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 !منظورت اینه که آرین بچه ی منو توه؟_

 .بی حرف به خیابون ها زل زدم

 .انقدر حرف زده بودیم که نفهمیدم کی رسیدیم تهرون

 :دم خونه آرین رو بغل کردم و گفتم

 .وسایالمو بیارید_

 .بی هیچ حرف اضافه ای وارد ساختمان شدم و به اتاقک آسانسور تکیه دادم

 .روبروی واحد علیرضا ایستادم و با کمی مکس زنگشونو فشار دادم

 .چند ثانیه طول کشید تا درو باز کنه

 .وقتی منو دید شوکه زل زد بهم

 …سالم_

 .منو تو آغوشش کشید ولی حواسش بود که آرین وسطمون گیرنکنه

 …سالم_

 …ترمه

 .لهم کردی سحر_

 .با لبخند ازم فاصله گرفت و ارینو توآغوشش گرفت

 !بیا تو کی اومدید؟_

 .االن رسیدیم_

 .سعی کردم دلخوریمو تو چهرم مشخص نکنم

 .چهرش بی روح و بی آرایش بود
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 !چرا انقدر بی روحه چهرت؟_

 .حالو حوصله نداشتم_

 .از وقتیم شما رفتید همش تو خونم

 !چرا پس؟_

 .چی بگم واال از علیرضا بپرس_

 .کاش کیان نمیومد_

 .نزن این حرفو ترمه کیان خیلی بیتاب بود_

 .از کیان آبی گرم نمیشه اون فقط منو عذاب میده تو که خوب میدونی_

 .دوباره صدای در بلند شد این بار کیانو علیرضا بودن

 .با ورودشون صدای گریه ی آرین هم بلند شد

 !چی شد مامان؟_

 !بیدار شدی؟

 .چرا گریه میکنه_

 :به کیان که پشت سرم بود نگاه کردم و گفتم

 .گرسنشه_

 !به تو رفته ها_

 :با چشمای درشت شده گفتم

 !من کی شکمو بودم؟_

 !یادت نیست اون شب دلت پیتزا میخواست؟_
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 .ببخشید که باردار بودما_

 :با صدای جیغ آرین به سمت اتاق رفتم و گفتم

 .من برم به بچم شیر بدم_

 منم بیام!؟_

 :چپ چپی نگاهش کردم و گفتم

 !الزم نکرده_

 .خیله خب شیر که دادی به ارین بیا نهار بخوریم_

 .واقعا گرسنم بود با سر تائید کردم و وارد اتاق شدم

 !نهارمون رو توی سکوت خوردیم و بعد توی سالن دور هم نشستیم

 :کیان متفکر نگاهی به سحر انداخت و گفت

 !کارای اتاق آرین درست شد؟_

 .اره همه چی تکمیله_

 .ممنون_

 .کاری نکردم فقط چنتا تلفن زدم_

 .ایشاهلل اتاق بچه ی خودتون_

 :علیرضا با شوق گفت

 .ایشاهلل_

 .نگاهم به سحر که سرش پایین بود افتاد

 !چیزی شده سحر؟_
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 سحر بارداره_

 .شوکه نگاهشون کردم هیچ باور نمیکردم

 .سحر گفته بود قصد نداره باردار بشه

 !چی؟_

 !کی فهمیدید؟

 .چند روز پیش آزمایش داد_

 …ولی اخه_

 .دیگه شده_

 .اگه من گفتم این کدورتو کنار بزاریم واسه این عضو جدید بود

 .لبخند زدم خوشحال شدم

 .خیلی برای رفیقم خوشحال بودم

 .به سمتش رفتم و محکم بغلش کردم

 .مبارک باشه سحر_

 .مرسی ترمه_

 :لبخند زد ولی گفت

 .میترسم یکم_

 :علیرضا درحالی که از پشت سحر رو بغل میکرد گفت

 .چه ترسی ماهم میتونیم یه کوچولوی دوست داشتنی مثل آرین داشته باشیم_

 :با خنده گفتم
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 .توکه باردار نمیشی بدونی سخته_

