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پیشگفتار
باوری عمومی وجود دارد که میگوید «درد کشیده باید باشی تا بفهمی طسر مقابلست
از چه میگوید» .کتاب مادران منترر حاصل تجربۀ علمی من در حسوز رواندرمسانی و
تجربههای شخصیا است .همگا با پیشرفت علم و فناوریهای جدید ،با رویدادهایی
مواجه میشویم که افراد کمتری دربار آن تجربه دارند .بسارداری بسا رو هسای کمسك
باروری نیز یکی از این حوزهها است .همۀ ما خوب میدانیم که با فرد درگیر ناباروری
باید همدلی کرد ،ولی شاید ندانیم چگونه بایسد ایسن کسار را انجسا دهسیم .شساید تنهسا
مادرانی که این راه را رفته اند بفهمند ناباروری چقدر سخت است .گروههای حمایتی و
درمانی سال هاست درآمریکا و اروپا جا باز کردهاند ولی متأسسفانه در ایسران علسیرغسم
وجود فضاهای مناسب هنوز این کار به طور جدی پیگیری نشده اسست و مسا همانسان
در بسیاری از حوزهها گروههای حمایتی الز را نداریم .شاید اعتیاد تنها حوزهای باشد
که تاکنون ،در واپسین سالهای دهسۀ ،1390گسروهدرمسانی آن رایسج اسست .گسروههسای
الکلیهای بی نا  ،قماربازان گمنا  ،معتادان بینا و ...از دههها پیش جسای خسود را در
درمان باز کردهاند در این گروهها فردی که خود زمانی به رنج اعتیاد یا قمار مبتال بوده
پ از بهبودی به حامی افرادی تبدیل میشود که در حال حاضر دچار مشکل هسستند.
برای بسیاری از بیماری های جسمی مانند انواع سسرطان ،بیمساریهسای قلبسی ،مولتیپسل
اسکلروزی  ،پسوریازی  ،آرتریت روماتوئید و ...نیز همانان فقسدان گسروهدرمسانی و
رواندرمسانیهسسای مناسسسب بسه چشسسم مسسیخسورد ،هرچنسسد در سسسالهسای اخیسسر شسساهد
پیشرفت هایی در خدمات روانشناختی مربوط به این حوزههسا بسودهایسم .حسال ،وقتسی
سخن از ناباروری میآید موضوع بسیار پیایده است.
در حال حاضر ،علیرغم شیوع  15تا  20درصسدی نابساروری در ایسران ،نابساروری
هنوز چه برای مردان و چه زنان تابویی بزرگ است که انگار به هویت زنانسه و مردانسه
زنان و مردان نازنین جامعۀ ما گره خورده اسست و گنساهی اسست بسزرگ و چسه بسسیار
زوج هایی که ممکن است برای همیشه ناباروریشسان را کسه غمسی دارد بس عرسیم در
گوشه کوچك قلبهایشان برای همیشه دفن کنند و با سیلی صورت خود را سرخ نگسه
دارند ،حال آنکه از غمی بزرگ رنج میبرند .من تصسمیم گسرفتم کتسابی بنویسسم بسرای
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مادران و پدران منترری که در این مسیر تنهایند.
ناباروری ،نیاز به تخمك اهدایی ،سقط جنین و ...رویسدادهایی هسستند کسه بسا آنهسا
مواجه هستیم .شما با انتخاب های دردنساکی روبسرو هسستید کسه حاصسل فنساوریهسای
پیشرفته در حوز ناباروری است .ناباروری تبدیل به داستان غمانگیزی از چندین سسال
زندگی یك زوج میگردد و نیازمند سازگاری است .ناباروری تجربهای همزمان از بسیم
و امید است و کسی هم این احساسهای دوگانه را درک نمیکند.
رویکردها در علم پزشکی نیز تغییر یافته است .در گذشته رویکرد غالب به بیماری
عالجناپذیر ،عد دادن آگاهی به بیمار بود .در حال حاضر اخالق پزشکی ،آگاهی دقیق
از مشکل را حق بیمار می داند .با این حال آموز در این حوزه کافی نبسوده و ممکسن
است برخی پزشکان گرانقدر بدون در نرر گرفتن آمادگی روانی بیمار خبر بدی بسه او
بدهند .خبر ناباروری در جامعۀ سنتی ما به فرد حس مقطسوعالنسسلی هسم مسیدهسد و
میتوان درک کرد که چقدر خبر ناگواری است.
تولید مثل که معنایی مانند مانایی ،مقابله با اضطراب مرگ ،تداو نسل و ...میدهد،
برای همۀ موجودات زنده مهم است .مواجهه با جملهای چون «شما هیچ اسپر زندهای
ندارید»« ،چاره ای نیست جز اینکه تخمك اهدایی بگیرید»« ،رحم شسما تسوان بساروری
ندارد و نیاز به رحم جایگزین دارید» و امثال اینها چنسان شسوک بزرگسی بسرای بیمسار
