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بود. جالب   دهیاز سحر اعتراض نشن  یچون هرگز کس دیرس یزبانش تلخ به نظر م

را بدتر کرد. با  زیتمام کردن دعوا همه چ یبرا  تایهمه طلبکار بودند. مادرش نها نکهیا

 همه گفت:  یجلو هیگر

حالش   دینگ یچی... شما هم هرمیگ ی باشه سحر اشکال نداره من ازت به دل نم  -

 ... گهیم یه چفهم  ینم ستیخوب ن

و عقل ندارد.   ستیاست. حالش خوب ن یوانگید یهر چه سحر گفته بود از رو یعنی

  یکرد. نم هیبلند گر یبا صدا ریبه حال سحر که تمام مس یمن سوختم وا  یحت

. همه  ختیر یم رون یب شیعمر سکوت را با اشک ها کیتوانستم آرامش کنم. عقده 

زد که واقعا حق سحر نبود. به   یزشت ی. حرف ها دیسمانه هم رس یبدتر شد وقت زیچ

چرا سحر قبولش ندارد. روش   دمیفهم یخودش آمده بود کمک کند و من تازه م الیخ

  یاز دعوا و جنجال وحشت داشت. دکتر عامر  شهیبود. هم یسحر مدارا و صلح طلب

 نیر بار در چنطوفان را ندارد و ه کیحضور در  ییدرباره اش به من گفت توانا

  یو حت یکرده، درد روح نیکه تصادف سنگ یتا مدت ها مثل کس ردیقرار بگ یمحافل

کرد، آستانه تحملش  یکه با من سپر ی پر از تنش یدر فضا یکشد. زندگ یم یجسم

کردن با مردم را نداشت. برعکس،    یقدرت تند  یرا به صفر رسانده بود. سحر حت

لحن   نیرآمد با بدت یخوشش نم یز یاگر از چخواهرش از آن دست افراد بود که 

.  دیترس یزدن به بزرگتر نم یلیس ی حت یکار چیداد. از ه یممکن واکنش نشان م

بزدلِ   کیدانست. سحر از چشم سمانه  یرا شجاعت م نیداشت و ا یحرمت نگه نم

بود جواب ندادن سحر   نیرسد. تصورش ا یگفت عقلش نم یم نیهم یدو رو بود برا 

 بودنش است.   یدال بر موذ هیبه بق

سر حوصله   دی. باستین  دادیکه راه حرف زدن با سحر داد و ب دمیشن یدکتر عامر از

اصل حرفش  یجانب حاتیتوض یو سحر با کل ید یشن یرا م شیحرف ها ینشست یم

  یبرا یلهم زود راه ح یلیگفت و خ  یرا بشکند در لفافه م یدل کس نکهیرا بدون ا

گذشت اما صلح و  یخودش م خواستهاگر الزم بود از  یکرد حت یجور م قهیتفاوت سل
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از   گران یشد د یاخالقش هم باعث م  نیداد. هم یم حیترج زیآرامش را به همه چ

 او را خط بزنند.  تاینرمش سحر سوء استفاده کنند و نها

جا  نطوری سحر بود در مغز سمانه ا یاصل اتیترس از دل شکستن و دعوا که از خصوص

  نکهی کند. نه ا یم یوگرنه همان لحظه طرفش را قهوه ا  ستیرنگ ن  کیافتاده بود که 

بود. به قول سحر ترسناک    یمهربان یلیسمانه خواهرش را دوست نداشت اتفاقا زن خ

خرسه به تمام معنا که تا طرفش را به  لهخا یدوست کینوع عالقه را داشت.  نیتر

بود اما به   یاز سر دلسوز  شیها یی. تمام زورگودیکش یداد دست نم یکشتن نم

از خانواده اش، پدر   یزد. سمانه آمده بود در طرفدار  یشکل ممکن صدمه م نیبدتر

 سمانه؟  ایروش سحر درست بود  ایآ یمرا رسوا کند ول 

مرا که معلوم نبود از کجا  یپدر و برادرها یها یرشروع کرد آمار کثافت کا یوقت

درنده به جان  وان ینتوانستم سکوت کنم. مثل دو ح گریرو کند د یکی یکیخبردار شده 

  یبه دل داشتم که اگر زن نبود گردنش را م نهی. آنقدر از خواهر زنم کمیهم افتاده بود

هم کرد و اجازه نداد پدر   یبان یپشت یمرا نگرفت حت یوجه جلو  چیشکستم. سحر به ه

  دمید یوقت تایو مادرش که تازه در دفاع از سمانه به زبان آمده بودند، دخالت کنند. نها

