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هرقدمیبرمیدارم،برایشادیروحشدعامیکنم

چندم  فرزند  مائده  اجاقی!  خانم   :
شماست؟

من ۳ بچه دارم. دختر بزرگم متولد ۱۳۷۳ است 
و پسرم بعد از عمل پیوند مائده به دنیا آمده و 
۱/5 ساله است. راستش به دنیا آمدن او برایمان 
معجزه بود. من حتی نمی دانستم باردار هستم. 
بعد از آن همه فشار و رفت و آمد به بیمارستان 
و حتی بردن مائده برای ام آر آی و سی تی اسکن 
و عکس و... فهمیدم ۳ ماهه باردارم. تازه استرس 
بیماری و بدحالی مائده تمام شده بود که نگرانی 
این بچه شروع شد؛ خیلی نگران بودم که بچه 
آسیب دیده باشد و دچار نشانگان داون شود. 
۳-۴ بار آزمایش غربالگری انجام دادیم. نیتم این 
بود که بچه را سقط کنم، خصوصا که از نظر مالی 
هم در فشار بودیم. خدا خواست و خوشبختانه 
آن شرایط به بچه آسیب نزده بود ولی تا مرداد 
ماه سال بعد که به دنیا بیاید هنوز نگران بودم 
و می ترسیدم مبادا دچار مشکل شده باشد. فکر 
می کنم خدا در بدترین شرایط مرا امتحان می کرد، 
کسی که نام امام حسین)ع( و ابوالفضل)ع( را 
بیاورد و به کمک آنها ایمان داشته باشد، ناامید 
نمی شود. امیدوارم سربلند بیرون آمده باشم. انگار 
برابر صبری که برای مائده داشتیم، خدا خواست 

این فرشته را به ما ببخشد.
: از روزی بگویید که برای درمان 
سرماخوردگی طوالنی دخترتان به مطب رفتید 

ولی فهمیدید مشکل قلبی دارد.
یادم هست که بیماری مائده طوالنی شد و 
اینکه  به  جای  او را دکتر می بردیم  هر چه 
حالش بهتر شود، بدتر می شد و سرفه هایش 
هم شدیدتر و بدتر. یکی می گفت حساسیت 
دارد، یکی می گفت آلرژی دارد، هر کس چیزی 
می گفت ولی حالش تغییر نمی کرد. باالخره 
یک روز به مطب یک پزشک داخلی رفتیم 
که نزدیک خانه خودمان است و او گفت باید 
از قلب و قفسه سینه مائده عکس بگیریم. بعد 
از آماده شدن عکس ها پرسید: »خانم! بچه ات 
چه مشکلی دارد؟« گفتم: »هیچ.« عکس را نگاه 
کرد و گفت قلب بچه ات مشکل دارد. وقتی 
از در مطب بیرون آمدم، پایم سست شد و از 
پله ها پایین افتادم. آنقدر به هم ریخته بودم که 
توی خیابان روی زمین نشستم و بلندبلند گریه 
کردم. چند دقیقه بعد به خودم آمدم و آرام شدم. 
به خودم گفتم چرا اینجا نشسته ام؟ باید کاری 
انجام دهم. دوباره به مطب برگشتم و از دکتر 
خواستم خودش جایی را معرفی کند تا اکوی قلب 
بگیرم. ساعت 5 عصر زمستانی بود. گفت: »االن 
دیروقت است و به تو نوبت و جواب نمی دهند.« 
ولی اصرار کردم و همان موقع به آدرسی که داده 
بود، رفتم. از قلب مائده اکو و نوار قلب گرفتند 
و گفتند مشکل قلبی بچه ات شدید است. مرا به 

بیمارستان شهید رجایی معرفی کردند.
: منظورشان از مشکل قلب چه بود؟!
ظاهرا مشکل مادرزادی بود و مائده از دوران 
نوزادی نارسایی قلبی داشت. االن این بیماری 
با دارو قابل درمان است ولی آن موقع از بیماری 
خبر نداشتیم. به  مرور ماهیچه های قلب ضعیف تر 

شده بود و عفونت سرماخوردگی باعث پایان 
دوام آن شد. 