 !سخته جدی ترمه؟_

 .نه انقدر شیرینه که با کل سختیاش ارزش داره_

 :کیان پاشو رو پاش انداخت و گفت

 !حاال نمیخواید شیرینی بدید به ما_

 :علیرضام مثل کیان ژست گرفت و گفت

 !حاال تو شیرینی دادی مگه؟_

 .منم شیرینی میدم_

 .اول تو_

 .خسیس_

 .از این کلکل دوستانشون هممون خندیدیم همون موقع کیان از جاش بلند شد

 .من برم یه سر به رها بزنم _

 .حس بدی پیدا کردم این که شوهرم فقط مال من نیست

 :با اخم رومو ازش گرفتم و گفتم

 .منم آرینو میبرم خونه استراحت کنم_

 .می موندی تو ترمه_

 .میرم ولی فردا باهم میریم بیرون_

 :کیان با اخم گفت

 !کحا به سالمتی_
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 ربطی داره بهت؟_

 .زنمی ناسالمتی_

 :درحالی که به سمت اتاق میرفتم که ارینو بردارم گفتم

 .فعال برو به اون زنت برس_

 !شروع نکن باز ترمه_

 .شروع نکردم_

 .حوصله ی دعوا هم ندارم

 !پس این کارت چیه االن اگه دعوا نیست؟_

 .هیچی برو مهم نیست_

 :آرینو بعل کردم و باز گفتم

 !وسایلمو گذاشتی تو خونه؟_

 :بی تفاوت گفت

 .اره_

 :بی حرفی بهش رو به علیرضا و سحرگفتم

 .خیلی خوشحال شدم بچه ها مبارکتون باشه_

 .قربونت مرسی_

 خدافظ میبینمتون_

 .توی آسانسور آرین توی بغلم بود و پشت به کیان ایستاده بودم

 .شام نمیام خونه_
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 :با لحنی مثل لحن خودش گفتم

 .به درک_

 .پرو نشو_

 .برام مهم نیستی اگرم اینجام برای ارینه_

 .مطمئن باش اگه اینجایی واسه آرینه_

 بی لیاقت_

 .گفتم و از اتاقک آسانسور بیرون اومدم

 .نمیزاشتم دیگه عذابم بده اون روزا دیگه گذشت

 حاال که بی گناهیم صابت شده بود

 .حاال که آرین همه دلخوشیم شده بود نمیزاشتم اذیتم کنه

*** 

 .سحر اومده بود خونمون و هنوز خبری از کیان نبود

 !نهار چی برات درست کنم؟_

 .دلم قرمه سبزی میخواد_

 .نوچ ویار کردی_

 .ترمه من خیلی داغونم نمیدونم چیکار کنم_

 :با اخم نگاهش کردم و گفتم

 !دیوونه ای مگه؟_
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 …خوب_

 .خوب من االن آمادگی بچه دار شدن نداشتم

 !دیوونه میدونی چند ساله ازدواج کردید؟_

 …اره آخه_

 .چرت نگو سحر اون بچه کل دلخوشیت میشه_

 !کاش دختر باشه_

 .دخترو پسر جفتش خوبه برکته_

 :لبخند زد و گفت

 !اگه اذیت بشم چی؟_

 .بد دل نشو_

 .توو علیرضا عاشق همید

 .این بچم حاصل عشقتون میشه

 .خدا از زبونت بشنوه_

 .خندیدم و به سمت آشپز خونه رفتم

 .توی آشپز خونه سرم گرم آشپزیبود که با صدای جیغ ارین از جا پریدم

 .سریع به سمت اتاقش رفتم

 .از گریه هالک شده بود بچم

 !جانم مامان؟_

 .تو که انقدر نق نقو نبودی
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 !چی شده ترمه؟_