است که کنار آمدن با آن به راحتی میسر نیست.
اینها تجربیات تلخ و تکاندهندهای است که بسسیاری از مسادران منترسر بارهسا بسا آن
مواجه شدهاند و چقدر در این مسیر تنها بودهاند .من بهعنسوان روانشسناس بسالینی تجربسۀ
سالها تجربه رواندرمانی را با بیماران مضطرب و افسرده دار  .وقتی با نابساروری مواجسه
شد متوجه اوج رنج پدر و مادرانی شد که سالهاست آغو شان خالی است ولی پسدر
و مادر شدهاند .من معتقد مادر بودن و پدر بودن به در آغو گرفتن نیست .بلکه وقتسی
تصمیم میگیریم باردارشویم ،مادری کردن و پدری کردن ما شروع شده است.
من در تجربۀ شخصیا به دنبال رواندرمانگری بود کسه در ایسن زمینسه کسار کنسد و
اینجا بود که متوجه نبود حمایتهای روانشسناختی کسافی ،حتسی در بسزرگتسرین مراکسز
ناباروری ،شد  .دو تسن از دوسستان و دانشسجویان سسابقم کسه همکساران فعلسیا هسستند
لیسان مامایی داشتند و بعد وارد حوز روانشناسی و رواندرمانی شدند .از وجسود آنهسا
در نگار این اثر کمك گرفتم .آنها ،نسسبت بسه سسایر درمسانگران ،درک بهتسری از ایسن
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موضوع داشتند و همکاری ما دریاهای شد تا به کمك مسادران منترسر بیساییم و برایشسان
کاری انجا دهیم .من و همکار دورههایی را بسا اسساتید خسارج از کشسور در ایسن زمینسه
گذراندیم و مطا لعات بیشتری در این زمینسه انجسا دادیسم و موفسق بسه تشسکیل جلسسات
شناختی-رفتاری برای کمك به افراد نابارور شدیم .توانستیم یك پروتکل درمان حمسایتی
برای زوجین نابارور تهیه کنیم که در حال حاضسر نیسز آن را بسه وزارت بهداشست جهست
همگانیسازی ارائه کردهایم و در حال انجا مراحل آن هستیم .من بر این باور بود که مسا
و امثال ما ،مادران منترر ،نیاز به فضای حمایتی مناسبی داریم کسه بفهمسیم تنهسا نیسستیم .و
گروههای درمانی را تشکیل دادیم با این امید که به مادران آینده کمك کنیم.
هنگامی که هیچ روزنهای نمیبینی ،هنگامی که فکر میکنسی دیگسر امیسدی نیسست،
زمانی که خستهای از آزمایشهای مکرر ،پیگیریهای پیدرپی و اقسدامات بسینتیجسه و
دلت میخواهد دیگر هرگز به باهدار شدن فکر نکنی ،دیدن آد هایی از جن خسودت
که تا انتهای ناامیدی رفتهاند و در نهایت باه طالییشان را در آغو کشیدهانسد دوبساره
به تو امید تزریق میکند .من به این نتیجه رسیدها که این مسیر بسیار سخت ،طسوالنی
و ناهموار است ،ولی پشت سر گذاشتن آن غیر ممکن نیست و امیدوار بتوانم با جمع
کردن تجربههای مادران امروزی که منترران دیروز بودند کمکی کنم به مادران آینده.
کتاب حاضر راهنمای خودیاری و خودمراقبتی برای مادران و پدران منترسر اسست.
همانین ،برای افرادی که در این حوزهها کار میکنند نیز میتواند راهنمایی مؤثر باشد.
این کتاب شامل تجربه های واقعی مسادران منترسر اسست .نویسسنده تجسارب آنهسا را بسا
واقعیات علمی کنار هم نهاده است تسا خواننسده راحستتسر بسا کتساب همسراه شسود .مسا
سپاسگزار پزشکان گرانقسدری هسستیم کسه ایسن امیسد را بسه مسا مسیدهنسد و بسا کمسك
فناوریهای پیشرفتهای که امروزه در ناباروری به کار میآید ،به تحقق آرزوهای مادران
منترر کمك می کنند .جا دارد از دکتر ملك منصور اقصی ،دکتر مهرا کتابی و دکتر مهسا
ناعمی که این مسیر را با وجود نازنین آنها طی کرد  ،دوست همیشگیا خسانم راضسیه
مخبریان نژاد که در ویرایش کتاب همراهیا کردند ،جنساب آقسای دکتسر صسادقیانفسرد
ویراستار محتر انتشارات و سایر همکاران بسیار دقیق ،نکتسهسسنج و همسراه انتشسارات
ارجمند تشکر کنم .به امید روزهای روشن برای همه مادران منترر.
ندا علیبیگی
زمستان 1399
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چه طور فهمیدم نابارورم؟
«هرگز فکر