مائده  بیماری  اینکه  به  توجه  با   :
مادرزادی بود، در خانواده شما یا همسرتان 
کسی مشکل قلبی مادرزادی نداشت؟ چرا قبال 

متوجه بیماری اش نشده بودید؟
مائده خیلی سالم و تپل بود و هیچ عالمتی از 
ناراحتی قلبی نداشت که زودتر متوجه شوم و اقدام 
کنم. یادم می آید یکی از دایی هایم وقتی ۲۴ساله 
بود و در شهری دیگر، فوت کرد. شنیدم دلیل 
مرگش این بوده که سرما خورده و بیماری اش 
طوالنی شده بود و بعد از مدتی، یک روز به دلیل 
خوردن نوشابه حالش بد می شود و تا او را به 
دکتر برسانند، فوت کرده بود. بعدا فهمیدم مشکل 
او هم از قلبش بوده است ولی تا بیماری مائده 

به نوع مشکل او توجه نکرده بودم. 
: در فاصله تشخیص تا پیوند، برای 

درمان چه کردید؟
قبل از اینکه به بیمارستان رجایی بروم، چند 
مطب دیگر هم رفتم و همه جواب مشابه دادند 
و گفتند باید بیمارستان رجایی بروم. یادم هست 
آنجا مائده از ساعت ۱۱ صبح تا ۳-۲/5 بعدازظهر 
در اتاق ام آرآی بود و از سر تا نوک پایش ام آر ای 
گرفتند. بچه آنقدر خسته شده بود که داد می زد و 
می خواست بیرون بیاید. بعد از تشخیص نهایی 
گفتند یا باید برای قلب مائده باتری بگذارند یا 
دریچه خوکی برایش پیوند بزنند. خود مائده از 
شنیدن اسم دریچه خوکی حالش بد شد و گفت 
ترجیح می دهد بیماری اش همین طوری باشد و 

عمل نکند. من هم با باتری موافقت نکردم.
: دلیل مخالفت شما چه بود؟

شنیدن این چیزها برایم غیرمنتظره بود. تا پیش 
از این اتفاقات در مورد پیوند قلب، دریچه و... 

چیزی نشنیده بودم. یکی از دوستانم را دیده 
بودم که برای قلبش باتری گذاشته بودند و قفسه 
سینه اش شکل بدی پیدا کرده بود. آن خانم مسن 
بود ولی دوست نداشتم مائده در آن سن و سال 
چنین تغییراتی داشته باشد و با این وضعیت وارد 
جامعه شود. دایی خودم هم باتری گذاشت ولی 
یک هفته بعد، باتری مشکل پیدا کرد. دکترها هم 
برایمان توضیح نمی دادند که دقیقا چه کاری انجام 
می شود. در آن چند سال تا وقتی به بیمارستان 
مسیح دانشوری نرفته بودیم، چیز زیادی از شرایط 

مائده و نوع درمانش نمی دانستیم.
: نهایتا برای درمان چه اقدامی کردید؟
ما را به بیمارستان شهید چمران معرفی کردند 
و مائده ۲-۳ سال زیر نظر یکی از پزشکان آنجا 
بود. مرتب در رفت و آمد بودیم. هر بار دکتر 
می گفت ۲ ماه دیگر بیا، من ۲ هفته بعد می رفتم، 
ولی به مرور زمان شکمش آب می آورد و آن 

 را خارج می کردند؛ آخرین بار حجم آبی که در 
شکمش جمع شده بود به 8 لیتر رسید. شوهرم 
جانباز شیمیایی است ولی از بنیاد هیچ چیز 
به ما تعلق نگرفته است. حال مائده خیلی بد 
بود و درمان هم جواب نمی داد. آنقدر غر زدم 
و اصرار کردم تا او سراغ بیمه برود. باالخره 
قبول کرد و بیمه تکمیلی به ما دادند. تنها چیزی 
که گرفتیم، همین بیمه تکمیلی بود. نامه هم 
گرفتیم و به بیمارستان الله رفتیم. مائده ۱۰ یا 
۱۲ روز در آن بیمارستان بستری بود و برای 

قلبش بیوپسی و بالون زدند.
: پس از مرخصی از بیمارستان الله، 

شرایط مائده چه تغییری کرد؟
حالش بهتر نشد. از آن طرف شب عید غدیر مائده 
را خانه آوردم و روز بعد، فامیل برای مالقاتش 
آمدند. از آنها خواسته بودم اسپری نزنند و با 
او روبوسی نکنند که یک عده ناراحت شدند. 

