این وسط یکازمایشیا چکاب الزمبود تا شکمنوبهکلبرطرف کنه،اما سایه زیر بارش
میرفت؟

اگهقضیهرومطرحمیکردم ،دلخور نمی شد؟
باخودش فکرنمیکرد که این خواستمبه دلیل اعتماد نداشتنمه!

دستامو دوطرف سرم گرفتم ،دلممی خواست جاییبرمکه راه برگشتنی نباشه.

کاش همه ی اینا یه کابوس بود.

هرچقدر سایه زنگ زد جواب ندادمودراخر گوشیموخاموشکردم....

شب روتویمسافرخونهگذروندم..

زندگیبراممثل جهنم شدهبود  ....و به ذهنم خطا گذر نمیکرد شاید آه یه مظلوم پشت
سرم بوده باشه !

****

هوا کهروشن شد بهخونهرفتم ،خونهسوتوکور بود.
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حتماخواب بود ،ازپلهباال رفتم از الی در اتاقش کهنیمهباز بود به داخل نگاهی
انداختم،خواببود ،وارد اتاق شدموباالی سرشایستادم،توی سکوت بهش خیره
شدم،به شکمش زل زدم می خواستمنوازشش کنم اما دستم وسط راه روی هوا معلق
موند و بعد کناربدنم مشت شد.

پوفیکشیدممی خواستمبرمکه مچ دستم گرفته شد ،برگشتم وبا دیدنسایهکهبیداربود
 ،تعجبکردم.

لب زد:

_چرا نیومدی؟دلم هزار راه رفت!

باید موضوعروبهش می گفتم وکمرخودمرو سبکمی کردم...

لبموبا زبونم خیس کردم وگفتم:
_کل دیشبوفکرکردموبه نتیجه ای رسیدم.

سوالی نگاهمکرد کهادامهدادم:
_منبهتو اعتماد دارم ،ولیبرایاطمینانمیخوام که چکاب انجامبدی!
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با تردید بهمخیره شدوسرشوچرخوند ،پس ناراحت شدهبود.

_با این حرفت ثابت کردی کهذرهای بهماعتماد نداری.

بهحرفاومدمکهقطعش کرد وگفت:
_هیچی نگو!
بروبیرون می خوام تنها باشم!

*سایه *

با صدای بسته شدن در ،سرموچرخوندم و لعنتی زیرلب گفتم ،بلندشدم و روی تخت
نشستم.

زیرلب گفتم:
_حاالچیکارکنم!

شمارش روگرفتم بعد چند بوق جواب داد ،با تشر گفتم:

_مُردیکه جواب نمیدی خبرمرگت؟
باید همین امروز ببینمت!
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از نبود برزین که مطمئن شدم ازخونه بیرون زدم.

با تاکسی رفتموحواسمجمعبود کهکسیتعقیبمون نکنه.
عینک آفتابیم رو بعدپیاده شدن ،زدم و واردکافه شدم ،زودتر از من رسیده بود.

صندلی رو عقب کشیدمو عینکمودراوردم.

با نگاهی به اطراف با نیشخندیگفت:
_چطوری شما؟

_مسخره!
رسمادارم نابود میشممی فهمی؟
اخهمردک...

پوفی کشیدم که قهقهه ای سرداد وگفت:
_دوستدختر سابقمبودی ،رابطه کهچیزبدی نیست!
هست؟
درضمن دوستپسر جنابعالی تو رو وسط مهمونی ول کرد رفت با یکی دیگه!
با یه غریبه!
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تو که با من بودی.

_مزخرف نگو.

دستاشو بهمگرهکرد وگفت:
_باز چی شده؟

_برزین می خواد کهمنآزمایشبدم ،که مطمئن شهبچه مال خودشه!
اگه چکابکنم که میفهمه بچه یاوننیست.

پوزخند زدوادامه داد:
_اینتوله سگ منهکه تویدلت کاشتم!

نگاهم و ازش گرفتم که خندید و دستشو روی دستم گذاشت.