را هم نمیکرد  .هیچ ک

در خانواد ما این مسئله را نداشت اصالً چرا

من؟ من که سنی ندار  .یك سال هم که از ازدواجم گذشست ،چسون خسود و همسسر
خیلی باه دوست داشتیم اقدا به باسهدار شسدن کسردیم و در کمسال نابساوری باسهدار
نشدیم .وقتی به دکتر مراجعه کرد متوجه شد که همسر هسیچ اسسپرمی نسدارد .دنیسا
روی سرمان خراب شد».
«در خانواده همسر رسم این است که سریع باهدار شوی .ما هم از همسان ابتسدای
ازدواج قصد باهدار شدن داشتیم .شش ماه بعد از ازدواجم همه جسور دیگسری مسن را
نگاه میکردند .فکر میکردند من نمیخواهم باه داشته باشم و شروع به زمزمه کردنسد
که دست از افکارت بردار با باه زندگی گر میشود .خصوصاً مادرشوهر هرجا مسن
را میدید چنسان در چشسمانم خیسره مسی شسد کسه انگسار جسای باسه در چشسم اسست!
حر هایشان آنقدر به من فشار میآورد که داشستم دیوانسه مسیشسد  .آخسر سسر روزی
مادرشوهر گفت :برایت از پزشك وقت گرفتها  ،و من را با خود نزد پزشك برد .بعسد
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از بررسیهای پزشکی متوجه شدیم که هر دو لولههای فسالوپی مسن مسسدودند ،ضسمن
اینکه آندومتریوز شدید داشتم .از فردای آن روز مادرشوهر در مورد زن دو و جدایی
حر هایی میزد درحالیکه شوهر معتقد بود اصالً مهم نیست و زندگی بسدون باسه
هم امکانپذیر است».
«همسر یك سال پ