بعدا فهمیدم نباید برای مائده بالون می زدند و 
چون مالقات کننده ها هم مراعات نکرده و حتی 
اسپری زده بودند، آن شب حال بچه ام بدتر شد. 
با دکترش تماس گرفتم ولی او گفت کاری از 
من ساخته نیست و دیگر به من تلفن نزنید. 
ساعت ۱۲/5 شب بود و ناچار با اورژانس تماس 
گرفتم. وقتی آمدند و شرایط مائده را دیدند، 
جلوی چشم خودم به شوهرم گفتند: »بچه تان 
داره تموم می کنه، ولش کنید!« حتی االن که 
یادم می آید و این حرف ها را می گویم، بدنم 
می لرزد. آنقدر از برخورد و نوع حرف زدنشان 
ناراحت شده بودم که دیگر متوجه حالم نبود 
و از خانه بیرونشان کردم. ساعت ۳ نیمه شب 
احساس کردم بچه ام نمی تواند نفس بکشد و 
او را به بیمارستان مسیح دانشوری بردیم؛ به او 
اکسیژن وصل کردند و تا ساعت 8 صبح در آن 
شرایط بود تا دکترها آمدند و معاینه و آزمایش 
انجام شد. همان روز۷۰۰-8۰۰ هزار تومان هزینه 
آزمایش ها شد. به ما گفتند ۲ هفته بعد بیایید تا با 

توجه به نتیجه آزمایش ها، اقدام کنیم.
: چه زمانی به شما گفتند چاره دیگری 

جز پیوند ندارید؟
هنوز چیزی نمی دانستیم. قرار بود بیمارستان 
برویم که نتیجه آزمایش ها را به ما بگویند و 
مشخص شود برای درمان باید چه کار کنیم. 
شب قبل از اینکه بیمارستان برویم و نتیجه را 
بدانیم از مائده خواستم با خدای خودش راز و 
نیاز کند. نماز خواند و گریه کرد و گفت خدایا 
خسته شدم. آن روز تولد دختر دیگرم بود؛ او هم 
گفت روز تولد روز حاجت است و تنها چیزی 
که از خدا می خواهم سالمت خواهرم است. 
خودم کار داشتم و نتوانستم بیمارستان بروم. 
همسرم و دخترم مائده را بیمارستان بردند ولی 
خیلی ناگهانی برایش قلب پیدا شد. انگار فقط 
یک روز در نوبت منتظر مانده بود. وقتی با من 
تماس گرفتند و خواستند بیمارستان بروم، فکر 
کردم حال مائده بد شده است. نمی دانم مسیر 

را چطور تا بیمارستان طی کردم.
: عمل پیوند چقدر طول کشید؟

۱۲ یا ۱۳ ساعت. مائده را ساعت ۴ بعدازظهر 
پانزدهم آبان به اتاق عمل بردند و ۴ صبح روز 
بعد بیرون آوردند. بعد از عمل دکتر گفت معجزه 
شده است؛ وضعیت مائده در شرایط اورژانسی 
بود. در  بوده و قلب و دریچه آن سیاه شده 
شکمش آنقدر آب بود که فکر نمی کردم جراحی 

موفقیت آمیز باشد.
: در آن ۱۲-۱۳ ساعت شرایط خودتان 

چطور بود؟
خواهر و برادرهایم به بیمارستان آمده بودند و 
در مدت عمل همه در حیاط گریه می کردند 
ولی من خیلی خونسرد بودم و می خندیدم اما 
وقتی جنازه بچه ای را که قلبش اهدا شده بود، 
دیدم؛ بدنم شروع به لرزیدن کرد و شروع به 
گریه کردم. اول فکر می کردیم پسر است ولی 
بعدا فهمیدم دختر ۱۷ ساله ای بوده که مشکل 
کلیه داشته است. ظاهرا آمپول اشتباه به او تزریق 
کرده بودند که به کما رفته و مرگ مغزی شده بود. 

خیلی دوست دارم پدر و مادرش را ببینم. کاری 
که آنها در حق ما کردند، آنقدر بزرگ است که 
به هیچ شکلی نمی توانم تشکر کنم، حتی اگر 
بخواهم بگویم که می خواهم تشکر ویژه کنم، 
برابر کار آنها آنقدر کم است که بی   انصافی 
می شود. فقط می خواهم بگویم مدیون آنها 
هستم. تا عمر دارم، هر قدمی که برمی دارم، 
برای آن خانواده و روح دخترشان دعا می کنم.

