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 شکمم احساس کردم. ریرو ز یادیهموت لحظه درد ز قای. دقدیخند

 گفتم:  تیرو به دندون گرفتم و با جد لبم

 ادیب اریزودتر سام کنمیفقط خدا خدا م یعنیچقدر درد دارم.  یاگر بدون   ن،ینازن  یوا_

 خونه. 

 

 رنگ ترس گرفت:  صداش

 ؟یکن کاریچ یخوا یم  رهیزنگ بزن بهش. اگر دردت بگ وونهیخب د_

 : دمیشک قیعم ینفس

. شه یاز دستش خارج م نیکال کنترل ماش شهیم یجانی ه یلیخ یبخدا. وقت ترسمیم_

 . ینکرده اگر تصادف کنه چ ییخدا

 

 کرد:  یا خنده

 شوهر تو بادمجون بمه، آفت نداره.  نیبابا نترس. ا_

 دادم.  رون یرو پر شدت ب  نفسم

 : دمیام کش دهیخشک یبه لب ها یزبون

 . شابد با تو زنگ زدم.ایباش نیتو آنال_

 

 گفت.  یا باشه

 رو قطع کردم. یو باالخره گوش  میحرف زد گهید کمی

زوده،   یلیکردم به خودم بقبولونم االن خ یم یرفتم و سع یخونه راه م یآروم تو آروم

 !دن ییزا یبرا ن،یبه قول نازن
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 شد.  یم شتری رفت، دردم ب یبه ساعت بود و هر چقدر که جلو م نگاهم

 

 دم یکش قیدادم و چند بار نفس عم هیتک واریو به در دستم

 تونستم به طرف تلفن برم.  ینم یبود که حت ادیدردم ز اونقدر

 رفت.  یاز حد معمول م شیاز سر دردم داشت صداشون ب یو ناله ها دن یآه کش گهید

 خوردم و نشستم.  زیسر جام ل یسخت به

 زدم. یرو صدا م ارینفس زنان اسم سام نفس

 

 ناتوان سر دادم.  یغیبار ج نیدر، ا یتو دیچرخش کل یصدا دن یشن با

 و گفت:  دیبه سمتم دو دنمیوحشت زده در رو باز کرد و با د اریسام

 ونوس حالت خوبه؟ _

 : دم ینال یو به سخت دمیرو سفت چسب دستش

 مارستان یب میبر دیبا_

. رون یب میز خونه زددستپاچه بلند شد و لباس هام رو آورد و تنم کرد. بعد بغلم کرد و ا

 رفت.  مارستان یکرد و با سرعت هر چه تمام به طرف ب نمیسوار ماش

 . دمیچیپ یمار به خودم م مثل

 فرط درد..  از

 نگران نباشه.  نی از ا شترینکشم تا ب غیکردم ج یم یسع فقط

و نفس نفس   دمیکش یاز فرط درد م یغ یبار ج هیخب موفق نبودم! هر چند لحظه  اما

 زدم: یم ادیزنان فر
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 م؟ یرس یم یک_

 

 دستش گرفت:   یبا وحشت بهم انداختم و دستم رو تو ینگاه

 . میکیاالن، نزد میرس یم_

 .گذشت  یسال برام م کیمثل  قه،یدق کی هر

 .دیشد و به طرف اورژانس دو ادهیپ  م،یدیرس یوقت

همراه با چندتا پرستار و  اریشدن داشتم که سام ادهیدر پ یرو باز کردم و سع در

 برانکار اومدن. 

