازه دهن خودت نگیر، این کجای منو می گیره اخه؟
 

 چشم غره ای براش رفتم. اومدم بقیه لقمه رو پس بگیرم و خودم
  بخورمش که تو یه حرکت کرد از دستم قاپید. چپ چپ نگاهش کردم.

  
 - تو که گفتی کوچیکه؟ چرا لقمه منو رو خوردی؟

 
  چشمکی زد.

 
  - به عشق من درست کرده بودی.



 
 چشم هام رو مسخره براش چرخوندم. خودش مشغول لقمه گرفتن شد و

  یه لقمه بزرگ گرفت. به سمتم گرفت و گفت بخور.
 

  - اینو چه جوری بخورم؟
 

  درحالی که به لقمه خودش گاز محکمی می زد.
 

  - ادا اطوار نیا دیگه پسندیدمت! مثل من گاز بگیر.
 

 چشمام رو گرد کردم و بلند گفتم: شمس الدین!
 

  به سمتم خم شد.
 

  - جان دلم؟
 

 قلبم ریخت. اول بار بود جان صدام می زد!
  حرفم یادم رفت، فقط نگاهش کردم که با دیدن قیافه ام بلند تر خندید.

 
 - جانم؟ هول کرد دخترم؟

 
 با محبت از جاش بلند شد و سرم رو بوسید. آروم پچ پچ وار زیر گوشم

  درحالی که با الله گوشم بازی می کرد، زمزمه کرد.
 

  - یک جان چه بود؟
 صد جان منی!
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 بعد از رفتن شمس، دو ساعتی گذشت  درحالی که ظرف می شستم، مونا
 اومد. اول که صدای چرخش کلید اومد، نگاهی انداختم با صورتی شاد و

  سرحال داخل اومد. به سمت سینک برگشتم.
 

  - سالم بیبی.
 

  به طرفش برگشتم و ابروی از تیپ جدید و رنگی اش باال انداختم.
 

  - به به خوش اومدی.
 تیشان فیشان کردی؟

 
  با شیطنت ابروی باال انداخت.

 
  - بله! حاالم بیا کمک زود چمدانو جمع کنم برم.

 
  با تعجب نگاهش کردم.

 
 - چی میگی؟ کجا بری؟

 
 بی خیال تکه نونی از جا نونی برداشت و  مشغول جویدن شد. معلوم

  بود صبحونه نخورده.
 

  - بچه ها قرار شمال گذاشتن، ویالی سپهند اینا.
 

  آهانی گفتم و با خنده گفتم: خوب خوبه خوش بگذرون حسابی!
 

  خندید.
 

 - تا اون جا که می تونم، سعیشو دارم!
  تو نمی یای؟ بیا بریم. بس که این جا نشستی افسردگی گرفتی.

 



  سری به معنای نه تکون دادم.
 

  - نه من اینجا کار دارم، باید باشم.
 

  با تمسخر و شیطنت گفت: اوه؛ آره یادم نبود خانم رئیس!
 

 زبونی واسش در آوردم که خندید و به سمت اتاق رفت تا چمدونش رو
  برداره.
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 شب حال درست کردن غذا نداشتم. چند تا سیب زمینی برداشتم و برای
 خودم پوست کندم. مشغول سرخ کردنشون شدم.

 شعله اش رو کم کردم و به حموم رفتم. انگار امشب تنها بودم. بعد از
 کمی سرحال شدن از حموم بیرون اومدم.

 ِکرم دست و صورتم رو مالیدم. لوسیون بدنمم زدم. یه پیراهن ساحلی
 سفید پوشیدم با پاپوش خرگوشی سفیدم و از اتاق بیرون رفتم.

 به سمت گرامافونم رفتم و فلشی که توش بود رو در آوردم و دوباره
 زدم. صدای آهنگم کمی بلند کردم. همونجور که زمزمه می کردم، گوجه

 و خیار ها رو روی میز می چیدم!
 

  - هنوزم چشم های تو مثل شب های پر ستاره است.
  هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره اس.

 
 به یاد خاطرات شیرین جوونیم افتادم که با بچه ها این آهنگ رو گوش

 می دادیم. لبخند عمیقی زدم که دستی دورم حلقه شد. با ترس به عقب
 برگشتم با دیدن چهره سرحال شمس الدین جون به تنم برگشت و لبخندم

 رو تکرار کردم. سرش رو جلو آورد و پیشونیم رو بوسید با آهنگ
  زمزمه کرد.

 



  -هنوزم وقتی می خندی دلم از شادی می لرزه.
  هنوزم با تو نشستن به همه دنیا می ارزه.

 
 از شنیدن صدای قشنگش بغض کردم. من این آرزو رو سه ماه پیش از

 خدا خواستم. انقدر دیر به اجابت رسید، از هر چی عشق و عاشقیه
  دلزده ام کرد. خیره تو چشماش با آهنگ خوندم.

 
  - اما افسوس تورو خواستن دیگه دیره دیگه دیره.

  اما افسوس با نخواستن دلم آروم نمی گیره، نمی گیره!
 

 بغلم کرد و سرش رو توی گردنم فرو کرد. این چند وقت متوجه ارادت
 زیادش به گردنم شده بودم!

 
  - حق نداری من رو نخوای قمرالملوک!

 این اجازه رو بهت نمی دم!
 

  پوزخندی زدم و خواستم از خودم دورش کنم.
 

 - کی این حق رو بهت می ده؟
 

 محکم تر بغلم کرد وحق به جانب و عصبی گفت: خودم! تو مال منی!
 

  هلش دادم و کمی دور شدم.
 

  - ما این بحث هارو قبال کردیم. تو دیر اومدی، بیا قبول کن!
 

 بی حوصله به سمت اتاق رفتم که از دستش فرار کنم. اصال چرا امشب
 اینجا اومده بود؟ میونه راه دستم رو گرفت و چسبوندتم به دیوار و محکم

 با حرص بوسیدتم.
  شوکه نگاهش می کردم؛ چیکار داشت می کرد؟



 عصبی از همکاری نکردنم کالفه عقب کشید و داد زد. برای اولین بار
  بود که می دیدم از چیزی انقد عاجز بشه.

 
 - چته قمر؟ خبر مرگم اینجام! پیش توام. چی می خوای دیگه؟ خسته ام

  کردی با این رفتارات!
 

  منم مثل اون با بغض و حرص داد زدم.
 

 - من زنای خیابونی نیستم که بری، هروقت دوباره عشقت کشید بیای
 حالی ببری و دوباره بری! من قمرم! بهت همچین اجازه ای نمی دم شمس

 الدین!
 

 موهام رو توی دستش گرفت و درحالی که نفس نفس می زد سرش رو
  نزدیکم کرد و متحرص گفت: دوستت دارم خب؟ دیگه بس کن.

 
 دوباره سرش رو نزدیک آورد. قلبم انگار منتظر همین جمله بود. همین

 که فقط از دهنش بشنوم و نفسم باال بیاد.
 بی اراده این بار منم باهاش همکاری کردم. بیخیال غذای روی میز،
 بیخیال بدهکاری ها و طلبکار هامون، بیخیال تمام دنیا! من االن فقط

 شمس الدین رو می خواستم اینکه بعد مدت ها تموم اضطراب هام رو
 توی آغوشش خاموش کنم!
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 در حالی که دستانم رو از دو طرف گرفته بود به آرومی به سمت در
  اتاق راهنمایم کرد.

 من پشتم به در بود، خودش خم شد و بازش کرد. داخل که رفتیم، در رو
 بست و کتش رو کناری انداخت. جلو رفتم و خودم به آرومی مشغول

 باز کردن تک تک دکمه های پیراهن سفیدش شدم. پیراهنش رو هم در



 آورد و پرت کرد. هیکل و سینه درشتش کامال نمایان شد. معلوم بود
 خیلی ورزش نمی کند ولی درشت اندام بود!

 یک قدم که جلو اومد، من عقب رفتم به سمت تخت رفتیم. زانوهام از
 پشت به لبه تخت خورد و روی تخت رها شدم.

 موهام پریشان روی صورتم و اطرافم پخش شدن. باالی سرم ایستاده
 مشغول تماشایم بود. هر دو به خوبی می دونستیم، آخر این شب چه

 خواهد شد!
 صورتش رو به آرومی پایین آورد و موهایم را کناری زد. خم شد و با
 لطافت تمام مشغول بوسیدنم شد. انقدر نرم و راحت می بوسید که هیچ

 حس بدی به آدم دست نمی دا.د دستم رو باال آوردم و روی بازوی
 برهنه اش گذاشتم. با هر فشار من قدرت بوسیدنش بیشتر می شد. عاقبت

 بعد از آن بوسه آتشین کمی عقب رفت به چشمانم نگاه کرد.
 

 - همیشه با خودم می گفتم چه قدر خوبه آدم اون کسی رو که به سمتش
 کشش داره و میل خاصی نسبت بهش داره رو زود پیدا کنه!

 
 با نوک انگشتش به ردیف مژه هایم کشید.

 
 - اما با دیدن تو گفتم این فرصت کم هم غنیمته! حداقلش این که دیدمت!

  هرچند دیر!
 

 حسی که با شمس الدین داشتم قابل وصف نبود. سال ها بود که تنها
 بودم. انقدر خودم رو درگیر کار کرده بودم تا اگه کسی هم سراغم بیاید،
 خودم رو مشغول و درگیر نشان بدهم و بهانه کافی رو داشته باشم. تنها
 با اومدن او بود که برای اولین بار به قلبم اجازه دادم، این بار اون راه

  رو نشونم بده.
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 صبح با صدای شکستن چیزی سیخ و وحشت زده سر جایم نشستم.



 با دیدن اتاق خودم نفس راحتی کشیدم. خم شدم و از زمین لباسم رو
 برداشتم. در حالی که می پوشیدمش به سمت در رفتم. به آشپزخونه که
 رسیدم متعجب به شمس الدین که نشسته بود قطعات لیوان شکسته رو

 جمع می کرد، نگاه کردم.
 

 - چی شده؟!
 

 با صدای من سرش رو بلند کرد با صورتی کالفه و بی حوصله بلند شد.
 به لیوان اشاره کرد.

 
 - از دستم لیز خورد!

 
 کامال وارد شدم. سریع نزدیکم اومد و بلندم کرد به آرومی روی کانتر

 گذاشت.
 

 - همه جا پخش شده میره تو پات!
 

 - بزار کمکت کنم.
 

 در حالی که شیشه ها رو به سمت سطل پرت کرد به سینی باالی کانتر
 اشاره کرد.

 
 - خواستم یکم برات جنتلمن بشم که شانس یاری نکرد!

 
 خندیدم و به سینی نگاه کردم به گوجه و خیارها اشاره کردم.

 
 - آقای جنتلمن، صبح زود برای من خیار و گوجه ریز کردی؟ من

 همون چای رو هم به زور می خورم!
 

 با وجود این که هنوز اطمینان داشت کلی شیشه ریز و درشت دیگه اون
 اطراف هست، بالخره به سمتم اومد و دستش رو دور کمرم حلقه کرد.



 
 - قمر بانو اینا ضیافتی بیش نبود، فقط محض دلبری از شما!

 
 در حالی که خودم رو به پشت خم می کردم، بلند بلند خندیدم که مجبور

 شد دستش رو محکم تر دورم حلقه کنه.
 

  - شما نگاه کردنتونم دل می بره آقا، نیاز به این کارها نیست!
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 بعد از صبحونه هر دو با هم از سوئیت بیرون زدیم. معلوم بود تازه
 برگشته است، چون ماشین نداشت. هر چه اصرار کردم من برسونمش،
 اجازه نداد تا جای رسوندمش. گفت که بقیه اش رو دربستی می گیرد. بعد
 از رفتن شمس الدین به سمت کارخونه روندم. نزدیک کارخونه که شدم،

 ایستادم. اول از دور چک کردم تا کسی باز جلویم رو نگیرد.
 خداروشکر همه جا خلوت بود. با بوقی برای آقا محمود سریع در رو

 برام باز کرد. سری برایش تکان دادم و ماشین رو به جای پارکم بردم.
 اول از همه سری به کارکنان زدم که متوجه شدم یکی از دستگاه ها که
 خیلی وقت است تعمیر نشده است، کارش کند و سخت شده است. پوفی

 کشیدم و به علیرضا اشاره کردم، نزدیکم بیاید. برای شنیدن صدایم میان
  آن همه همهمه و سروصدا به پایین خم شد. تقریبا در گوشش داد زدم.