 .بیدار شده دیده تنهاس داره گریه میکنه_

 !ترسیدم فکر کردم چیزی شده_

 .نه بچس دیگه گریه میکنه_

 .وای آدم دلش میگیره_

 :آرینو توی بغلم گرفتم و به سمت سالن رفتم

 .عادت میکنی_

 !علیرضا برا نهار نمیاد؟

 .چرا فکر کنم زنگ میزنم بش االن_

 .ارین گرسنش شده بود روی مبل نشستم و بهش شیر دادم

 .وقتی شیرشو خورد بعد یکم غر غر باز خوابید

 باز خوابید؟_

 .اره همش میخوابه_

 .باید بچه داریو ازت یاد بگیرم_

 .نگران نباش منم چیزی بلد نبودم_

 :ارینو توی آغوش سحر گذاشتم و گفتم

 .بزارش رو تختش من برم برنجمو آماده کنم_

 .باشه ای گفت من هم به سمت آشپزخونه رفتم

 .کارم که تموم شد صدای اف اف منو به سمت در کشوند
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 .درو که باز کردم کیان و علیرضا جلو روم ظاهر شدن

 :بی توجه به کیان رو به علیرضا گفتم

 .سالم خوش اومدی_

 .مرسی زحمت دادیم دیگه_

 :خنده ای کردم و گفتم

 .نه بابا این چه حرفیه رحمته بفرمایید_

 :وقتی علیرضا وارد شد منم پشتش رفتم داخل ولی دم در کیان بازومو کشید و گفت

 !چیه؟_

 !خودتو میگیری؟

 .کار دارم دستمو ول کن_

 !یاغی شدی باز تو_

 …نه_

 .انگار تو آدم نمیشی

 .درست حرف بزن ترمه_

 :با اخم و ترش رویی گفتم

 .کیان دست از سرم بردار_

 .حوصله ی کثافت کاریاتو ندارم

 کدوم کثافت کاری اونوقت؟_

 .باز منو بچتو ول کردن_
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 .نترس عزیزم من هستم درخدمتتون_

 .ولی خوب باید به هر دوتا زنم برسم

 :پوزخندی زدم و در حالی که بازومو از دستش میکشیدم گفتم

 .اره میدونم چقدرکثیفی_

 .کثیفیو امشب بعد چند ماه تو تخت نشونت میدم عزیزم_

 .لحن خمار و موزی وارش عصابمو داغون کرد ولی باز لبخند زدم و رفتم توی سالن

 :کیان بالفاصله دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت

 !پسرم کجاست؟_

 .خوابه_

 .برم ببینمش دلم براش تنگ شده_

 .حقم داری آقای مثال پدر_

 .هر چند روز یه بار بایدم دلت تنگ بشه

 .تیکه ننداز_

 .بیدارش نکن_

 .گریه میکنه

 .میخوام ببینمش_

 :این دفعا با حرص رو بهش گفتم

 .اگه بیدار شد خودت باید بخوابونیش_

 .جوری تو صورتش براق بودم که فاصلمون خیلی با هم کم بود
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 .فاصله ی نه چندانمونو پر کرد و ناگهانی لبامو بوسید

 شاید یک ثانیه هم نشد ولی برای منی

 .که چندین ماه بوسیده نشده بودم مثل برق سه فاز بود

 .مات نگاه به هیکل درشتش که از روبروم محو میشد نگاه کردم

 .برام خیلی عجیب بود این که بعد از چند ماه حاال منو بوسید

نمیدونم چرا ولی دلم میخواست هیچ کس خونمون نبود و این بوسه خیلی بیشتر طول 

 .میکشید

فکرم به سمت تخت خواب و بدن گرم کیان رفت ولی با صدای سحر از فکرو خیال 

 .بیرون اومدم

 .ترمه حواست کجاست دوساعته دارم صدات میزنم_

 !جانم چی شده؟_

 !میزو بچینیم؟_

 .نه من همه چیزو آماده کردم تو زحمت نکش بشین_

 .از همین االن نمیخواد لوسم کنید همینجوریش پرو هستم_

 .برو بشین منم که بار دار بودم تو نمیزاشتی از جام تکون بخورم_

 .اینجوری که حوصلم سر میره_

 .نترس برو پیش علیرضا بحث برای غیبت زیاده_

 :خنده ای کرد و در حالی که گونمو میبوسید گفت

 .از دست تو پس من میرم میشینم_
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 .کارخوبی میکنی_