 برانکارد. یشدم و دراز بکشم رو ادهیکردن پ کمکم

 پر استرس بهم انداخت.  یدستم رو گرفت و نگاه اریسام

 .می رفت شگاهیو به طرف زا میشد مارستان یب وارد

*** 

 "ـــــاریســـــامــــ"

 داشتم. احساس حالت تهوع   یفرط نگران از

ونوس تموم بشه و بچه به  یها دن ی خواست هر چه زودتر بگذره و درد کش یم دلم

 .ادیب ایدن

  ایبه دن یمون برا  یبچه پسره، لحظه شمار میدیو فهم یسونوگراف می رفت یوقت

 شده بود.  شتری اومدنش ب

 ونوس خبر ندادم.  یافتاد که به خانواده   ادمیدست هام گرفتم. تازه  ون یرو م سرم

 

 رو گرفتم.  نیرحسیام یرو در آوردم و شماره  میو گوش دمیکش یپوف 
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 : دیچی گوشم پ یسردش تو یاز چند بوق، صدا  بعد

 بله.. _

 توجه به لحنش، گفتم:  یو ب دمیکش یپوف 

   ؟یسالم خوب_

 . پاسخ دادم:دیکرد و بعد حال ونوس رو پرس یتشکر

 . دیایب نیخوای. گفتم بهتون خبر بدن اگر ممیمارستانیبود. االن بدردش گرفته _

 

 نگران گفت:  ییصدا با

 االن حالش خوبه؟  مارستان؟یکدوم ب_

 کیتوجه فقط پاسخ سوال اولش رو دادم و بعد از  یدونستم. ب یخوب بود؟ نم حالش

 رو قطع کردم.  یکوتاه، گوش  یخداحافظ

 کرد! یداشت ذره ذره گوشت بدنمو آب م استرس

 دو ساعت.. دیساعت، شا کی دیدونم چقدر گذشته بود؛ شا ینم

سرم رو به طرفش چرخوندم. به طرفم قدم برداشت و   ن،یمحمدحس یصدا دن یشن با

 گفت: 

 ونوس کجاست؟ _

 داخل اشاره کردم:  به

 نکرده فکر کنم.  مان یهنوز زا_

 اومد:  نیرحسی معترض ام یانداخت که صدا   ینگاه مضطرب

 برو داخل، خجالت نکش _
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 .دمیبه طرفش دو بای. تقررون یاومد ب یباز شد و زن در

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه

 ... یهمراه ونوس محب_

 گفتم: عیسر

 منم... _

 خشک ادامه داد:  یلحن با

 ر یبگ مان یاومد، زود برو ساک زا ایبچه به دن_

 

 رفت داخل.  و

 دیپرس یداشت م یکه با خوشحال نی توجه به محمدحس یبه تپش افتاده بود. ب قلبم

 .دمیبه طرف داروخانه دو م،ی نیونوس رو بب میتونیم یک

 . دمیگنج یپوست خودم نم   یخوشحال بودم که تو اونقدر

 رو زدم. شگاهیبرگشتم و زنگ زا دم،یساک رو خر یوقت

 اومد و ساک رو از دستم گرفت.  رون یزن ب همون 

 

 زد:  یونوس لبخند پدر

 باالخره انتظارها سر اومد _

شونه ام نشست؛ سرم رو به طرف   یرو  یمثبت تکون دادم. دست یرو به نشونه  سرم

 چرخوندم:  نیمحمدحس
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 ؟ یدار یاالن چه حس_

 کردم:  یا خنده

 . رمیمیم یدونم. واقعا دارم از خوشحال ینم_

 

 اومد:  نیرحس یآروم ام یکرد. صدا  یا خنده

 چند برابر شده.  تتیمسئول_

 مثبت تکون دادم.  یرو به نشونه  سرم

 رفت.  یلحظه هم کنار نم  کیلبم بود،  یکه رو یلبخند 

 "ونــــــــــوســــــــ"

از اشک شد. چشم هام رو دوختم به   زیبغلم، چشمام لبر یبا گذاشتن بچه ام تو

 صورت کوچولوش. 

 پرستار اومد:  یصدا

 گرسنشه ها.  ؟یبد  ریش توی ن ین یخوا ینم-

 کردم؛ اما پر از بغض.  یا خنده

 بود.  یمن به زندگ یبچه مهر خوشبخت نیا

 خوشش رو بهم نشون بده.  یگذشت تا رو یلیکه خ یزندگ

 

دادن بهش  ریدهنش گذاشتم و مشغول ش یام رو تو نهیس یکمک پرستار، به آروم به

 شدم.