 
  - بگو یه تعمیر کار بیاد اینو درست کنه!

 
 عقب که رفت، فهمیدم دودل است. پولی در گاو صندوق نمانده بود تا

  تعمیر کار بیاورد.
 

  - به حساب خودمه، بگو بیاد!
 



 و بعد هم بدون نگاه کردن به کسی به اتاقم رفتم. کیفم رو که روی میز
 گذاشتم. متوجه ماگ خالی چند روز پیشم که همونجوری ولش کرده

 بودم، شدم. همه جا رو هم خاک گرفته بود. باید به سلیمه می سپردم یکی
 از دخترهارو این جا بفرسته. پشت میز نرفتم و همونجا روی مبل چرم
 نشستم. چند دقیقه نگذشته بود که علیرضا با صورتی برافروخته داخل
  اومد. انگار خیلی سعی کرده بود خودش رو نگه داره اما نتونسته بود.
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  - از اون مرتیکه بیشرف پول گرفتی؟!
 

 اخمی کردم. گنگ و گیج به صورتش زل زده بودم. نه می دونستم
 منظورش چیه! نه می دونستم کدوم مرتیکه بیشرف رو میگه! سرم رو به

  آرومی با تمسخر خم کردم.
 

  - ببخشید؟!
 

 برای چند لحظه از عصبانیتی که داشت، چشم هاش روی هم گذاشت تا
  آروم بشه.

 
 - موسوی عوضی چند لحظه پیش به من زنگ زد! گفت تو گوشیت
 خاموشه دیشب قسمت نشد، ایشاال امشب خونه اون بی سرخر خوش

  می گذرونین!
 

 برای لحظه ای از وقاحت موسوی نفسم رفت و برگشت. مرتیکه ی حال
 بهم زن! دستم رو به دسته های مبل گرفته بودم تا چیزی رو پرت نکنم.

  صدای علیرضا هم توی این شرایط بیش از حد روی نروم بود!
 

  - چه زری میزنه این مرتیکه بی ناموس؟
 



  به بیرون اشاره کردم.
 

  - برو بیرون!
 

  نگاه خسته و سردی به چشمانم انداخت. سرش رو سخت تکان داد.
 

  - میرم ولی اول میرم سراغ اون تا نکشتمش، برنمی گردم!
 

  تا خواست قدمی برداره جلویش پریدم و دستش رو گرفتم.
 

 - علیرضا ما هیچ کاری نکردیم خب؟ اون فقط داره همه ما رو تحریک
  می کنه که به خواسته های خودش برسه!

 
  آروم بازوشو رها کردم که این بار اون محکم دستم رو گرفت.

 
  - بیا بشین.

 
 همون لحظه در باز شد و شمس الدین بدون هیچ تقه ای، وارد شد.

 نگاهش از همون لحظه ورود روی دست من که به بازوي علیرضا بند
 بود، خشک شد.
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 - اینجا چه خبره؟

 
 با حرص و خشم این حرف رو به علیرضا زد. علیرضا هم با نفرت

  زمزمه کرد.
 

 - به تو هیچ ربطی نداره!
 

 با استرس رو به هردوشون گفتم: هیس، لطفا! شمس...



 
 هنوز اسمش کامل از دهنم در نیومد بود که یقه رد علیرضا گرفت!

 ترسیده جلو رفتم تا جدایشان کنم. هردو با نفرت به هم زل زده بودن.
 التماس هام بی فایده بود. این بار علیرضا هم محکم یقه شمس الدین رو

  گرفت.
 جلو تر رفتم و با التماس خواهش کردم از هم جدا بشن ولی اصال انگار

 صدای من رو نمی شنیدن!
 در اتاق رو با پام بستم که صدا بیرون نره. گوشه کت شمس الدین رو

 گرفتم و عصبی محکم گفتم: بسه! تمومش کنید!
 

 باالخره هم رو ول کردن. نگاهی به علیرضا که هنوز برانگیخته شمس
 الدین رو نگاه می کرد، کردم.

 
  - لطفا برو به کارها رسیدگی کن.

 
 با نفس نفس نگاهم می کرد. نفرتی که توی چشماش موقع نگاه کردن به

 شمس الدین بود، متعجبم می کرد!
 از اتاق بیرون رفت و محکم در رو بست.

  شمس الدین به محض رفتنش بازوم رو گرفت و سرم داد زد.
 

 - این مرتیکه چه غلطی داشت می کرد؟
 

  با اخم نگاهش کردم و هشدار دادم.
 

 - سر من داد نزن! داشتیم صحبت می کردیم که یهو دستم رو گرفت!
 

  حرصی تر داد زد.
 

 - غلط کرده! توام وایستاده بودی، نگاهش می کردی؟ انقد رو بهش دادی
  که خودش رو محق می دونه!

 



  محلش نذاشتم و سمت میزم رفتم.
 

  - باتوام قمر!
 

  شاکی سمتش برگشتم و تند اما با صدای آرام جوابش رو دادم.
 

 - بسته دیگه! ما از بچگی باهم بودیم یه چیز عادیه مثل رفیق باشیم.
 برای بار اخر می گم دیگه سر من داد نزن!

 
 خودم رو روی صندلی پرت کردم. اون هم چشماش رو بسته بود و نفس

 عمیق می کشید. سعی می کرد، خودش رو آروم کنه.
 کار علیرضا چیزی نبود که شمس الدین بخواد این همه بزرگش کنه.

 حق نداشت با من اینجوری رفتار کنه!
 

 - فردا می ریم محضر!
 

 با چشمای درشت شده تند سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم.
 

 - چی؟
 نزدیک اومد و توی چشم هام زل زد و شمرده گفت: فردا می ریم،

 محضر!
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  همون جور شوکه و با تعجب نگاهش کردم.
 

 - چی می گی؟ حالت خوشه؟
 

 اخمی کرد و کالفه گفت: دیگه این وضع رو نمی تونم تحمل کنم!
 



  دستی به روسری ام کشیدم و سعی کردم مجابش کنم.
 

 - شمس الدین؛ لطفا االن تو شرایط خاصی هستم. من رو درک کن!
 خواهش می کنم!

 
 نزدیکم شد و دستش رو روی دو طرف مبل گذاشت. کامال رویم خم شد

  و نگاهم کرد.
 

  - برای سند این جا محضر میرم!
  ولی اگه تو انقد اصرار داری می تونم خیلی کارهای دیگه هم بکنیم.

 
  با چشم غره ای عصبی سعی کردم از خودم دورش کنم.

 
  - بامزه!

 
 تند بوسه ای به لبم زد و کمی عقب شد. دوباره که نزدیک اومد، لباش

 مماس لبم بود که در اتاق رو زدن.
 کالفه و چپ چپ نگاهی به در انداخت. خنده ام گرفت. بلند شدم و

 بفرماییدی گفتم. منشی دفتر بود که خبر اومدن آقا محمود رو می داد.
 گفتم داخل بیاید.

 
 - سالم خانم.

 
 سری تکون دادم و با لبخند گفتم: سالم آقا محمود، چی شده؟

 
  محمود با نگرانی نگاهی به من و شمس الدین کرد.

 
 - خانم طلبکارا باز اومد! از دفعه پیشم شاکی ترن! می خوان هر جور

  هست بیان داخل!
 



 لبم رو گاز گرفتم و آه از نهادم بلند شد. حاال چیکار باید می کردم؟ مهلتی
  که گرفته بودم ازشون هم تموم شده بود!

 شمس الدین نگاهی بهم کرد و رو به آقا محمود گفت: بریم آقا محمود،
 من باهاشون صحبت می کنم!

 
 نگران نگاهش کردم. جدی نگاهم کرد و گفت: بشین سرجات. همین جا

 می مونی تا برگردم!
 

  - خواهش می کنم فقط دعوا نکن.
 

 سری تکان داد و همراه با آقا محمود بیرون رفت. با استرس بلند شدم و
  از پنجره بیرون رو نگاه کردم.
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 زمانی که شمس الدین و آقا محمود از در کارخونه بیرون رفتن، کامال
 از دیدم خارج شدن. نگران دو سه بار خودم رو بلند کردم، شاید چیزی

 ببینم اما نشد.
 تا خواستم از در اتاق خارج بشم، علیرضا با حالتی حیرون و گرفته

 وارد شد. از حالتش با گنگی ابروی باال انداختم و بهش زل زدم. آه صدا
  داری کشید و یک قدم جلو اومد.

 
 - چرا گذاشتی این مرتیکه خان آبادی پاش به این جا باز بشه؟ اونم در

  حدی که بره با طلب کارا حرف بزنه!
 

 دور چشمم رو چین انداختم و سرم رو به چپ و راست تکان دادم.
 

 - اوال این کارها به تو مربوط نیست، تنها وظیفه ت نظارت روی کارها
 و دستگاه هاست! دوما آقای خان آبادی از فردا میشن مالک دوم این

  کارخونه!



 
 حالت صورتش کامال بی روح شد. مثل کسی که همه چیزش رو باخته

  بود. سردی کالمش یخم زد.
 

 - نکنه باهاش خوابیدی که اینقد هواتو داره؟! وگرنه دوتا شریک ساده
  که باهم اینجوری نیستن!

 
  عصبی با پرخاش به در اشاره کردم.

 
  - همین االن برو بیرون تا کاری نکردم که بعدا جفتمون پشیمون بشیم!

 
 بدون هیچ حرفی بیرون رفت سرم رو محکم با دستام گرفتم و روی مبل
 نشستم. چرا ما آدم ها اینقد راحت دل هم رو می شکنیم؟ فقط برای این که

 می بینیم دیگری دو قدم از ما جلو زده؟ گند می زنیم هم به افکار طرف
 مقابل! هم به شخصیت خودمون!
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 روز بعد همراه با بابا و شمس الدین به محضری برای ثبت قرارداد،
 رفتیم.

 اول فکر می کردم، قراره سهم ها برابر باشه! اما با دیدن شصت درصد
 سهم شمس الدین مات شدم. توی محضر هیچ چیز نگفتم اما مطمئن بودم

 هم بابا هم شمس الدین فهمیده بودن، چقد ناراضی هستم!
 بعد از ثبت اسناد و قولنامه، شمس الدین پیشنهاد داد برای شیرینیش به

 رستورانی بریم. توی رستوران بابا که برای شستن دستش، رفت. شمس
 الدین خم شد تا دستم رو بگیره، عقب رفتم و بدون این که نگاهی به

 سمتش بندازم دست به سینه تکیه دادم.
 

 - من فکر کردم تو خبر داری!
 



 جوابش رو ندادم. این بار لحنش کمی خواهشمندانه شده بود.
 

 - اگه تو بخوای...
 

  نذاشتم، حرفش تموم بشه. عصبی و دلخور به سمتش برگشتم.
 

  - اگه من بخوام چی؟ نکنه به اسمم میزنی!
 

  پوف کالفه ای کشید.
 

 - نه می خواستم بگم اگه تو بخوای، هیچکس تو کارخونه با خبر نمیشه.
  میگم سهم ها یکسانه!

 
 از دور بابا رو دیدم که برگشته بود. سرم رو به چپ و راست تکان

  دادم.
 

  - مهم نیست.
 

 تمام مدت صرف غذا ساکت بودم. به طوری که بابا هم فهمیده بود، حالم
 خوش نیست و زود بلند شدیم. در راه بابا بارها خواست سر صحبت رو

 باز کنه اما بی میلی من رو که دید، او هم سکوت کرد. تنها زمانی که
 به عمارت رسیدیم، دستش رو روی دستم گذاشت و گفت: این کارا همش

  به خاطر خودته!
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 چند روزی از فروش سهام گذشته بود اما من هنوزم از شمس الدین،
 دوری می کردم. همون روز بعد انتقال سهام پول طلب کارها رو داد و
 تمامی دستگاه ها رو هم تعمیر کرد. تموم مدت من توی اتاقم از پشت



 پنجره نظاره گر رفت و آمد ها بودم. به منشی گفته بودم دلم نمی خواد
  کسی رو ببینم! تقه ای به در خورد با اجازه من منشی وارد شد.

 
 - خانم جناب خان آبادی گفتن برای یک کار ضروری حتما به اتاقشون

  برید.
 

 اخم غلیظی که این چند روز خط عمیقی میون ابروهام شکل داده بود رو
  باز تشدید کردم.

 
  - بهت گفتم که دلم نمی خواد کسی رو ببینم!

 
 مستأصل یک قدم عقب رفت.

