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گرفت و فرش اتاق خواب   یسال اول ازدواجمان بود که سحر جشن کوچک شیدفعه پ 

طال بود که خبر داشتم   ریزنج کیبار  نیتولد به سحر دادند. ا یمرا به عنوان کادو

  نیکه در خانه پدرزنم افتاد هرگز ا ی. بعد از اتفاقاتدندیکنان با سحر خر یآشت یبرا 

  یتولد داشتند همان را به من م یدوکا عنوان . حاال به دیبه دست سحر نرس ریزنج

اما  میکادوها را هم باز کرد هیو تشکر کردم. بق دمیدادند. در هر حال صورتشان را بوس

 اعتراض کرد:  کای اجازه نداد. مل دیسحر رس هینوبت به هد یوقت

... باز کن یدیخر اوشیآقا س یبرا  یخواد بفهمم چ یاومدم دلم م یسحر؟! از وقت   -

 !گهید

 ! هیخصوص یول دیببخش   -

من نشسته بود. خم   یپا ریدر جمع نکرد. ز یقشنگ یلبو قرمز شد. شوخ هیشب رنگم

 شدم در گوشش آرام گفتم:

 هست!  یکنن توش چ یجمع... باز کن حاال فکر م یزشته تو  -

 دارم.  لیتونم... دل ینم  -

 ز؟ یم یرو یگذاشتچرا   یباز نکن یخواست یسحر زشته... اگر م  -

 ... لطفا اصرار نکن. میهم دار یا  گهیدونستم مهمون د یچون نم  -

اصرار نکردم. هر    گرید نیهم ینداشت برا یقشنگ ریحرف زدن ما هم تصو یگوش در

 یجعبه را حدس بزند اما سحر با لبخند سر تکان م اتیگفت تا محتو یم یزیکس چ

و  ان یاستفاده کرد و خودش را به ک اهویکرد. مادرم از ه یداد و همه احتماالت را رد م

  یاز سحر م الیشدند تا حرف بزنند. ش مابهارک رساند. هر سه وارد اتاق خواب 

اق خواب  پخش کند تا همه برقصند اما سحر تمام حواسش به ات یقیخواست موس

 بود. دوباره خم شدم کنار گوشش گفتم:

 خواد؟  یم یچ الیش نی ... تو ببرمیمن م  -

 نرو... بهتره تنها باشند. اشکال نداره.   -
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در خطاب به   یمادرم جلو یکرد. موقع خداحافظ دایادامه پ روقتیکوچک ما تا د جشن

 سحر گفت: 

 .ان یو خانمش هم م ان ی... کدییایفردا شب ب  -

 . دین لطف دارممنو  -

 .یش ینم  ریشام ساده است... نترس نمک گ هی  -

 زد:  یمصنوع  یلبخند سحر

...  دیریبگ یو کامران رو خانوادگ مای. بهتره جشن بچه دار شدن سدیکن یلطف م  -

 برو!  یاگر دوست دار  اوشیس

 که گفت مقاومت کنم:  یزیوجه نتوانستم در برابر شوک چ چیه به

 بارداره؟  مایمگه س  -

هر   دیتولد من نبود بلکه با کیتکان داد. مطلب دستم آمد. تبر دییبه عالمت تأ  یسر

 در راه است.  یکه نوه ا دیرس یطور شده به گوش ما م

دلمان بسوزد که عنوان  دیما را ارث خواهد برد و ما با ینوه که نام خانوادگ  نیاول

در  گرید ان یکه ک نینظر گرفتن ا فرزندمان نشده. با در بی نوه خانواده نص نیبزرگتر

 داند!  یکرد که راپورت بدهد، سحر از کجا خبر داشت را خدا م ینم یخانه مادرم زندگ

را بدرقه کردم. به خانه که بازگشتم، سحر داشت با عجله   هیپله ها بق نییتا پا من

و  آشپزخانه پرت کردم  نتیکاب یخانه را رو دیکرد. کل یو پاش ها را مرتب م ختیر

 : دمیپرس

 ؟ یناراحت شد   -

 باال انداخت:  یگذرا به من کرد و شانه ا یظرف شستن بود. نگاه مشغول

  ریپنجره هم تعم یکی نیبود زودتر ا نی به هر حال که قرارمون ا ؟یچ یناراحت برا   -

 گرفت؟   یشه مهمون یهم م  کیخونه کوچ یتو یدی...دمیکن
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 خوب برگزار شد! زیکردم. چقدر همه چ یفکر م  نیاتفاقا خودم هم داشتم به هم  -

رفتار   نهیخواستم آ یخودش قبول نکردم چون م یآره خدا رو شکر...درسته جلو   -

 دمیکش یکردم و ناز م یداشتم هزار بار دعوت م یبد یسابقش باشم بفهمه چه حس 

ازت توقع دارم الاقل   اوشی.  سمیزن ی سر م کیشام ساده اما فردا با هم  کی یبرا 

نره من هم وجود   ادتی یوارد شد نکهیبه محض ا یبار به حرفم گوش کن کی نیهم

 دارم.