_مگه من با توشوخی دارم؟

_تومیگی چیکارکنم؟میگم بیا باهمباشیم ،اال وبال میگینه فقط برزین!
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دستمو از زیردستش بیرون کشیدم وگفتم:
_مغز خر خوردم؟
توئمکه به دنبال انتقامبودیو به مراد دلت رسیدی!

_سقطش کن!

پوفیکشیدموگفتم:
_نه ،میخوام بعنوان بچه ی برزین بزرگشکنیم ،الاقل اینطوری
رابطمونمستحکممیشه.

خندید وگفت:
_اینراهش نیست ،رفتنی میره!
با چنگ و دندون نمی تونینگهشداری.

_فلسفهواسه ی مننباف ،راه حل جلوی پامبزار.

کمی بهفکرفرو رفت وگفت:
_یکراه میمونه،اونمجعل یهبرگس!
که نشون بده این بچه ی مال برزینه!
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ادامهداد:
_پیداکردن یهپارتی توی بیمارستان انقدرم راحت نیست ،به زماننیازه تا اونموقع باید
بپیچونیش بههرنحوی.

به تکوندادن سرماکتفا کردم و پوف کالفه ای کشیدم

به خونه که رسیدم خوشبختانه از برزینخبری نبود....

امروزمبه خیر گذشت.

مانتومو ازتنمکندم کهبا صدای ....
در تکونی خوردم...

ازپنجره نگاهیانداختم برزینبود فقط اگه پنج دقیقهدیرتر می رسیدمکلیسوال
وجوابممی کرد.

تندتند لباسامو عوضکردم ،وازاتاق بیرونرفتم.

باالی پله ها ایستادمبا دیدنم به سمتم اومد دستش دورکمرمحلقه شد ،بوسهای به لپم
زدوگفت:
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_ازمناراحتی؟

سرم رو به چپ وراست تکون دادم.

کهادامهداد:
_الکیداری بزرگش میکنی !
یعنی راضی نمیشی؟

دستمو روی پیشونیم گرفتموگفتم:
_باشه هرچیتوبگی.

با تعجبوالبته خوشحالی گفت:
_یعنی قبولکردی؟

محکم بغلم کرد وادامهداد:
_ممنون عزیزدلم!

دندون قروچه ای کردم وازبغلش بیرون اومدم...

هربار باید به بهونه ایمی پیچوندم که وقتش برسه!
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صبح با صدای برزین پلکهاموازهم بازکردم ،ازاین پهلو به اون پهلو شدم

درحالیکهچشمامبستهبود ،گفتم:
_بزار...بخوابمبرزین...اومم.

_عزیزموقت واسه یخواب زیادهباید بریمچکاب.

باشنیدن این کلمه چشمام بازشد ،استرس توی وجودم نشست خدایا چیکارمیکردم؟

فکری به سرمزد ،ازجام بلندشدم و ناله ای سردادم.

_وای دلم...

بازم خودمورویتخت انداختم ،که برزین با تعجب به سمتم اومد ولبه ی تخت
نشست.

_چتشدیهو؟

صورتمرو جمعکردموگفتم:
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_نمیدونم دلمخیلی تیرمیکشه،نمیتونمازجامبلندشم.

کمی فکرکرد وگفت:
_خب بریمدکتر؟

با تتهپتهگفتم:
_نه...خبچیزه....

وسط حرفم پرید وگفت:
_نکنه برای بچه اتفاقی بیفته؟؟؟

خوبهکه خودش بهونه ای دستم داد.

_ن  ...نه اما فکر کنم نباید امروز خیلی راه برم  ...اینجور مواقع خطر سقط میره باال
باید ریلکس کنم ...

صورتش پکر شد و انگار خیلی تو برجکش خورد ...بلندشد و گفت:
_دراز بکشواست آبمیوه چیزی بیارم  ،میزاریمش برای بعدا!...
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ازاتاقکهبیرونزد ،لبخند مرموذانه ای رویلبمنشست.

P a g e 11

Https://Romanix.ir