 
 - بله اما ظاهر یه قراردادیه که به امضاء دو طرف نیاز داره.

 
 نفسم رو از دماغم بیرون دادم و گفتم او برود. خودم چند دقیقه دیگه به

 اتاقش میرم. با رفتنش روسری طرح دارم رو باز کردم و موهام رو
 دوباره محکم تر بستم. رژ زرشکی که معموال برای مراسم ها می زدم
 رو برداشتم و تا تونستم پر رنگش کردم. لب های قلوه ایم رو به خوبی
 به نمایش گذاشته بودم. چند لحظه که گذشت و از صورتم راضی شدم،

  به سمت اتاقش راه افتادم.
 در که زدم اجازه ورودم رو بلند داد. انتظار داشتم تنها باشه اما با دیدن
 دو مرد دیگه که رو به روی میزش نشسته بودن، کمی قدم هام کند شد.

  همگی به احترام بلند شدن.
 بعد از احوال پرسی ساده  ی، فهمیدم از طرف یک شرکت صادراتی

  هستن و برای بستن یک قرار داد اومدن.
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 با نشستن من کنار اون دو مرد، شمس الدین هم بلند شد و بغل دست من
  نشست. چند پرونده ی که دستش بود رو به سمتم گرفت.

 
  - شرایط آقایون و پیشینه ی شرکتشون، همه چی توش هست.

 
 پرونده رو گرفتم و مشغول برسی شدم. بحث اونا هم گرم شده بود. سرم
 رو بلند کردم تا بگم قرارداد نسبتا خوبیه و راضیم که با نگاه مرد رو به
 روم، مواجه شدم. کامال روی لب هام زوم کرده بود. با دادن پرونده به

 دست شمس الدین، متوجه اخم قیافه ی گرفته اش شدم. مدام با انگشت
 شصتش گوشه لبش رو می خاروند و ظاهرا داشت به صحبت های مرد

 مقابلش گوش می داد. بعد از موافقت همگی و زدن امضاء ها با هم دست
 دادیم. متوجه شدم همون مردی که رو من زوم کرده بود، مقداری بیشتر
 دستم رو فشرد و این از چشم شمس الدین دور نموند. برای بدرقه هردو

 تا جلوی در اتاق رفتیم اما در لحظه آخر شمس الدین دستش رو به گوشه
 دیوار گرفت و اجازه نداد، من جلو تر برم. متحرص از حرکتش وسط

 اتاق دست به سینه و پر اخم ایستادم. زمانی که در رو بست به سمتم
 برگشت. هردو دستش رو توی جیب هاش کرد و سرش رو بلند کرد.

 کالفه فوتی کرد. چند قدم مونده رو با یک قدم بلند طی کرد. محکم گلویم
 رو گرفت و تقریبا به دیوار کوبیدم. هنوز آخم از دهانم خارج نشده بود

  که با فشار و حس تند و عجیبی مشغول بوسیدنم شد.
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  دلخور از وحشیگریش، به عقب هولش دادم.
 

 - نکن! تو باید بهتر در جریان این چیزها باشی که کارخونه جای
 اینکارا نیست! سهام دار ارشد!

 
  پوزخندی زد و عصبی به سر و وضع من اشاره کرد.

 



 - ولی ظاهرا جای هر چیز دیگه ای هست! مگه همینو نمی خواستی؟
 تحریک کردن هر مردی که می بینی؟ باید بگم کامال موفق شدی. من

 حالم این جوری بود، خدا می دونه اون مردک هیز با اون نگاهش تو رو
  کجاها تصور کرده!

 
 خواستم به طرف در برم که مانع شد. جلوی راهم رو سد کرد و نگاهش

 رو به چشمام دوخت.
 

 - یک هفته س لج کردی تا زمانی که تکلیفمون رو مشخص نکنی،
 نمی زارم جایی بری!

 
 دستم رو دراز کردم و ریشش رو نوازش کردم. چشماش رو برای

  ثانیه ای طوالنی بست. سرش رو بیشتر به سمتم آورد.
 

 - تو تکلیفت مشخص شده! محضری هم شده، نیازی به حرف من نیست!
 

  چشماش رو باز کرد و نگاهم کرد.
 

 - قمر، باور کن برام هیچ ارزشی نداره! فقط برای راحتی و کمک به تو
 بود. نمی دونستم انقد برات مهمه اما بدون اینم برای من مهمه که با

 هرکسی دمخور نشی! اوایل که اومدم فقط به پدرت کمک کنم،
 می خواستم بخرم و برم. این جا نیاز به یه مرد داره، تو تنهای با یه

  مشت مرد هوس ران نمی تونی کنار بیای.
 

 کنارش زدم و قبل اینکه در رو باز کنم به سمتش برگشتم و به نگاه
  دلخور و اخم آلودش چشم دوختم.

 
 - تو مثل همون چای می مونی که من مدت زیادی در انتظارش بودم،

 حاال که به دستم رسیده، سرد شده و از دهن افتاده!
 

 بدون هیچ حرف دیگه ای در و بستم و از اتاق خارج شدم.
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 تمام طول روز پریشان میون اتاق میومدم و می رفتم. شمس الدین هم
 دیگه سراغم نیومد. انگار فهمیده بود بیشتر از این ها دلخور هستم.

 زمانی که آماده پایین رفتم تا به عمارت برگردم. نگاهم به علیرضا و
 شمس الدین افتاد. انگار سر چیزی بحث می کردن. دعوایشان لفظی بود
 اما احساس کردم اگه جلو نرم، مشاجره باال می گیره. با صدای تق تق

 کفش های من به سمتم برگشتن اما متوجه شدم، هردو کامال تابلو سکوت
 کردن. انگار می خواستن چیزی رو از من پنهون کنن یا شاید هم انتظار

 دیدنشون رو در این حالت نداشتن! نگاهم بینشون در گردش بود. آخر
 سر سوالم رو از علیرضا پرسیدم.

 
 - چیزی شده؟

 
 هم زمان با ابروهاش، سرش رو هم باال انداخت.

 
 - نه داریم حساب کتاب می کنیم!

 
 ابروی باال انداختم.

 
 - که این طور!

 
 در حالی که به سمت در چرخیدم. نگاهی به چشم های شمس کردم و

 ابروی باال انداختم.
 

  - یکم یواش تر حساب کتاب کنین!
 



 بعد هم بدون منتظر هیچ جوابی به سمت در رفتم. دلم می خواست امروز
 تا عمارت قدم بزنم و در مورد خیلی چیزها فکر کنم تا تصمیم های

  جدی برای آینده بگیرم.
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 به عمارت که برگشتم، با صحنه ی بسیار عجیب و بهت آور مواجه شدم.
 یک زن و مرد غریبه در حیاط بودن. زن غریبه کامال داشت موهای
 یکی از مستخدمین رو از ریشه می کند. برای لحظه ای دستم روی در

 خشک شد اما سریع به خودم اومدم و داخل رفتم. سلیمه و اون مرد
 غریبه هم تالششون برای جدا کردنشون، بی فایده بود. حتی بابا هم دیگه

 با اون همه سر و صدا از عمارت بیرون اومد. بالخره مرد غریبه زن
 رو گرفت و با هر تقالی بود، اون رو عقب کشید. به قدری موهای

 دختر بی چاره رو کشیده بود که خون از بیخ سرش راه افتاده بود. به
  سمت دوتاشون برگشتم.

 
  - به چه حقی وارد خونه من شدین؟!

 
 زن که معلوم بود با اون رونمایی که از خودش کرده بود دیگه هیچی

 براش مهم نیست، همراه با جیغ شروع به فحش دادن کرد. از اون همه
  وقاحتش چشم هام گرد شد. گوشیم رو از کیفم بیرون آوردم.

 
 - من االن زنگ می زنم پلیس تا تکلیف روشن شه! وارد خونه من شدن،

  قلدری هم می کنن!
 

 مرد که شرایط رو جدی دید جلو اومد و سعی کرد، گوشی رو پایین نگه
  داره.

 
  - خواهش می کنم، یه مسئله خانوادگی بود. زنگ نزنین.

 
  اخم غلیظی کردم و به دختری که افتاد بود، اشاره کردم.



 
 - داشت دختره رو می کشت! حاال هم که به من فحش میده! کدوم

  خانواده؟ من اصال شما رو نمی شناسم!
 

 زن پشت سرش در حالی که کیفش رو از زمین برمی داشت، جوابم رو
  داد.

 
 - بزار زنگ بزنه! می ترسی بفهمن بدون رضایت سرم هوو آوردی؟ من

  که بالخره میرم شکایت می کنم. بزار االن خودشون بیان.
 

  مرد با تندی به سمتش برگشت.
 

  - خفه شو برو، بیرون تا میام.
 

 بابا هم کنار من اومد. او هم عصبی بود. همه مانده بودیم باید طرف کی
  رو بگیریم.
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  زن در حالی به سمت بیرون راه افتاد به من اشاره کرد.
 

 - خانم شما هم بدونین کیا رو استخدام می کنین! یهو دیدین فرداش
  هووتون شد!

 
 بعد هم از در بیرون رفت. به سمت دختره برگشتم. حاال نگاهم بهش با
 چند لحظه پیش خیلی فرق کرده بود. واقعا نمی دونستم هنوز بیچاره بود

 یا خودش رو به موش مردگی زده بود.
 در هرحال بدن نحیفش، مقابل اون زن بسیار کوچیک بود. مشخص بود

 کتک های بیشتری خورده. به مرد نگاه کردم که نگران نگاهش به دست
  سلیمه بود که داشت دختره رو پانسمان می کرد.



 
 - آقا لطفا شما هم تشریف ببرین! ما این جا مریض داریم، جنگ و دعوا

  هاتون رو ببرین جای دیگه!
 

 بابا اما پیش دستی کرد و اشاره کرد من هم عقب بروم. نفس عمیقی
 کشیدم و با کالفگی عقب رفتم. نمی دونم بابا چی بهش گفت یا چه حرف
 های بینشون رد و بدل شد که اجازه داد، اون مرد غریبه بمونه. کمی از
 ما فاصله گرفت اما هنوز نگاه نگرانش روی دختره بود. زمانی که کار
 سلیمه تموم شد. روسری رو سرش کرد و با خجالت بلند شد. هنوز هم
 اشک هاش جاری بودن. بابا دستور داد همه داخل بریم اما من امتناع

  کردم.
 

  - باید تکلیفشون رو همین جا روشن کنم!
 

  عصاش رو محکم روی زمین زد. همین باعث شد، عقب نشینی کنم.
 

  - بعدا!
 

 همگی داخل رفتیم. متوجه شدم دختره پیش مرده رفت و گوشه ی مشغول
 حرف زدن شدن. تو خونه همه ساکت بودن. چند باری خواستم سراغ
 سلیمه برم اما جلوی خودم رو گرفتم. باید اصل ماجرا رو از خودش

  می شنیدم.
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 بعد از تعویض لباس هام به سالن برگشتم. متوجه جمع شدن مستخدمین
 دور میز شدم اما بابا نبود. شاید به خاطر معذب نشدن اون دختر باال
 رفته بود. به آشپزخونه که رفتم همه بلند شدن. اشاره کردم که بروند.

  سلیمه هم خواست بلند بشه، دستم رو روی شونه اش گذاشتم.
 



  - شما بمون.
 

 اون طرف میز رو به روی دختره نشستم. سرش کامال در یقه ش فرو
  رفته بود. ناراحت نگاهی به وضع موهاش و زخم های سرش کردم.

 
  - می دونستی زن داره؟

 
  سرش رو که بلند کرد. باز چشم هاش پر اشک شد.

 
 - نه به خدا قسم خانم، یه هفته س فهمیدم. اونم انقد اومد جلو در خونمون

  تا منم خبردار شدم.
 

  با گوشه روسریش، اشک هاشو پاک کرد.
 

  - نمی دونستم این جا هم میاد. وگرنه پامو قلم می کردم، این جا برگردم.
 

  دستم رو به نشانه سکوت بلند کردم و کمی به سمتش خم شدم.
 

 - اون مسئله بمونه برای بعد یک چیز دیگه می خوام، بدونم.
 اگه ازدواج کردین، چطور اسم زنش رو توی شناسنامه ش ندیدی؟!

 
 شرمزده و مظلوم سرش رو تکون داد.

 
 - ظاهرا جعلی بوده و من خاک بر سر نفهمیدم!

 
 این بار سلیمه شماتتش بار به حرف اومد.