 . میزد رون یافتد دستش را گرفتم و از خانه ب یوسط سحر دارد پس م نیا

وضع   نیخواستم با ا ی. نمردیآرام بگ یزدم تا کم یها چرخ م ابان یهدف در خ یب 

  یاول را برا یقدم ها  میخواست یکه م ی لحظه ا   ی. برامیبرو دمان یجد به خانه یروح

زده اش را که گرفتم   خی. دست میگذشته بود زهایچ یلیاز خ  میبردار دیشروع جد کی

و پشت   دمیشده ام. دستم را کش دشین امیکه حس کردم آخر دیچنان دستم را چسب

را   شیمن بگذارد. آرام موها یپا یکردم تا سرش را رو  تشیسرش گذاشتم. هدا

پر بود   یلیدادم. دلش خ یهق زدنش گوش م یکردم و در سکوت به صدا ینوازش م

 . بلند شد و نشست: ستادمیسوپرمارکت ا کی یکرد. جلو یم یخودش را خال دیو با

 ناراحتت کردم. دیببخش   -

 را نوازش کردم:  سشیپشت دست گونه خ  با
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 نجای کاش به ا یا  یول دمی... خوشحالم که باالخره فهمدمیفهم ریببخش که دتو   -

 خواستم با سمانه دعوا کنم...  ی... نمدیکش ینم

 : دیحرفم پر نیب

انقدر شجاعت نداره اشتباه   چکسیه   ؟ینیب ی... نم یجوابش رو داد  یخوب کرد  -

  یتو از حفظ آبرو  یخوردن با برادرها  یزهرمار کی... دو تا پرهیخودش رو گردن بگ

... من  یدردسر درست نکردن برام مهمتر بوده... تازه آخرش من شدم روان یحت ایمن 

 هاش مهمترند...  قی رف د،یسع یبرا شهیروانپزشک چون هم شیبرم پ دیبا

خودمون   ایدن نیا  یما تو یواقع قیتموم شد... االن تنها دوست و رف گهیسحرم... د  -

  قی دوست هم باشند...رف یزیقبل از هر چ دیزن و شوهر با یگفت ی... راست م میهست

  گهیکمک هم بودن، مراقبت از غرور همد بتیکردن، تو مص یروز تنگ هم بودن،رازدار 

بره چون  نییاز گلومون بدون هم پا دینبا  یچیما...ه یشه به خوشبخت یتهش ختم م

شاد  یهر لحظه مون برنامه ها  یبرا دیگذره... از امروز با یفقط با هم به ما خوش م

  نیمگه چند بار ا م؟ی... مگه چند سال زنده اادیخوششون ن هیبق ستی... مهم نمینیبچ

 خونه!  میر ینم ه؟ی چ یدون یاصال م م؟یکن یسن رو تجربه م

 : دیده بود برداشت و با تعجب پرسسرخش مچاله کر ینیب یکه رو ینکسیکل دستمال

 م؟یر یپس کجا م  -

 یکردم. لبخند  یاما حس غرور م دیبه ذهنم رس   دهیا نیدانم چطور ا یهم نم خودم

 برداشتم:  گاهشیرا از جا چییزدم و سو

 ماه عسل!  -

 کامال از تعجب گرد شده بود: سشیخ یها چشم

 ماه عسل؟ االن؟ کجا؟   -

 شمال خوبه؟   م؟یبر میکجا رو دار  -
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کند قرار است مجبورش کنم به   یشل شد. حدس زدم با خودش فکر م شیها شانه

