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از تمام  گهیکه د کینزد نقدریا میشده بود کینزد یدوستا نیمدت با شاه نیا یتو

 م یبا خبر بود گهیهمد یحرفها

چنان از  گفتی قبالً داشته رو نداره م ایمیکه به ک یاون عشق  گهید گفتیاون م 

 نهیخواد صورتشو بب ینم  یچشمش افتاده که حت

خودخواه باشه   تونهیزن چقدر م هی کردمیم دایحس رو پ نی اون بودم هم یمنم اگر جا 

 رو از هم بپاشه که به خواستش برسه ؟  گهید یهاآدم یکه زندگ

بود که رزومه   یقیال ریشرکت من مشغول به کار شد مد یتو نیمن شاه شنهادیپ به

 داشت  یپرافتخار

 شرکت بهم کمک کنه  ییجلو بردن کارا ی تو  یلیخ تونستیاونم از خارج از کشور که م 

 خودم نبودم...  یحال و هوا یبود و اصال تو ریذهنم درگ یکه االن بدجور یاونم به من 

که  ییکردم تا غافل بشم از بال یغرق م میغارتنها یتو  شتریخودمو روز به روز ب 

 که افتاده...  یسرم اومده و اتفاقات

  دیچرخیدور سرم م ایخبرم دن یب نیلیماهه از آ ۳کردم که االن  یفکر م نیبه ا یوقت

نبود که بتونه بدون   یزن  نیلیداشت آ تی واقع  نیاما ا دیرسی به نظر م  رممکنیواقعاً غ

مدت چنان صبر کرده بود و طاقت آورده بود که   نیاما ا  ارهیبتونه طاقت ب ارهیمن دوام ب

 !ارهیمنو به خاطر ب گهید یحت نکهیبه ا کردمیمن شک م

 

  نیبه من نداره و ا یحس چیه گهیکنم که د دایپ  نویلیا  یوقت دمیترسیم دمیترسیم 

واقعا من   نیلیگذشت که نکنه آ یم الیخ  نیشب و روزم با ا دادیمنو عذابم م یبدجور

 منو دوست نداشته باشه!  گهیکرده  باشه نکنه د شیو از زندگ

تونه تو رو دوست   یم نیلیمگه آ یشد وونهیکه  د زدی م ادیفر  یزیاما ته قلبم چ 

 نداشته باشه ؟ 

 نیلیآ#
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 و گفتم دمیمونس و شونه کردم صورتشو بوس یموها

داره   کی بچه کوچ هیکه خودش  یدون یم اینکن تیرو اذ نایخاله م گردمیتا من برم 

 دوروبرش نباش بذار استراحت کنه.  ادیسرش شلوغه ز

 

اتاق به خودم   یتو کهیکوچ نهیآ یتو  یچشم گفت من از کنارش بلند شدم نگاه 

خبر بودم تنها  یگذشت و من از اهورا ب یماه م سه دمیکش یقیانداختم و نفس عم

بهم گزارشش رو   لیهاش و دنبالم گشتناش بود که راه یتاب یکه ازش داشتم ب یخبر

 داد یم

 

 بهش فرصت بدم  دیبرگردم با دیکنم با یکار دیگفت با یهرروز بهم م لیراه 

تونست دروغ باشه   یبودم و باور کرده بودم چون نم دهیکه به چشم د یزیمن چ اما

 کرده بود  انتیداشتم بهم خ نان یکه من مثل چشمام بهش اطم یبود اهورا وقت  تیواقع 

 

کنارش خوشبخت باشه  دینکرده بود پس االن با انتیاون مگه با همون زن به من خ 

برام    گهیمن ازش گذشته بودم دروغ چرا عاشقش بودم اما ازش گذاشته بودم د

به اون ادم اعتماد کنم و فرصت بدم تا بخواد   گهیبار د کیبخوام   نکهیسخت بود ا

 کجامو دوباره دربدر و آواره بشم...  هبده چون اون موقع ممکن بود بفهم حیبرام توض

 

که خودش برام جور   یکار درست و حساب هی سرپناه داشتم و  کی نای به لطف م نجایا 

  یب یکنار بچه ها یستیهزب یکه عاشق بچه ها بودم کار کردن تو یمن یکرده بود برا

 که از من بخوان...  یمدرک چی بدون ه نایبود اونم به لطف م یسرپرست عال
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 کیجاها رو خوب بلد شده بودم  نیا   گهیرفتم د رون یاز خونه ب  نایاز م یخداحافظ با

 . رون یب امیب الیاز فکر و خ یشد کم یباعث م نیرفتم و ا یشد که سر کار م یم یماه

 