 
 - چند بار گفتم دختر صبر کن، این یه چیزش می شه؟ بزار درست

 درمون تحقیق کنیم. می ترسیدی این ریقی از دست بره!
 



 در اون میان از توصیف سلیمه، خنده م گرفته بود. کمی نگاهش کردم،
 دختره ساده ای بود. عجیب نبود راحت گول بخوره. در حالی که بلند

 می شدم، نگاهش کردم.
 

 - در هر صورت تصمیم اصلی با خودته! شاید بشه با یک مرد دو زنه
 کنار اومد اما با این زن چموشی که من دیدم، هیچ جوره نمی شه کنار

  اومد!
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 حین خارج شدن از آشپزخونه، پوزخندی به وضعیتم زدم. خودم
 درمونده مونده بودم. دارم یکی دیگه رو نصیحت می کنم!

 آهی کشیدم به حیاط رفتم. هوا باد سردی داشت. خودم رو بغل کردم و
 آروم آروم قدم زدم.

 به پشت عمارت رفتم و توی آالچیقی که دو طرفش بید مجنون بود و
 برگ هاش دوتا دور آالچیق رو پوشونده بود، رفتم و نشستم. مدت ها
 بود حتی اون سوئیت قشنگم هم دلم رو آروم نمی کرد. تنها چیزی که

 االن واقعا نیاز داشتم، یه عالمه سکوت و آغوش مادرم بود!
 چیزی که سال ها در حسرتش داشتم، آتش می گرفتم و هیچی نتونسته
 بود این داغ دل من رو آروم کنه. با گذشت این همه سال هیچ عطری

 نتونست جای عطر یاس مادرم رو پر کنه!
 هیچ کدوم از این پول و مال و ثروت نتونسته بودن، من رو از این حال

 خرابم بیرون بکشن. بلکه حالم رو بدتر هم کرده بودن! االن شاید بعد
 مدت ها می تونستم نفس عمیق بکشم که کمی از دغدغه هام کم شده بود!
 آروم از جام بلند شدم. سردم شده بود و بهتر بود تا قبل از اینکه سرمای

 شدید بخورم به عمارت برگردم.
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 نزدیک در ورودی بودم که در به شدت باز شد و سلیمه با نگاهی
  حیرون و وحشت زده، بیرون اومد.

 
 - چی شده؟

 
 رنگ از لب و چهره اش رفته بود و این قلب من رو آشوب می کرد. دل

  نگرون داد زدم.
 

 - باتوام! میگم چی  شده؟
 

  زبونش بند رفته بود. با گریه باالخره لب باز کرد و روی گونه اش زد.
 

 - خانم، عنا...عنایت خان!
 

 این رو که گفت یه یا خدا گفتم و به عقب هلش دادم. مستقیم به سمت
 اتاق بابا دویدم. با چشم های گرد شده به صورت بی رنگ و روش و

 جسم بی روحش که کف اتاق افتاده بود، نگاه کردم.
 با جیغ و گریه صداش کردم و کنارش نشستم. تند تند تکانش می دادم تا
 بلکه چشماش رو باز کنه ولی هیچ ری اکشنی نداشت. انگار کامال بی
 حس شده بود. داشتم دیونه می شدم. هول و سراسیمه جیغ زدم و سلیمه

  رو صدا زدم. اصال نفهمیده بودم همشون باال سرم ایستادن.
 

 - سلیمه! زنگ بزن اورژانس!
  زنگ بزنید تو رو خدا بابام از دستم رفت!

 
  صداش که در بغض و وحشت ادغام شده بود از پشت آمد.

 
  - زنگ زدیم خانم جان، تو راهن!

 
 با گریه سرم رو روی سینه بابا گذاشتم.

 



 - بابا؟ بابای جونم؟ قربونت برم چشمات رو باز کن! من رو تنها نذاری
 ها! جان قمر چشمات رو باز کن، قمر فدات بشه!

 
 صدای گریه های پشت سرم شدت گرفته بود. خان بابا در سکوت

 ترسناکی خاموش شده بود. تا زمانی که اورژانس بیاد  من از شدت
 گریه نفسم باال نمی اومد. اومدن خان بابا رو بردم.

 هرچی دم دستم بود، به تن کردم و قرار شد مراد من رو پشت سرشون
 ببره.

 با دستای لرزون شماره شمس الدین رو گرفتم. تنها کسی بود که
 می تونست کمکم کنه. چون همیشه شکل یک منجی رو برام داشت، ذهنم

  تنها به سمت اون رفته بود.
 

 - بله؟
 

 با صدایی که بر اثر جیغ و گریه گرفته شده بود، به زور صدام در
  اومد.

 
 - شمس الدین؟

 
  هول و دستپاچه از شنیدن صدام سریع جواب داد.

 
 - جان؟ قمر خوبی؟ صدات چرا اینجوری شده؟

 
  فقط تونستم یه جمله بگم.

 
 - داریم میریم بیمارستان... شمس الدین بیا!

 
  و بعد بی حال گوشی رو به مراد دادم تا آدرس رو بهش بده.
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 سه روز بود که خان بابا رو توی lCU بستری کرده بودن. برای یه

 ثانیه هم حتی اون جا رو ترک نکردم.
 این سه روز تنها شمس الدین بود که حواسش به من بود و هر چیزی رو

  برام تهیه می کرد. اگر اون نبود مطمئن بودم من هم از پا می افتادم.
 با گرمی شونه هام به طرفش برگشتم. پالتوش رو دورم انداخت و کنارم
 نشست. این چند روز به حد کافی اشک ریخته بودم. دیگه اشکی برای

  ریختن نداشتم با چشم های خمار شده، نگاهش کردم.
 

  - چیزی نگفتن؟
 

  خم شد و صورتش رو جلوی صورتم گرفت.
 

 - قمر جان چرا فکر می کنی چیزی بگن به تو نمیگم؟ من هیچی از تو
  پنهون نمی کنم! چیزی بهم بگن، سریع میگم.

 
 پیشونیم رو آروم خم کردم و به شونه ی پهنش تکیه دادم. دستش رو باال
  آورد و از پشت روی سرم گذاشت. لحنم با بغض ادغام پیدا کرده بود.

 
  - دلم می خواد زودتر از این حالت در بیاد!

  از این بالتکلیفی خسته شدم.
 

 به صندلی تکیه داد. من رو هم همراه با خودش به عقب کشاند. سرم رو
  روی شونه اش گذاشت.

 
 - اگه این جا هم نشه، می بریمش یه جای دیگه! تا حالش خوب نشه از

  این جا نمیریم، خیالت راحت.
 

  موهام رو کمی از صورتم کنار زد.
 

  - خیلی خسته ای یکم بخواب.



 
  دستش رو محکم با هر دو دستم گرفتم.

 
  - از این جا نری!

 
  فشاری به دستم داد.

 
  - همین جام تا بیدار بشی.
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 با صدای جیغ دستگاه و صدای پای هایی که پشت هم می اومدن، وحشت
 زده چشمهام رو باز کردم. حیرون به دکتر و پرستارهای که توی اتاق

 می رفتند، نگاه کردم. رو به شمس الدین که نگران من رو نگاه می کرد،
  کردم.

 
 - چی شده؟

 
  قبل از این که دستم رو بگیره، از جام پریدم و داد زدم.

 
 - چی شده؟ توروخدا یکی جواب من رو بده!

 
 پشت در دویدم، جلوی چشمهام داشتن بهش شوک الکتریکی می زدن.

  یکی از پشت گرفته بودم و نمی ذاشت جلو تر برم.
 

  - بابام چی شده؟! بابایی؟ خان بابا توروخدا چشمهات رو باز کن!
 

 با گریه و هق هق به شیشه می زدم. پرستارا اومده بودن ساکتم کنند.
  یکی هم از داخل اتاق پرده کرکره ای رو کشید تا نتونتم ببینم.



 با بی حالی کنار در نشستم و سرم رو روی پاهام گذاشتم و زار زدم. من
  هیچ کس رو نداشتم. خان باباهم اگه تنهام می ذاشت، بدبخت می شم!

  عطر شمس الدین به بینیم نشست و من رو توی آغوشش کشید.
 

 - قمرجان، قمرم؟ پاشو عزیزم زمین سرده سرما می خوری! پاشو جانم!
 

  با بغض سرم رو باال کردم و نگاهش کردم.
 

 - شمس الدین؛ بابام!
 

  سرم رو بوسید و دو طرف صورتم رو به دستش گرفت و محکم گفت.
 

 - چیزی نشده که عزیزم! االن دکتر ها میان نگران نباش!
 

 چشمهام رو بستم و سرم رو به دیوار سرد پشتم، تکیه دادم. من تازه به
 آرامش نسبی رسیده بودم. خدایا با من چیکار می کنی؟ دیگه تحمل هیچ

  دردی تازه ی رو نداشتم.
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 چند دقیقه بعد دکتر ها از اتاق بیرون اومدن. ازجام بلند شدم با بی حالی
  جلو رفتم. اگه شمس الدین نگه م نداشته بود، قطعا می افتادم.

 
 - دکتر چی شد؟ پدرم چطوره؟

 
  لبخندی زد و با آرامش نگاهمون کرد.

 
 - شکر خدا حالشون خوبه! دچار یه اسپاسم خفیف شده بودن.

 
  نفس عمیقی از سینم بیرون اومد با خیالی آسوده به دیوار تکیه دادم.



 شمس الدین با لبخند تشکر کرد و دکتر ازمون فاصله گرفت. توی
  آغوش گرم شمس الدین فرو رفتم.

 
 - دیدی گفتم چیزی نیست؟

 
  دستم رو روی سینه اش گذاشتم با خیالی راحت زمزمه کردم.

 
 - شمس، داشتم می مردم!

 
 سرم رو بوسید، پایین تر اومد. این بار لب هاش رو چشمم و گونه هام

  نشست. هم زمان از پشت کمرم رو هم نوازش کرد.
 

 - هیس، تموم شد.
 

 آهی کشیدم و از آغوشش بیرون اومدم. کمی جلو رفتم و به پرستار ها
 که وضعیت بابا رو چک می کردن، نگاه کردم.
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 بی حال از حموم در اومدم رو روی کاناپه خودم رو پرتاب کردم،
 دوشب بود که چشم روی هم نذاشته بودم انقدر خسته بودم که نفهمیدم

 کی خوابم بود.
 با صدای سر و صدای ریزی که می اومد چشم باز کردم، از جام با

 کرختی پاشدم به سمت قسمتی که سر و صدا ازش می اومد رفتم.
 

 با دیدن شمس الدین که با یه رکابی جذب مشکی و یه شلوار اسلش
 داشت، تخم مرغ نیمرو می کرد. جلوتر رفتم و از پشت بغلش کردم و

  سرم رو بین رو کتفش فشردم.
 

 - تو کی اومدی؟



 
  برگشت و دستشو پشتم قفل کرد.

 
  - چند ساعتی می شه. دیدم خوابیدی دلم نیومد بیدارت کنم.

 
  سرم رو بلند کردم و رو نوک پام ایستادم. لبش رو کوتاه بوسیدم.

 
  - عزیزم، نمیدونی چقدر خسته بودم.

 
 لبخندی زد و گفت: پس انرژی گرفتی؟

 
  با تعجب نگاهش کردم.

 
 - برای چی؟

 
 برگشت و زیر گاز رو خاموش کرد. خم شد و دستش رو زیر پام

  انداخت و بلندم کرد. درحالی که آروم آروم می بوسیدم، زمزمه کرد.
 

 - تئوری نمی شه که قمر بانو، عملی بهت توضیح می دم!
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 آروم روی اپن گذاشتم. هنوز هم حوله تنم بود. دستش که سمت کمربند
  رفت، مچ دستش رو گرفتم.

 
  - امشب شیطون شدی!

 
 بی طاقت دستش رو رها کرد و باز سمت کمربندم رفت. با شیطنت

 خودم رو عقب کشیدم و تا وسط های اپن رفتم. همون جا رو به روم
 دست به کمر ایستاده بود و با اخم نگاهم می کرد. از این که حرص



 می خورد، لذت می بردم. خودم دستم رو سمت کمربندم بردم و آروم
 بازش کردم. نگاهش پایین اومد. الی حوله رو که باز کردم، خواست

 جلو بیاد. دستم رو باال گرفتم تا نزدیک نشه. صدای موسیقی آرومی که
 می اومد رو زیاد کردم و هم زمان با ریتمش خودم رو آروم تکون

 می دادم. زیر چشمی نگاهش کردم. محو حرکاتم شده بود. بلند شدم با
 ریتم کمرم رو باال پایین کردم و پاهامو به حالت رقص باله، بلند کردم.
 چرخی که زدم، نزدیکش شدم. آروم به پایین خم شدم. دستاش رو بلند

 کرد و از کمرم منو گرفت.  پاهام هنوز به زمین نخورده بود که لباش با
 خشونت خاصی مشغول بوسیدنم شد. برای لحظه ای نفسم گرفت اما

 سریع باهاش همراهی کردم. عقب که کشید ریتم نفساش تند شده بود.
  موهام رو از صورتم کنار زد.

