لباشوجمع کرد وگفت:
_ خب آره.

تراولهای که کشی دورش بود روجلوش انداختم وگفتم:
_اینم ازسهمتودیگهکاری باهمنداریم.

یهوگفت:
_مشروبنخوراحمق،ضررداره.

قلپی دیگهنوشیدم وگفتم:
_آخریشه!بهسالمتیموفقیتم!
و صد البته بهدستاوردن ،برزین!
حاال برزینتومشتمه!
البته از این موضوع ساده نمیگذرم  ...تهمت بزرگی بود و بی جواب گذاشتن من ظاهر
خوبی نداره ....

بعدقرارباهاش ،به خونهرفتم مشغولخوردن تخمه بودمکه برزین واردشد ،تویخودش
بود صداش زدم:

_عشقم!
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سرشوبلندکرد،جلورفتموخودموباال کشیدمکهببوسمشصورتش روعقبکشید ،

بااخمیگفتم:
_چرا اینجوری میکنی؟
حاال که فهمیدی بچهی توئه ازمدوریمیکنی؟

درحالیکهنگاهش به اطراف بود گفت:
_فقط خستم یکم عزیزم ...

پوزخندی از حرص زدم و گفتم :

_اینکه من هیچی نمیگم و به روی خودم نمیارم که چه رفتار زشتی باهام داشتی باعث
خستگیت شده؟؟

کالفه دستی به صورتش کشید و زمزمه کرد:
_صبححرف میزنیم سایه االن خیلی خستم ..

لعنتیزیرلب گفتم.
انگارناخشنودبود ازاینکه بچه مال خودشه!
ولی همینجورینمیموند !
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آوا*

ازاون روز پرینازتوی اتاق کزکرد ،گوشهگیرترازهمیشهشد واین برای حاملیگشاصال
خوب نبود.

از الی در نگاهی بهش انداختموداخل شدمکه صاف نشست ،باید ازاین جو
خارجشمیکردم،گفتم:
_ببین براتچای دارچینیدرست کردم.

نگاهیبهمانداخت وبعد کمیمکثگفت:
_اونا چیکارمیکردن؟

با اخم ساختگی گفتم:
_چرا بهشون فکرمیکنی؟چهفرقی میکنه؟!

_فرق میکنه!

_تا اونجایی که فهمیدم ازمایش DNEداده!
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سرشوتکونداد وگفت:
_جوابش ...مثبت بوده که این بچه مال برزینه؟!

_ظاهرا!

روبهم گفت:
_اما من حسمیکنم نیست!

_منظورت چیه پریناز؟
_منظورم همینه ،یهکاسه ای زیرنیمکاسس.

ازجامبلندشدموگفتم:
_یکماستراحتکن.

_توفکرمیکنی سرمبه جاییخوردهدارم پرتوپال میگم؟

میخواست ادامه بدهاما حرفش روخورد.
فکرفقط باعث می شد بهخودشآسیب برسه.
بهحرفهاش رجوع کردم،چرا حس می کرد!...
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نکنه اینوسطاتفاقاتیمافتاده؟!
مرتضی بعد یکهفتهماموریت برگشت ،با پریناز احوال پرسی کردن ،پریناز شامش
روخوردهبود برای همین فقط برای مرتضی غذا کشیدمکهگفت:
_پریناز چرا اینقدر الغر شده؟

مرتضی هم متوجهاین موضوع شده بود!
_از بس که فکرمیکنه!

_فکرکردن کامال بیهودس!
البد به ادمی که لیاقت نگاه کردنم نداره!

_آره.

یادم اومد که سایهحاملسبنابراین از سیرتا پیاز موضوع روبرای مرتضی تعریف کردم.

مرتضی ازتعجبشاخ درآورد وگفت:
_فکرنمیکردمبرزینتا این حد بی چشمو رو باشه!
_اما...

مرتضی چشماشو ریزکرد وگفت:
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_اما چی؟

_اما پریناز باور نمیکنه ،حس میکنههمه جا یهحقه بازی توی کاره!

مرتضی ادرس بیمارستانروازمگرفت ،کارش ردخور نداشت می خواست خیال پریناز
روراحت کنه.
شب بعد پریناز که خوابید مرتضی ازم خواست که باهمحرف بزنیم ،راجعبه
تحقیقاتش بود میدونمنتیجه بخشبود ،رویصندلی روبهروشنشستموگوشسپردم.

سینهای صافکرد وگفت:
_اینوسط یچیزیدرستنیس!

_چطور؟!

_دکترای اونجا مشکوکنیجورایی!
مخصوصا همون پرستارکه سایه و برزین پیشش رفتن.

مرتضی اگهشکمیکردقطعا اینوسطیهجایکارمیلنگید.

دستموزیر چونمگذاشتمومتفکرانهگفتم:
_منباید حقیقتوبفهمم!
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یا مثل بچه یآدممیگهیا ازراهدیگه!

باشنیدن اینحرف ،ابروباالانداختموگفتم:
_مرتضی این تویی؟

شونه باال انداخت وگفت:
_هنوزشوهرتونشناختی.

فردای اونروزمی خواست بازمبه بیمارستانبره ،منمکنجکاوبودمسرازکاراشدربیارم.
برای همین به پریناز گفتم کهکاردارم.

همراههمبه بیمارستانرفتیم ،ابهتیکه مرتضی داشت تنوبدنوبه لرزهمیانداخت...

درستهپلیسنبوداما عینپلیسعملمیکرد.
اینطورکه پیدا بود اونقدر ادم داشت کههرکاری انجامبده
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