دخترتان  وضعیت  عمل  از  بعد   :
چطور بود؟

وقتی بعد از عمل مائده را دیدم که روی تخت 
خوابیده و آنقدر دستگاه به او وصل است که 
دیده نمی شود، جا خوردم و نگران شدم. تازه آن 
موقع بود که گریه کردم. دکتر پرسید چرا گریه 
می کنم؟  گفتم نمی دانم گریه کنم یا خوشحال 
باشم؟ نگران باشم یا شکر کنم؟ دست و پای 
شما را ببوسم که بچه مرا برگرداندید؟ مائده 
۴8 ساعت در کما بود. دکتر گفت چون عملش 
خیلی سخت بوده این شرایط عادی است. اتاق 
ایزوله ای به ما دادند و مائده آنجا تنها بود و ما 
هر روز ۳-۴ بار مسیر بیمارستان را می رفتیم و 
می آمدیم. ساعت ۱۲ بعدازظهر روز سوم محرم 
با من تماس گرفتند و گفتند مائده به هوش آمده 
است و می خواهد مرا ببیند. خودم را با عجله به 
بیمارستان رساندم. مائده پس از عمل خیلی عصبی 
بود و حتی موهایش را دسته دسته می کند. برایش 
داستان تعریف می کردم ولی باز هم عصبی می شد 
و حتی مرا می زد. شب تاسوعا یک تشنج خیلی 
بد کرد. دَِرن هایی که برای کشیدن خونابه گذاشته 
بودند، عفونت کرد و مجبور شدند باز هم او را 
به اتاق عمل ببرند. بعد از عمل پیوند هم ۴-۳ 
بار اتاق عمل رفت چون عملش خیلی سخت 
بود، مرتب دچار مشکالت جدید می شد. در 

واقع، فرصت زیادی برایش نمانده بود. 
: با این اوصاف که آن  روزها فرصت 
مائده کم بوده، اگر آن خانواده برای پیوند 
اعضای دخترشان رضایت نمی دادند، شرایط 

غیرقابل کنترل می شد و شاید...
بار در  نبود. یک  بله، وضعیتش اصال خوب 
بیمارستان الله آب شکمش را کشیدند ولی باز 
هم 8 لیتر آب آورده بود. ۱۰ قرص گرفته بودم 
با قیمت ۲5۰ هزار تومان که روزی ۳ تا می خورد 
و کمی جواب داده بود تا آن آب دفع شود و 
بتواند کمی نفس بکشد ولی در کل، دکترها ما 

را ناامید کرده بودند.
: هیچ وقت درباره کسی که قلبش به 

مائده اهدا شده، اطالعی گرفتید؟
در مرکز پیوند و بیمارستان خیلی سوال کردیم 
ولی گفتند هنوز زود است و اجازه روبرو شدن 
با آنها را به ما ندادند. مائده اوایل خیلی دوست 
داشت خانواده اش را ببیند ولی االن می گوید 
خیلی آمادگی ندارد. خودم خیلی دوست دارم 
خانواده اش را ببینم و از صمیم قلب تشکر کنم. 
نمی دانم این کار درست است یا نه و به همین 
خاطر اصرار نمی کنم ولی خیلی دوست دارم 
بدانم آن دختر کجا دفن شده و هر هفته سر 

مزارش بروم و برایش فاتحه بخوانم.