 
 - می دونی معنیای اسم هامون هیچ وقت نمی تونن کنار هم قرار بگیرن؟

  من خورشیدم و تو ماه!
 خدا کی من رو قرین این رحمت دونست که با وجود خورشید بودنم،

  صاحب ماه شم؟
 

 دستم رو دور گردنش حلقه کردم و با تمام شیفتگی که تو وجودم بود
  نگاهش کردم.
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 آروم روی اپن گذاشتم. هنوز هم حوله تنم بود. دستش که سمت کمربند
  رفت، مچ دستش رو گرفتم.

 
  - امشب شیطون شدی!

 
 بی طاقت دستش رو رها کرد و باز سمت کمربندم رفت. با شیطنت

 خودم رو عقب کشیدم و تا وسط های اپن رفتم. همون جا رو به روم
 دست به کمر ایستاده بود و با اخم نگاهم می کرد. از این که حرص



 می خورد، لذت می بردم. خودم دستم رو سمت کمربندم بردم و آروم
 بازش کردم. نگاهش پایین اومد. الی حوله رو که باز کردم، خواست

 جلو بیاد. دستم رو باال گرفتم تا نزدیک نشه. صدای موسیقی آرومی که
 می اومد رو زیاد کردم و هم زمان با ریتمش خودم رو آروم تکون

 می دادم. زیر چشمی نگاهش کردم. محو حرکاتم شده بود. بلند شدم با
 ریتم کمرم رو باال پایین کردم و پاهامو به حالت رقص باله، بلند کردم.
 چرخی که زدم، نزدیکش شدم. آروم به پایین خم شدم. دستاش رو بلند

 کرد و از کمرم منو گرفت.  پاهام هنوز به زمین نخورده بود که لباش با
 خشونت خاصی مشغول بوسیدنم شد. برای لحظه ای نفسم گرفت اما

 سریع باهاش همراهی کردم. عقب که کشید ریتم نفساش تند شده بود.
  موهام رو از صورتم کنار زد.

 
 - می دونی معنیای اسم هامون هیچ وقت نمی تونن کنار هم قرار بگیرن؟

  من خورشیدم و تو ماه!
 خدا کی من رو قرین این رحمت دونست که با وجود خورشید بودنم،

  صاحب ماه شم؟
 

 دستم رو دور گردنش حلقه کردم و با تمام شیفتگی که تو وجودم بود
  نگاهش کردم.
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  - مرسی واسه همه چی! اومدنت! بودنت! موندنت!
 

 بوسه ای کنار پیشونیم زد. عقب که رفت دستش رو زیر چونه م و سرم
  رو بلند کرد. با آرامش تموم صورتم رو کاوید.

 
 - اگه خبر داشتم همچین ماه دلبر و خوشمزه ی اینجاست، هیچ وقت به

  رفتن فکر نمی کردم!
 



 با عوض شدن آهنگ به عقب هولش دادم و به سمت هال چرخیدم. با
 لبخند عمیقی به خل بازی های من نگاه می کرد. زمانی که پشتم رو بهش

 کرد تا حرکاتم واضح تر دیده بشه، درثانی از پاهام بلندم کردم و روی
  دوشش انداخت. تا خواستم اعتراض کنم، دو ضربه پشت رانم زد.

 
  - نتیجه دلبری کردن می شه همین! پس ساکت باش!

 
 روی تخت که فرو اومدم. خیلی سریع باال اومد و پاهاش رو دو طرفم
 گذاشت انگار فهمیده بود، امشب قصد اذیتش رو دارم. برای جلوگیری
 از هر چیزی کامال منو احاطه کرد. روی زانوهایش ایستاد و در حالی

 که داشت دکمه های پیراهنش رو باز می کرد، نگاهم می کرد. خنده  م
  گرفته بود. لباسش رو که درآورد. خم شد و گلوم رو گرفت.

 
 - خنده تو این موقعیت، اصال درست نیست! فقط کار رو برات سخت تر

  می کنه!
 

 خودم رو آروم از تخت باال کشیدم تا به بالش برسم. شمس الدین که جا
 مانده بود با نگاه نافذ و تندش حرکتم رو نگاه می کرد. درثانی پاهایم رو

 کشید و به جای اول برگشتم. این بار دیگه اجازه هیچ حرکتی رو بهم
  نداد و کامال رویم خم شد.

 
  - هیچ وقت از من فرار نکن! فقط حریص ترم می کنی!
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 صبح روز بعد با صدای بسته شدن در از جا پریدم. نگاهی به بغل دستم
 کردم، شمس الدین هنوز خواب بود. سریع بلند شدم و همون حوله دیشبم

 که کف اتاق افتاده بود رو سریع برداشتم و پوشیدم. آروم از الی در
 بیرون رفتم و در اتاق رو یواش بستم. به سمت هال که رفتم، صدای
 آواز خوندن آرومی از آشپزخانه اومد. با تشخیص دادن صدای مونا



 سرگردان دستی به پیشونیم گرفتم. بعد از نفس عمیقی به سمت آشپزخانه
  رفتم.

 
  - خوش گذشت؟

 
 مشغول خوردن آب با بطری بود، آب کمی به گلویش پرید و دو سرفه

  کرد.
 

  - فکر نمی کردم این جا باشی!
 

 در حالی بطری رو سرجاش می ذاشت، کیفش رو برداشت و بیرون
  اومد.

 
  - چرا هرچی زنگ میزنم، گوشیت خاموشه؟!

 
 اصال یادم نبود، گوشیم رو کجا گذاشته بودم. شاید هم دست شمس الدین
 بود با یاد آوردن شمس که تو اتاق خواب بود، دست مونا رو به سمت

  کاناپه کشیدم و کنار هم نشستیم.
 

 - مونا...
 

 نمی دونستم حتی چه نسبتی به رابطمون بدم با تصور کردنش در حالت
  دوست پسر خنده ام گرفت. قطعا من رو می کشت!

 
  - یکی اینجاست!

 
 ابروی از تعجب باال انداخت. اول منظورم رو نگرفت کم کم که متوجه

  شد، چشم هاش رنگ شیطنت گرفت.
 

  - کیه؟ خوشتیپه؟ اسمش چیه؟!
 



  چشم هام رو به این همه فضولی چرخوندم.
 

 - شمس الدینه!
 

  دستم رو ول کرد و چپ چپی نگاهم کرد.
 

  - یعنی اون همه آموزش که بهت دادم پر؟
  حداقل دو بار ردش می کردی، نترس فورا که نمی رفت!
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 در اون حال از لحن حرف زدنش، خنده ام گرفته بود. خنده ام رو که دید،
 خودش هم خنده اش گرفت. با شیطنت ابروی باال انداخت و به اتاق اشاره

  کرد.
 

  - دیشب این جا بود؟
 

 درحالی چشم هام رو ریز کردم، دستام رو هم به سینه ام چفت کردم و
  بهش زل زدم.

 
  - خب چیه؟ می خوام بدونم اگه لخته، زودتر برم!

 
 سربع بلند شدم. در حالی که به راهرو کوچک اتاق ها سر کشیدم، نگاهم

  رو به مونا دادم.
 

 - انگار شمال بهت ساخته، بامزه شدی!
  تو اون اکیپ یه خر مغزی پیدا نشد، باهات رل بزنه؟

 



 خیالم که از بابت نبودن شمس الدین و احتمال خواب بودنش راحت شد،
 کنار مونا برگشتم و نشستم. چمدونش رو بی حوصله و با پای چپش

  سمت خودش کشید.
 

  - از تو اکیپ که نه اما چند تا همسایه داشتیم با دوتاشون ریختم روهم!
 

 با تعجب و چشمانی گشاد شده نگاهش کردم که شونه هاشو بیخیال باال
 انداخت. سرم رو به نشونه تأسف تکان دادم. مونا عوض شدنی نبود! هر

 چه قدر هم من و بقیه هشدار می دادیم یه جا آخرش گیر می کنی، به
 کله  اش نمی رفت! زیپ چمدونش رو باز کرد و یه لباس صورتی

  شبرنگ قشنگی بیرون آورد.
 

  - سوغات شمال!
 

  لباس رو با خنده گرفتم.
 

  - اون اصوال ترشیجاته! از کی سوغاتشون شده لباس، خدا عالم!
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  چشم غره ای برام رفت.
 

 - از خداتم باشه! واال به دلم بود که یه لباس گرفتم واسه شی شی جون
 بپوشی، دلبری کنی!

 
  اخم کردم و مشت آرومی به بازوش زدم.

 
 - اوال درست اسمش رو صدات کن! شی شی نه شمس الدین! دوما من

 دلبری نکرده دل بردم نیاز به این چیزا ندارم.
 



 بلند و پر صدا خندید. نگران از بیدار شدن، شمس الدین  نگاه دوباره ای
  به راهرو کردم و حرصی به سمت مونا برگشتم.

 
 - زهرمار، ببر صداتو از خواب بیدارش می کنی!

 
  چشمکی زد و  با شیطنت ادا اطوار زمزمه کرد.

 
 - تازه خوابیده مگه؟ المصب شاه فنره!

 
  چشم هام درشت شد. بلند و متحرص صداش کردم.

 
 - دهنت رو ببند!

 
  باز خندید. انگار واقعا روحیه ش از رفتن به این مسافرت بهتر شده بود.

 شمال بهش ساخته بود. تپل شده بود. پوستش هم از رنگ سوالر در
 اومده بود و داشت سفید می شد.

 لباش رو هم که خط لب تتو زده بود و کمی هم تزریق کرده بود. در کل
 فیسش قشنگ تر شده بود.

 
 مانتوش رو از مبل برداشت و گفت: بهتره من برم تا این جناب شمس

  الدین جانتون بیدار نشدن و بیرونمون نکردن.
 

 رو فرشی رو در آوردم که پرت کنم. سمتش کنترل شده و اما تند به
  حرف اومدم.

 
 - گمشو. مگه دوست پسرای عیاش توه؟ خیلی با شخصیت تر از این

 حرفاس! انقدر که من نمی تونم حتی لقب دوست پسر بهش بدم! چون نه
  سنش نه شخصیتش نه مقامش چنین اجازه ای بهم نمیده!

 
 چشم غره ای زد و با لحن شکی گفت: ُاوه خبه خبه، من رفتم تا

 نخوردیم. تو بمون و جناب با شخصیتت!



 
 خنده ام گرفته بود شبیه مادربزرگا حرف می زد. نگران تا دم در بدرقه ش

 کردم و سه بار پرسیدم، حاال کجا میره؟ به قول خودش می گفت، خونه
  گرفته و تنها برای بقیه وسایلش این جا اومده.

 بعد از رفتنش، داخل رفتم. هنوز در رو نبسته بودم که صدای از پشتم
  اومد.

 
  - کی بود؟
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 به سمتش برگشتم. با دیدن ظاهر شلخته اش که سنش را قشنگ ده سال
  پایین آورده بود، لبخند زدم.

 
  - یه رفیق قدیمی! یه مدت این جا بود. اومده بود، وسایلش رو برداره.

 
  اهانی گفت و خمیازه ای کشید.

 به سمت آشپزخونه رفت و از توی یخچال آب پرتغال رو در آورد. توی
  ماگ ریخت و تو همون حین نگاهم کرد.

 
  - تو کی بیدار شدی؟ من نفهمیدم.

 
 بلند شدم و سمتش رفتم.

  
  - یه نیم ساعتی هست.

 
 ماگ رو سمتم گرفت و کمی از آب پرتغال توش به خوردم داد. دستش

  رو دور گردنم، حلقه کرد.
 

 - کسی زنگ نزد؟



 
  دلم رو غم گرفت، سرم رو پایین انداختم.

 
  - نه کسی زنگ نزد. می  خوام حاضر شم برم بیمارستان، نگران بابام!

 
  سرم رو بوسید و کمرم رو نوازش کرد.

 
 - باهم می ریم، بزار صبحونه بخورم!