 بود بد شدن حالم بود  میوسط باعث نگران نیکه ا یزیتنها چ 

تونستم بخورم و  ینم یزیشد چ یم  یالعالج گرفته بودم انگار دو ماه یضیمر هی 

نوشته بود   شیدکتر رفته بودم اون برام آزما زدیو پس م خوردمی که م یزیمعدم هر چ

 بهم گفته بود احتمال داره باردار باشم 

برات   شیآزما هیگفت  دانهیه دارم بهش گفتم نا امک یاز حالمو مشکالت یاما وقت

 حامله بشم  تونمیوقت نم چیه دونستمیاما من خوب م   شهیم یچ می نیحاال بب   سمینویم

 شده بودم و قرار بود امروز برم سراغش...  شیگرفتن جواب ازما الیخ یب نیهم  یبرا 

 

 یماریب  هیالعالج گرفته بودم که نکنه سرطان داشته باشم نکنه  یماریاسترس ب  اما

 ره یمنو بگ قهیاونم  یر یو و ریگ نیا یداشته باشمو تو یناجور

 من بود.  یبرا یزی تر از من وجود نداشت احتمال هر چ بدشانس

 

  یپرستار نگاه ارهیبرام ب شمویشدم از پرستار خواستم تا آزما شگاهیوارد آزما یوقت

 گفت   ییبهش انداخت و با خوشرو

 نیخانوم شما باردار گمیم کیتبر_

 

  یرفت و همونجا رو جیگوشم زنگ خورد و زنگ خورد که سرم گ یحرف چنان تو نیا 

 نشستم  نیزم

 خودمو جمع و جور کردم و گفتم  یباورش برام ممکن نبود کم 
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 منه؟  شیجواب آزما نیحامله باشم مطمئن  تونمیمن نم ستیممکن ن نه

 

 شیجواب آزما نیا یستین نیلیمگه شما خانم آ_به اسمم کرد و گفت  یدختر نگاه 

 %... ۱۰۰اونم  یشماست حامله ا

 

ممکن بود   یعنیکردم من حامله بودم  ی دلم احساس م یتو  یپر از غم و شاد یحس 

که تاب و توان نداشت از پله  ییابرگه رو از دست پرستار گرفتم و با قدم ه مهیسراس

 ها باال رفتم 

 

 زدمیزودتر باهاش حرف م دیساختمان بود با نیطبقه پنجم ا یتو نجایدکتر هم مطب

  ستینه همه بهم گفته بودن ممکن ن ایممکنه  یزیچ نیکرد که همچ یمطمئنم م دیبا

 من باردارم  گفتیداشت م  شیآزما نیحامله بشم اما االن االن ا

 وجودمه...  یبچه تو  هی

دکتر هست   شیقبل من پ ضیوارد مطب دکتر شدم برام مهم نبود که مر یباالخره وقت 

  چیه گهید شدمیمطمئن م دیمن با ستمینکرد که با یهم همکار  یمنش ینه صدا ای

 نداشت در اتاق دکتر و باز کردم و خودم و داخل اتاق انداخت  تی من اهم یبرا یزیچ

و   گرفتی م یبود و دکتر داشت از شکمش سونوگراف  دهیتخت خواب یکه رو یزن 

اون به سمت دکتر رفتم با التماس رو  الیخیو من ب دیتنش کش یوحشتزده مانتوشو رو

 بهش گفتم  
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تونم حامله باشم اما  یمن که نم گهیم یچ شیآزما نیا نی دکتر تو رو خدا بهم بگ خانم

امکانش   شهی م یعنی نیارومم کن  کنمیکه حامله ام خواهش م گهیم شیآزما نیا

 هست؟ 

 یهافاصله گرفت و به سمتم اومد برگه  ضشیاز کنار مر دیکه حال و روز منو د دکتر

روشون کرد و   رویبهشون انداخت چند بار ز یدستش گرفت و نگاه یو تو شیآزما

 گفت 

 

  ستی ن رممکنیغ یلم پزشک ع یتو یز یچ چیه یکه تو حامله ا  گنیبرگه ها م نیا _

 االنم امکانش بوده  یکه بار اول حامله شد یامکانش هست همانطور 

 قایکه دق مینیکنم تا بب یم نتیمعا ضمی راحت بشه بعد از مر التیکه خ نیا  یاما برا 

 چه خبره. 

 

مبل نشستم و منتظر شدم   یرو یپا بند نبودم به سخت یانقدر خوشحال بودم که رو 

 تموم بشه . ضشیتا کارش با مر

 

 کینداشتم اما تو  یغم چیه  گهیبچه واقعاً بود من د نیاگه ا افتادیاتفاق م  نیا اگه

سرم خراب شد من اهورا رو نداشتم که پدر   یرو ایاهورا دن ادآوردن یبا به  هیصدم ثان

 من خوشحال بشه...  یخوشحالبچه رو نداشتم تا بخواد کنارمون باشه و از  نیهم

 شدم.  رهیگرفت و وارفته به کفشام خ دلم

تخت دراز   یکرد و از من خواست رو یخداحافظ ضشیکه تمام شد از مر کاردکتر

 بکشم 

 دمیتخت دراز کش یو دل گرفته رو  نییپا یاون شور و شوق اول نداشتم با سر گهید 

 و باال دادم.  راهنمیو پ
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شکمم رزخت چشمامو بستم و تصور کردم اهورا   یاون ژل سرد و خنک رو یدکتر وقت 

