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 کنار من نشست و گفت  شدیداشت وارد اتاق عمل م یدکتر وقت

 

  شون یکیاما اوضاع  میکن یبراشون م ادیاز دستمون بر ب یآقا هر کار نیآروم باش _

 ه یکیاز اون  متریوخ یلیخ

 

   دمیپرس دهیترس 

 ؟ کدوم

 بدتره؟  کدومشون 

 بود؟   شیآت یکه تو یاون ایکه  از پله ها افتاده  یاون

 کرد و گفت  ینگاه 

 خطرن...  یکه از پله ها افتاده هم خودش هم بچه تک یاون _

 

   شهیمعلوم م یبچه سالمه اما خودش بعد عمل جراح  یکی اون 

 

 کنم یکنم کمکش کن خواهش م یکنم خواهش م  یطرف رفتم گفتم خواهش م به

 شونم زد و گفت  یرو یدست 

 ..راترهیشماها گ یاز کار منه دکتر دعا یآروم باش  دعا کن دعا گاه _

  میزنگ گوش یصدا  میکنارم نشست هر دو سکوت کرده بود نیدکتر رفت شاه یوقت  

 گفتم ادیتماس وصل کردم و با فر یاسم مادر عصبان دن یبلند شد با د
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 ! یزنمو گرفت دیاز هم پاش میزندگ یخوا ی از جونم م یچ 

 ؟ یکن یباهام م نکارویمن پسر تونم چرا ا  

 از شما خواستم؟  یزیاز شما خواستم من تا به حال چ یمن چ ستیبه خدا روا ن  

   نیبردار میدست از سر منو زندگ  یپرستیکه م یز یهر چ به

 خوام   یازتون نم یچ یه یکن یخوام برام مادر یمن نم 

 ن یراحت بذار فقطزنم

 

 هام نگران گفت  هیگم به خاطر گر یم یچ دمنیفهمیمادرم که نم 

 شد آخه؟  یشده پسرم حرف بزن چ یچ _

 افتاده؟  یچه اتفاق 

 من صحبت کرد  یو به جا دیرو از دستم کش یگوش نیشاه 

 

 رم ینگاهمو از اون در بگ  هیثان یحت تونستمیصحبت کردن  نداشتم نم یبرا  یتوان گهید

 کردمیدعا م 

 کردم  یبا خودم زمزمه م 

 .. زارهیهرگز منو تنها نم ذارهیگرده منو تنها نم یسالم بر م نیلیا

 

 کنار من دوباره نشست گفت   نیشاه یوقت 

 ...  مارستان یب امی خوام ب یافتاده گفت م  یبهش گفتم چه اتفاق_
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 رو بهش گفتم  یعصبان

 م؟ ییکجا یتو که نگفت یرو نداد نجایآدرس ا تو

 انداخت و گفت  نییو پا سرش

 اصرار کرد ..  یلیمجبور شدم خ _

 

حال و روز من  نیچون مسببه تمام ا نمنیبب  خوامیو گفتم نم دمیکوب وارید یرو مشتمو

 ...  زهیبراشون همه چ شون یکه پول و ثروت و شان خانوادگ ییاون آدمان آدما

 

 زن منو از من گرفتن  اونا

 نجایا ان یب  خوامینم  

 

 و گفت  ستمیشونه هامو گرفت و مجبورم کرد با نیشاه 

بود   نیا  یکنم مادرته درست اشتباه کرده اما فقط برا یآروم باش خواهش م _

 نداشته...  یبد  تی دوستتداره اون  که ن

 

 زدم و بلند شدم  کنارش

 دمیمادرم رو شن یپا یصدا یمتنفر بودم وقت دن یسخت بود از انتظار کش یلیانتظار خ 

کنارم نشست  شد  کمینزد رسوندی داشت خودشو بهم م مهینگاهش کردم سراس

 صورت ما با دستاش قاب گرفت و گفت  

 ؟ یکه دار هیچه حال و روز نیپسرم ا  یخوب_

 که تومنو!  یکشت کنهینم هیمرد که گر 
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 ... ستیکنم حالم خوب ن ی کنار زدم و گفتم به من دست نزن خواهش م

 

به  مویکه زندگ یخواستیم نویمادرم ناراحت کنارم نشسته بود که زمزمه کردم هم 

 بکشه؟ شیآت

 ؟ یر یزنمو از من بگ یخواست یم 

 منه  نیلیماله ا ایمیشکم ک یتو یهزار بار گفتم اون بچه   

 مال منه...  