 تکان دادم و گفتم: یگرفته بودم. سر نگیر نتیچوب کاب یانگشتانم رو  با

محتاط  یلیخ دیشه پس با یمالقاتمون م نیاول نیباشه... سر حرفم هستم... ا  -

 م؟ یبخر دی... کادو بامیباش

بار هم که شده   کی نیهم دیلباس هم بخرم... با دیخوب و من با یآره... کادو  -

ذهن همه بمونه... با   یاز خودمون تو یخوب ریتا تصو میدو تامون آراسته باش یحساب

. حاال  ...می پزم که ببر یم ایظرف الزان کی... من هم می مون ینم ادیو ز میش یهم وارد م

 منو باز کن! یبرو کادو

 دردسر ساز افتادم: هیهد ادی تازه

 نجای ا یگذاشت یکرد یکار بد یلیرفت. سحر خ یم ادمی... داشت یگ یاِ... راست م  -

 باز کنم...  یبعد اجازه نداد

 کرد:  یبا تلمبه راه عبور آب را باز م ییظرفشو نکیداشت داخل س یسخت به

 . یفهم یغر نزن... باز کن م  -

 زیم ریرا از ز یآسمان یآب یچهارزانو نشستم و جعبه بزرگ با کاغذ کادو نیزم یرو

خوردم. تا من موفق   یباز کردن کاغذ کادو به مشکل بر م یبرا   شهی. همدمیکش رون یب

فاصله کف خانه نشست و   یشوم در جعبه را باز کنم سحر کارش تمام شده بود. با کم

رفت با تعجب نگاهش   شیرا بغل گرفت. دستش که به سمت شصت پا شیوهازان

 کردم:
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 ؟ یهست که انقدر مضطرب یخبر  -

 نه چطور مگه؟   -

 !تی الیجون عمه خ  -

روبرو شدم. جعبه دوم  گریجعبه د کیچسب را کندم و با باز شدن در جعبه با  نیآخر

 به سحر چشم دوختم:  یافتاده و دلخور  یو با شانه ها دمیکش رون یرا ب

 واقعا؟!   -

 :دیخند

 !می الیبه جون عمه خ  -

و   نیداخلش بود. اول گرید یکیکردم  یشکنجه ادامه داشت. هر جعبه را که باز م نیا

رفتم با جعبه کفش،   یشده بود اما هر چه جلوتر م نیتزئ هیجعبه هد کی ن،یبزرگتر

جعبه که مال ساعت خودم بود   یآخر تایو نها جعبه عطر ،ی خور ینیری جعبه ظرف ش

مرا   دیخند یو به تالشم م دینوش یم یچا چهره خونسرد سحر که  دن یروبرو شدم. د

 : دمیکرده بود. جعبه ساعت را نشانش دادم و با خشم پرس یعصب

 هنوز ادامه داره؟    -

 غنچه گفت:  یرا با هم باال داد و با لب ها شیابروها

 نُچ!  -

 باشه...   گهید یکیسحر اگر   -

را   میگرفت. لب ها یرا به باز شیرا نصفه گذاشتم چون سحر دوباره شصت پا حرفم

به داخل جمع کردم و آرام در جعبه ساعت را گشودم. هنوز کامل باز نشده بود که  

صورتش گذاشت. لحظه اول فکر کردم سر  یرا جلو  شیدست ها ادیسحر از ذوق ز

رنگ   دیسف لهیوس کیاما  نمیدستبند داخلش بب ایع داشتم ساعت کارم گذاشته. توق
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  دهیرا باال کش شرتشیت قهی. با دقت نگاهش کردم. سحر ستیدانستم چ یبود که نم

 آورد.  یدر م بی و غر بیعج یبود و صداها

سحر و تست   نیماجرا از چه قرار است! نگاهم ب دمیتا فهم دیطول کش هیچند ثان

شد و   نیسنگ میداد در گردش بود. نفس ها یرا نشان م یز که دو خط موا یباردار

و به   ستادیاز حرکت ا یکردم جهان لحظه ا  یکرد. حس م دن یقلبم شروع به کوب

و   دیکش نییپا یشرتش را کمیت قهی طنتیانتظار عکس العمل من نشست. سحر با ش

داخل جعبه ساعت   اتیبه محتو ی. دوباره نگاهدمید یبراقش را م  یمن فقط چشم ها

 : دمیدارد اما دوباره پرس یامیبودم چه پ دهیفهم  نکهیانداختم. با ا

 ! ه؟یچ نیا  -

 بار پلک زد تا بفهمم حدسم درست بوده:  چند

 ! ه؟ی چ نیسحر ا  -

زد. صورتش را به کوسن  مهیآن خ یبرداشت و به حالت سجده رو  یکوسن طنتیش با

 فشرد و گفت: 

 .. تولدت مبارک..ییدارم بابا ین یمن ن  -

  یلیزدم اما سحر خ ینم ینبود. من که حرف نیکردم. قرار ما ا یبهت نگاهش م با

. سکوت میصبر کن دیبا ندهیبود که تا دو سال آ  ستادهیحرفش ا یسفت و سخت پا

. لحظه  دیخند یکرد و م یزده من اشاره م خی افهیمن باعث خنده سحر شده بود. به ق

 شک به دلم افتاد:  یا

 نکردم.  انتیکه من به اعتمادت خ یدون  یسحر... نکنه ناخواسته بوده؟ م  -

با همه وجودت    یکشم... وقت یوقته دارم براش نقشه م یلیناخواسته کدومه؟ من خ  -

خواد فعال   یدلم نم یمبارکت باشه ول ؟یر یپاداش خوب نگ دیچرا با یجنگ یما م یبرا 

کنم دست   یم  دایپ ی...حس بد یفردا شب دوست ندارم بگ بفهمه... مخصوصا یکس

 . ستیخودم ن
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به  رهیکادو را کنار زدم و خ یکامال هوش و حواسم برنگشته بود. با دست کاغذها هنوز

 : دمیچِک پرس یبیبِ یخطوط مواز 

 چقدر صحت داره؟   نیسحر؟! ا  -

 بلند قهقهه زد:   یو با صدا دیباز خواب طاق

 گرفتم.  یعکس م افتیدارم... کاش از ق ی... چه حال خوبی وا  -
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