 
 نوک بینیش رو بوسیدم که خنده مردونه ای کرد و محکم به خودش

 فشارم داد.
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 توی بیمارستان کنار تخت بابا نشسته بودم. دکتر گفته بود بهوش اومده
  بود و حالش مثل اینکه امروز بهتر شده بود.

 دستش رو بوسیدم که چشماش رو آروم باز کرد. با شوق نگاهم رو به
 چشم هاش دادم. گنگ نگاهم کرد و کمی بعد با ناله و صدایی که به زور

  در می اومد، صدام کرد.
 

 - ق...قمِر بابا؟
 

 من همیشه ماه بابام بودم. بابا همیشه می گفت همه یک ماه دارن تو
  آسمون و دور! اما ماه من کنارمه. از ذوق قطره اشکم ریخت.

 
 - جان؟ باباجونم؟ خوبی؟

 
  سرفه ای کرد و دوباره نامفهوم صدام زد.

 
  - ق...مر؟



 
 با گریه و خوشحالی دستش رو بوسیدم.

 
 - جان؟ اینجام بابایی! بابا پاشو من دیگه تحمل این جا بودنت رو ندارم.

 
  نفساش کم کم داشت رو به خس خس می رفت. با نگرانی نگاهش کردم.

 
 - بابا؟

 
 دستم رو محکم فشار داد و نگاهش جور خاصی بود، دلم رو بی تاب

 می کرد.
 

 - بابا خوبی؟ خان بابا توروخدا یه چیزی بگو!
 

 صدای بوقی که از دستگاه بلند شد و منی که تنها نگاهم به چشم های
 خان بابا بود. همچنان باز بود و من رو نگاه می کرد.

 
 - چی شده؟ این دستگاه چرا بوق میزنه؟

 
  جیغ زدم با اشک صداش کردم.

 
 - بابا جان؟ عزیزدلم؟ بابا االن صدام کردی؟ بابا توروخدا حرف بزن،

  قمر بمیره حرف بزن!
 

 اما بابا خیلی وقت بود که توی سکوت نکبت باری فرو رفته بود. محکم
 روی تخت می زدم. به میز بغل تخت می زدم. هر چیز دم دستی رو پرت

 کردم. قرار ما این نبود. قرار نبود اینجوری بشه! با صدای جیغ من
 جمعی از پرستار و دکتر ها توی اتاق ریختن!

 من رو با زور بیرون فرستادن. همچنان جیغ میزدم و توی سینه ام
 می زدم و بابا رو التماس می کردم. پافشاری می کردم و اجازه نمی دادم



 بیرون ببرنم. داشت من رو صدا می زد! صداش هنوز تو گوشم بود.
  نگاهش! چطور؟ چطوری؟

 شمس الدین که رفته بود چای بگیره با دیدن حال من و شنیدن صدای
 لیوان های پالستیکی چای از دستش افتاد و سمتم دوید.

 
 - یاخدا! قمر؟ قمر چی شده؟ قمرالملوک حرف بزن!

 
 نگاهش سرگردون بین من و اتاق بابا درحال گردش بود. سعی می کرد
 دستم رو مهار کنه ولی من مهار شدنی نبودم. انگار دیگه خودش همه

  چیز رو فهمیده بود. تنها بغلم کرد و اجازه نمی داد جلوتر برم.
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 دکتر از اتاقش بیرون اومد و به حال نزار من نگاه کرد. با تاسف نگاهی
 بهم کرد و رو به شمس الدین کرد و گفت: متاسفانه ایشون رو از دست

 دادیم!
 

 جهان ایستاد! من مبهوت حرفایی از دهنش بیرون می  اومد، خیره
 نگاهش کردم.

 حقیقت نداشت! انقدر بی انصافی توی دنیای من حقیقت نداشت! اینکه
 تنها دارای من هم بخاطر یه ایست قلبی از دستم بره انصاف نبود،

 حقیقت نداشت!
 من زندگیم خان بابام بود. پشتم، پناهم، ستون زندگیم بعد از مادرم پدرم
 بود. حاال چیکار کنم؟ چطور زندگی کنم؟چطور فراموش کنم؟ چطور

 این درد عظیم دلم رو از بین ببرم!
 بی حس و حال کنار دیوار افتادم و خیره تختی شدم که بابام رو روش

 گذاشته بودن. با ملحفه سفید پوشونده بودنش. من انقدر شوک و بی حس
 و حال بودم که حتی اشکمم خشک شده بود. مثل یه مرده متحرک فقط

 به تخت زل زده بودم!
  چطور رفته بود؟ نمی گفت بدون اون دیوونه می شم؟



 شمس الدین زیر بازوم رو گرفته بود. به صورت قرمز شده اش نگاه
  کردم. اونم ناراحت بود؟ کی می تونست حال من رو درک کنه؟

  با بغض و غم نگاهش کردم و سعی کردم تمرکز کنم.
 

 - شمس، بابام ُمرد؟
 

 سرم رو بوسید و بغلم کرد. سعی کرد آرومم کنه!
 

  - هیش عزیزم، گریه کن! خودت رو خالی کن!
 

 اما من هنوز نتونسته بودم باور کنم! کی تو این دنیا رفتن پدر و مادرش
  رو باور می کرد تا من باور می کردم؟!

 
  - شمس الدین بابام رفت؟ من دق می کنم. میمیرم االن!

 
 انگار یهو جنون گرفتم. به سمت تختی که هنوز خان بابا روش بود،

  رفتم. جیغ زدم و ملحفه روش رو برداشتم.
 

 - بابای پاشو! پاشو ببین چه بالیی سرم آوردی پاشو! خان بابا، ببین دارم
  دق می کنم. پاشو دیگه آروم نمی گیرم! دارم روانی می شم.

 
 شمس الدین به زور گرفتتم و سعی می کرد، کنترلم کنه. جلوی دهنم رو
 گرفته بود تا جیغ نزنم. از شدت گریه روی دو زانوم فرود اومدم. از ته

  دل خدا رو صدا زدم.
 

  - خواهش می کنم برش گردون!
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 در تمام این مدت ُمرده بودم.



 بی حرف و گریه تمام مدت در گوشه ای نشسته بودم و رفت و آمد ها
 رو نگاه می کردم.

 بیش از حد تصورم شلوغ شده بود.
 تمام دوستان و آشنایان خان بابا حتی رقیب هامون هم متاثر از مرگش،

 اومده بودند تا بدرقه اش کنند. تا به دست خاک بسپرنش!
 من که تنها روی یه صندلی نشسته بودم و به قبر خان بابا نگاه می کردم.

 شمس الدین بود که مسئولیت کار ها رو به عهده گرفته بود و از همه
 چیز سنگ تموم گذاشت.

 سه نوع حلوا، سه نوع باقلوا، همچنین یه شخصی رو هم آورد که روی
 گاری یه سماور گازی بزرگ گذاشته بود، تا به مردم چای هم بده!
 مداح دونفر بودند که یکی نی می زد و اون یکی که صدا پر سوزی

 داشت می خوند.
 در تمام این مدت من فقط نظاره گر بودم. عینک گنده ای به چشمم زده

 بودم تا پلک های پف کرده و چشم های قرمزم از دید مردم پنهون بمونه
 اما بینی و گونه قرمزم بیان گر اوج فشاری بود که به من وارد شده بود.
 همه از صدای پر درد مرد در حال گریه بودن حتی شمس الدین هم مثل
 روز مرگ خان بابا به شدت قرمز شده بود و چشماش خون افتاده بود.

 اما من ساکت و خاموش به قبر خیره بودم. قرار ما اینجوری نبود.
 مامان رفت، قرار نبود بابا بره! می دونی بابای چه قدر دلمو سوزندی؟
 می دونستی همه آرزوهای جونیمو واسه کنار تو بودن ول کرده بودم؟

 من چجوری با این درد زندگی کنم؟ چجوری طاقت بیارم؟
 بعد مداحی هرکس گل رو می آورد، روی قبر می ذاشت. تسلیتی هم به

 من می گفت اما زبونی برای تشکر وجود نداشت!
 سنگ رو که روی قبر گذاشتن، با دیدن اسمش انگار تازه متوجه جریان

 شدم. بابام رو باید زیر خروارها خاک رها می کردم و برمی گشتم
 عمارت؟

 از امشب عمارت تاریک و سرده، چون بابام رفته بود!
 

  بالخره از صندلی پایین رفتم. زمزمه کردم.
 

 - خان بابا؟



 
 جوابی نیومد. مگه نگفت بود تو هرجا باشی کافیه صدام کنی من خودمو

 می رسونم؟ شاید صدام رو نشنیده!
 

 - خان بابا؟
 

 این بار بلند تر صداش کرد! دیگه صدام تبدیل به فریاد شده بود. هر
 لحظه صدام باال تر می رفت، صدای اطرافم دیگه قطع شده بود.

 اینجوری بهتره شاید چون شلوغ بود، صدام رو نشنیده بود!
  جیغ زدم و یه قطره اشک رو گونم ریخت.

 
  - بابا جونم توروخدا جوابمو بده!

 
 باز هم جوابی نیومد. شمس الدین شونه ام رو گرفت و سرش رو بغل
 گوشم آورد. سعی می کرد با حرفاش آرومم کنه. دیگه با هیچی آروم

 نمی گرفتم!
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 توی عمارت مجلس ختم گرفته بودیم.
 من دست و دلم به مشکی پوشیدن نمی رفت. هنوز باورم نشده بود، هنوز

  امید داشتم. امید داشتم که همه اینا یه خواب ترسناک بوده باشه و بس!
 بابام برگرده که عمارت خالی از حضورش نباشه! انقدر همه جا سرد

 نباشه! تاریک و دلگیر نباشه!
 صداش مثل همیشه بپیچه تو خونه!

 مثل همیشه بلند صدام بکنه. ماه من، ماه قشنگم، قمرم.
 من هنوز کمش داشتم. این یهو نبودن همه چی رو از خاطرم یهو برده

 بود. ذهنم خالی شده بود!
 انگار که از اول هیچی نبوده.



 اما عصاش که هنوز کنار مبل تک نفره سلطنتیش بود، داشت فریاد
  می زد که بوده! همه چیز واقعیت بوده چه بودنش! چه نبودن االنش!

 من چشم به راهش بودم. چشمم به راهی بود که شاید بابام ازش بیاد. به
 دری که شاید اون قامتش که جدیدا از مریضی خم شده بود رو از توش

 عبور بده!
 اون قبر براش تنگ نبود؟ کوچیک نبود؟ بابام سرمایی بود. اون جا

 سردش می شد. بابام لباس تنش نبود. اون جا یخ می زد.
 چرا بیشتر توجه نکرده بودم؟ دکتر گفته بود سرما برای قلبش خوب

  نیست!
 آخ قلبش! آخ قمر بمیره برای قلبت که هیچ وقت آروم نزد!

 دیگه زندگی چه معنی برام داشت؟ چه دلیلی اصال برای زندگی وجود
 داشت؟

 چطوری می دونستم بی خیال مثل هر روز بیدار بشم و زندگی کنم؟
  تنهای تو این عمارت پر از خاطره قطعا از پا می افتادم.

  من به معنای واقعی کلمه دیگه کامال تنها شده بودم!
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 همه همراه زن مداح یه خط یه خط قرآن رو می خوندن. سلیمه از
  آشپزخونه بیرون اومد. کنارم ایستاد.

 
 - خانم؟ خانم جان؟

 
 بی روح نگاهی به صورت غمگین و چشم های پف کرده اش انداختم.

 اونم ناراحت بود؟
 

 - چیه؟
 

  لب گاز گرفت و با تردید نگاهم کرد.
 



 - تشریف بیارین سرویس پذیرایی رو چک کنید.
 

 کمی نگاهش کردم و بی حس و حال سرم رو تکون دادم. نا نداشتم. به
 سختی از جام بلند شدم و با کرختی به آشپزخونه رفتم.

 روی میز شیش نفره توی آشپزخونه لبالب پر از میوه ها و شیرینی های
 خشک و شربت و خرما های مغز گردویی و انواع حلوا بود.

  سری تکون دادم، به نازنین اشاره زدم.
 

 - دختر اون ظرف های پالستیکی رو بردار همراه سلیمه عالوه برین
 این میوه و شیرینی ها توی این ظرف ها هم بریزین. به اندازه هم بریز

 کم نباشه!
 

 چشمی گفت و سریع هردوشون دست به کار شدن. همراه سلیمه ظرف
 های پالستیکی بزرگ در دار رو برداشتن مشغول ریختن میوه و

 شیرینی و حلوا توش شدن.
 