 چانه اش زدم:  ریز یو ضربه ا  دمی. خندم یشده برو نینفر یالیآن و

پام رو اونجا بذارم.   گهی. من غلط بکنم دمیر یبابام نم یال یقربونت برم... نترس و  -

  یمن نم یبابا یال یتم. هزار تا هتل اونجا هست. اصال سمت وبه خودشون هم گف

 خوبه؟  رمیم گهیسمت د هیکنم از  ی سر خر رو کج م میدی... به چالوس که رسمیر

برداشت و صورتش را   یگریبرق بزند. دستمال د شیباعث شد چشم ها شنهادمیپ

 کامل خشک کرد:

 ... میاریاز خونه لباس ب   می... بعدش هم برم یکن دیخر میپس بر  -

 عقب بود انداختم:  یصندل یبه ساکش که رو ینگاه

 ! یتو که لباس دار  -

 . ی خوا یخونه است... تو هم لباس م  یدو تا لباس تو  -

  یهمونجا م  یخواست ی... هر چم یافتیراه ب میبخر یکم خوراک هی... میبر ینم  یچیه  -

 ! میسرتاپا نو باش میبرگشت یوقت میخر

 : رمیبم شیتوانستم همانجا برا یمهربان شد که م یه حدب نگاهش

  یول یگذار  یبرام سنگ تموم م یدلم... من قربون تو برم که دار زی... عزاوشیس  -

اصال دوست   ینکن ول   یپول پرست ای... گفتم دست و دلباز باش ستمی شعور ن یمن ب

 نداره.  یچفت و بست  چیکه ه  یمرد ولخرج بش  کیبه  لیندارم حاال تبد

  یم میبار تصم کیترسد. من اصوال حد وسط نداشتم.  یم زیدانستم از چه چ یم

کردم و به قول   یبه خودم حرامش م ایرا انجام ندهم تا آخر دن یکار کیگرفتم 

 افتادم:  یمعروف از آن طرف بام م

خوام   یم  یول میاریکنم... باشه از خونه لوازم م ینم  ینترس عشقم... ولخرج  -

 . یلباس بخر   یحساب یببرمت مغازه گرد
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بتوانم بفهمم چه   نکهیرا از سحر نداشتم. دستم را گرفت و قبل از ا یکار نیچن توقع

 : دیدارد، خم شد و بوس یقصد

 ممنون مرد خوبم!   -

که در  فی کردم. ح یرا غرق بوسه و عشق م شیسر تا پا دیخوردمش. با یم دیبا

و   دمیو من فقط توانستم حرکت قشنگش را تکرار کنم. دستش را بوس میبود ابان یخ

 . میسفر تنقالت بخر یتا برا میشد ادهیهر دو پ

انگشتانم مثل   نیب  فشی. دست ظرمیزده بود رون یدو ساعت بعد از شهر تهران ب  یکی

 شد:  یبرف آب م

 ؟ ی خور یپرتقال م   -

 : دی . خنددمیرا غنچه کردم و به سمتش چرخ لبم

 ... ی اردک شد هیشب اوشینکن س  -

پرتقال نمک زده به خوردم   یدهانم را باز کردم و سحر با دست آزادش تکه ا بچگانه

 داد: 

 خوردن... وهیداره از دست تو م یفیاوم... چه ک  -

 جاده اشاره کرد:   به

 ... ایتو باقال میحاال جلوت رو نگاه کن نر  -

 نظرش را بپرسم راهنما زدم:  نکهیکنار جاده قبل از ا یمغازه ها دن ید با

 ؟ یخور یآش م  -

 را دوست داشتم:  لبخندش

 . میبار امتحان کن کیخواد  یدلم م یول ستمیگرسنه ن ؟یگ یراست م یوا   -

 :  دیچیپ نیها داخل کاب زهیسنگ ر یرو نیماش یها کیحرکت الست یصدا
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 ؟ یبر  یخوا  ینم ییدستشو  -

 گذاشت:  سهیداخل ک یها وهیم یو چاقو را رو  دیه هم مالرا ب شیها دست

 برم دست هام رو بشورم.  دیآره با  -

گشتم. چنان ذوق کرده بود   زیتم یبهداشت سیدستش را گرفتم و دنبال سرو مردانه

کند  یحس م ایدادم. خبر نداشت آنکه خودش را مالک همه دن یرا به او م ایکه انگار دن

 من هستم. 