مائده دختر تپل و سالمی بود. خیلی پرتحرک و حتی خوش خوراک. کسی باورش نمی شد، آن دخترک بازیگوش با یک سرماخوردگی ساده مشتری ثابت مطب پزشکان شود. سرماخوردگی، ساده ترین و پیش پا افتاده ترین بیماری است. خیلی طول بکشد و بچه بخواهد از 
مدرسه هم فرار کند، نمی تواند بیشتر از ۳ روز دوام بیاورد. این بار ولی سرمایی به جان دخترک ۱۱ ساله افتاده بود که تا چند سال تن و جان خانواده اش را لرزاند. یک دکتر می گفت آلرژی است، آن یکی می گفت آسم، دیگری می گفت ریه هایش عفونت کرده اند و... مادر 
برای درمان یک سرماخوردگی که دیگر ساده نبود، دخترش را از این مطب به آن بیمارستان و از این کلینیک به آن درمانگاه می برد. باالخره چند کوچه پایین تر از خانه شان، یک پزشک بیماری واقعی را تشخیص داد. نه، این دکتر هم اشتباه کرده. مگر ممکن است؟ باورش 
نمی شد. دخترش فقط سرما خورده بود... چشمانش تار شدند، دنیا دور سرش چرخید و از پله های مطب پایین افتاد... حاال وسط خیابان نشسته بود و صدای گریه اش در سرمای زمستان یخ می زد. باورت می شود؟ این صحنه ها که توی فیلم ها دیده ای واقعی هستند. همین جا، 
همین دور و بر. در خیابان های اطراف خانه ات. ولی این زن از جایش بلند شد. چادرش را سرش کشید و دوباره از همان پله  ها باال رفت. او نمی خواست تسلیم شود و دخترش را به مرگ تقدیم کند. اگر قرار شود داستان زندگی آنها را بسازیم، باید فیلم را با ۲ داستان موازی پیش ببریم. 
باید خانواده دیگری را هم معرفی کنیم که وقتی کمای دختر ۱۷ ساله شان به مرگ مغزی رسید، با دستانی لرزان برگه های رضایت اهدای عضو را پر کردند و با چشمانی اشکبار برای آخرین بار صورت دخترشان را بوسیدند. زن دیگری در داستان دیگری، تسلیم نشد. چون نمی خواست 

دخترش را به مرگ تقدیم کند، قلبش را اهدا کرد تا در تن مائده بتپد و زنده بماند. داستان واقعی این اتفاق را در ادامه از زبان رقیه اجاقی )مادر( و مائده محمدی دختری که قلب اهدایی گرفت می خوانیم.

 صحرا 
بختیاری

مائدهمحمدیپسازپیوندقلبمیگوید:
میخواهمازقلبآندخترنگهداریکنم

مائده محمدی متولد چهارم آذر ۱۳۷8 است و همین روزها ۱۶ 
سالش تمام می شود. صدای کودکانه ای دارد ولی حتی حاال، با وجود 
پشت سر گذاشتن یک بیماری و یک عمل جراحی سخت شیطنت 

را می شود در نگاه او دید.

: اولین بار چه زمانی متوجه شدی چنین مشکلی داری؟
کالس پنجم دبستان بودم که سرما خوردم و هر چه دکتر رفتم و پنی سیلین 
زدم، خوب نشدم. یکی از دکترها گفت باید از قفسه سینه ام عکس بگیرم 
و بعد از دیدن عکس ها گفت که ریه هایم مشکل دارد. بعد به بیمارستان 
شهید رجایی رفتم و آنجا دوباره معاینه ام کردند ولی گفتند مشکل از 
ریه نیست و قلبم مشکل دارد و باید در صف پیوند قلب باشم که به 
این زودی پیدا نمی شود. بعد از آن، ۴ سال تحت درمان بودم تا اینکه 
حالم بدتر شد و مدتی در بیمارستان الله بستری  شدم ولی چون آنجا 
هم کاری نتوانستند انجام دهند دوباره مرا به خانه فرستادند. حالم خیلی 
بد بود و شکمم آب آورده بود. مادر شوهرخاله ام در بیمارستان مسیح 

دانشوری بستری بود و آنجا را به من معرفی کرد. 
: قبل از آن سرماخوردگی، هیچ وقت حس نکرده بودی 

قلبت مشکلی دارد و اذیت نمی شدی؟
نه، اصال. فقط موقع دویدن نفسم می گرفت که فکر می کردم یک موضوع 

عادی است.
: وقتی فهمیدی این مشکل را داری چه حسی پیدا کردی؟

خیلی ترسیده بودم ولی عادت بدی دارم که وقتی خبر بدی بشنوم اول 
می خندم. آن روز هم در مطب دکتر وقتی این موضوع را شنیدم، اول 