از ازدواجمان مبتال به سرطان شد .قبل از شروع شیمیدرمسانی

دکتر به ما گفت که به احتمال زیاد او اسپر هایش را از دست خواهد داد ولی موقعیتی
برای فریز اسپر نداشتیم».
«شروع سرطان برای ما شروع تلخ ناباروری بود .ولی شگفتی مسئله اینجا بسود کسه
بعد از بهبود همسر  ،بهطور کامالً ناخواسته بساردار شسدیم و ا ن منترسر آمسدن فرشسته
کوچكمان هستیم».
«من با نهایت خوشحالی رفتم نزد دکتر زنان که باردار شو  .دکتسر گفست :اگسر تسا
یك سال باردار نشدی مراجعه مجدد داشته با  .یك سال بعسد وقتسی مراجعسه کسرد
آزمایش  Amhبرایم نوشته شد و دکتر به من گفت سریعاً باید اقدا به  IVFکسنم ،زیسرا
زمانی باقی نمانده است».
«وقتی دکتر به من و همسر گفت باید تخمك اهدایی بگیریم ،چنان شوکه شسدیم
که خواستیم واقعیت را انکار کنیم .در نتیجه پزشكمان را تغییر دادیم و پزشسك بعسدی
هم همین جمله را به ما گفت .ولی با مقدمات بیشتر و در فضای روانی آرا تر .بسا ایسن
حال ،پزشكمان شرایط را درک کرد و به ما فرصت فکسر کسردن در مسورد ایسن شسوک
بزرگ را داد».
انسان موجودی کمالطلب و دارای تمایالت جاودانگی است .داشتن فرزنسد دلیلسی
بر تداو رشد است .انسان ها اضطراب فنا شدن دارند و هر انسانی برای رهایی از ایسن
اضطراب و اتصال به جاودانگی ،ادامۀ حیات را در تداو نسل خود جستجو مسیکنسد و
هرگونه نارسایی در این کاو فرد را ناکا میکند .اگر ناکامی اسستمرار یابسد و تسرمیم
نشود یا ساز سازنده ای صورت نپذیرد ،افسردگی غلبه خواهد کسرد و محرومیست از
فرزند منجر به احساس نارضایتی ،تنش و غم میشود.
تولد فرزند به معنای غلبه بر مرگ است .زنسان همسین کسه دارای فرزنسد مسیشسوند
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احساس می کنند با جهان و مرد نوعی پیوستگی پیدا کردهانسد .انگسار حساال موجسودی
شدهاند که گذشته و آینده دارد مادر شدهاند ،مادری که سفار

بسه تکسریم او پیوسسته

فزونی یافته است.
اگر مانعی بر سر راه فرزنددار شدن پیش بیاید ،نه تنهسا تسأثیر عمیقسی بسر وضسعیت
روانشناختی فرد میگذارد بلکه آسیبهسای زیسادی را بسر روابسط زن و شسوهر حساکم
می کند .توانایی به دنیا آوردن فرزند ،امری مهم در تکامل شخصیت مردانسه یسا زنانسه و
تعیین هویت است .برای زوجهایی که خواهان فرزند هستند ولی توانایی آن را ندارنسد،
این مسئله نهتنها ناامیدکننده بلکه ویرانگر خواهد بود .پدر و مادر شدن حلقسۀ ارتبساطی
است که نسلها را به هم متصل میکند و داشتن فرصت انتقال تجارب زندگی به نسسل
آینده ،پدیدهای است که به زندگی بسیاری از افراد ،معنا میبخشد.
تعداد بسیار کمی از زوجها هستند کسه بسا آگساهی قبلسی از نابساروری وارد زنسدگی
مشترک می شوند .برای اغلب زوجین ناباروری شوکی عریم است .وراثت در ناباروری
نقش مهمی دارند ولی حتی وقتی زمینۀ ژنتیکی وجود دارد ،پیشبینی نابساروری قطعسی
نیست چرا که ژنتیك به تنهایی علت ناباروری نیست و اغلب بسا سسایر عوامسل همسراه
است.
هرچه بیشتر در روند درمان ناباروری پیش می رویم ،رفتن به مرحلۀ بعسدی شسوک
بزرگتر و غم سنگین تری به همسراه دارد .پسذیر درمسانهسای دارویسی بسرای اغلسب
زوجین ساده است ولی وقتی پای مسداخالتی ماننسد  IVFو میکرواینجکشسن بسه میسان
می آید ،پذیر

آنها برای بیمار سخت میشود .موضوع دریافت تخمك اهدایی یا رحم

اجاره ای مانند شوکی عریم برای زوجین است و اغلب مساههسا و بلکسه سسالهسا زمسان
میبرد تا آنها بتوانند با این مسئله کنار بیایند.
«تازه ازدواج کرده بود  .دقیقاً دو مساه بعسد از ازدواج ،همسسر بیمسار شسد .سسختی
زیادی کشید  .پ