 

از   شیکه آمد دست ها رون یتا کارش تمام شود. ب ستادمیزنانه ا سیسرو یجلو

 را گرفتم تا گرمشان کنم: شیآب سرخ شده بود. با هر دو دستم، دست ها یسرد

 ؟ یزد خی... رمیآخ بم   -

که پشت سرش خارج شد اشاره کرد  یو ابرو به زن را گاز گرفت و با چشم  نشییپا  لب

 دل و قلوه دادن ما را نشنود:  یکه صدا

حرف ها نزن... چرا   نیاز ا گهیرو پس گرفتم د پمیخدا نکنه... تازه شوهر خوش ت   -

 ؟ ی نرفت

 تا من دست هام رو بشورم...  نیبش  زیم هی... برو سر یایصبر کردم تو ب  -

هم سخت نبود. دو سه کلمه   یلی. خدیبار یچشمانش مزد و عشق از  یبرق م نگاهش

  یدو نفره را به حد یزندگ کیتوانست طعم  یتوجه و احترام م یحرف قشنگ و کم

داد و من آش  ایببرد. سحر سفارش خوراک لوب نیها را از ب یکند که همه تلخ نیریش

سرسبز و   یو به منظره کوه ها  میتکنار جاده نشس یچوب مکتین  یرشته گرفتم. رو

 :  میشد رهیچالوس خ یبایز

 ؟یامتحان کن یخوا  یم  -

 دهانم گرفته بود:   یجلو  ایاز خوراک لوب یقاشق
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 شه دست خانم خوشگلم رو رد کنم؟ یمگه م  -

 قاشق درون دهانم قرار گرفت خودش را مثل بچه ها لوس کرد:   نکهیمحض ا به

 خوام! یمن آش م  -

 دهانم را قورت دادم:   تایمحتو عیسر

   رم؟یبگو بگ  یخوا یم یمگه نگفتم هرچ ؟ید یرشوه م  -

شانه ام گذاشت و وادارم   یدوباره به سمت رستوران بروم اما دستش را رو خواستم

 :  نمیکرد بنش

 دو تا قاشق... باشه؟  یکیفقط  ادهیکاسه ز کیبابا...  نیبش  -

گردنش را کج کرد و آنطور   یآمد. وقت یم بایبه چشمم ز  یگریاز هر وقت د شتریب

چشم همه در آغوشم حلش کنم.   یخواست همان جا جلو یمعصومانه لبخند زد دلم م

 انگشتانم گرفتم:   نیگونه اش را ب

 که بده؟  هیتو جون بخواه... ک  -

 حرف ها رو نداره جونم...  نیقاشق آش ا هیجون خواست؟  یک  -

 کرد: یآن خال یو ظرف کشک را رو دیت خودش کشکاسه آش مرا به سم

 آش کشک؟ ای یخور یآش رشته م   -

 دوست دارم...  ینطور یمن ا  -

 : دمیخند

 که آش مال من بود.  دیببخش   -

 ؟ یپنجاه پنجاه... نگفت زیهمه چ  یمال من و تو نداره... خودت گفت زمیعز  -

 . یبخت کرد دیاالن نصف بود؟ تو که همه رو سف نیا  -

 شده بود:   شکمو
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 ؟ یچ تون یز م؟ی بخر یرترشیس  -

