گفت:
_خونه ی من میمونی.

_عمرا!

_حاالوضعتبحرانیه  ،نمیتونم به حال خودت بزارمت.
اگه خدایی نکردهنمی تونستی بهمزنگبزنی چی؟!

سکوتمکهطوالنی شد گفت:
_امروز تسویهمیکنیوتمام.

حرفی نزدم ،حالم که بهترشد به اجبار آوا وسایلم رو جمع کردم...

بدتر از همه ی اینها ندیدن برزین بود که عذابم میداد ،تنها راهی که میتونستم
ببینمش همین بود حاال

دیگهنمیتونستمبابای بچمرو ببینم و الاقل به امید دیدنش زنده باشم.

کسل وپکر مشغولجمع کردن وسایلمبودمکهآوا گفت:
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_توخیلی احمقی پری!
قضیه ی تو وبرزین تموم شد.

بودنش و هرلحظه دیدنش فقط زخمتوتازهمیکنه.

چمدان روبرداشت از اتاق بیرون زدیمپایینپله ها با دیدن برزینقلبم هری ریخت،
یهتلنگر کافی بود برای اینکه بغضم بشکنه ورسوا بشم.

ازکنارش کهگذشتمنگاه سرد وخالی ازاحساسش تهقلبموخالی کرد.
سایهدست به سینه دم در ایستادهبود با دیدنم شونه ای باال انداخت وچکروبه
دستمداد.

_بدهیمونمصاف شددیگه؟

همونطورکه به چکزل زده بودم گفتم:
_ممنون خداحافظ.

بدون اینکهبه پشت سرم نگاه کنمقدمبرداشتمـ...
این چهحسیبودکه به سراغم اومد؟

همش با خودم می گفتم:
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«برزین این فاصله روتموم کن بیا ونزار کهبرممانعم شوبگوکهمن وبچمو
هنوزدوستداری»

اما...زهیخیال باطل.

ما ازاون خونه بیرونزدیم هرجوری شده بغضمروقورت دادم.
من اسباب زحمت آوا هم شدم.

وارد خونش کهشدیم گفتم:
_آقا مرتضی هم راحت..

_مرتضی فردا میرهماموریت ،اون هیچمشکلینداره توامراحتی.

چشمام رو که گرفت شوکه گفتم:

_چیکارمیکنی؟

به سمت جلو هدایتم کرد وگفت:
_نترس هرجامیبرمت بیا.
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توی سکوت همراهیش کردم ،که پرده ی تاریکی از جلوی چشمم کنار رفت ودنیایی
کودکانه جلوی چشمم ظاهرشد.

با دیدن اتاقی که از در ودیوارش عروسک و بادکنک آویزونشده بود دستموروی دهنم
گذاشتم ،و روبه آوا گفتم:

_من قلبم ضعیفه ها!
اینا چین؟
با لبخند گفت:
_از همونروزی که فهمیدم حامله ای خریدمتا رسیده به اینجا!
واسه ی خواهرزادمنخرمواسه ی کی بخرم؟

از هیجان در پوست خودم نمیگنجیدم.

توی آغوشم گرفتمش که گفت:
_مواظب بچت باش ،االنزیردست پای ما له میشه گله میکنه ،بعدشم حسودی میکنه.

اهسته ازبغلش بیرون اومدم.

اتاق کنار همون اتاق روبرای من آماده کردهبود وگفت:
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_مرتضی زنگزد سالم رسوند ،گفت که تاکید کنم بگم احساس غریبی نکنی!

منموظفم ازشما مراقبت کنم.

ازاین لحنش خندم گرفت و شرمنده شدم.

روی تخت نشوندم وگفت:
_استراحت کن بلندنشی بهکمرت فشاربیاد.

ازاینمراقبت و تاکید های پیدرپی اش بهوجد اومدمحتی مادرممتا این حد نگران من
نبود.

از اتاق بیرون زد و قبل بستن در گفت:
_میرم شام بپزم ،نیای سرکبکشی که جورت سنگین تر میشه.

لبخند کمرنگیزدمو دراز کشیدم که فشاری به کمرم اومد ،خطاب به بچه ی توی
شکمم گفتم:

_دیدی مامانی؟خاله آوا روحساس کردی!
ازهمین ماه ها باید منوزمینگیرکنی تواخه؟
بچه ی خوبی بودی که!
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حین حرف زدنم،گوشیم ویبره خورد وبا دیدن اسم مامان خوشحال تماس رو
برقرارکردم.

_جانم مامان؟

_دخترمخوبی؟کجایی؟

_مامان من پیش آوام ،قضیشم مفصله پشت گوشی نمیشه گفت.

_اونجا چرا؟به اون دخترمزحمت دادیم.
امروز میام اونجا  ،کسی که نیست؟

برای اینکهمزاحمش نشم جملم رو مختصر گفتم:
_بیا مامانمنتظریم.

_پسفعال.

گوشی رو ،قطع کردم ،پلکهام سنگین شدبعدروز طاقت فرسا چرت چند دقیقه ای بد
نبود تا یکم حالمروجا بیاره.
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بعداینکهمامان اومدو قضیه روبراش تعریف کردم ،متحیر گفت:

_وای خدا؛ من چطور مادریم که تو حالت بد شده و روحمم خبر نداشته!

_این حرف ونزن مامان !...
خب توام مشغله دارینمیشه که هردقیقه رومراقب من باشی.

آوا سینیچای رو ،روی میزگذاشت وکنارمنشست ،مامان خطاب بهش گفت:

_واقعا شرمندم آوا جان ،بهشمام زحمتدادیم.
امروزمپریناز میاد پیش خودم ....
درست نیستپیش شما اسباب زحمت بشه.
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