خندیدم ولی بعدش گریه کردم.
: نارسایی قلبی چه مشکالتی برایت ایجاد کرده بود؟

سرفه هایم خیلی شدید شده بود و بعضی وقت ها حس می کردم قفسه 
سینه ام زخم شده است. شب ها نمی توانستم راحت بخوابم و چند بالش 
پشتم می گذاشتم و در حالت نشسته می خوابیدم. قلبم همیشه از پشت 
درد می کرد و شانه ام تیر می کشید. خیلی وقت ها پیش می آمد که حالم 
بد می شد و مجبور می شدم از مدرسه برگردم و چند روزی در خانه 
بمانم. آخری ها صدای لق لق آب را در شکمم می شنیدم و آنقدر الغر 
شده بودم که شبیه استخوان روکش دار بودم! موقع عمل پیوندم اوایل سوم 
راهنمایی بود و مدرسه نرفتم ولی خرداد ماه امتحان دادم و قبول شدم.
پیش از عمل پیوند، هیچ تصوری از آینده داشتی و به آن فکر می کردی؟
راستش را بگویم زیاد امید نداشتم. دکتر هم همه چیز را جلوی خودم 
می گفت و ناامیدتر می شدم. وقتی به اتاق عمل رفتم، مامانم را ندیده بودم و 
می گفتم تو رو خدا بگذارید مامانم را ببینم، دیگر نمی توانم او را ببینم. سرما 

خورده بودم و برای گرفتن نتیجه و مشاوره به بیمارستان دانشوری رفته 
بودم که با پدرم تماس گرفتند و گفتند قلب پیدا شده است. کامال شوکه 
شده بودم. اصال فکر نمی کردم چنین اتفاقی بیفتد و هیچ آمادگی ای نداشتم.

: یادت هست پس از به هوش آمدن و روزهای بعد، چه 
حس و حالی داشتی و به چه چیزی فکر می کردی؟

همین  که چشم باز کردم، گفتم مامانم را می خواهم. حس خوبی داشتم 
ولی ترس هم بود. خیلی عصبی شده بودم. ترسیده بودم، نه می گذاشتم 
کسی نزدیکم بیاید و نه می گذاشتم کسی مرا ببوسد. از همه چیز عصبی 
می شدم. حس می کردم می خواهند قلب را از من بگیرند. چند روز 
بعد یکی از پرستارها با من صحبت کرد و حالم بهتر شد. او گفت این 
واکنش ها عادی است. اولش از خودم هم ترسیدم. نمی دانستم با قلب 
یکی دیگر زندگی کردن چطوری است؟ یک ترسی به جانم افتاده 
بود که خودم هم نمی دانستم چرا؟! نمی دانستم می توانم امانت دار 
خوبی باشم؟ وقتی آرام شدم و حالم عادی شد، تصمیم گرفتم از 
قلبش مراقبت کنم. هم به جای او و هم به جای خودم زندگی کنم.

: فکر می کنی با این تصمیم، زندگی ات چه تفاوتی با بقیه 
دارد و باید چطور باشد؟

باید شاد زندگی کنم و چیزی را که از زندگی می خواهم به دست بیاورم. 
نمی دانم درست باشد یا نه، شنیده ام صاحب این قلب، یک دختر ۱۷ ساله  

بوده است. همیشه دعایش می کنم که جان مرا نجات داد.
: برنامه ات برای آینده چیست؟

االن کالس دوم دبیرستان هستم. اگر بشود می خواهم گرافیست یا بازیگر 
شوم.

خدا به همه ما فهم و شعور بدهد!

شاید درست نباشد اینها را بگویم ولی از خدا می خواهم به همه سالمتی بدهد و 
کنارش فهم و شعوری هم بدهد که بیان درستی داشته باشند و حرفشان را درست 
بگویند. آن روزها هر کس مرا می دید می گفت در این دنیای وانفسا هر کس یک 
مشکلی دارد ولی تو چه گناه بزرگ و سنگینی مرتکب شده ای که این طور تقاص پس 
می دهی؟! توی چشم هایم نگاه می کردند و می گفتند تو که این همه جلسه می روی 
و اسم امام حسین)ع( را می آوری، چه کرده ای که خدا این طور مجازاتت می کند؟ 
یک روز نشستم و گریه کردم. گفتم خدایا! مگر امام حسین)ع( چطور آدمی بود که 
آنقدر مصیبت به او وارد شد؟ بعد از آن به خودم گفتم امام تا آخر می گفت »شکر« 
و من هم می گویم شکر ولی یک صبر خوب به من بده تا بتوانم طاقت بیاورم و این 
روزها را بگذرانم. مشکالت زیادی داشتم که حل شدند، حتی فشارهای زیاد مالی را 
توانستیم بگذرانیم ولی آن حرف ها هنوز یادم مانده اند و بعضی وقت ها اذیتم می کنند.
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