ماشینو روشن کردم و با آخرین سرعت به سمت خونه عمه(مادر پریناز )روندم

با رسیدن به مقصد با سرعت خودمو به در رسوندم و محکم در زدم

که صدای عمه بلند شد
_کیه؟اومدم چه خبرته

درو باز کرد و با دیدنم لبخندش روی لبش ماسید و با مکثی گفت:
_تو اینجا چیکار میکنی؟؟؟

بی توجه بهش سعی داشتم پشت سرشو ببینم و توی خونه سرک میکشیدم

_مگه با تو نیستم پسر جون میگم اینجا پی چی اومدی اومدی بازم پریناز منو
برنجونی؟؟؟

با این حرفش نگاه با تعجبی به عمه دوختم

_پریناز من!
پریناز کجاست من باید باهاش حرف بزنم!؟
خواهش میکنم
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*
عمه(مادر پریناز):

توی خونه مشغول بافتن پیرهن کوچولو و سبز رنگی بودم

و با هر ردیفی که میدوختم لبخند رضایتی میزدم
_خدا کنه پریناز خوشش بیاد
گرچه این دوره زمونه دیگه علم و تکنولوژی پیشرفت کرده
اما چیکار کنم
منم مادربزرگم
دلم میخواد براش لباس درست کنم
فکرم بدجوری پیش پریناز بود
الهی قربونت برم دخترم از اون پارسای عوضش شانس نیاوارد
برزینم که طالقش داد
حداقل خدا کنه بتونه با بچش آرامش بگیره این روزا حال پریناز یکم بهتر شده
بچش بهش حس خوبی میده چیزی نمونده مادر شه!
توی همین افکار بودم که صدای محکم خوردن چیزی به در بلند شد با تعجب بافتنیو
کنار گذاشتم
فرد پشت درو خطاب قرار دادم:
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_ای بابا چه خبرته اومدم
با تعجب درو باز کردم و با دیدن برزین لبخندم به طور کامل محو شد
_تتتت....تو اینجا چیکار میکنی؟؟؟
بی توجه به سوالم توی خونه سرکی کشید
مشخص بود به دنبال پریناز میگرده و همین رو هم پرسید:
_پریناز پریناز من کجاست!؟
حتی نمیتونست درست و حسابی روی پاهاش وایسه و دکمه هاشم که یکی در میون
باز بود
بدجوری آشفته بود
شایدم باز اومده بود تا دختر بیچاره منو برنجونه
آره حتما برای همین اومده بود

_تو با چه رویی اومدی اینجا!پریناز!؟
از جون دختر من چی میخوای ها با یه بچه ولش کردی کافی نبود!؟

پسم زد و بی توجه بهم وارو خونه شد و به سمت اتاق پریناز رفت

_داری چیکار میکنی به خودت بیا هیییی به چه اجازه ای وارد خونه من میشی!؟؟؟

بی توجه تمام خونه رو زیر و رو کرد
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_گفتم پریناز کجاست!؟؟؟

_اخه تو چی از جون دختر من میخوای اونهمه سختی بهش دادی اونهمه زجر کافی
نبود

بازم سوالشو تکرار کرد

_عمه لطفا!
من باید با پریناز حرف بزنم من !
من نیومدم تا برنجونمش
من همه چیو فهمیدم حقیقتو فهمیدم
من میخوام برگرده
من میخوامش
خواهش میکنم بگو کجاست!؟

_خیلی برات مهمه جاست!؟
هه
اومدی تا برش گردونی!؟
اینهمه مدت کجا بودی پس!؟
وقتی دختر بدبخت و بیچاره من به پات افتاد و گفت که بیگناهه ولش کردی
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حاال یادت افتاده دوسش داری!؟
حاملگی پر استرسی داره
برای همینم پیش اوا میمونه
چون توی بیغیرت ولش کردی

انگار فقط همینو میخواست بدونه اینکه کجاست و انگار باقی حرفامو نمیشنید!

با شنیدن اینکه پریناز خونه آواست
به سمت در رفت که مانعش شدم

_نه برزین خواهش میکنم پسرم اون تورو فراموشت کرده

با این حرفم سرجاش متوقف شد که به سمتش رفتم

_حاملگی پر استرسی داره
خطر سقط داره
خبرای هیجانی اصال نباید بشنوه
چه خوب و چه بد
تازه
بعد اونهمه سختی چند وقته که به خودش اومده
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به زندگی بدون تو عادت کرده
ازت خواهش میکنم پسرم
ازت خواهش میکنم
برزین خواهش میکنم
زندگی دخترمو خراب نکن
التماست میکنم
بعد اینهمه وقت چند روز پیش لباش خندید
دخترش همه زندگیش شده