   یمن وجود نداره ما باور نکرد یبرا ییایمیک 

 ده یکش شیرفته خونمون و به ات ایمیک

 و زده! نیلیا

 نه ی لیشکمه ا یبچه تو هی یول  یدونینم تو

 خوشحال بود که دوباره حامله شده نمیلیخوشحال بودم ا یلیمن خ 

 من کنار زنم  اون کنارمن...  میکن یشاد زندگ میخواست یم

 ن ینداشت مویخوشبخت دن یشما انگار چشم د میخوشبخت بود ما

 مگه نه! یخواستیم نویهم  

 

دلم  یو من انگار تازه به حرف اومده بودم هر چ زدی نم یسکوت کرده بود و حرف مادرم

 گفتم...  یدلم بود و بهش م یتو یخواست هر چ

 کردم یم هیمن کرد منم گر هیاون گر 
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من   کردمیم هیاما من مثل ابر بهار داشتم گر کننینم هیمردها گر گفتیمادرم م 

 نداشته باشمش..  کهنیاز ا دمیترسیم

 کاریچ دیمن با افتادی براش م یاز دستش بدم! اگر اتفاق  نکهیترس  داشتم  از ا من

 ؟ کردمیم

 موندم ینبود که زنده نم نیدر ا یشک

  گهیو تو د رمیمیمن م فتهیب نیلیآ یبرا  یبه مادرم گفتم خوب بشنو مادر من اگه اتفاق   

 ی پسر تو ندار 

 که منم زنده بمونم  رون یب ادیکن  سالم ب دعا

دستش گرفت و   یبود دستامو تو دهی حال و روزم ند نیکه تا به حال منو تو ا مادرم

 گفت 

خودتو خانوادم بوده اما   ندهیتو خواستم به خاطر آ یکه برا یزیمن تا به حال هر چ _

 من نبوده...  یوقت آرزو چیوقت باور کن ه چیحال روز ه نیا یتو تو دن ید

بود که در حد تو نبود اما االن  نیبه خاطر ا یاز اون دختر دور باش من اگر خواستم _

   یحال نیا یکه تو تو

تا پسرمو   رون یب ادیاتاق سالم ب  نیکنم از ا یکنم حالش خوب بشه دعا م یدعا م منم

 نم یباحال خوب بب

راحت   التیباهاش ندارم خ یکار چیه گهید دمیبهش ندارم بهت قول م یکار گهید 

 باشه .

 

 

و پشت در   نیلیا  شینگاهم حواسم فکرم پ دمیشنی م ون یدر م یکیمادرم رو  یحرفها

 ادیب رون یاتاق بود که قرار بود ازش ب نیا
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  نیلیآ یبرا یاتفاق  چیمن مطمئن بودم ه کردمیتحمل م دیسخت بود تلخ بود اما با 

 فته یها منون نممن و بچه 

 

 ذاشت یمن و تنها نم نیلیا

 فکر نکرده بودم  ایمیلحظه هم به  ک کی یحت 

 حقش بود مردن حق بود  مردیاگر م یحت 

 

 بود   ایمینگران ک   نیلیهم  مثل مرغ سرکنده بود درست  مثل منه نگران ا نیشاه

 

 حالش بد باشه.  نطوریکه ا دادمیبد  مادرپسرش بود بهش حق م ایمیهر چقدر ک 

 

شد که اونجا   یبودن دوساعت م امدهین رون یگذشت از اتاق عمل ب یمکند  یلیخ زمان 

 اومد   رون یاز پرستارها ب یکیازشون نبود باالخره در اتاق باز شد و  یخبر چیبودن  و ه

 

   میدو نفرمون خودمون رو بهش رسوند هر

 و پرستار گفت   میدیحالشون  پرس از

 ؟یهمسرش شما

 

 به روم زدو گفت    یحالش خوبه لبخند نمیلیگفتم من همسر ا یمن با حال خراب 
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بچه سالمه خودشم  عملش  خوب   ادیکه بهوش ب  دیگذشت حاال فقط دعا کن ریبه خ_

 بوده  

 کرد و گفت  نیرو به شاه اما

ثبت شده بهتره به خانوادش   یمرگ مغز میبچه رو نجات بد میمتاسفم فقط تونست  _

 بدنش و اهدا کنن..  یاعضا بخوان  دیشا ان یتا ب نیخبر بد

 

 یکه تو ییسالمه تمام گذشته و خاطراتمون تمام کارها نیلیبودم آ دهیحاال که فهم 

 شدن  یرد م یکیبه  ی کیروم  یباهام کرده بود جلو ایمیمدت ک نیا

 

 من درسته ازش متنفر بودم اما  

 خواستم ی و سرنوشت من براش نم ریتقد نیا

نشست و سرش را با دست داشت گرفت کنارش  نیزم یرو واریکنار د نیشاه 

 انجام بدم! دیبا یبگم چه کار دیبا یآروم کردنش چ یبرا   دونستمینشستم نم

 

 و بس..  نیبده هم هیو اون به من تک نمیتونستم کنارش بش فقط

 

کنارش بودن از   نیتونستم انجام بدم فقط هم یم یبزنم نه کار  تونستمیم یحرف نخ

 .. ومدیدستم بر م

 

آوردن از جام بلند شدم و   رون یاو از اتاق عمل ب  نیلیگذشت و آ یکه کم یوقت 

من   یبرا ایدن کی دیکشیکه نفس م نی بود اما هم هوشی به سمتش رفتم ب مهیسراس

 به ارمغان آورده بود  یزندگ
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 رون یب    یا  شهیش کیتخت کوچ هی بردن پرستار با  وی یس یکه به سمت آ نیلیآ 

 اومد 

 بود.  یعیآمده بود اما بچه کامالً طب ایماه زودتر به دن کی 

 نداشت و کامال سالم بود. یمشکل  چیاما ه موندیدستگاه م یتو

 

 مادرش بود...  یپسر کپ نیکردم ا  ینگاه م نیلیبا نگاه کردن بهش انگار که به آ 
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