از بهبود شوهر  ،خواستم برای بارداری اقسدا کسنم .بسا خوشسحالی

دنبال آزمایش و کارهای مقدماتی رفتم .دکتر تأیید کرد که مشکلی نسدار  .بعسد از یسك
سال باردار نشدن دوباره به پزشك مراجعه کرد  .این بار ،پزشکم برای بررسی بیشتر از
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همسر درخواست آزمایش برای وضعیت اسپر ها را کرد .یك هفته مانده بود بسه عیسد
سال نو که تما نوروزمان خراب شد .دکتر به مسا گفست هرگسز باسهدار نمسیشسویم...
همسر به خاطر درمان بیماری قبلی اسپر هایش را از دست داده بود»...
«وقتی از مطب دکتر بیرون آمد دیگر چیزی نفهمید  ...وقتی به هو

آمد هنسوز

نمیفهمید چه شده است .همسر بعد از فهمیدن موضوع افسردگی شدیدی گرفست و
با هیچک

حر

نمیزد .باالخره به دکتری در تهران معرفی شدیم و او به ما گفست بسا

جراحی میتوانیم از همان اسپر های بیکیفیت موجود استفاده کنیم».
«من دختری شاد و شسلو ،،و البتسه سسالم ،بسود  .حساال تبسدیل بسه فسردی عصسبی،
گوشهگیر و بیمار شدها  .آندومتریوز دار  .شوهر از ابتسدا امیسدی نداشست ،بسه همسین
علت خیلی این دست و آن دست کرد تا برای درمان اقدا کنیم .هزینسههسا بساال بسود و
امکان اقدا برای  IVFبرایمان وجود نداشت».
«ماجرای باهدار نشدن ما مادران نابارور اینقدر طوالنی است کسه هسر کسدا کتساب
جداگانهای میشود .حر های نگفتۀ زیادی داریم که روی دلمسان سسنگینی مسیکنسد و
شاید هیچوقت هم آنها را به کسی نگوییم .همۀ سختیها را به جسان خریسد تسا لسذت
مادرشدن را ازدست ندهم ،ولی روزهای سختی که داشتم هسیچوقست فرامسو شسدنی
نیست آن روزها گذشته ولی من از آن روزها هرگز نمیتوانم بگذر ».
«وقتی مطمئن شد دیگر باهدار نمی شسو بسرای رفستن بسه کانسادا اقسدا کسرد  .از
دانشگاه معتبری پذیر

و از دانشگاه خود یك سال مرخصی گرفتم .وقتی بعد از پنج

بار  IVFباردار شد  ،همه فکر میکردند چه آد بیبرنامهای هستم .برخی فکسر کردنسد
میخواستم برو کانادا باها را به دنیا بیاور و برخی فکر میکردند چه آد زرنگسیا .
اغلب فکرشان این بود که ناخواسته باردار شده ا  .واقعیت این بود که من بعسد از کنسار
گذاشتن همۀ برنامه های زندگی ا به خاطر ناباروری ،تصمیم گرفته بود زندگی بسدون
باه را بپذیر و به زندگی برگرد و پزشك هم احتمال بسیار کمی داده بود که باهدار
شو  .وقتی این اتفاق رخ داد ،من و همسر فکر کردیم چه بهتر از این! برویم و باه را
آنجا به دنیا بیاوریم .همۀ شرایط رفتن ما فراهم بود .ولی برای من که بهطور معجزهآسسا
و البته با هزاران سختی قبلی باردارشده بود پسذیر

ایسن ریسسك سسخت بسود .پس
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تصمیم گرفتم نرو  .االن از تصمیمی که گرفتها خوشحالم».
«در ابتدای فرآیند  8سالۀ ناباروری عالوه بر حر های آزاردهند دیگران ،چند تار
موی سفید داشتم .االن  70درصد موهایم سفید اسست .وزنسم از  60کیلسو بسه  70کیلسو
رسید .پوستم از سفید به گندمی تبدیل شد .سینه هایم پرشده از غده و کیست رحسم و
تخمدانم پر ازکیست است .آندومتریوز گرفتم و به خاطر گریههسای زیسادی کسه کسرد
چشمم ضعیف شد و حاال عینك می زنم .از دختری شاد تبدیل شد بسه زنسی تسودار و
غمگین ...هرکاری که پزشکم گفست چسه قبسل از  IVFو چسه بعسد از IVFانجسا داد .
چندین عمل کرد که االن جای بخیههایش با من است .در ایسن مسسیر هسیچکس جسز
خود آسیب ندید و دست آخر هم تال هایمان بینتیجه ماند ...هزاران حر

در سینه

دار که فقط برای خود مانده»...
«هنوز که باهدار نشدها ولی حتی اگر روزی باهدار شویم ،دردهسایی کسه در دلسم
هسسست و حسسر هسسایی کسسه زده شسسده را نمسسیتسسوانم فرامسسو
میسوزانند».