با حالت عجیب و آرومی به سمتم برگشت

_پریناز فراموشم کرده!؟
ببب...چه دختره؟؟؟؟

اونقد نگاهش ناراحت بود که برای لحظه ای دلم سوخت
اما باید فکر دخترم میبودم

نباید اجازه میدادم دوباره به زندگی دخترم ورود پیدا کنه
دوباره اونو برنجونه خصوصا حاال که پریناز خطر سقط داشت
همونطور سوالی نگام کرد که آب دهنمو قورت دادم و گفتم:
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_اره پسرم فراموشت کرده
پریناز یه زندگی تازه رو شروع کرده به زندگی بی تو عادت کرده
چند قدمی برداشت که دستمو روی شونش گذاشتم
_پسرم خواهش میکنم با زندگی دخترم بازی نکن تو خانی شنیدم
با یه دختر به اسم سایه قراره ازدواج کنی
تو که ازش بچم داری
اخه چی میخوای از جون دختر بدبخت من!؟
تورو جون همون بچت که از زن جدیدته دخترمو راحتش بزار

با مکث طوالنی خیلی خوبی گفت و دستشو مشت کرد
_نترسید دیگه وارد زندگیش نمیشم
با تموم شدن جملش به سرعت از خونه بیرون رفت
و درو بهم کوبید و صدای جیغ الستیکاش همون لحظه بلند شد
صدا خبر از عصبانیت و سرعت باالش میداد
ای بابایی گفتم و به سمت مبل برگشتم و بافتنیمو دوباره به دست گرفتم
من کار درستو کردم!
اخه با چه رویی اومده
چرا میخواد بازم دخترمو برنجونه
پسره پولدار احمق!
افتاده با یه دختر تازه حاملشم کرده حاال باز فیلش یاد هندوستان کرده
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باز پریناز پرینازش به راه افتاده اما نه اینبار دیگه اجازه نمیدم
اگه الزم باشه تو روی برادرمم وایمیستم اما اینبار نمیزارم
اینبار نمیزارممم که پرینازمو ببر
نمیزارم دختر یکی یدونم برنجه
برزین:
با عصبانیت سوار ماشینم شدم و حرفای عمه خانم توی سرم اکو میشد
"پریناز خطر سقط داره پسرم خواهش میکنم با زندگیش بازی نکن
اخه پسرم مگه تو قرار نیس با سایه ازدواج کنی
تو خانی تو راحت رفتی با یه دختر دیگه حتی حاملش کردی
پریناز منو رنجوندی پریناز به نبود تو عادت کرده
برزین خواهش میکنم زندگی پرینازو خراب نکن
پریناز به نبود تو عادت کرده....
با عصبانیت مشت محکمی روی فرمون کوبیدم و
نزدیک خونه مرتضی نگه داشتم

با دیدن پریناز و آوا که با لبخند سوار ماشین شدند
چراغای ماشینمو خاموش کردم و همونطور نگاشون کردم.....

خنده های پریناز انگار که از ته دل بود!
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انگار عمه خانوم راست میگفت و
پریناز واقعا منو فراموش کرده بود!

اونهمه زجرش دادم
خدا منو لعنتم کنه
حاال بعد اینهمه مدت بازم داره میخنده!چه قشنگ میخنده!

با عشق نگاهمو به نگاهش دوختم
من دارم چیکار میکنم
اینهمه مدت باورش نکردم
اینهمه مدت!!!

پس حاالم حق ندارم
حق ندارم خوشیشو نابود کنم
تازه داره یه نفس راحت میکشه!

دور تر از ماشین مرتضی میروندم که نزدیک یه کافه نگه داشتن

با دیدن پریناز که با شکم برآمده از ماشین پیاده شد لبخند کم جونی زدم
که مرتضی کمکش کرد و
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بعد از اون هم به آوا کمک کرد و هر سه وارد کافه شدند

گوشه کافه روی میزی نشستند و صدای خندشون تا اینجا هم میرسید

اون بچه!
اون بچه بچه ی منه
مطمعنم پریناز من بیگناهه پس اون بچم بچه ی منه

حق دارم اینو بدونم!
نمیخوام خوشی کسیو خراب کنم

اگه پریناز واقعا منو نمیخواد خب نخواد
اما باید بدونم اون بچه بچه ی منه یا نه!

اگه بچه منه من حق دارم حداقل براش پدری کنم
حق دارم بدونم بچمه یا نه!

با تردید وارد کافه شدم که اول از همه آوا منو دید و لبخندش فوری جمع شد
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پریناز با لبخند برش دیگه ای روی کیک کوچولو داد و به سمت آوا گرفت

_دهنتو باز کن خانم خرسه...با تواما....

صدامو صاف کردمو گفتم:
_جایی برای منم هست!؟

با این حرفم لقمه توی گلوی پریناز پرید و مرتضی با تعجب بلند شد

_داداش تویی!!!
خبر نداشتم میای ای کاش خبر میدادی!

ابرویی باال دادم و گفتم:
_چرا نکنه مزاحمم!؟

لبخند مالیمی زد

_البته که نیستی
خانما اگه از نظر شما اشکالی نداره برزینم به جمعمون اضافه شه
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