آوا معترضانهگفت:
_نهنمیزارم ببریش خالهجون ،مرتضی گفتههمینجابمونهتا وقتی بچشبهدنیا بیاد.

اصرارمامان بی فایدهبود...

اتاقی که آوا تدارک دیده بود رو نشون مامان دادم که اونم مثل من هیجان زده شد.

_مامان ببین چه کارایی میکنه؟

مامان به سمت آوا رفت و بغلش کرد:
_ممنون آوا جان ایشاهلل بتونمواسه ی بچت جبران کنم.

بعد گپ زدن با مامان ،آوا اصرارکرد که واسه ی شامم بمونه ،اما مامان یه سر داشت
و هزار سودا ....

دوساعت غفلت اندازه ی یکروز براش دردسر به بار می آورد.

حوصلم سررفت....
بهاتاق کوچولوم که هنوزم اسمش هم مشخص نبود رفتم
خرس قرمز وپشمالو رو توی بغلم گرفتم ،همیشهاونوکوچولویی که در وجودم قرار
داشت تصور میکردم ....
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وقتی اونرو بغل می کردم ارامش به قلبم تزریق می شد.

حوصلم که سررفت بهاتاق آوا رفتم ،روی تخت نشسته بود ومشغول بافتن!

جلوتررفتم  ....آوا اهل بافتنینبود!

_نمیدونستم ازاینکارام بلدی کدبانو!

نگاهمکرد وگفت:
_راستش واسه ی خواهرزادم تصمیم گرفتمببافم.

با تعجبگفتم:
_بابا تودیگهکیهستی؟!

خندید کهگفتم:
_چهلباس خوشگلی بشه این!

_مخصوصااگه بپوشتش.
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بهیاد برزین افتادم،بچماز بابا شانسنیاورد ،همه ی باباها برای اومدنبچشون لحظه
شماریمیکردن و!...

برای اولینبار بهبچهای بقیهغبطه خوردم،بچه ی من از نعمتپدری بی بهرهمی موند.

*برزین*

حتم داشتم که از پریناز متنفرم و ذره ای حسبهش ندارم ،اماچرا ازنبودنش توی این
خونه گلهمند بودم ،این مدت نبودنش باعث شدهبود رفتارمم عوض بشه ومدامبه
سایه بپرم.

دستهاش که دورکمرم حلقه شد ،خون جلویچشمام رو گرفت.

_عشقم،هیچ میدونی چند شبه باهم نبودیم؟!

دستهاشواز دورکمرم جدا کردم و گفتم:

_اینچهحرفهاییه؟

_چراازم دوری می کنی؟
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جوابی براش نداشتم.
با حالی داغون بی توجه به غرغراش ازخونه بیرون زدم.
سیگارواتیش زدم و پک عمیقی بهش زدم.
لعنت بهت پریناز !
من به چهجاییکشیده شدم.

به جاییکه به رابطهبا دخترای دیگهروآوردم.

تاشب به خونه نرفتم،هوا کهتاریکشدهبودگوشیم به صدا دراومد.

اسمسایه رو که دیدم روحوروانم بهمریخت،توهمیشدهبودم چرا باید انتظار می
داشتمکهپریناز زنگ بزنه؟!

کالفهو بیحوصله جوابدادم:
_بله؟!

_کجایی برزین؟!
بیا خونه کارت دارم.

بدون حرفی قطع کردم ،تا خونهمسافت زیادی بود برای همینماشینگرفتم.
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داخل خونه شدموبا دیدنصورت رنگپریدهی سایه اخمیکردم...

جلورفتم پوستش عینگچسفید شدهبود.

کنارشروی مبل نشستم وگفتم:
_چیشده؟

دستشو روی صورتش کشیدوگفت:
_نمیدونم..حتما بی احتیاطی کردیم حتما هم مقصر فقط تو نبودی...

بدممی اومد که موضوع رو کش میداد وسراصل مطلب نمی رفت.

داد زدم:
_ازچی حرف می زنی؟!

دست دست کرد وباالخره گفت:
_منحامله ام!

با شنیدن اینحرف،موبه تنم سیخشد.
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یعنیچیحاملس؟!
این بچهازمنه؟!
تازه فهمیدمچه گندی زدم!...
نباید می گفتم ،اماحسابی عصبیبودم.

_ازکجامعلوم اینبچه ی منه؟؟

سایهبهواقعوا رفت و بغض باعث شد چونه اش بلرزه.

_توچطور می تونی اینحرفوبزنی؟!
اون شب توی پارتی منو تو باهمخوابیدیم ،می خوای زیربارش نری؟
ذهنم یاری نمیکرد ،لعنت به مستی که باعث می شد هیچی از اون شب روبه یاد
نیارم....
حسمبهم میگفت که اون شب ،سایه نبوده!...
اما...اما این اجحاف در حق سایه می شد..
بغضیکهتویگلوشنشستهبود و باعث وبانیش منبودم!...
درست نبود که لقب هرزه روهم بهش بچسبونم.
سرشوکهرویسینمگذاشت ،صاف سرجامنشستم.
_اینبچه یمنوتوئه برزین ،میخوامنگهش دارم!...
انگارهمهچیزدست به دست هم دادهبودن کهمنونابودکنن.
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شکداشتموازطرفی!
تویدوراههگیرکردهبودم....
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