 ام ثبت کنم:   یریذوق زنانه را در خاطره تصو نیچانه زدم تا خوب ا ریز دست

  یدلت خواست از بازار م یهتل، فردا هرچ  میر ی... اصال شب مم یدیهنوز که نرس  -

 ... میخر

تصور خوردن خوراک   یخورد. حت یداشت و م یبر م  یکاسه مقداراشتها از هر دو  با

را به هم بزند اما  یتوانست حال هر کس یکه پر از کشک بود، م یبا آش رشته ا ایلوب

 نشست.   یبه دلم م   بیعج

کرد فرق داشت. با  یکه سال ها کنارم زندگ یبا سحر  دمید یخودم م یکه جلو یزن

 نیکه به شلخته تر شهیرده بود. برعکس همرنگ الک و رژ لبش را ست ک قهیسل

  بیخالقانه گره زده بود. ترک یلیحاال خ  دیچیپ  یحالت ممکن شالش را دور گردنش م

عطرش نفسم را   یکرد. بو  یم شهیهمرا اسپرت تر از  پشیت یآسمان یو آب دیرنگ سف

اما شک   دهیدانستم مرا به خاطر گذشته نبخش یکرد. م یو دلم را گرم م نیریش

حرفش   گریکه د نیادامه دهم خاطراتش کمرنگ خواهد شد. هم  نطورینداشتم اگر هم

از چراغ گذشته  ندهیآ ریروشن شدن مس ینداشت برا  یازین یعن ی دیکش ینم شیرا پ

 استفاده کند. 

 کی یچشمم به تابلو  م،یدیمازندران که رس یبایاستان ز یساحل یاز شهر ها یکی به

 : دمیهتل افتاد. سرعتم را کم کردم و پرس

 خوبه؟  نجایا  -

 اشاره دست من آن طرف جاده نگاه کرد:  ریمس به

 .  میریبگ  متیق  میبر دیدونم... با ینم  -

 ؟ ی ذهنت ندار یتو یخاص یتو جا  -
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هتل فانوس...   میرفت  یم شهیبود... هم دهیرو نخر الیبابا و یوقت  میبچه که بود  -

ساله نرفتم   یلیاالن وضعش چطوره؟ البته بگم خ مینیبب  میبر یاگر دوست دار  کهینزد

 ممکنه مثل قبل نباشه. 

 هتل فانوس.   یبه سو شیپس پ  -

مجتمع  کیکهنه  یو کنار تابلو میسحر از جاده خارج شد ییجلوتر با راهنما یکم

اش زنده   ی. خاطرات کودکمیستادیلب ساحل به نام هتل فانوس ا  یاز اتاق ها یمیقد

شناخت از   یهتل را م  یفضا نکهی داشت. سحر با ا یکم متیشده بود. اتاق ها ق

باشد و من غر  فیکث دیترس یدهد. م ن خواست اتاق را قبل از رزرو به ما نشا  یمتصد

 زینسبتا تم یبهداشت سیسرو کیاتاق کوچک با تخت دو نفره و  کیبزنم. بدک نبود. 

بود که با  یکوچک یها اطیسرسبز و ح طی که نظرم را جلب کرد مح یزی داشت. چ

بار  نی اول  یهر اتاق درست کرده بودند. سحر دو دل بود اما من که برا نیشمشاد ب

ذوق   یکردم حساب یهتل را در شمال تجربه م کیاقامت در  ال،یو یجا بهداشتم 

کفش کرده بودم که  کیسحر اصرار کند من مثل بچه ها پا در  نکهیا  یداشتم. به جا

 .  میبمان نجایهم

ساحل  کیکرد نزد فی . سحر تعرمیرا به اتاق منتقل کرد می که همراه داشت یکم لوازم

دادم تا  شنهادیکرده. پ یپخش م شنی میبچه ها ان یکافه داشته که شب ها برا  کی

  می. هوا هنوز روشن بود. نس میو راه افتاد می. لباس عوض کردمیکن یرو ادهیساحل پ

 یبرد. دستش را دور بازو یبه اتاق ها م دشساحل را با خو یو بو دیوز یم یمیمال

شانه ام گذاشت. وجودم پر از غرور مردانه و حس   یمن حلقه زد و سرش را رو

آمده   یوسط هفته و زمان بودند. ما درست یهتل خال یشده بود. اکثر اتاق ها یروزیپ

  کیرا  یخلوت نیزد قصد سفر به شمال کند. ا یبه سرش م یکه کمتر کس میبود

که به   یسرسبز  ریمس  یدوست نداشتم و حاال عاشقش شده بودم. در انتها یزمان

 و گفت:  ستادیسازه کلبه مانند ا کی یشد جلو یساحل ختم م
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شد  یاومدند... بعدش پر م   یو قهوه م یچا یبود. تا ساعت نُه شب مردم برا  نجایا  -