کسسنم و همیشسسه دلسسم را

«با اینکه باهدار شد دردهای آن روزها و غصههایم هرگز فرامو

نمسیشسود .بسه

خدا میگویم :تو که می خواستی به من باه بدهی چرا ایسن همسه سسال از جسوانیا را
گرفتی تا من به جای لذت جوانی غصۀ ناباروری بخور ؟ چرا روزهای جوانیا تا این
اندازه تیره و تار بود؟ » ...
«با وجود این همه سختیها ،به دنیا آمدن باه همه چیز را حل میکند و بسه آد در
فرامو

کردن گذشتۀ تلخ کمك میکند».

«وقتی رفتار دیگران را با مادرانی میبینم که ناباروری را با تما سلولهسای وجسود
تجربه کردهاند به این نتیجه میرسم که چقدر این درد ظرفیت ما را باال برده این همسه
سال حر و نگاه و باههای مرد را دیدن و د نزدن»...
« 8سال پیش ازدواج کرد  .قصد باه دار شدن نداشتیم .رابطۀ جنسیمان با احتیساط
بود .خیلی وقت ها از ترس این که نکند باردارشو قرص جلوگیری اورژانسی مصسر
میکرد  .فکر میکرد هر وقت بخواهیم میتوانیم باهدار شویم .بعد ازگذشت  3سسال

16

مادران منتظر

به همسر گفتم :بیا باهدار شویم .او گفت :نه ،من باه نمیخواهم .بسه زور راضسیا
کرد  6 .ماه گذشت و باهدار نشدیم .یك روز همسر گفت :نگران نبا  .پزشك گفته
یك سال زمان بدهیم .بعد از یك سسال رفستم بسرای سسونو و آزمسایش و بررسسیهسای
پزشکی .کیست تخمدان داشتم .دکتر به من پیشنهاد جراحی داد .وقتسی از مطسب دکتسر
بیرون آمد  ،حال خیلی بدی داشتم و به دکتر بد و بیراه گفتم که چیزی نمیداند .دکتر
را عوض کرد  ،ولی ای کا

هرگز این کار را نکرده بود  .پزشسك بعسدی هسم همسان

پیشنهاد را تکرار کرد .الپاراسکوپی شد  .سوزن حین عمل شکست و دکتر مجبسور بسه
جراحی باز شد 25 .تا بخیه خورد  .نه تنها شکمم که نا