 ستادهیاالن کنارم ا

 

بود تمام دکترا منو جواب کرده بودن و بچه دار شدنم و    یبرام باور نکردن یکم 

گفت خدا   یداشت بهم م شیآزما نیدونستن اما االن ا  یم رممکنیغ باًیتقر یاحتمال

 نرفته   ادشیمنو 

که از اون   یکه با اهورا قهربودم و دلم ازش شکسته بود اما هرگز به بچه ا درسته

 گفتم .  یباشه نه نم

 

 و شکست و گفت   می باالخره سکوت که داشت دکتر

 ی اونم تو ماه چهارم یحامله ا  زمیبله عز_

  

 ماهه حامله بودم خودم خبر نداشتم؟  چهار

  شمیبچه دار نم دونستمیم نکهیا کردم به خاطر یچطور ممکن بود اما خوب که فکر م 

  یتیکردم برام اهم یو محاسبه نم ودمیجلو افتادن پر ای یهرگز دوران عقب افتادگ

که من اصالً زن   ینه وقت ایبشم  ودیکنه که پر یم یگفتم چه فرق یم شهینداشت هم

 و  مشکل دارم  ستمین یکامل

 

و تجربه کنم   یا گهید یلگدست به دست هم داده بودند که من حام زیاالن همه چ اما

 رو به دکتر گفتم   دیچشمامو باز کردم و با ترد
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 د؟یدکتر مطمئن خانم

 

 و گفت  دیخند 

  هی ین یبیخودت م یبچه چهار ماهشه اونم پسره نگاه کن نیا یگ یم  یدار یدختر چ_

 ! یبچه کامله چطور متوجه نشد

 

وجودم   یدست و پامو گم کرده بودم خوشحال بودم ناراحت بودم هزارجور حس تو 

 بود 

 

 حامله بودم بچه ام پسر بود  من

 صدام نشسته بود گفتم حامله ؟ یکه تو یبا بغض 

 اما االن حامله ام !  یتون ینم  گفتنیبه من م همه

 

 شکمم گذاشت و گفت  یرو یچند برگ دستمال کاغذ دکتر

 

 م یزنیباهم حرف م ایب زمیپاک کن خودتو عز _

هم نداره فقط تنها   یمشکل چیپسر ه تشیبچه کامالً سالمه چهارماهشه جنس نیا 

 ؟  ییلویخودته چند ک یاز اندازه  شیبودن ب فی که وجود داره ضع یمشکل
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  تونستمینم یز یچ چیکه از اهورا دور شده بودم ه یاز وقت  دونمیبودم نم لویک چند

 دونم ینم لویک ۵۰ دیشا اوردمیباال م خورمی هم که م یز یبخورم هر چ

 حدودا! نی هم ای ۵۰ لوامیچند ک دونمیبه دکتر گفتم نم رو

 

 تکون داد و گفت   یدکتر سر 

به   یبخور یمقو  یزایداره که چ اجیبچه احت نیا یکن تی خود تقو دیبا یفیضع یلیخ_

 ی خودت برس

 

 ؟  ومدهی چرا شوهرت ن یراست

 

 بود  ومدهیچرا شوهرم باهام ن شوهرم

نداشتم از شوهرم فرار کرده بودم لباس هام مرتب کردم و   یچون من االن شوهر 

 مبل نشستم و گفتم   یدکتر رو زیم یجلو

 

که حامله   فهممیو من االن م  میازش طالق گرفتم جدا شد یعنی ستین نجایا شوهرم

 ام

 

 بهم زد گفت   یدکتر لبخند 
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خدا   نیبرگرد تون یتو همسرت که به زندگ یباشه برا  دینو هی یتون یم یحاملگ نیا_

که بشه   نیکنار هم باش دیبچه رو براتون فرستاده که بگه شما دو نفر با نیا دیشا

 وصل شدن تو و همسرت به هم...  لیدل

 

شده بودم شوک   زیسورپرا یباور رقابلیطرز غبودم به  جیواقعا خودم گ دونستمینم 

 بود برام   یبزرگ

 

 گرفتم   یم میزندگ یبرا یدرست و حساب میتصم دیبا

انجام بدم و چند قرص  شیدکتر بهم داد و از من خواست تا چند آزما یبا برگه ا 

 اومدم  رون یبرام نوشته بود از مطب ب نیتامیو

 

 قدم زدم سرکارم  ابون یخ یتو 

بود شماره  نیکه کردم ا یتونستم تمرکز کنم تنها کار یبودم امروز اصال نم  نرفته

 و گرفتم   لیراح

 

 رو بهش گفتم   یا  نهیزم شیپ چیبدون ه یگوشم نشست بدون مکث یصداش تو  یوقت

 

 حاملم... من

  یدستش بود و رو یکه تو  یزیکه چ یور نکردنبود و با نیانقدر انگار براش سنگ 

 دیور خطم رس نیشکستنش تا ا یانداخت و صدا  نیزم
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