کردند... من  یتماشا م یپلنگ صورت ای یها تام و جر دهیکارتون ند نیاز بچه ها که ع

 . می بود نجایعاشق ا دیو سع

 بوده؟  یمن خال یچقدر جا  -

شوهرم رو از  دیه شب بامطمئنم اگر باز باش ینه؟ ول ایکنه  یدونم هنوز کار م ینم  -

 جمع کنم. نجایا ون یزیتلو یجلو

پلنگ  ای یمثل تام و جر ییها شنی می. من عاشق انمیدیبلند خند یدو با صدا هر

 کی دیترک یشدم که نارنجک هم کنار گوشم م یم ون یزیبودم. چنان غرق تلو یصورت

 دادم:  یاش را از دست نم  هیثان

 مشترک ما عالقه به کارتون باشه؟ قهیفکر کنم تنها سل  -

 ... یشما برسه... راست یبه پا  یسلطان! محاله کس دیدار اریاخت  -

 شد: رهیسمت ساحل خ  ییو به جا ستادیافتاده بود. نوک پا ا یزیچ ادی

 . ره ینگو آبروم م  یکنم فقط به کس فی تعر یزیچ هیبرات  ایب  -

باز کار گذاشته  یطیدر مح ییکه چند دوش سرپا میدیرس ییتا به جا دیرا کش دستم

به سمت آن در   میسمت به ساحل داشت که سحر مرا مستق کیاز  یبودند. در کوچک

 اشاره کرد.   واریبه کنج د میکه شد یشن طی برد. وارد مح

 یگذاشته بودند تا جلو واریکنار هم پشت د یبزرگ با فاصله کم اریتخته سنگ بس دو

 : ردیرا بگ ایدر یموج ها

 ؟ ین یب یرو م نجایا  -

 خب؟   -

من  یبرا  کیو پ کیلباس ش یمن هم کل چارهی... مامان بنجایا  میاومد دیفکر کن ع  -

  دیع یذوق لباس ها یلیبود. خ دهیآورد خر یاز دوستش که لباس از آلمان م دیو سع
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رستوران... مامان هم اجازه داد لباس   میبابا گفت بر میدیکرد. اون روز تا رس یما رو م

 .  می نو بپوش

و از  دمیخنده زد. دستش را کش ریکند بلند ز فی خواست تعر یکه م یزیاز چ خودش

 خودم نگه دارم:  کیتنش را نزد شتریب یاستفاده کردم تا کم یخلوت

 د؟یتون آوردسر لباسا ییچه بال نمی ... بگو ببیخند یم  ینطوری آخ چقدر خوبه ا  -

  یسر بادبادک با هم بحث م میداشت دی دو تا تخته سنگ... من و سع  نیا  نیب قایدق  -

 ... میکرد

سمتمون   یشد. چنان موج بلند یطوفان ایلحظه در کیمرتبه تو  کیدونم چرا  ینم

 .  میفرار کن  میاومد که فرصت نکرد

 کرد:  یم فیسحر تعر دمیخند یسرشان آمده. من که م ییحدس زدم چه بال خودم

من شلپ   یها ی... کتونمیشد سی... از سر تا پامون خوار یموج ما رو کوبوند به د  -

...االن  یدید یم دیمامانم رو با افهی... قیاتاق... وا  میبرگشت یداد وقت یشلپ صدا م

 سوزه...   یم یلیافته دلم براش خ یم ادمی

 نو بافته بود...لباس من کِرِم بود و آهار داشت...  م یساعت موها دو

کرد...   دایپ ییخشکشو دیوسط ع یشده بود... بابام با چه مکافات یرابیس هیشب قشنگ

گفت فقط دو   یم یگرفته بود ه یما افسردگ ختیمامانم تا مدت ها به خاطر سر و ر

 ولشون کردم...  قهیدق
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