 ساعت ها بهش زل بزنم. خواست  یم دلم
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 . دیمک یجون من رو م ی  رهیکه از وجود من بود، حاال داشت ش یا  بچه

 و با ذوق گفتم: دمیصورتش کش یرو آروم رو دستم

 چقدر نرمه.. _

 کرد.  یخنده ا پرستار

 

 و گفت:  دیبچه ام کش  یگونه  یپشت دستش رو رو 

 . یبوسش کن خب، نه ماه منتظر بود _

و   قیعم یکردم و بوسه ا  کشیحرف بودم. به خودم نزد نیا دن یاصال منتظر شن  انگار

 نشوندم.   شیشونیپ یآروم رو

 : دیپرس پرستار

 ؟ یبزار یخوای م یاسمشو چ_

 هامو باال انداختم:  شونه

 .شهی. باورتون ممیدونم هنوز انتخاب نکرد ینم_

 

 کرد:  یا خنده

 .ان یب ای. بذار بعدیبچه اولته، ذوق دار_

خواستم چشم   ینه. فعال م ایدر کار هست  یبعد  یدونستم بچه  یزدم. نم یلبخند 

 بار هم پلک نزنم.  کی یبدوزم بهش و حت

 اومد: نی محمدحس یتقه به در خورد و صدا چند

 داخل؟  امیمن ب شهیمامان، م_
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 لباسم رو درست کردم و گفتم: خوره،ی نم ریش گهیبچه ام د دمید یوقت

 .. ییآره دا_

 رفت.  رون یگذشت و ب هیو بق نیاز کنار محمدحس  یزد و بدون حرف یلبخند  پرستار

 به طرفم قدم برداشت و گفت: 

 اه اه چقدر زشته _

 خنده.  ریبلند زد ز یو با صدا

 با تشر رو بهش کرد و گفت:   نیرحسیام

 ها  خورهیبه درد االن نم اتیلودگ نیا_

 داده بود.  هیگشتم. به چهارچوب در تک یم اریچشم دنبال سام با

 

 زدم: یلبخند 

 تو؟  یایب  یخواینم_

شد به بچه امون.   رهیو خ ستادیتکون داد و آروم به طرفم گام برداشت. کنارم ا یسر

 کرد.. یوصل م گهیو به همد اریکه من و سام یکس

 . دش یاز ته دل زد و بوس یلبخند 

 

 و گفت:  دیهم همزمان من رو بوس بابا

 د؟ یبزار دیخوایم یاسمش رو چ_

 هامو باال انداختم:  شونه
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 . میانتخاب نکرد یچ یکه هنوز ه میاسم اختالف نظر دار ی. اونقدر تو دونمینم_

 

 بود، با خنده گفت:  یفاز شوخ یرو دایکه انگار امروز شد نیمحمدحس

 . ادیبهش م یلیجعفر خ_

 همون لحظه اومد:  ن،یرحسی ام یصدا

 اریمه دیبزار_

 لبش نقش بست.  یرو یلبخند 

 

 چرخوندم و منتظر نگاهش کردم. اریرو به طرف سام سرم

 و گفت:  دیکش اریصورت مه یتکون داد و بعد دستش رو رو یسر

 . ادیبهش م میلیخ_

 خنده ادامه داد:  با

 اسم باباشه.  یاز همه مهم تر، هم آوا _

 

 دو ابروم نشوندم:  ون یم یاخم

 کنما. یمن قبول نم ،یبگ  ینجوریا یاگه بخوا _

 گفت:  نیرحسیام

عوض   دیخوای و جار و جنجال نداره که. اگر نم یفکر مشغول  نقدریاسم ا هیبابا حاال _

 دیکن

 زدم:  لبخند
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 نه خوبه _
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