ونروزگذشت امایک دقیقشم نشد بدونحرفآزمایشبگذره.

اخرشبکه برزین روی کاناپه خوابشبردهبود گوشیموبرداشتموبهش مسیج زدم.

_بجنب کاروانجامبدهبرزیندست بردارنیست.

تکزنگیهمپشتسرشزدم تاپیاممروبخونه.

چهارروزگذشت....

یعنی هر دفعه یه بهانه ای جور شد تا برزین رو بپیچونم ولی بیشتر از این داشت
خیلی ضایع میشد ..

با زنگ خوردنگوشیم ،از برزین دور شدم و اهسته جواب دادم:

_همه چیحله!
فرداچکاب رو انجام میدی جوابشم همون روز میگبری!
ادرسبیمارستانرومیفرستم.

خوشحال باشهای گفتموقطع کردم.
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*پریناز*

فردا برای معاینهباید می رفتم هفت ماهمشدهبود وشکمم کامال برجسته شدهبود....

راهرفتنبرامبهحدیمشکلشدهبود کهترجیحمیدادمساعتها
بشینمامازیادنشستنمبرامخوب نبود.

همراه آوا به بیمارستانرفتیم روی صندلی نشسته بودم که جواب
معاینمبیادسرموبلندکردم و با دیدن سایه  ،چشمام چهارتا شد.

درست می دیدم؟
این ،اینجا چیکارمیکرد؟
با ظاهرشدن برزین کنارش تعجبم دوچندان شد.

با صدای آوا تکونی خوردم کهگفت:
_حواست کجاست؟

باچشمبهشوناشارهکردم،کهکنارمنشستوگفت:
_اینا اینجا چیکارمیکنن؟
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_سوال منمهست.

برگههاروبه دستمداد وگفت:
_برمیگردم.

آوا دیگهکجا رفت ،البدمیخواست از قضیه دربیاره.

*سایه*

پرستار همینطور که مشغول معاینه و انجام ازمایشها بود طوری که برزین متوجه نشه
گفت:

_نگراننباش همه چیبهنفع تو تموممیشه ،همینطورکه اقا دستوردادن!

لبخندی زدم ،بعد معاینهبلندشدموکنار برزین نشستم.

یکربعدیگهجوابش اماده می شد.

پرستار روی صندلی نشست و نگاهی به برگه ها انداخت وخطاب بهبرزینگفت:
_تبریکمیگم بچه ی شماست.
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توینگاه برزین ،چیزینمی دیدمنمیتونستم بفهممشوکه ست ،شاده یا ناراحت!

لب زد:
_میشهبرگهروببینم؟
پرستار لبخندی زد و گفت:
_بفرمائید.

همینطور که برزینمشغولمطالعه برگهبود ،لبخندی به رویپرستار زدم.

برزیننفسعمیقیکشیدوبلندشد.

_خیلیممنون.

روبهمگفت:
_بریم عزیزم .

منم تشکرظاهری کردم ،ودست برزینوگرفتم ازاتاق بیرونزدیم.

*پریناز*
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سرموچرخوندمکهدست توی دست دیدمشون ،اینبرزینمنبود؟

مات بهشونخیرهبودم که با صدای آواحواسم ازشون پرت شد.

خنثی بهمخیرهبود ..

ترسیدمسکتهکردهباشه ،تکونش دادم وگفتم:
_چته؟

_امکاننداره.

_چی؟جون بهلبمکردی بگودیگه!

_سایه از برزینحاملست.

با شنیدن اینجمله ،دستم ازروی شونه ی آوا شل شد ،و کناربدنم افتاد.

نفسمباال نمیومد ،تا االنمسعی داشتمذهنیتمروراجعبه برزینعوضکنم ،اما ایناتفاق!...
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ایناتفاق باعث شد که راهی واسه یبخششنمونه.

ماتبهنقطهای زل زدم ،انقدردوستش داشته کهحاملشکرده؟

شونمروماساژ داد وگفت:
_آروم باش پریناز مگهمهمه؟
خودتمیدونی شیشماهه شما ازهم جداشدین ،وبهمربطی ندارین.

بغضمگرفتبا خودمگفتم:
«ماکه ازهم جدا نشدیم  ،اون هنوز بابای بچمه!»

بلندشدم وگفتم:
_بریم.

اصال چرا باید ایناهمینبیمارستانمیاومدن ،اینخبرحاملگی بهکل دگرگونمکرد ،بچه ی
تویشکمممداملگد میزد !

اونممثلمنبیقرار بود ،وازباباش گلهمند!
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*سایه*

باخنده لیوانهامون روبهم زدیم.

_بسالمتی.

سرکشیدموگفتم:
_با چقدرخرشکردی؟زیرمیزی دادی؟

سرشوتکونداد وگفت:
_کافیه اسمپول بیاری!

با خندهگفتم:
_پسرشوه دادی!!
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