 .میزو خودم تنها چیدم

 .بوی قرمه سبزی شکممو قلقلک میداد

 .کیان هنوز از اتاق بیرون نیومده بود

 .به سمت اتاق رفتم

 .آرینو با عشق توی بغلش گرفته بود و باهاش حرف میزد

نگاهم بهشون خیره موند آرین هم توی بغلش دستو با میزد و به حرفاش واکنش 

 .نشون میداد

 !جانم بابایی؟_

 !جان خوشگلم؟

 تو چقدر شکل منی؟

 چرا اصال شکل مامانت نشدی تو!؟

 :آرین بهش لبخند زد و صدای کیان اوج گرفت انگار عشق میکرد

 .جان دلم_

 .بخند برام قربونت برم

 .این روی کیان برام عجیب بود

 .ندیده بودم به کسی با این شدت عالقه نشون بده

 !کیان؟_

 :نگاهشو از چشمای درشت آرین گرفت و رو به من گفت
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 !بعله؟_

 .میزو چیدم بیا نهار_

 :آرینو روی دستاش بلند کرد و گفت

 .اومدم بریم_

 :پشت سرش راه افتادم و گفتم

 !میخوای آرینو بدی به من؟_

 .نه خوبه جاش_

 !مگه نمیخوای نهار بخوری؟_

 .ارومه کاری بهم نداره_

 .بده بهش شیر بدم_

 :کالفه نگاهی بهم انداخت و گفت

 .اگه گرسنش بود گریه میکرد_

 .میخوام توی بغلم باشه

 !چی شد یه دفعه انقدر عاشق شدی؟_

 !بچمه_

 .خوبه بچتو دوست داری_

 .البته بعید میدونم

 .من چیزای دیگم دوست دارم_

 .لحنش خیلی خمار بود باز از این حرفش دلم ریخت
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 .بی حیایی زیر لب گفتم و کنار بچه ها سر میز نشستم

 !خوب شیرینی مارو کی میدین؟_

 :علیرضا نگاهی به کیان که ارینو توی بغلش گرفته بود انداخت و گفت

 !کم داری انگارداداش؟_

 !فعال تو شیرینی ارینو بده به ما

 .جهنمو ضرر فردا شب رستوران)…( مهمون من_

 !اووو داداش دستو دل باز شدی؟_

 .پشیمونم نکن علی_

 !میخوای بچرو بدی من غذاتو بخوری؟_

 :کیان پووف کالفه ای کشید و ارینو توی بغلم گذاشت

 .دیوونم کردی بگیر_

 .وا خوب برا خودت میگم_

 .ایش خوبیم بت نیومده

**** 

 .بچه ها رفته بودن کیان هم رفته بود حمام

 .آرینو توی بغلم گرفتم آرومم بود اما گرسنش بود

 !شکموی مامان گرسنشه؟_

 .قربون تو برم

 .سینمو توی دهنش گذاشتم همونجور که شیر میخورد توی چشمام زل زده بود
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 .انقدر محوه چهرش شده بودم که متوجه نشدم کیام از حمام بیرون اومده

 .منم میخوام_

 .سرم سریع باال پرید و به کیان نگاه کردم

 !چی؟_

 .اونی که به آرین میدی منم میخوام_

 :چپ چپ بهش نگاه کردم و گفتم

 .برو بی حیا_

 .زنمی خوب_

 .پنج ماهه دیگه زنت نیستم زنت طبقه پایینه_

 .اما من امشب تورو میخوام_

 ا!؟_

 .سر دل نکنی آقای دو زنه

 !سینه هات چه بزرگ شدن_

 .سرخ شدم خیلی از حرفاش خجالت می کشیدم اما ته دلم هم قلقلک میشد

 .آره چون بچه شیر میدم_
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