و پهلوها هم بخیه خسورد و

همانان منترر بارداری بود  .بعد  6ماه که باردار نشد پزشك به مسا پیشسنهاد  IUIداد.
 IUIما منفی شد .پیشنهاد  IUIمجدد شد و دوباره جواب منفی شد .یك مدت درمان را
رها کرد  .همسر گفت :من به همه میگویم مشکل از من اسست و بسیخیسال باسهدار
شدن باشیم .بعد از یك سال دوستم مرکز دیگری را به من پیشنهاد داد و به ما پیشسنهاد
 IVFدادند .در  13روز  17تا آمپول زد و جواب در نهایت منفی شد .ناامید و درمانده
شد  .همیشه مدیون همسر هستم که در این راه هیچوقت پشستم را خسالی نگذاشست.
خانواد همسر حتی یك بار هم بسه مسن نگفتنسد :چسه مشسکلی داری؟ خیلسی از آنهسا
ممنونم .به همسر قول داد دیگر سرا ،باه نرویم .ولی یك سال بعد دوباره بسه دکتسر
جدیدی معرفی شد  .به من پیشنهاد الپاراسکوپی داد ،ولی من بسه خساطر تجربسۀ تلسخ
عمل قبلی آن را انجا نداد  .تصسمیم بسه مهساجرت گسرفتیم .پرونسد مهساجرتمسان را
پیگیری کردیم .تصمیم گرفتیم قبل از رفتن یکبار دیگر  IVFکنیم که اگر بساردار شسویم
باهمان را آنجا به دنیا بیاوریم .دکتر در فرآیند بررسی گفست تخمکسم ضسعیف شسده و
روده هایم در عمل قبلی چسبندگی پیدا کرده است و پیشنهاد تخمك اهدایی داد .دیگسر
حوصله دردسر و دوباره منفی شدن را نداشتم .چسون برنامسۀ سسفر داشستیم بسا اهسدایی
موافقت کرد و در انتقال اولم باردار شد بارداری سختی که برنامه رفتن ما را کنسسل
کرد»...
« اینقدر از فرآیند درمان ناباروری خسسته بسود کسه دیگسر حوصسلۀ هسیچ کساری را
نداشتم .این راه سخت را به دو دلیل ادامسه داد  :اول ،بسرای اینکسه وقتسی یائسسه شسد
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عذاب وجدان نداشته باشم و دو  ،برای دل مادر ».
«وقتی باردار نشد در دوراهی ماند که از ایران برو یا نه دکتر گفت :خانمهایی
را دیده ا در کشورهای مختلف که بسیار موفق هسستند ولسی االن در سسن  53سسالگی
آمدهاند و به دنبال باه هستند .اگر میخواهید باه سالم به دنیا بیاید ،همینجسا بمانیسد
چون با شرایط بارداری شما امکان رفتن وجود ندارد .من باه را بسه مهساجرت تسرجی
داد  .االن میگویم خدا را شکر که به آرزوی باهدارشدنم رسید ».
«هجده سال طول کشید تا باردار شد  .همسر همکاری نمیکسرد .وقتسی دو سسال
بعد از ازدواجم فهمید بارداری برای من کار ساده ای نیست به دنبال درمان رفتم .بعسد
از اتما آزمایشها نیاز بود همسر آزمایش بدهد ،ولی او حاضر به همکاری نشد .پسنج
سال گذشت .بعد پنج سال مجدد شروع کرد  .این بار شوهر را به هزاران ترفنسد وادار
به آزمایش کرد و تازه بعد از  7سال فهمیدیم مشکل از همسسر اسست .بسا ایسن حسال
برای درمان همکاری نمیکرد .رژیم غذایی و دارویی را رعایت نمیکرد .دکتر به مسن
یاد می داد چطور او را متقاعد کنم ولی او به هسیچ صسراطی مسستقیم نمسیشسد .مجسدداً
پروند درمان را بستم .دوسال بعد انگار پروند باهدارشدنم هنسوز بساز بسود و دوبساره
شروع کرد  .دکتر به من گفت سنم باالرفته و دیگه زمان هدر دادن وقت نیست .به مسن
پیشنهاد  IUIداد .با هزار التماس شوهر را برد که متأسفانه منفی شد .سسال بعسد
کردیم که آن هم منفی شد و مجدد درمان را رها کرد  .هر روز که خبر بارداری کسسی
IVF

را میشنید اذیت میشد وقتی می دید آنهایی که بعد من ازدواج کردهاند همسه 3-2
تا باه دارند بیشتر اذیت میشد  .حر های زیادی از دیگران شنید  .با این حال سعی
میکرد جلوی خانواده و دیگران قوی باشم و غصههایم مخست

تنهسایی خسود بسود.

پدر که در  12سال گذشته هرگز حرفی نزده بود ،یك روز یك شسماره تلفسن بسه مسن
داد .من تصمیم مجددی برای درمان نداشتم .کاغذی که شسماره تلفسن روی آن بسود را
گوشه ای انداختم .پدر حواسش جمع بود خود
به وقتم مانده به من یادآوری کرد که وقتم را فرامو
به شوهر گفتم :بیا حر

زنگ زد و وقت گرفت .یك هفتسه
نکنم و خیلی هم اصرار داشست.

بابا را زمین نینسدازیم ،و بسا هسم درمسان را در اوج بسیپسولی