 کسی رو هم نداشتیم به این کارها رسیدگي کنه. با این حالم مجبور بودم
  خودم تک تک کارها رو چک کنم.

 هرچند می دونستم شمس الدین چه قدر زحمت می کشه اما بازم خیالم
  راحت نبود.

  خان بابا کسی نبود که با یک مراسم ساده مجلس ختمش راه اندازی بشه.
  یکی از بزرگترین تاجرهای خاورمیانه بود.

  باید مراسمی براش می گرفتم که درخور اون همه بزرگی باشه.
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 حین خارج شدن از راهرو سرم گیج رفت. دستم رو به دیوار گرفتم و
  خودم رو به دیوار چسپوندم.

 چشمهام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم.
  کسی از پشت بغلم کرد.



 آروم برگشتم با دیدن مونا بلند زدم زیر خنده، بلند!
  خنده ای که پر از بغض بود!

  پر از درد بود!
 تنها مونا که خنده های از ته دلم را دیده بود، می فهمید که چه قدر پر از

  درد است.
 با صدای خنده من مداح یه لحظه مکث کرد. با تعجب سرش رو از

 قرآن باال آورد و نگاهم کرد.
 رو به مونا کردم. بلند درحالی که از خنده نفس نفس می زدم، به حرف

  اومدم.
 

 - اومدی؟ مونا اومدی؟ بابام...بابام رفت!
  دیگه نیست بگه این رفیق جونیتو که از هم جدامون کرده، بیار خونه!

 
 باز خندیدم. مونا با چهره پر از بغض و چشمهای باد کرده، نگاهم

  می کرد.
 

  - قمرم؟ قمرجان توروخدا آروم باش!
 

  وسط خنده زیر گریه زدم گ جیغ کشیدم.
 

 - نگو! دیگه نگو قمرم!
 من فقط قمر بابام بودم. االن که سقف آسمونی نیست، دیگه ماهشم

 خاموش شده!
 

  مونا زد زیر گریه و درحالی که هق هق می زد، بغلم کرد.
 

  - من چیکار کنم مونا دیدی چه قدر تنها و بی کس شدم؟!
 

 صدای گریه از گوشه و کنار سالن به گوشم می رسید.
 بابام محبوب بود. مهربون بود. همه دوسش داشتن. همه بهش احترام

  می ذاشتن.



  حتی رقیب هاشم همه تأسف می خوردن.
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 با مونا کنار هم روی صندلی نشستیم. دست من تو دست مونا بود و
  نوازشم می کرد.

 مجلس ختم به پایان رسیده بود و سلیمه و نازنین و حوری مشغول
 پذیرایی از مهمون ها بودن.

  نازنین جلوی من ایستاد و شربت رو بهم تعارف کرد.
 

 - نمی خورم!
 

 با ناراحتی نگاهی به مونا کرد و گفت: باید بخورن فشارشون خیلی
 پایینه رنگشون پریده!

 
  مونا اخم کرد و شربت رو گرفت و جلوی دهنم آورد.

 
 - می خوره! شما برو به بقیه برس.

 من حواسم بهش هست!
 

 آهی کشیدم و کمی از محتویات لیوان خوردم که حواسم جلب زن شیک
 پوش و جوونی شد. از جاش بلند شده بود و با غمزه به سمتم می اومد.

  جلوم که ایستاد با حواس پرتی نگاهش کردم، زیبا بود!
  به معنی واقعی کلمه زیبا بود.

 معلوم بود موهاش به تازگی هایالیت شدن. ابروهای لیفت شده و
  چشمانی میون اون همه زیبای می درخشید.
  با صدای بسیار ناز و لطیفی لب باز کرد.

 
  - شما باید قمر باشین؟ تسلیت می گم. واقعا متأثر شدم.

 



 لبخندی خیلی کمرنگی روی لبم نشوندم. با گیجی یه نگاه به مونا و زن
  کردم.

  مونا هم با کنجکاوی نگاهش می کرد.
 

  - ممنون، به جا نیاوردم؟!
 

 لبخند اغواگرانه ای زد و دست سفیدش با الک قرمز و ناخن های
  مانیکور شده اش رو جلو آورد و باهام دست داد.

 
  - همسر نصرت هستم عزیزم.

 
 گیج نگاهش کردم. از نگاهم فهمید که نمی دونم کی رو میگه. خم شد و

  لحنش رو کش داد.
 

  - نامادری شمس الدین!
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 لبم رو به دندون گرفتم و بی حال از جام بلند شدم. آشفته بودم و این رو
 در مقابل این همه زیبای و ظرافت اصال نمی پسندیدم!

 
  - خوش اومدین. ببخشید که به جا نیاوردم.

 
 خنده ملیح و آرومی کرد. با دستش طره موهاش رو به کناری فرستاد و

  با ناز نگاهم کرد.
 

 - بله حدس زدم این که گفتم خودم پیش  قدم بشم. در هر صورت واقعا
  متاسفم!

 



 خیره خیره نگاهش کردم، باورم نمی شد شمس الدین همچین نامادری
  داشته باشه!

 لبخند کم جونی زدم و باز هم تشکر کردم. اومد نزدیکم و کنارم ایستاد.
  کمی به بینیش چین انداخت.

 
 - دختر خوشگلی هستی! اولین باره که از یکی دوس دخترای شمس

  الدین خوشم میاد.
 

  بعد با یه خنده خاص و منظور داری نگاهم کرد.
 

 - البته با قبلی ها واقعا فرق داری! شاید همین فرقت باعث شده پایبند
  بمونه!

 
  مونا عصبی از برخورد زن بدونه توجه به من بهش توپید.

 
 - خانم اینجایی که شما اومدی مجلس ختِم! نه این حرف های خاله

  زنکی!
  قمر االن در موقعیتی نیست به این چیزها فکر کنه.

 
  نگاهی به مونا انداخت و چشمانش را به آرومی و ناز رو هم گذاشت.

 
 - بله حق با شماست. من واقعا یکم عجولم. بهتر بمونه برای یک

  موقعیت بهتر.
 

 زن هم با قر و قمزه به ما پشت کرد و از در اصلی عمارت خارج شد.
  مونا چشم غره ای از پشت بهش رفت که فقط من متوجه ش شدم.

 
 - انگار میرن خارج بی قید تر میشن. هر چی دلشون بخواد راحت

  مطرح می کنن.
 

  نگاهی به مونا کردم. بی حوصله اشاره کردم ساکت باشه.



 
  - مونا واقعا برام مهم نیست. تو هم اهمیت نده.
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 مونا در حالی که زیر لب غر می زد رو صندلی نشست. من هم کنارش
  نشستم.

  نمی دونم چرا بی خود و بی جهت فکر رفته بود سمت شمس الدین.
 می دونستم تو قسمت مردونه س اما از فکر این که نامادریش هم اون جا

  رفته باشه دلم لرزید.
 

  - پدر شمس الدین مگه چند سالشه که زن به جوونی داره؟ شوگر ددیه؟!
 

 آهی کشیدم. درحالی که از عسلی کنارم دستمال کاغذی برمی داشتم.
  نگاهش کردم.

 
 - مونا من االن انقدر حالم بد هست که به این چیزا توجه نکنم و برام

 مهم نباشه.
 

  پوفی کشید و غمگین شونه هامو گرفت.
 

  - باشه عزیزم. نمی خوای یکم استراحت کنی؟
 

  بعد دوباره زیر زیرکی درحالی که اطراف رو نگاه می کرد، ادامه داد.
 

 - همه جا خلوت شده. می خوای برو بخواب من هستم این جا!
 

 سرم رو به تایید نشون دادم واقعا خسته بودم. هم دلم می خواست یکم تنها
  باشم.



 به اتاقم رفتم و روسریم رو در آوردم. حس می کردم، هوا کم شده. پنجره
 رو باز کردم که نگاهم به کنار درختا افتاد. شمس الدین با نامادریش
 مشغول حرف زدن بودن. به نظر شمس کالفه می اومد اما نامادریش
 اصرار داشت که ادامه بده. با نشستن دست نامادریش روی سینه اش

  برای یک لحظه نفسم گرفت. عقب اومدم و پنجره رو بستم.
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  روی تخت نشستم و برای مدت طوالنی چشم هام رو بستم.
 از لحاظ روحی واقعا حالم بد بود. هر چند لحظه یک بار زیر گریه

  می زدم و اتاق رو متر می کردم.
 بعد از نیم ساعت در اتاق بدون هیچ تقه ای باز شد. نگاه خسته و خمارم

  رو باال گرفتم.
 شمس الدین بود. داخل اومد و در رو بست.

 بدون هیج نگاه دیگه ای به پهلو روی تخت خوابیدم و پتویم رو هم با
 خودم باال کشیدم.

 طولی نکشید که تخت تکونی خورد و شمس کنارم نشست. می دونستم
 اوضاع روحیم اصال خوب نیست.

 در دل دعا می کردم، حرفی نزنه. چون ممکن بود هر چیزی که توی
 ذهنم بود رو بهش بگم!

 یک دستش روی کمرم گذاشت و از پشت تقریبا رویم خم شد. سرش رو
 باالی سرم گذاشت و موهام رو بو کشید.

 هیچ واکنشی نشون ندادم. انگار او هم فهمیده بود، چه قدر دلخور هستم!
 بالخره پاهایش رو هم باال آورد و کامال از پشت بغلم کرد.

 
 - کاش بهم اجازه می دادی و با دلم راه می اومدی که ببرمت یه جای

 دور!
 

 چیزی نگفتم. دستش رو از زیر لباسم رد کرد و دور شکمم پیچید. آروم
 مشغول نوازشم شد.



 
 - باید در مورد خیلی چیزا حرف بزنیم!

 
 سرش روی گردنم خم شد و در آخر زمزمه کرد.

 
 - منتظرم یکم بهتر بشی!
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  شب زمانی که بیدار شدم تنها بودم و عمارت غرق در سکوت بود.
  بلند شدم، نگاهی به حیاط انداختم. همه جا تمیز و خلوت شده بود.

  دیگه خبری از مهمون و صندلی های صبح نبود.
 به حموم رفتم تا کمی از اون حالت پکری در بیام. برای لحظه ای سرم

  گیج رفت دستم رو به در گرفتم و داخل حموم رفتم.
 بعد از مدت طوالنی توی حموم که کمی سرحال تر شده بودم، بیرون

  اومدم.
  موهام رو شونه کردم و لباس خواب نازکی برداشتم، تنم کردم.

 حس کردم صدای پا می آید. از جایم تکان نخوردم و همون جوری جلوی
  آیینه ایستادم.

 در اتاق رو که باز کرد، لباس خواب ریون قرمزم رو رها کردم. کامال
 برهنه جلوی آیینه قدی ایستاده بودم.

 از دور نزدیک شدنش رو می دیدم. دستش رو که از دور کمرم رد کرد.
 محکم بدنمو به خودش چسپوند. سرم رو عقب بردم و روی شانه اش

 گذاشتم.
 خم شد و گردنم رو کامال ماهرانه بوسید. آهی که از گلویم خارج شد،
 کامال بی اراده بود. همین باعث شد سرشو رو بلند کنه و به جون لب

 هام بیفته.
 باد تندی که اومد باعث شد تموم در و پنجره های عمارت بلرزه.



 همین باعث مکثش شد اما من دیگه طاقت صبر کردن، نداشتم. چرخی
 زدم در حالی که موهام دورم پخش شده بود، این بار رو به رویش قرار

 گرفتم.
 دستم رو که دور گردنش حلقه کردم. کمی بلندم کردم در یک حرکت

 پاهام رو هم دور کمرش حلقه کردم.
 آروم روی میز گذاشتم. همون جا غرق در عشق بازی شدیم. دلم
 می خواست نه تنها جسمم رو، روحم، همه وجودم رو تمکین کنه!

 انگار شیره وجودم درون او بود.
  چیزی که می تونست من رو به حالت عادیم برگردونه.
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  صبح که بیدار شدم دلم از همه گرفته بود.
  انگار از اون روزهای بود که بی خود و بی جهت از همه دلخور بودی!
 نگاهی به شمس الدین انداختم. بیدار بود. تنها دستش رو روی پیشونیش

  گذاشته بود و چشم هاش رو بسته بود.
  از تخت پایین رفتم و لباس خواب دیشبم رو برداشتم.

 
  - کجا؟

 
  صداش بم و گرفته بود.

