با اینکهکابینتها برق میزدندستمالشونکشیدمکهصدایی بیخ گوشمباعث
شدتکونیبخورم:

_ازمفرارمیکنی!

برگشتموبا دیدن برزیننفرتم فوران کرد.

ازکنارشگذشتمورسمیجوابدادم:

_ممکنه سایهخانومببینهبراش سوتفاهمپیش بیاد،منو از نونخوردننندازید.

ازآشپزخونهبیرونزدمو با سایه رودر روشدم....

نفس عمیقیبیروندادمکه برزین گفت:
_خانومم نمیخوایکنارمباشی؟

سایه از خداخواستهخودش رو تویبغلش انداخت ومن بهاشپزخونهرفتم....

جلویمنم شرم نمی کردن ....
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حس فضولیم باال زد واز الی درنگاهیانداختمکه سایه رو در حال بوسیدن گردن
برزین دیدم ...

حال بهم زنتر ازاین صحنه وجود نداشت.

دروبستم وبهکارممشغول شدم.

برزین*

تا میخواستمنظرمرونسبت به پریناز عوضکنماونحرکت وماجرای اون روزجلوی
چشممنقش می بست.

ازطرفی دلمبراش تنگمی شد وازطرفی نمیتونستم ازخیانتش چشم پوشیکنم.

پریناز*

به سرعت چهارماهگذشت ،ماه سرنوشت سازمرسیدهبود ...

کلی ذوق داشتم ازاینکهمیفهمیدم بچم دخترهیا پسره ،تازگیا متوجه لگد زدنشم شده
بودم.
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همراه آوا به سونوگرافی رفتیم خانومی که جلوی ما بود بعد از خروج از اتاق با اشتیاق
بهطرفم اومد وگفت:

_دوقلون همونیکه شوهرمدوسداره وقتی بشنوه بال درمیاره.

همخوشحالشدم و هم غم توی دلم خونه کرد.

چقدرخوشحال بودیمازاینکهبرزینبابا می شد!...

چهقدر برنامه چیده بودیم ولی وقتی کارهاشرومرور میکردم فقط

حس تنفرم افزایش پیدا می کرد،

اون خیانت کرده بوداونمچندینبار حتیحاضرنبود با یکنفر بمونه.

مننمیخواستمبچم اینطور پدری داشتهباشه.

از فکربیرون اومدمو لب زدم:

_خیلیخوشحالمبرات مراقبخودت باش.
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بوسی بهلپمزدوازم خداحافظیکرد.

نوبت ما که شد ....
وارد اتاق شدیم ،خانوم دکترجوون وباکالس بود.

بالبخندبهمونخیره شدوگفت:

_لطفا دراز بکش.

دراز که کشیدم لباس روی شکمم رو باال زد وقلبم مثل گنجشک کوبید.

مایعی لجز رویشکمممالید وبعد
چنددقیقه با لبخند گفت:

_خب خب مامانشمیتونی صداشو بشنوی.

ادامه داد:

_درضمن بچت یه دخترخانومنازهمثل مامانش.
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ناخودآگاه ذهنم بهسمت برزینرفت که عاشق دختربچهها بود.

بغضمروخوردمکهگفت:

_میشنوی؟

کمی دقت کردم و باشنیدن صدای ضعیف قلبش ،خون دررگهامجهید ...

حسیکهمملواز عشق بود  ،عشق بهدخترم ازحاال درمن حس می شد.

_بلندشودخترت صحیحوسالمه ،حتما پدرشم واسش ذوق میکنه.

نگاهی بهم انداخت و گفت :
_بچه ی اولتونه؟

به تکون دادن سرماکتفا کردموبا خودمگفتم:

_پدرش نه بچشوخواست نهمادربچشو.
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آوا متوجه حالم شد که دستم روگرفتوگفت:

_ممنون خیلی لطف کردید.

از اتاق بیروناومدمکه جلویچشمام سیاهی رفت ودستموبهدیوار بند کردم

آوا سریع زیر بازوم رو گرفت و گفت:

_حالتخوبه؟
اگهنمی تونیراهبریتایکمبشینیم.

حال جسمیمخوب بود،اما امروز همهدست بهدست
همدادهبودن،کهبرزینروبهمنگوشزد کنن ،که اون هرگز از ذهن منبیروننمیرهومن
نمیتونم زندگی ارومی روتجربهکنم.

آهستهقدمبرداشتموگفتم:

_میتونم.

****
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سایه مشغولمالیدنکرمبه صورتش بود

که نیمنگاهیبهم انداخت وگفت:

_زبونتوموش خورده؟

نزدیکشکهشدم ،گفتم:

_سالم.

نگاهی از سرتا پا بهمانداخت وگفت:

_سوالهبرام که تو چطور با وجودبارداریت کارمیکنیسختنیست؟

همزمانبا حرفش برزین ازپله ها پایین اومد که ....
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