 انگار او هم از سیلی که دیشب بهش زده بودم، دلخور بود. جوابش رو
  ندادم و بیرون رفتم.

 از پله ها که پایین رفتم. نگاهم به میزی که برای مجلس ختم بابا تدارک
  دیده بودن، افتاد.

 جلوم رفتم و دستی به قاب عکسش کشیدم. سلیمه از آشپزخونه بیرون
  اومد و رو به رویم ایستاد.

 
  - قمرجان دخترم، رنگ به رو نداری. بگم چی برات بیارن بخوری؟

 



  نفسم را عمیق کشیدم.
 

  - یک چیز شیرین!
 

  با ذوق دستی به بازویم کشید.
 

  -  خداروشکر، االن میگم برات آماده کنن عزیزم.
 

  صدای پایش از پله ها اومد.
  مثل همیشه شیک و اتو کشیده بود.

 فکر کردم می خواهد برود اما نزدیکم اومد. نگاهش نمی کردم. دستش رو
  که دور گردنم پیچید. مجبور شدم سرم رو باال بگیرم.

 
  - بابت کار دیشبت بعدا جواب پس میدی!

  االن بعد صبحونه ت میری آماده میشی، میریم یه جای!
 

 تا اومدم اعتراض کنم که با او جای نمی روم. انگشت شصتش رو محکم
  روی لبم فشار داد. به طوری که حس کردم، قصد کشتنم رو داره.

 
 

 #شمس_القمر
 

 بعد از ساعتی با هم از عمارت بیرون زدیم.
 نه من پرسیده بودم کجا می رویم؟

 نه او چیزی گفته بود!
 زمانی که ماشین در جاده چالوس افتاد، به سمتش برگشتم.

 
 - من شمال نمیام.

 
 جوابم رو نداد. انگار اصال صدایم رو نشنیده، چون حتی واکنشی هم

 نشون نداد.



 
 - با توام!

 من کلی کار و زندگی کنم. نمی تونم همه رو ول کنم به امون خدا!
 

 - سپردم به یکی.
 

 نگاهی به خون سردیش کردم. از سر حرص نفس عمیقی کشیدم و دست
 هام رو چفت هم کردم.

 
  - باید به من می گفتی!

 
 - میریم پیش پدرم. یک سری کار هارو درست می کنم، شاید همین

  امشب برگشتیم.
 

  از شیشه به بیرون زل زدم.
 

  - الزم نبود من بیام.
 

 - با اون همه داد و بیداد دیشبت، اونم وسط رابطه مون! به نظرت الزم
  نبود؟

 
  به سمتش برگشتم و به نیم رخ عصبانیش نگاه کردم.

 
  - من تنها یه سوال پرسیده بودم. می تونستی خیلی ساده جوابم رو بدی.
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  - سوالت زیادی منظور دار بود!
 

  چشم هام رو بستم و سرم رو چند بار به طرفین تکون دادم.



 تموم دیروز ذهنم درگیر رابطه شمس الدین و نامادریش بود!
 هر چه قدر هم با هم رابطه صمیمی داشته باشن، بازم او حق نداشت

  اون قدر دلبرانه دستش رو روی سینه شمس الدین بزاره!
 

  - می دونی چند سال از تو کوچیک تره؟!
  حتی اگه نامادریت هم باشه، برای من مهم نیست!

 
 کنار جاده ایستاد و پیاده شد. چند بار جاده رو تا نصفش رفت و برگشت.

 فهمیدم بسیار با خودش درگیره. چشم هام رو فشار دادم.
 دیشب هم که در مورد رابطه ش با نامادریش پرسیده بودم، دقیقا همین

 قدر بهم ریخته بود.
 زمانی که فهمید من خیلی روی قضیه مصر هستم. گفته بود همین مدل

  رابطه ای که با من دارد، با او دارد!
 خودم رو کنترل نکرده بودم و یک سیلی محکم به صورتش کوبیده

  بودم.
  از ماشین پیاده شدم و سمتش رفتم. به ته دره زل زده بود.

  از پشت بغلش کردم و سرم رو بین دو کتفش گذاشتم.
 

 - اگه فکر می کنی نمی تونی چیزی در موردش بگی، خودت رو اذیت
  نکن!
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  به سمتم برگشت و سرم رو به سینه اش فشار داد.
 برای لحظه ای حس کردم نفسش حبس شده، بعد از مدت طوالنی رهایش

  کرد و گرفته به حرف اومد.
 

  - ما نامزد بودیم!
 



 حیرت زده عقب رفتم و نگاهش کردم. سعی می کرد هرجایی رو نگاه
  کنه، غیر از چشم های من!

 
 - اما زمانی که با پدرم تو تخت دیدمشون، برام همه چیز تموم شد. این

  تموم ماجرا بود.
 

 واقعا درک می کردم. چه قدر براش سخت بوده باشه یا این که نخواد در
 مورد زنی که راحت بهش خیانت کرده و همه حرمت و عزتش رو زیر

  سوال برده باشه، چیزی بگه!
 آدما حتی دوس ندارن در مورد کسی هم که به راحتی ترکشون کرده،

  چیزی بگن! چه برسه به کسی که راحت بهشون خیانت کرده!
  نمی دونستم واقعا چی باید بگم. سرم رو پایین گرفتم و دستش رو گرفتم.

 
 - بابا همیشه می گفت پدرت بهترین آدمیه که در طول زندگیش باهاش

  آشنا شده!
 

  دستم رو محکم گرفت.
 

  - همین طوره!
 بابا واقعا یک آدم متعهده اگر این طور نبود االن راحت بعد از اون شب

  دختره رو رها می کرد. هنوزم به شدت از من خجالت می کشه!
 

  کنجکاو نگاهش کردم. انگار خودش منظور نگاهم رو گرفته بود.
 

  - بابا تو حالت مستی بوده!
 اصال نفهمیده چه کسی داره نزدیکش می شه. هرکس دیگه ای هم بود با

  دیدن اون لباسای باز تو اون حالت رام می شد.
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  - یعنی دختره به خواست خودش این کار رو کرده؟
 

  سرش رو به تایید تکون داد.
 

  - اخه چرا؟
 

  - نمی دونم حتما چیزی هست که فقط خودش خبر داره!
 

 برای پرسیدن سوال بعدیم، کمی مردد بودم. او هم فهمیده بودم، هنوز از
 چیزی به شدت رنج می برم. شونه هامو گرفت. بعد از چند ثانیه سکوت

  بالخره دلم رو به دریا زدم.
 

  - دیروز چی می گفت؟
 

  نگاهی به چشم هام کرد. انگار منتظر واکنشم بود.
 

 - فکر می کنه می خوام ایران بمونم. اومد خواهش کرد، باهاشون
  برگردم.

 
 ابروی باال انداختم و ازش فاصله گرفتم. کنار درخت تنومندی ایستادم و

 بهش تکیه دادم. به سمتم کج شد و شونه اش رو به درخت رو به رویم
  تکیه داد.

 
  - چرا باید برگشت تو براش مهم باشه؟!

 
  باز شونه هاشو باال انداخت.

 
  - اینم یکی از اون دالیلی که فقط خودش می دونه!

 
  به پایین دره نگاه کردم. بین دو تکیه سنگ آب روشنی جاری شده بود.

 



  - شاید هنوز بهت عالقه داره!
 

  جلو اومد. نگاهم هنوز روی سنگ ها بود.
  موهام رو که باد پخش کرده بود. کنار زد و روم کمی خم شد.

 
  - برات مهمه؟
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  به سمتش برگشتم و به چشم هاش نگاه کردم.
 برام مهم بود؟

  چه جوری انقدر راحت بهم نزدیک شده بودیم؟
 هیچ وقت تصور نمی کردم یک زمانی انقدر راحت خودم رو دست کسی

  بسپارم!
  به طوری که او برای لحظه  بعدم تصمیم بگیرد.

  انگار اون رو سال ها بود که می شناختم.
 شاید هم یک جای دیگه، یک دنیای دیگه، یک زمان دیگه، خیلی آدم

  نزدیکی به من بوده که من انقدر حس خوب بهش دارم.
 در این مرحله از زندگیم باید مانند بعد از آن فوت مامانم از همه چیز

  فرار می کردم و می رفتم.
 حتی بابا رو هم رها کرده بودم و رفته بودم. برای مدت طوالنی دلم

  نمی خواست به زندگی برگردم اما االن مونده بودم.
  دلم می خواست سریع تر به حالت عادیم برگردم.

 همه این ها به خاطر بودن او بود!
 پس قطعا برام مهم بود!

 
 - آره!

 
 خم شد و آروم لب هایم رو بوسید.



 اصال یادمون نبود. وسط جاده هستیم به بوسه اش ادامه داد و بیشتر خم
 شد.

 ماشینی که رد شد، چند پسر نوجوان توش بودن. بلند جیغ و سوت
 کشیدن که باعث شد، شمس رو به عقب هل بدم.

 
 - داداش خوردیش که!

 
 یکیشون این رو گفت و همراهاش بیشتر سوت زدن. از خجالت سرخ

 شدم و پشتم رو بهشون کردم.
 زمانی که رد شدن. شمس خندید و محکم بغلم کرد. باز هلش دادم و

 عقب رفتم.
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  خنده ای کرد و دستاش رو به حالت تسلیم باال گرفت.
 

  - بهت دست نمیزنم، فقط نزدیکم باش!
 

 چپ چپی نگاهش کردم و پشتم رو به جاده کردم. نزدیکم اومد و به کنار
  درخت تکیه داد.

 
  - میریم شمال!

  ولی نه پیش پدرم! فقط دوتامون.
  یک هفته دوست دارم کال با من باشی! با من زندگی کنی!

 
  سرم رو به سمتش چرخوندم.

 
  - کارات چی؟

 
  - همه چی رو بسپر به من حلش می کنم قمر بانو!



 
  لبخندی زدم نزدیک اومد و گونه ام رو آروم لمس کرد.

 
 - منم دلم نمی خواد تو با هیچ مردی حرف بزنی! دلم نمی خواد کسی

 نزدیکت بشه! دلم نمی خواد حتی با علیرضا حرف بزنی!
 دلم می خواد شبا که خسته از سر کار برمی گردم، تو منتظرم باشی. مثل

  همه ی آدما یه زندگی عادی دلم می خواد.
 

 این دقیقا چیزی بود که خودم هم مدت ها دنبالش بودم. یک حسی که
  انگار مدت ها بود، گمش کرده بودم. عادی بودن!

 دلم یک نزدیکی بی دغدغه می خواست
  که مانند همه ی زن ها تنها نگرانیم خوب جا افتادن غذا هام باشه!

 مهمونی های جور وا جوری که فقط توش حرف از رنگ موهای جدید
  بزنم.

  من هم دلم یک زندگی ساده می خواست.
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  - شمس؟
 

  - جانم.
 

 یه لبخند پر بغض زدم.
 نگاهی به اطراف انداختم تا کمی با خودم کنار بیام. برای اولین بار

 غرورم رو کنار گذاشتم. لحظه ای سرم رو پایین انداختم و نفس عمیقی
  کشیدم.

 
  - با من این جا بمون!

 



 لبخندی که زد، برای اولین بار انقدر دندون هاش رو نمایان کرد. یک
  لبخند واقعی بود.

 
  - می دونی آدما هیچ وقت نمی خوان که برن.

  فقط منتظرن اون یک نفر که دلشون براش مشتاق میتپه، بگه بمون!
 اون وقت هیچ آدمی نمیره! دنیا پر میشه از حسای خوب! من هم خیلی
 وقت بود که منتظر این جمله بودم. شاید از همون بار قبلی که یک بار

  نگفتی بمونم!
 

 دستش هاشو دور گردنم حلقه کرد. سرم رو روی بازوش های سفتش
  گذاشتم.

 
  - ولی این بار محال بود که ازت بگذرم

  حتی اگر نمی گفتی هم می موندم!
 

  چه قدر خوشبخت بودم که بالخره پیداش کرده بودم.
  همون شخصی که مدت ها به انتظارش تنها نشسته بودم.

 شاید برای داشتنش خیلی ریسک کرده بودم و خیلی از قول و قرار هایم
  رو زیر پا گذاشته بودم.

  اما حتی اگر می رفت هم باز من پشیمان نمی شدم.
  من راه قلبم رو اومده بودم.

 
  پایان.

 بهمن ماه هزار و سیصد و نود و هشت.
 
 

 با سپاس فراوان از تمامی کسانی که من را در این راه همراهی کردند.


